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L'EXPRESIDENTA DEL TC ACONSELLA RESCATAR 1.600 EMPLEATS EN RTVV 

17 .-Dimecres 15 d'octubre. Sama
Gaun  (3530)– Gapsya (2200) 

Tot ha esta causat pel cicló Hudhud.
No és normal que a aquestes altures de
l'any un cicló aplegue a aquestes latituds
però del temps els humans encara no
manem.

Només es desperten i miren per la
finestra veuen una neu brillant i
blanquíssima il·luminada per un sol
radiant.

“I ara què fem?” es pregunten. 
Hi ha qui ho té clar. Un el que diu lo

paper, l'itinerari proposat per l'agència, seguir cap amunt. Fer
una etapa més i depenent del temps recular o seguir. Però
això comporta un problema: s'ha fet un embós de gent i no
està clar si trobaran lloc per a dormir. Segons les notícies que
baixen Somo està ple de gent.

Uns altres també ho tenen clar, recular. No van preparats
per a caminar amb tanta neu. 

Altres tirarien avant però pensen que si ells no van
preparats, el guia i els porters encara menys i és un càrrec
de consciència. El grup no són cinc persones, són vuit.

Thaakur ho té claríssim, cap avall. Badri no diu res, és son
germà el que ha de prendre la decisió. Les notícies que
venen parlen de morts. Molts morts, més de quaranta.

El guia no vol prendre la decisió, té clar que vol baixar, tot
són pegues que posa que serien les mateixes que en un
temps esplèndid (diarrees, mal d'altura, ...), però vol que ho
decidixen els clients que són els que paguen.

Després de parlar i discutir cabut contra cabut: el del que
diu lo paper i el que diu que no trobaran lloc acorden amb el
guia la retirada i anar fins a Gorkha, poble que diuen és molt
bonic.

I els alemanys què? Ells van a remolc del que fan els
caduferos. Tenien uns altres plans però al final tots cap a
Gorkha.

Es fan les fotos amb la pancarta de l'agència i, en un dia
preciós amb llum directa del sol i reflectida per la neu de totes
parts, cap a casa s'ha dit.

Van xafant una neu blanquíssima i vam veient com la
majoria de turistes també toquen a retirada però alguns si
que tiren cap amunt.

Tots, guies i traginers, diuen hem pres la millor decisió.
Tal i com van baixant hi ha menys neu i a meitat del matí

ja l'han deixat darrera. De tant en tant veuen algun petit allau
i com la pluja ha fet efecte en el camí. És una lluita constant
entre la natura i els homes. Ells fan els camins i ella els
destrueix amb el pas de l'aigua pels rierols i barrancs. 

Fins a dinar fan un llarg camí. A Lho, a les casetes,
mengen quatre figues seques i quatre dàtils i segueixen
avall. Llarg trajecte fins a Namrung on dinaran al bar de Bel.

Quin dal bhat els serveixen. Presentació de gran hotel i
boníssim. 

Però l'etapa no ha acabat. Cal seguir. De moment ja
porten dues etapes que van fer a la pujada. Encara que la
tònica dominat és cap avall, el camí continua sent un
trencacames: avall, amunt, avall, ...

Després de dinar segueixen baixant i Didi li diu a Raaj:
“M'agradaria dormir al mig del bosc.”

I sí, efectivament, van dormir en un petit hotel al mig del
bosc.

Són genials! Al comú amb placa turca, què costa posar la
placa recta de cara a la porta? Pos no. La placa al través i la
paperera amb tots els papers, poc o molt de color marró al
haver servit per a netejar les restes de defecacions que
queden adherides al ses, a la finestra, al costat del morros
del client.

El guia no per punt. Només té oportunitat de pegar-li la
vara a algú ho fa. Ell està treballant i com a treballador que
és no para de buscar clients ací i allà.  Quan es giten senten
com està parlant amb altra gent que hi ha a l'hotel. Quan es
pot fer a notar, ho fa.

Els nostres turistes reconeixen que aquest hotel és el que
té el acabats millors. No té ni un clevill. O quasi. I a més hi ha
penja-robes. 

Trek del Manaslu: no va poder ser

text i foto TONYO FIBLA
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Espolsar-se les puces

Més clar, el gas. Sí, el gas del Castor del qual ara ningú
se'n vol saber res. Els alts càrrecs de l'empresa Escal-UGS
carregant-li el mort a l'Institut Geològic i Miner (IGME), o siga
als tècnics de l'administració central, a l'indicar que l'informe
que va realitzar el dit Institut estava farcit d'inexactituds.
Després, el Consell d'Administració de l'empresa, que ells
no prenien cap decisió operativa, només econòmica, i que
aquesta mena de decisions les prenia el president de
l'empresa Escal-UGS, Recaredo del Potro, José Luis
Martínez Dalmau  (conseller delegat) i Carlos Barat, director.
I estos últims, indicant que els  sismes que es van sentir a
les nostres comarques i les del sud de Tarragona eren
comparables al moviment que provoca el pas d'un camió.

I a tot açò, per acabar d'arrodonir la jugada, li hem d'afegir
els 1.350 milions d'euros, més interessos, que tots nosaltres
estarem pagant durant vora 30 anys, a través de l'Empresa
Enagas, en el rebut del gas, després que el govern central
del PP indemnitzara l'empresa Escal-UGS, l'accionista més
important de la qual és Florentino Pérez, president del Real
Madrid.

Si senyors, una jugada redona. Si la cosa funcionava, els
beneficis eren per a l'empresa privada. Ara, si la cosa, com
ha passat, feia fallida, les pèrdues se socialitzaven. O siga,
les pagàvem tots nosaltres. I si els terratrèmols, mesura
camió, s'hagueren convertit en mesura tràiler o, fins i tot,
mesura petrolier... a qui haguérem hagut de reclamar la
ciutadania? A l'estat? O siga, a nosaltres mateixos? La
veritat, vist els precedents, refiar-nos de l'estat és,
simplement, per fer-nos-ho mirar.

A la poca vergonya demostrada, com també a l'abús de
la seua posició dominant, per part de tot aquest personal,
tant privat com públic, està clar que l'única resposta que li
queda a la ciutadania és unir forces i esperar que els
tribunals, al final, fiquen les coses al seu lloc. Potser una
utopia... però és l'única que ens queda veient com tots, però
tots,  s'espolsen les puces del damunt.
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Les dades 9 i 10 d’ abril de 2016, dues setmanes
després de Pasqua, i com ja fa 13 anys, la Penya Setrill,
organitza la marxa de Benicarló a Morella en dos dies.

Gent veterana i novells, abans de les 7 del matí, ja estan
amb la motxilla al coll, preparats per a fer la distància que
separen a aquestos dos pobles. L’organització, com sempre,
atens i servicials amb els caminants, i ja de bon matí, el
porronet de vi dolcet i les galetes corren per damunt la taula,
de la seu de la Penya Setrill.

El Convent de Sant Francesc és l’ escenari per a fer les
fotos de l’eixida, i cantar tots junts, com ja ve essent habitual
la cançó de “Roso” amb Pere i Joan a l’harmònica.

El dia es presenta clar i els més de 40 caminants inicien el
recorregut per la carretera de Càlig cap a munt. Molta calor,
més de la prevista, però a hora d’esmorzar, s’arriba a Cervera.
Allí ens rep un membre de la Corporació, assabentat del
nostre pas, i ens desitja sort i salut, per a seguir endavant.

A les 15 hores ja estem a Xert, a punt de dinar. Sufocats per
la calor i amb més de 30 Km als peus. La primera etapa ja la
tenim. La sèpia amb carxofes i els entrants preparats pels
membres de la Penya Setrill, ajuden a prendre forces, al igual
que els somriures, els jocs i acudits que sorgeixen dels
membres de l’expedició.

Hi ha qui es queda a Xert a dormir, i uns altres que baixen
a dormir a casa, el més important és, que el diumenge al matí
tots acudeixen a la Plaça Vella de Xert. Per als que ens
quedem a Xert, l’alcalde, obri la meravellosa Església Vella,
restaurada per la gent del poble, durant aquests últims anys. 

A les 8 del matí del diumenge, son 70 persones les que
estan preparades per a caminar, i comença la marxa que ens
portarà a la Font d’Albi i al Mas del Rei, paratges
espectaculars dels nostres voltants.

La pujada al Turmell és dura, però com que som molta
gent, i hi ha molts nivells físics, entre tots fem una corda i
intentem que no es trenqui fins arribar dalt de tot. Sempre hi
ha qui vol córrer més, però la filosofia de la marxa de
Benicarló a Morella és anar tots junts.

L’hora de dinar, entre les primeres antenes i Santa Agueda,
és genial. Enguany, paella feta pel nostre amic Juanvi de Sant
Gregori. Estava boníssima !!! L’equip de l’organització, com
sempre a l’altura de les circumstàncies: servint els plats, el vi,
el cafè, les pastes... no falta de res, tot perfecte!!!. 

Amb la panxa plena, hi ha que continuar, així que motxilla
al coll, i endavant. El temps acompanya a caminar sense
encantar-se, perquè la fresqueta morellana ja arriba a la
nostra pell. 

Prompte es veu la impotent silueta de Morella, encara que
falta molt per arribar. La porta de Sant Mateu, ens espera com
tots els anys. Els últims graons fins arribar a ella, són els més
pesats, però és el moment de la satisfacció, l’alegria i
l’agraïment.

A Morella, som rebuts a l’ Ajuntament per l’alcalde i alguns
membres de la Corporació. Els vincles històrics entre
Benicarló i Morella sempre han estat forts, i amb aquesta

activitat, es veuen reforçats.
No volem acabar aquest escrit, sense donar les gràcies a

les institucions i les empreses que ens recolzen: Ajuntaments
de Benicarló, Xert, Cervera i Morella, Caixa Rural Benicarló,
Creu Roja Benicarló, Restaurant Sant Gregori, Laeco, ADI
Arquitectura, Manuel Gómez Fotógrafo, Evasión Esport,
Panaderia Xusquet, Pinturas Benicarló i Adapta Color, i sobre
tot a les persones que amb el seu esforç, han fet possible, que
aquesta Marxa de Benicarló a Morella, haja arribat a la seva
tretzena edició.

XIII MARXA BENICARLÓ- MORELLA - PENYA SETRILL

text i foto PENYA SETRILL
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Aquesta pàgina ha esdevingut
per a mi amb el pas de les
setmanes no ja només un mitjà per
anar formant-me com a periodista
-gràcies, magnànim senyor
directror gerent- sinó també un
mur de lamentacions on vessar els
meus neguits personals i totes les
catàstrofes que s'esdevenen al si
familiar. Hi ha qui s'ha de gastar
diners anant-se'n a un metge
especialista perquè li acabe dient
que tot és una qüestió de
complexos sexuals i jo,
afortunadament, puc desfogar-me
ací sense necessitat de fer cap
dispendi, que el papa ja se'n gasta
prous amb mi de calers. 

Tot açò ho conto perquè
diumenge passat em va tocar anar
a vore el Benicarló tot solet sense la companyia ni de la nóvia
ni de ningú. A casa, com al Corte Inglés, ja és primavera i
estan tots estorats. Ho diré clar, estan tots amb la líbido que
se'ls en surt per tots els porus de la pell. Tant és així que la
mama se'n va anar amb el permis del papa a Madrit amb
l'home aquell que viu a casa i que diu Vivaspaña, vivaspaña a
passar el cap de setmana i a vore de passada la classificació
de l'equip de Florentino Pérez per a les semifinals de la
Champions. És gros. Que mon pare porte banyes i siga
consentidor em sembla francament patètic. Però ho
comprenc. Que se n'anara la mama li deixava el territitori lliure
per aproximar-se a la meua Margot, tota morenassa ella, amb
aquell accent brasiler tan encantador. Clar, com que sóc
presoner dels seus diners em toca aguantar. I diumenge de
matí se'n van anar els dos a fer una excursió per la serra d'Irta
i no van tornar fins ben entrada la nit. En resum. Mon pare
deixa que ma mare li pose les banyes i aprofita ell per posar-
me-les a mi. Tinc motius o no per patir algun complex? A qui li
he de contar que mon pare se'n va al llit (a la serra d'Irta, que
per al cas és el mateix) amb la meua futura esposa i que ma
mare (la més beata del poble) se'n va amb un malcasat de
viatge? 

Malgrat que ja  es veu ben clarament que tinc motius per no
sortir de casa, sóc un professional i sé que Margot entre
setmana és meua i només meua i amb aqueix consol vaig
pujar al camp de futbol a complir amb els meus deures de
gasetiller. 

El Benicarló es va presentar amb una alineació farcida de
juvenils. Quatre juvenils formaven part de l'equip inicial que va
acabar derrotant el Benicàssim per un gol a  zero. Entre que
hi ha gent que treballa a les hores de partit, uns altres que
estan lesionats, algun sancionat, qui se n'ha anat de vacances

amb la dona i no ha pogut entrenar i qui l'entrenador considera
que hauria de reflexionar sobre la seua actitud, no hi va haver
més remei que sortir amb tota aquesta jovenalla. Fantàstic.
Van tots a totes les pilotes com si s'acabara el món, posen el
peu i se'ls veu una il·lusió grandíssima. Així no es podia
perdre. 

La primera part no va ser d'un futbol preciós, però els d'ací
es van apropar amb més perill a la porteria que els forasters.
Al minut trenta o així al juvenil Matías se li va escapar un colze
que va fer  diana a la cara d'un jugador del Benicàssim i ens
vam quedar amb deu. Buf! Ens temíem tots el pitjor, però vam
anar als vestidors com si continuàrem amb tots els efectiu. 

A la represa semblava que fórem nosaltres els que jugàvem
amb un més. Atac i gol continu, setge total a la porteria
forastera. Increïble. Quines ganes de guanyar. Tant va ser
l'entusiasme que va arribar el gol i el va marcar precisament
un juvenil, Carlos González, des de fora de l'àrea aprofitant un
moment en què el porter del Benicàssim se n'havia anat a fer
rovellons pel mig del camp. Encara n'haguérem pogut fer un
parell o tres més, però amb l'u a zero ja en vam tindre prou. 

Amb més de quaranta punts estem matemàticament
salvats. Podríem perdre, com si fórem el Vinaròs, tots els
partits i no ens passaria res. Per cert, que d'ací un parell de
setmanes anem a la ciutat veïna a jugar. Des d'ací proposo un
acte de caritat cristiana i que el Benicarló es presente només
amb vuit jugadors (és el mínim que es permet em penso) i amb
tots els juvenils possibles i que guanyen un  partit, que fan
molta llàstima amb només dos punts i cent trenta gols en
contra. 

Arribar a casa i no trobar a ningú...

JA ARRIBA LA PRIMAVERA!

text VICENT T. PERIS

A cavall entre el 1991 i el 1992, es va constituir a la
nostra ciutat una nova penya. Una penya que volia
integrar-se en els costums i les tradicions, en la
gastronomia i l’esport, en la cultura i la festa, en la
memòria i en l’actualitat..., volia integrar-se a Benicarló
i el cert és que s’ha aconseguit. 

25 anys de la Penya Setrill han donat per a molt i
esperem que en un futur seguisquen donant per a més.

Per a totes les persones que ho han fet possible, i per a
totes les que ens han volgut acompanyar en aquesta ruta,
el nostre més sincer agraïment, perquè realment entre tots
hem donat sentit al lema: El Setrill val la penya!

I com que estem d’aniversari us passem la relació de les
activitats que hem preparat per a convidar-vos a participar
de totes elles.

ACTES SETRILL 25 ANYS (fins al JUNY)

DIMARTS 19 ABRIL
SOPAR DEL DIMARTS  i LLIURAMENT DEL PREMI a la

persona guanyadora del concurs del LOGO 25 ANYS del
SETRILL.

DISSABTE 23 ABRIL
I etapa de la MARXA BENICARLÓ-PENYAGOLOSA:

Benicarló-Serratella (49 km). 

DIJOUS 28 ABRIL
CONFERÈNCIA i PRESENTACIÓ del llibre ELS PONTS

TRENCATS a càrrec del seu autor Manuel Milián Mestre.
La presentació anirà a càrrec de Josep M. San Abdon.

DIVENDRES 27 MAIG
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES del IX CONCURS DE

FOTOGRAFIA sobre la XIII Marxa Benicarló-Morella.
LLIURAMENT de PREMIS. 

DIVENDRES 17 JUNY
Passe del LLARGMETRATGE-

DOCUMENTAL ALEGRÍAS DEL INCENDIO del realitzador
castellonenc Atom Samit sobre la representació ARA PACIS
de la companyia Xarxa Teatre en el festival de Suwon
(Corea del Sud).

25 anys de la Penya Setrill 

text i foto REDACCI 
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EL TEMA ESPORTS

La primera fase de la instrucció judicial del cas Castor
ha conclòs amb la sensació que Escal UGS
–concessionària original del projecte– té dues parts ben
diferenciades a l'hora d'analitzar els arguments
esgrimits davant el jutge sobre les causes i
conseqüències dels sismes. La primera part, la que
formarien els alts càrrecs de la mercantil, va derivar
responsabilitats en el seu moment cap a l'Institut
Geològic i Miner (IGME), a l'afirmar que l'informe que va
realitzar la institució estatal estava «plagat
d'inexactituds». En definitiva, es van rentar les mans i
van llevar ferro a l'assumpte, al recalcar que els sismes
que es van sentir a Vinaròs eren comparables al pas d'un
camió, tot i que els informes demostren el contrari. La
segona part, que estaria integrada pel consell
d'administració, el vicepresident del consell
d'administració de Escal UGS, Mohammad Jaffar, i altre
membre del consell, Harold Philip Gordon, va declarar
davant el jutge del jutjat número 4 de Vinaròs,
desvinculant-se de qualsevol decisió operativa. 

Conclou així la presa de declaracions als 18 imputats, o
‘investigats’, amb les dues últimes veus presumptament
implicades.  Ambdós van coincidir a afirmar que van tenir
coneixement dels sismes a través de Recaredo del Potro,
president d'Escal UGS. És més, van recalcar que totes les
decisions de caràcter operatiu van ser adoptades pel propi
Del Potro, José Luis Martínez Dalmau  (conseller delegat) i
Carlos Barat, director.  

NOMÉS DECISIONS FINANCIERES

El consell d'administració, del que formaven parteix Jaffar
i Gordon només prenia, segons haurien indicat davant el
jutge, decisions econòmiques i financeres. En aquest sentit,
els dos investigats van manifestar  que no tenien funcions
executives delegades i van explicar que en les reunions del
consell d'administració només es debatien qüestions
relacionades amb la planificació econòmica, financera i
pressupostària del projecte però no sobre els aspectes
mediambientals del mateix. Igualment, cap dels dos va dir
recordar si entre els mesos de juny i setembre de 2013, en
els que es va registrar l'activitat sísmica, una vegada van
començar les injeccions de gas en l'entorn de la planta
marina, es van celebrar reunions del consell per a tractar el
tema. Jaffar va declarar que en les reunions del consell no
es va tractar en cap moment la necessitat de confeccionar
estudis i informes sobre risc de sismicitat. La causa, que
segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV ) ja supera els 13.000 folis, ha estat
declarada complexa pel nombre d'investigats, per la
naturalesa dels propis delictes i pel volum de documentació
susceptible de ser sotmesa a anàlisi pericial. La declaració
de causa complexa, acordada per l'instructor el passat mes
de gener, ha permès ampliar el termini d'instrucció de sis a
divuit mesos. De moment , no hi ha novetats sobre si el jutge
citarà a declarar a més persones o bé com investigats o bé
com a testimonis. 

El procés contra el projecte Castor es va iniciar el passat
mes d’octubre al Jutjat de Primera Instància i Instrucció

JUDICI DEL CAS "CASTOR":Tancada la fase d'instrucció

textREDACCIÓ

La Unió Ciclista Benicarló, entitat organitzadora de la
XLIII Edició de la Ronda Ciclista al Maestrazgo, ha donat a
conèixer ja els detalls de la tradicional prova ciclista, que
es disputarà el dissabte 21 de maig. 

La carrera tindrà inici i final a Benicarló, amb eixida a les
15,00 h a la Plaça Constitució de Benicarló i final al voltant de
les 18,00 h al Passeig Marítim, davant del Col·legi Marquès de
Benicarló. Els ciclistes recorreran 131 km. amb pas per les
poblacions de Peníscola, Càlig, Sant Jordi, Traiguera,
Cervera, Sant Mateu, la Salzadella, Tírig i La Jana i la novetat
del pas -per dues vegades- per l'ermitori de la Font de la Salut
de Traiguera. Un recorregut “trencacames”, molt exigent que,
sens dubte, farà les delícies dels nombrosos afeccionats que
s'animen a seguir la prova. La prova té, un any més, el
patrocini del Gran Premi a càrrec de l'Excma. Diputació
Provincial i la col·laboració de l'Il·lm. Ajuntament de Benicarló.

43a RONDA CICLISTA AL MAESTRAT

text i fotos GREGORIO SEGARRA

L'Ajuntament de Benicarló, a través de la Regidoria
d'Esports, torna a convocar les subvencions anuals per a
clubs esportius que han realitzat competicions esportives
federades i activitats d'esport espectacle en l' any 2015. El
termini per a presentar la documentació finalitza el 27
d'abril.

Un any més, la Regidoria d'Esports convoca les
subvencions anuals per a clubs esportius que han organitzat
competicions esportives federades i activitats d'esports
espectacle durant l'any 2015. Les dos convocatòries són de
lliure concurrència i tenen un total de 70.000 euros per a les

subvencions anuals i de 3.000 euros per a les subvencions per
a esport espectacle.

Les convocatòries anuals de subvencions, s'inclouen dins
del Pla Estratègic Municipal d'Esports, com una aposta
continuada de l'Ajuntament al suport de la activitat esportiva
federada dels clubs esportius locals. De fet, des de el període
2007-2014, l'Ajuntament ha atorgat ajudes econòmiques per
valor de 721.166,20 euros que, juntament amb els diferents
convenis nominatius per activitats concretes, suposen més
d'un milió de euros en aquest període.

Les convocatòries convocades ara apareixen publicades en
el BOP nº34 del 19 de març de 2016. La data màxima per a
presentar la documentació en el registre d'entrada municipal
és el 27 d'abril de 2016. 

Esports convoca les subvencions anuals per a clubs esportius

text REDACCI  foto VICENT FERRER
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ESPORTS EL TEMA

número 4 de Vinaròs. La causa investiga suposats delictes
de prevaricació mediambiental i contra el medi ambient i els
recursos naturals en relació amb la plataforma Castor, el
magatzem subterrani de gas a la costa de Vinaròs, causant
de més de mig centenar de moviments sísmics al setembre
i octubre de 2013. El coordinador de l'informe de l'Institut
Geològic Miner que va avalar la viabilitat del magatzem
subterrani de gas Castor va ser el  primer a declarar, com
imputat davant el jutjat 4 de Vinaròs. El jutge investiga
presumptes irregularitats relacionades amb la tramitació de
la concessió d'explotació del projecte Castor per a la qual no
es van determinar tots els informes d'impacte ambiental
necessaris, segons va denunciar la Fiscalia després de
produir-se centenars de xicotets terratrèmols en la zona en
la qual es fixava la plataforma de gas, entre Tarragona i
Vinaròs. La denúncia de Fiscalia es dirigiria, en concret,
contra els responsables de l'Institut Geològic i Miner, del
Ministeri de Medi ambient i del Ministeri d'Indústria que van
tramitar la concessió d'explotació de tal projecte, així com
contra l'empresa responsable del projecte Castor Escal
UGS. De fet, entre els imputats es troba el president de
l'empresa Escal-UGS Recaredo del Potro i el seu consell
d'administració. 

EL PROJECTE CASTOR
L'objectiu del projecte Castor era desenvolupar un

magatzem subterrani de gas aprofitant les possibilitats que
oferia una estructura geològica de l'antic jaciment petrolífer
d'Amposta, situat en el subsòl del Mediterrani a 22
quilòmetres de Vinaròs i en una profunditat superior a 1.700
metres. També buscava la investigació de Fiscalia "analitzar
la rellevància jurídic-penal que poguera derivar-se tant de la
tramitació i autorització del projecte per les Administracions
competents com de l'actuació de la mercantil Escal,
adjudicatària", indica l'acte judicial. La planta del Castor va
cessar la seua activitat al setembre de 2013 per ordre del
Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, després de l'activitat
sísmica detectada en la zona, amb la finalitat de sol·licitar
informació a l'Institut Geogràfic Nacional per a conèixer si els
moviments estaven relacionats amb els treballs realitzats en
la planta. L'Institut Geogràfic Nacional va començar a
detectar activitat sísmica el 5 de setembre de 2013 i va
iniciar un seguiment especial a causa del increment diari de
l'activitat. Inicialment, la localització dels epicentres es va
situar a l'entorn de la plataforma instal·lada i en el seu
informe va concloure que existia una "relació directa" entre
l'activitat de la planta Castor i els moviments. Escal UGS,
concessionària de l'explotació per a l'emmagatzematge
subterrani de gas natural Castor, realitzava treballs, que en
el moment en el que es van detectar moviments, que se
centraven en la injecció del gas matalàs, que s'utilitza per a
provar el correcte funcionament de la instal·lació. 

INDEMNITZACIÓ MILIONÀRIA
El Consell de Ministres va aprovar indemnitzar amb 1.350

milions al propietari del Projecte Castor. També es va
aprovar l'extinció de la concessió d'explotació del magatzem,

a la que la fins ara propietària, Escal UGS (controlada en un
66,7% per ACS),havia renunciat. Els 1.350 milions es
repercutiran en el rebut del gas durant els pròxims 30 anys.
La infraestructura roman tancada des que, al setembre del
2013, el Govern decidira paralitzar la injecció de gas al
registrar-se terratrèmols de magnitud superior a 4 en l'escala
de Richter. Mai va arribar a estar operativa com magatzem.
La concessionària havia començat al juny del 2013 a injectar
gas matalàs per a comprovar que funcionava correctament.
Informes oficials van determinar que aqueixa activitat
d'injecció havia afectat a una falla no cartografiada fins a
llavors, que va desencadenar els sismes. El Govern ha
encarregat a Enagás Transporte, la gestió tècnica del
sistema gasista que administre la instal·lació. Haurà de
realitzar el manteniment i pagar a Escal UGS els 1.350
milions en que s'ha valorat la inversió. Posteriorment, serà el
sistema gasista el que li retorne aquesta quantitat al llarg de
30 anys. És a dir, que la compensació a la concessionària de
Castor s'anirà carregant al rebut del gas dels consumidors. 

EL FUTUR DE LA PLANTA
El mes passat, Enagás, va finalitzar el procés d'hibernació

(tancament temporal) de l'emmagatzematge subterrani de
gas Castor i ha avançat que espera comptar amb el resultat
de l'informe encarregat a l'Institut Tecnològic de
Massachussets (MIT) sobre la seguretat de la instal·lació en
la segona meitat de l'any. Enagás ha explicat  que amb el
doble segellat dels pous, que reforça les dues vàlvules ja
existents, culmina el procés d'hibernació del Castor que li
havia estat encarregat. Els treballs realitzats han posat la
instal·lació en condicions segures, sense gas en plataforma,
gasoducte i instal·lacions de terra; sense alterar l'estructura
de l'emmagatzematge i realitzant les tasques necessàries
per a l'adequat manteniment i preservació dels equips. 

ve de la pàgina anterior

El Sènior Autonòmic, amb el seu espectacular final de
temporada, es va assegurar la permanència amb la seua
victòria davant al Massamagrell. 

Igual ha ocorregut amb els dos júniors; el femení, guanyant
a domicili a un rival directe, s'assegura la segona plaça, i la
disputa del play-off final; i el masculí, derrotant el Puçol,
s'assegura el liderat i l'ascens. Enhorabona a tots ells pels
èxits aconseguits. També felicitar al Sènior Zonal, perquè, tot
i caure davant un rival directe i no aconseguir l'anhelat ascens,
la seua trajectòria ha sigut impressionant en l'últim tram de
lliga. Llàstima el dubitatiu inici que va tenir. El cadet masculí
va caure en una difícil pista, i el femení es va imposar a
l'Onda. En infantils, el verd va caure a Peníscola, i al blau va
guanyar còmodament. El femení, que va superar els 100
punts, lluitarà fins al final per aconseguir el liderat; pròxima
setmana duel decisiu contra les líders.

Resultats

Sènior Autonòmic 70, Massamagrell 51
Vall d'Uixó Bàsquet 62, Sènior B 45
Júnior Masculí 90, Puçol 34
El Pilar València 47, Júnior Femení 63
El Pilar València 82, Cadet masculí 58
Cadet Femení 74, Onda 27
Peníscola 70, Infantil Masculí Verd 50
Infantil Masculí Blau 91, Castelló Negre 30
Onda 32, Infantil Femení 117
Aleví Femení 29, Morella 36
Benjamí Taronja Mixt 60, Iocum Vila-real 36
Benjamí Blau 38, Castelló Femení 36

Bàsquet: El Junior Masculí ascendirà de categoria després de guanyar al Puçol

text I fotos VICENT FERRER

Peníscola va acollir el passat cap de setmana amb èxit
la primera Bike Trail per la Serra d'Irta de la mà de
Mandarina Sport Club. Una prova no competitiva, popular,
en la qual han participat al voltant d'un centenar de
ciclistes en tres recorreguts de menor a major dificultat.

Els afeccionats a la bicicleta tot terreny han pogut gaudir
d'un recorregut molt assequible fins a la Torre Badúm, i de
dues alternatives més ambicioses, sent la tercera la que
requeria de major entrenament, fins a la Font d'En Cans. 

"Este tipus d'activitats que fomenten l'ús del parc natural
per a la pràctica esportiva són molt interessants, no sols des
del punt de vista esportiu, sinó també turístic", va valorar al
final de la prova l'alcalde peniscolà, Andrés Martínez, que va
felicitat ar club per la promoció i organització d'esdeveniments
esportius en la localitat, "donant així l'oportunitat a cada
esportista participant d'explicar la seua experiència en aquest
entorn singular i protegit, d'alt valor mediambiental".

Una jornada esportiva que es va celebrar amb bon ambient
i que va acabar amb ganes de repetir tant per part dels
participants com de l'organització.

Disputada la I Peníscola Bike Trail per la serra d'Irta

text I fotos VICENT FERRER
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LOCAL ESPORTS

Els passats dies 21, 22 i 23 de març el CEIP Marqués de
Benicarló va celebrar la seva Setmana Cultural, que
enguany versava sobre el IV Centenari de la mort de
Miguel de Cervantes.

Durant els tres dies es van realitzar tot un seguit d'activitats
sobre la vida i obra del genial escriptor: decoració de
passadissos, portes i finestres; sessions de conta-contes a
Infantil , primer i segon; lectura teatralitzada del "Quijote" a
tercer i quart; murals i itineraris didàctics; jocs interactius a
l'aula d'informàtica...

A les classes  es feren diferents activitats com veure vídeos
o fer manualitats. Els més grans de sisè també van aprofitar
per a fer una xerrada-col·loqui amb antics alumnes que ara
fan primer d'ESO i de passada resoldre dubtes de cara al
proper curs en que canviaran d'etapa educativa.

I a més a més de fer la tradicional mona de Pasqua, els
xiquets i xiquetes d'Infantil van fer una ginkana  on es van
trobar al mismíssim Don Quijote i al final  van guanyar una
espasa feta amb globus.

I ja sabeu,  "Cervantes vive"...  al Marqués.

"CERVANTES VIVE" A LA SETMANA CULTURAL 
DEL CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ

text i fotos CEIP MB

Dissabte 9 d’Abril, a la piscina de Vinaròs, es va
disputar la 6a jornada de la lliga provincial de promeses
(categories benjamí i aleví). 

El Club Natació Benicarló, va presentar un nombrós equip
format per 30 nedadors, dirigits per Lucia Vicente: Sara Vea,
Laura Verge, Noemí Verge, Maria Verge, Maria Ginesta,
Henar Àvila,  Eva Valdearcos, Marta Cheto, Joana Bel, Sara
Troncho, Ainhoa Baró, Alejandra Oroian, Gerard Labèrnia,
Joan Ballester, Dylan Villanueva, Guillem Tomàs, Agustí Oms,
Diego Pérez, Eric Alberich, Alejandro Rodríguez, Aitor Gil,
Joan Verge, Oscar García, David García, Oriol Lluch, David
Balaguer, Oscar Balaguer, Blai Marzà, Bruno Moliner i Claudio
Dragoste.

Els resultats més destacats dels benicarlandos foren: la
victòria de David García, als 100 lliures i els segons llocs de
Sara Vea, als 100 lliures; de David García, als 400 estils i de

Gerard Labèrnia, als 200 estils.
Cal esmentar també la curiosa circumstància de la

desqualificació, per part dels àrbitres, de fins a 6 nedadors
benjamins del CN Benicarló de l’any 2005 a la prova dels 200
estils, fet que és poc habitual que afecte a tants nedadors
d’una mateixa prova.

6a JORNADA LLIGA PROMESES A VINARÒS

text CNB



SANT MATEU LOCAL
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Sant Mateu acollirà el pròxim 30 d'abril l'estrena
mundial de l'última pel·lícula de Icíar Bollaín, “El Olivo”.
La cinta, rodada en diverses poblacions del Maestrat, té
localitzades en aquesta localitat la major part dels plànols.

A més, va ser el centre d'operacions de l'equip i va acollir a
la directora i la seua parella, Paul Laverty (guionista del film),
que van viure a Sant Mateu mentre s'estava rodant la
pel·lícula. En agraïment al tracte rebut, la cineasta ha decidit
estrenar a la Plaça Major, “El olivo”, un esdeveniment que ja
ha estat qualificat com a “sorpresa”, ja que “ens ajudarà a
promocionar turísticament el nostre poble i tota la comarca”,
assegura l'alcaldessa del municipi, Ana Besalduch. “Ella es va
enamorar de la nostra plaça només arribar. De fet, la pel·lícula
la va preparar ací mateix ja que deia que li servia de font
d'inspiració”, va recordar. Besalduch va relatar que la directora
ja va manifestar la intenció d'estrenar la cinta al municipi però
“va ser una sorpresa quan ens van cridar per a confirmar-nos
que realment seria així”. El olivo no s'estrenarà en cinemes
fins al pròxim 6 de maig i l'estrena a Sant Mateu “suposa tota
una fita històrica per a la nostra localitat, a més de la innegable
publicitat. No sabem quan ens tornarà a passar una cosa així”.
Bollaín, a més de comptar amb nombrosos extres de la
comarca, també va trobar entre els veïns de Sant Mateu a l'avi
que coprotagonitza la cinta, Manuel Cucala. Laberty va decidir
utilitzar la trista història de l'expoli de les oliveres mil·lenàries
del Maestrat com  argument de denúncia per a contar tot el
saqueig que s'ha viscut a Espanya amb el boom immobiliari,
amb una costa poblada de rajola i un paisatge que s'ha picat
venent fins a l'última hectàrea. “És una manera molt concreta
de parlar d'un fet molt complex, l'especulació amb coses
bàsiques com un arbre, el poc respecte a alguna cosa que
porta a la terra tant temps i que ha estat font de salut, de
benestar i de plaer”, va explicar la cineasta, que va assegurar

que el descobriment de Manuel Cucala va ser tota una
sorpresa.

L'alcaldessa de Sant Mateu va explicar que “Manuel és un
pagès de tota la vida, que coneix bé el treball d'aquestes terres
i el que signifiquen. Un actor mai haguera pogut transmetre-
ho, per molt que es prepare”. Per a Besalduch, la pel·lícula de
Bollaín transmet “les nostres arrels, el que suposa per a

nosaltres aquest ric patrimoni natural que són les
oliveres mil·lenàries, poc conegut encara”. És per això
que la projecció de la cinta pot ser, al seu judici “una
publicitat magnífica per a aquest potencial que tenim no
només a Sant Mateu, sinó a tota la comarca”. A més,
l'alcaldessa espera que servisca de trampolí publicitari
per a la localitat “que té un innegable atractiu com plató
de cinema. A Sant Mateu les pedres parlen. No hi ha un
carrer en el qual no es conserve un palau o una
portalada de pedra. Crec que és una de les coses que
més va agradar a Bollaín i que ens pot ajudar per a
oferir-nos a altres directors”. Besalduch va recordar que
la població va ser “cap i vila durant l'època medieval,
una cosa que encara es respira en tots els racons de la
població”. Per la seua banda, es va mostrar “oberta i
amatent a posar totes les facilitats necessàries per a
altres rodatges en el nostre municipi. Ja és hora que
s'assabenten que al nord de la província també existim
i tenim molt potencial”. 

SANT MATEU ACULL L’ESTRENA MUNDIAL DE EL OLIVO

text NAT LIA SANZ

El programa A
Pèl es reprén
aquest mes
d'abril amb el
concert del grup
Alcyon, un duo
de música
a c ú s t i c a
e x p e r i m e n t a l
format per Ivan

Espada i Alicia Arce. Aquesta serà la quarta acció del
programa de la Regidoria de Cultura pensat per a
promocionar els creadors de Benicarló.

Aquest divendres 15 d'abril torna el cicle A Pèl amb un
concert a càrrec del grup Alcyon, un duo de música acústica
experimental amb reminiscències celtes i barroques format per

Ivan Espada (guitarra, violoncel, viola de gamba i cítara) i
Alicia Arce (veu). Ivan Espada és un músic català que ha
format part de grups com Demented i Hyban Draco, ha actuat
a nivell internacional i té diversos treballs d'estudi. Alicia Arce,
per la seua banda, és cantant professional des del 1998, va
ser guanyadora i finalista de dos concursos televisius i ha
cantat en diverses formacions musicals. Cal recordar que el
programa A Pèl s'emmarca en el projecte El Centre Batega
que la Regidoria de Cultura va posar en marxa la tardor de
l'any passat amb l'objectiu de dinamitzar el centre de Benicarló
amb una gran diversitat de propostes culturals, com el cicle de
novel·la negra Benicarló Negre, el cicle de curtmetratges
Sessió Contínua o diverses conferències, concerts i
presentacions. A Pèl respon a aquesta voluntat de dinamitzar
el centre amb un objectiu ben clar: donar veu als creadors
relacionats amb el món de la música, la literatura, la
gastronomia o la ciència.

El concert tindrà lloc a l'Edifici Gòtic a les 20.30 hores.
L'entrada és gratuïta.

Torna el cicle A Pèl amb un concert del grup Alcyon

text REDACCI 

L'arribada del bon temps, a Benicarló ha estat lligada
des de fa anys a la instal·lació d'un conegut xiringuito de
gelats a la plaça de la Platja del Morrongo. 

Els requeriments del govern central han complicat la seua
obertura en els últims anys, ja que l'estructura temporal es
trobava dins del domini marítim terrestre i necessitava dels
corresponents permisos. L'any passat els benicarlandos es
van quedar sense el seu estimat xiringuito per les obres de
construcció del nou Passeig Sud, que van eliminar la plaça on
se situava. Però ara, l'ajuntament de Benicarló creu haver
trobat la solució a aquesta queixa dels ciutadans. El xiringuito
podrà instal·lar-se en la nova plaça resultant de les obres del
Passeig Sud. Però no només ells. “Anem a estudiar quants
xiringuitos podem situar en la plaça i traurem a licitació
l'explotació d'aquest espai”, ha anunciat l'alcaldessa, Xaro
Miralles. A més, el consistori ha iniciat el procediment per a
eliminar un xiringuito que havia instal·lat en aquest espai.
D'aquesta manera, s'alliberarà un solar més per a poder
instal·lar aquestes estructures que el consistori pretén siga per
a tot l'any, no només temporal. 

La revitalització turística d'aquest tram de la costa
benicarlanda és un dels objectius que es persegueix amb
aquesta actuació, atès que els benicarlandos i visitants
l’utilitzen molt durant l'estiu. Ara, “ja que es tracta d'un espai
que està molt protegit, vam pensar que els quiosquets poden
estar instal·lats durant tot l'any, donant vida a aquest espai de
la ciutat”, va explicar Miralles. El preu total de les obres ha
estat de 895.000 euros, que inclouen també la plaça del
Morrongo, inaugurada l'estiu passat, i les passarel·les
d'accessibilitat de la Mar Xica. Els treballs es van realitzar a
càrrec del Pla de Competitivitat, que es va iniciar en el 2010,

finançat per tres administracions: Turespaña, Generalitat
Valenciana i els ajuntaments de Peníscola i Benicarló. Segons
va explicar l'alcaldessa de Benicarló, “ja ens han advertit que
al juny ha de finalitzar perquè no ens ho van a renovar”. Per
això, al gener d'enguany “va eixir una carta des de l'ajuntament
al ministeri demanant que es prorroguen les obres del passeig
fins a la platja de la Caracola, en la Ralla del Terme.
L'ajuntament es compromet a posar els terrenys perquè és de
la nostra competència. Però vam considerar que és obligació
del ministeri pagar aquest passeig com ha fet en altres
poblacions”, va concloure.

BENICARLÓ TINDRÀ XIRINGUITOS A LA PLATJA TOT L'ANY 

text NAT LIA SANZ
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Un informe elaborat per la Universitat Complutense (UCM),
recomana a la Generalitat rescatar als 1.600 treballadors de
Radiotelevisió Valenciana (RTVV) que van ser acomiadats
davant l'amenaça que l'Audiència Nacional declare nul l’ERE
d'extinció. La consulta supervisada per l'expresidenta del TC
gira entorn de la valoració d'una proposta negocial que el
sindicat sol·licitant, UGT, planteja a la Generalitat amb la
intenció de recuperar el major nombre de llocs de treball en la
projectada reobertura de la RTVV i fer-lo «amb el
manteniment de les condicions de treball i drets adquirits que
venien gaudint els treballadors abans de l’ERE», que a dia
d'avui manté extingit els seus contractes. Aquest ERE es troba
impugnat i pendent de ser jutjat en l'Audiència Nacional i la
consulta pusca la possibilitat d'evitar la incertesa judicial, a
través d'una negociació que tancara el procés judicial, així
com la planificació de quin pot ser la millor estratègia pel que
fa a la qüestió. Segons subratlla l'informe, «la llei afirma en el
seu preàmbul que l'anterior és una norma reactiva, per
suposar una resposta una sentència judicial; que dóna motiu
de manera abrupta a un procés de tancament efectiu,
dissolució i liquidació de la societat de capital públic; i que es
tracta d'una decisió unilateral que va causar un immens drama
social i econòmic per als treballadors i treballadores de
l'empresa». Per a la UCM «s'està en certa manera admetent
el propi ‘demandat’, la Generalitat, una de les tatxes de
nul·litat més importants que se li imputen en el recurs que
l'Audiència Nacional ha de resoldre. Entenem que l'aparició
d'aquesta llei, pot oferir una justificació suficient per a legitimar
aquest canvi de parer i el rebuig que –des de la doctrina dels
actes propis– podria fer-se a aquest canvi de signe en la
negociació.  Segons les estimacions del Comitè d'Empresa, si
l'Audiència Nacional declara nul l’ERE, la Generalitat haurà
d'abonar fins a 100 milions en salaris de tramitació, doncs
hauria de readmetre als 1.600 treballadors per a tornar-los a
acomiadar. 

LA NOVA TV EMETRÀ COM A MÍNIM UN 35% D'OBRES
I PEL·LÍCULES VALENCIANES 

La nova televisió autonòmica que es vol inaugurar aquest
mateix any doblarà a la llengua cooficial de la Comunitat tots
els seus productes. A més, l'esborrany de la proposició de Llei
que ha de debatre's en les Corts projecta que la nova
Corporació reserve, almenys, «el 35% del seu temps
d'emissió anual» a la difusió d'obres audiovisuals i
cinematogràfiques de productores valencianes independents i
producció original en valencià». D'aquesta manera, es pretén
que més d'un terç de les hores d'emissió estiga realitzada per
empreses de la Comunitat Valenciana. Un dels objectius de la
nova llei és revitalitzar el sector audiovisual autonòmic i tornar
a dinamitzar el doblatge, ambdós en números rojos des de fa
temps. La intenció és que, aprofitant els múltiples canals
d'àudio que posseeixen les actuals televisions, tots els
espectadors puguen triar l'idioma en que volen escoltar la

nova televisió. L'habitual és que quan es compra una
pel·lícula estrangera aquesta ja estiga en versió original i
doblada al castellà. Ara, s'afegirà la versió valenciana i el
televident triarà amb quin es queda. En cas de pel·lícules
espanyoles, també es procedirà al doblatge i s'oferirà en els
dos idiomes. On aquesta oferta no es realitzarà és en els
continguts de producció pròpia (com informatius, programes
de debat, magacines, concursos o retransmissions) que es
faran directament en valencià i no es traduiran al castellà. 

L'EXPRESIDENTA DEL TC ACONSELLA RESCATAR 1.600 EMPLEATS EN RTVV 

text NAT LIA SANZ

El castell de Peníscola ha estat
el lloc triat per la productora nord-
americana per a convertir-se en
seu d'un esdeveniment exclusiu
en el qual, també es projectarà
material inèdit addicional sobre el
rodatge que va albergar la localitat
el passat mes d'octubre.

'Espanya, terra de gel i foc' és el
títol del documental que sobre les 18
hores es podrà veure en el saló gòtic
del castell, un film amb entrevistes
exclusives dels intèrprets que van
passar per Peníscola i que també
retrata el procés d'enregistrament en
les diferents localitzacions espanyoles. El documental de
Movistar +, distribuïdora a Espanya de la ficció, també
arreplega el relat dels que van viure també de prop
l'enregistrament, com els periodistes que van seguir cada pas
del rodatge. L'estrena de la sisena temporada de 'Joc de
Trons' es viurà amb catifa roja, ja que es tracta d'un
esdeveniment exclusiu al que acudiran poc més de 200
convidats: premsa especialitzada de dins i de fora de les
nostres fronteres, ja que l'ocasió es presta «perquè coneguen
en primera persona una de les localitzacions de la sèrie».

Durant quatre jornades Peníscola va passar a convertir-se
en l'exòtica ciutat de Meereen. Productora i distribuïdora
remenen a més la possibilitat que, entre projecció i projecció,
els convidats puguen conèixer de primera mà algunes de les

localitzacions del castell en les quals es va rodar la sèrie, com
la pujada al Portal Fosc o el Parc d'Artilleria, enclavaments
que durant el procés d'enregistrament pràcticament es van
blindar a un públic ansiós per endevinar escenes de la sisena
temporada. A les 20 hores de la vesprada es podrà veure
oficialment el primer capítol de la sisena temporada de 'Joc de
Trons', coincidint amb l'estrena nacional de la ficció i poques
hores després de la premiere a Los Àngeles (a EEUU el
capítol es podrà veure la nit del diumenge 24 d'abril). És
aquest breu lapse de temps entre ambdós estrenes el que
probablement impedisca la presència d'algun dels actors del
repartiment en aquest acte, encara que s'espera que,
almenys, algun membre de la productora HBO torne a passar-
se per Peníscola. 

ESTRENA DE LA SISENA TEMPORADA DE “JUEGO DE TRONOS” EN PENÍSCOLA

text NAT LIA SANZ

La Braseria Sant Gregori ha estat el primer dels
restaurants en protagonitzar un showcooking per
promocionar les Jornades de Cuina dels Sabors
promogudes per la Diputació. L'objectiu és posar en valor
la cuina i els productes de qualitat de la província.

El Mercat de Benicarló ha acollit durant tot el matí un
showcooking a càrrec de la Braseria Sant Gregori per
promocionar les Jornades de Cuina dels Sabors. Juanvi
Albert, xef del restaurant, ha preparat en directe un menú
elaborat a base de peix, arròs i carxofa: rap a la marinera amb
llagostins, rossejat amb polp i carxofes de Benicarló, milfulles
de carxofes amb foie, llagostins a la taronja i caragols de mar.

El menú forma part de l'oferta dels 20 restaurants de
Benicarló, Vinaròs i Peníscola que participen en les Jornades,
una iniciativa que promou la Diputació amb l'objectiu de posar
en valor la cuina i els productes de qualitat de la província: la

Carxofa de Benicarló amb denominació d'origen, el caragol
punxent i la cuina tradicional marinera de Peníscola, i el
llagostí de Vinaròs.

Les Jornades de Cuina dels Sabors es podran disfrutar fins
al 24 d'abril.

Jornades de Cuina dels Sabors amb un showcooking al Mercat

text REDACCI 
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Mare meua! Quin nivell! M’he llegit el tema de la setmana i
li puc assegurar, senyora Garcia, que vostès són la única
publicació local capaç de redactar i publicar un text d’aquest
nivell tècnic i científic. Mentrestant un altres, des de
l’arrogància dels seus tirants, es permeten criticar una obra de
teatre absolutament excel·lent i digna dels majors dels elogis.
No content amb això, l’ignorant columnista de la publicació on
els fotògrafs fan hores extres, té la gosadia de qualificar els
assistents des d’un llenguatge propi de la postguerra, amb un
menyspreu i una superioritat que em fa pensar que el seu
atreviment és la seua ignorància i la nostàlgia d’una època
que mai no tornarà. 

Però aquest nivell no s’acaba quan la notícia de la licitació
per a la finalització de les obres de l’antic convent arriba al seu
punt i final, no. Arribem a la pàgina vuit on se’ns informa d’una
exposició fotogràfica al MUCBE al voltant de l’escultura gòtica
valenciana i el nivell torna a ser altíssim. Després d’haver llegit
la notícia entren ganes d’anar a visitar l’exposició i endinsar-
nos en aquest món.

Tant una notícia com l’altra són d’aquelles per les quals val
la pena lluitar per la supervivència d’aquesta revista i de
l’important paper -a l’hora que marginal- que representa al
nostre poble. No em puc imaginar que l’únic mitjà de
comunicació fóra l’altre, encara que potser algun dia així serà.
Esperem que no. 

Totes dues són grans notícies. Així com l’obertura al nostre
poble d’un punt d’informació de la UOC. Gran notícia que
hauria de ser no només per a Benicarló, sinó per a tota la
comarca. Però sembla que els del Pp del poble del costat no
ho veuen així. Un antic regidor de cultura vinarossenc ho va

qualificar de mala notícia per al seu poble... perquè el destí del
mateix havia estat Benicarló!! En lloc de no dir res, o felicitar-
se per la proximitat d’aquest punt d’informació, aquest
personatge està trist perquè no ho han posat al seu poble,
perquè es veu que tot ha d’estar al seu poble. A nosaltres ni
aigua. Per cert, que encara no he sentit a cap regidor local del
Pp contestar al senyor Gandía al respecte. O també pot ser
que no sàpiguen què és això de la UOC i que, com no ho
saben, el vinarossenc tinga tota la raó. Jo ja m’ho crec tot.

Ara canvio de tema i me’n vaig als esports. Sense
desmerèixer la crònica del degà de la premsa comarcal,
Vicent Ferrer, em pregunto si als lectors d’aquesta revista els
interessa molt el resultat i la crònica d’un partit de futbol sala
que es juga a Saragossa i que l’equip que suposadament ens
hauria d’interessar té un nom tan rematadament estrany. És
important saber que un tal Carlinhos es va lesionar? O que un
tal Jorge Santos va fer un gol després de recórrer tota la
pista...saragossana? També vull dir que potser a algú li
interessi, però a mi no gens. I com que jo només em
represento a mi i jo soc qui ha d’omplir la pàgina, escric el que
vull, i ni m’agrada el futbol sala ni m’interessa allò que puga fer
l’equip penisclà. És que si no ho dic, rebento. Jo soc així.

Per a acabar d’arrodonir l’alt nivell de la revista, només
faltava l’entrevista que li fa San Abdón a Josep Usó. Només
puc dir que si algú encara no se l’ha llegit, que no espere més.

Ara ja aniré acabant, que es fa tard i ja no dono per a més. 

A la tercera edició de la Volta a Peu de la Dona s’ha permès
la participació d’homes. Espero que aquest tipus
d’esdeveniments servisquen per a alguna cosa més que una
foto per a la galeria i no es queden en la part anecdòtica de
l’acte.

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

text EL LECTORAvui tenia ganes de parlar de com la primavera creix a
poc a poc en els nostres paisatges, de l’arribada de Sant
Jordi amb tots els llibres i les roses esclatant per tot arreu,
de les melodies suaus i plenes de força d’una cantant
veneçolana redescoberta aquest cap de setmana, de la
força de certs projectes col·lectius que mouen tot un poble
–com les Passions que durant la Setmana Santa i encara
durant l’abril omplen escenaris immensos com els d’Olesa
de Montserrat, de la trobada quasi quotidiana a l’ascensor
amb el petit veí que es va fent gran i ara ja comença a dir
coses, d’uns versos descoberts  quasi per atzar i que ja es
van dibuixant com un tresor que parla de nosaltres, de
l’horitzó cada vegada més precís d’una nova jornada
electoral, de l’olor de sofregit que em regala el veí de sota
i que em fa venir la gana, del pas inexorable del temps,
d’aquest Barça que té les piles una mica esgotades i que
ja ens torna a fer patir, de la potència irrefrenable dels
avenços tecnològics que ens arrosseguen a l’abisme del
consum i del canvi constant, d’allò que em m’ha explicar  el
divendres a l’hora del pati  un company de feina sobre la
situació de l’¡ensenyament al nostre país o de les ganes de
fer que les agulles del rellotge avancin lentament aquesta
tarda  de diumenge plena de  lectura i de música. O també
us volia parlar de.... Però em sembla que tot això és massa
banal,massa pueril, massa miserable si penso en la
situació dels refugiats que malviuen i pateixen per poder
arribar a tornar a viure amb seguretat i dignitat.

Sé que fa un parell de setmanes ja vaig parlar d’aquest
tema. I malgrat que penso que aquest és un tema de gran
importància per tot el que implica, per la magnitud de la
tragèdia que representa i evidencia, havia pensat que avui
parlaria d’altres coses. Perquè cal tenir la consciència viva
però també cal viure altres realitats amb tota la seva
diversitat, complexitat i complementarietat. Però aquest
matí, mentre  anava preparant tranquil·lament les coses
que havíem de portar al dinar amb amics, el programa de
ràdio ha connectat amb una noia que explicava en directe
com l’exèrcit de Macedònia llançava gasos contra la gent
que volia passar la tanca. La noia –una voluntària que des
de fa temps dedica els seus esforços i els seus
coneixements a ajudar a les  milers i milers de persones
que malviuen indignament perquè han comès “el delicte”
de fugir d’una guerra- s’ha convertit en una reportera en
directe dels fets. El que ha explicat –tot allò que ella anava
veient en aquells moments- era senzillament dantesc. Una
vegada més ens ensenyava el macabre espectacle de
l’exèrcit com una poderosa eina de fer mal i, sobretot,
d’assassinar esperances.

A la sobretaula, amb la colla d’amics, necessàriament
ha sortit el tema dels refugiats i de l’actitud del govern de
Macedònia. La sensació generalitzada del grup,

independentment de les opcions polítiques que defensa
cadascú,era inequívoca: amb aquesta Europa no anem
enlloc. La vergonya és el sentiment generalitzat que la
ciutadania europea sentim com cada dia creix una mica
més dins nostre. Aquesta vella i trista Europa que
comentava l’Estellés en un dels seus versos –un entre
tants, sempre precisos i commovedors- ara se’ns
manifesta com una hipòcrita i miserable construcció en
mans d’uns estats i d’uns poders econòmics. Fins quan
aquesta Europa en mans dels mercaders i dels governs
que defugen la seva responsabilitat anirà minant els
fonaments del que podria ser un projecte engrescador?
Aquesta europa no només no ens agrada gens sinó que ja
és obertament inútil i despreciable. Necessitem amb
urgència una sacsejada democràtica de fons que orienti
aquesta Europa cap a una autèntica unitat
fraternal,solidària i que defensi de veritat els drets humans
fonamentals. L’eurodiputat d’ERC Josep Maria Terricabras
comentava recentment en una entrevista el despreci
absolut dels governants europeus –el Consell d’estat-
envers el propi Parlament europeu i les interessants
propostes que en aquest fòrum es plantegen. Aquest
eurodiputat explicava com un grup de cinc parlamentaris
de diversos punts d’Europa havien elaborat una proposta
senzilla, clara i molt sensata per anar ubicant refugiats
sirians en funció de criteris de proximitat, de
proporcionalitat, etc. Evidentment aquesta proposta va ser
completament obviada. Com totes les propostes que
apunten cap a una Europa de veritat democràtica.

Necessitem amb urgència donar resposta a tanta gent
que està patint i necessitem amb urgència caminar cap a
una Europa dels pobles lliures i solidaris. La vergonya és
tan gran que aquesta Europa ja trontolla sobre la seva
pròpia misèria. Fins quan aquesta hipocresia vergonyosa
seguirà legitimant allò que tothom considerem senzillament
terrible, incomprensible, inhumà i tantes altres coses més? 

text JOAN HERAS

Volia parlar de... Fronteres
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Literatura i compromís social 
La passada setmana

comentàvem que feia temps que no
teníem nous lliuraments literaris dels
nostres amics de la policia local.
Doncs, mireu per on, ací en tenim
un de nou, tot i que aquesta vegada
hem de posar l'accent en el
contingut més que en l'estil. I diu
així: "00:30 Gran acumulación de
agua a la altura del paso por el
puente ferroviario de la CV-135 con
un turismo parado en su interior que
se rescata con la grúa de asistencia.
Se corta al tráfico hasta que baja el
nivel." Certament, no podem més
que evidenciar que la seua prosa ha
anat millorant en tant que el
contingut es fa més clar. Podem
llegir, encara que ens ho podem
imaginar també, com una vegada
més la gent fent cas omís de les
seues recomanacions continua
intentant practicar aquesta mena de
barranquisme amb automòbil. I clar,
la conseqüència és coneguda... el

cotxe no sura i ha de vindre la grua
a "rescatar"-lo. Això sí, s'acaba
tallant el trànsit fins que el nivell de
l'aigua baixa. Tots sabem que en
aquest poble quan cauen quatre
gotes tots els passos  soterrats
s'aneguen i la nostra policia ho
indica una vegada i una altra, i una
vegada i una altra sempre hi ha
algun borinot que es pensa que els
seu cotxe és una canoa. I així els va!
De tota manera no podem més que
encoratjar-los, a la policia ens
referim, a continuar fent l'impossible
perquè els facen cas. Som així!

CNB offshore
Mira tu que no ho vam vore. Va i

resulta que fa dues setmanes la
pàgina final de La Veu, la que relata
les peripècies pel Nepal del nostre
estimat amic Fibla, la signava el
CNB! Osti tu, com se'ns va avançar
la senyora Garcia! Tafaners que
som, que ens pensem que ho veiem
tot, i no ens adonem que, segons
resava en aquesta última plana, el
Club Natació Benicarló se n'havia
anat a fer de reporter per l'Himàlaia.
Però davant les sospites de la
fiscalia ens hem posat a investigar i
ha resultat que no es té constància
de cap competició natatòria de
l'equip benicarlando per aquelles
terres. Tot i així, per si de cas, vam
buscar si per allí hi havia alguna
piscina i algun equip de natació
local, per allò de si era un intercanvi,
però tampoc. Al final vam pensar si
no devia ser una herència que hi

havia deixat a nom del club el pare
d'un expresident o havien usat el
nom del respectable club
benicarlando sense que aquest en
tinguera consciència... eren dubtes
raonables atès que a Katmandú no
vam trobar cap piscina. Com a molt
un riu, creiem que es deia Kosi, tot i
que no tenim clar que poguera servir
per fer cap entrenament si pensem
que l'aigua estava més gelada que
ací quan la Copa Nadal. En fi, que
devia ser un d'eixos donyets de les
impremtes el que va fer aparèixer el
CNB al Nepal.

La capitalitat, per a qui la mereix. 
Diuen que l'enveja és lletja.

Doncs la del regidor ultrapopular,
Gandia, de l'ajuntament del poble
que tenim a la banda nord, pel fet
que Benicarló haja aconseguit un
punt d'informació de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), sembla
que l'ha deixat ben regirat. Diu, que
«vemos como la UOC escoge
Benicarló y no Vinaròs para su
punto de información en el norte de
la provincia de Castellón.» No anem
ací a entrar en el fet que el nostre
regidor de Cultura, Barberà, ho haja
fet millor que el seu col·lega
d'aquesta ciutat veïna per
aconseguir-lo, d'això ja se n'ha
encarregat el mateix popular de
refregar-ho prou, però sí que ens
aturarem en aquests aires de
prepotència xovinista i prejudiciosa:
"logrando servicios para esa ciudad

text LA COLLA DE TAFANERS

que deberían estar en Vinaròs."
Està clar que la capitalitat comarcal
educativa, o la que siga, s'ha de
guanyar amb el treball, segurament
el que ell no va saber fer ni quan
estava al govern ni ara estant a
l'oposició, i no pot pair que altres ho
aconseguisquen, sobretot si són de
Benicarló. I per cert, si vol ser
referència comarcal, el primer que
hauria de fer és oblidar-se del nord
de "la provincia", rèmora de temps
passats, on deu estar encallat, i
parlar exclusivament de comarques.
I recordar que no consta enlloc què
puga ser això de la «capitalidad
educativa» que reclama. Per
orientar-lo li proposem assignar
aquest títol a la ciutat que compta
amb la seu de la UNED, per
exemple. La mateixa on es va obrir
l'any 1955 el primer institut
d'educació secundària de la
comarca. 

No saben què fer
Açò de fer el paperot, com el de

dalt, sembla que s'encomana. Mireu
que ens fet un fart de riure, per no
plorar, del que vam vore en el
passat Ple de l'Ajuntament. Allí que
l'opositor al govern municipal,
Benjamín Martí, de Ciutatans (ho
escrivim com ho diuen...), volia fer-
se notar i no sabia com fer-ho.
Doncs això, quina repassada li va
pegar l'alcaldessa quan volent-se
fer el llest, va acabar pagant la seua
gosadia per ignorant. Allí que surt en
el torn de preguntes, demanant a
l'alcaldessa que deixe de fer
postureos (ja no saben una altra
paraula ara!) per sortir a les fotos de
vint-i un botons i es dedique a tirar
avant les seues propostes. Al primer
cas, l'alcaldessa, que sembla més
bregada en la qüestió, li va
contestar que per a postureo (un a
altra!) el seu, que en parlar s'havia
dirigit a la càmera de la tele i no a
l'alcaldessa, a qui anava dirigida la
pregunta. I és que alcaldessa i
càmera estaven oposades, la
finalitat del senyor Martí era flagrant:
sortir a la foto, ben guapo. A no ser

que el que havia fet era dirigir-se a
l'auditori del Ple, que també podia
ser (vostés decidiran a la vista de la
imatge que aportem). Això sí, val a
dir que l'alcaldessa va demostrar el
seu sentit de l'humor quan, per fer-li
vore que era a ella a qui havia dirigit
la pregunta i no a la càmera, va fer,
al més pur estil Teletubies, "que
estic aquí senyor Martí, que estic
aquí... que el que vol vosté es sortir
a la tele", amb els palmells alçats i
movent el cap amb una ganyota
(una altra imatge pel record).
Nosaltres, perquè ningú es senta
ofés, us posem la imatge del regidor
Martí parlant a la càmera i la de
l'alcaldessa fent de Lala.

El protector de la Concepcionista 
Ah, i tot aquest sarau per parlar

del futur del convent de les monges
tancades que se n'han anat i sobre
si Benicarló pot utilitzar aquell espai,
prèvia la negociació amb les

Concepcionistes Franciscanes, és
clar. I ací és on rau el quid de la
qüestió, tenint en compte que
encara no hi ha res negociat però
que Ciudatans ja havien reclamat
per escrit a l'alcaldessa que decidira
sobre l'ús de l'edifici i, segons diuen,
ella els havia ignorat. I torna a ficar
la poteta: l'alcaldessa li recrimina al
regidor Martí que el que se porta a
Ple són coses dictaminades per a
aprovar i no allò que no sé sap com
quedarà. I si el que vol és ser el
primer a sortir a la foto, que per ella
no tindrà cap problema ja que ell
mateix, com a antic alumne, va ser
el primer a saber que la Salle, l'altra
institució interessada en l'antic
convent, s'havia fet enrere. Au, ja és
el primer... Al final, l'alcaldessa li va
reconèixer el mèrit de ser "el
protector de la congregació de les
monges, el protector de la
congregació de les Concepcionistes
Franciscanes a Benicarló." 

ve de la p gina anterior
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puente ferroviario de la CV-135 con
un turismo parado en su interior que
se rescata con la grúa de asistencia.
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nivel." Certament, no podem més
que evidenciar que la seua prosa ha
anat millorant en tant que el
contingut es fa més clar. Podem
llegir, encara que ens ho podem
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més la gent fent cas omís de les
seues recomanacions continua
intentant practicar aquesta mena de
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cotxe no sura i ha de vindre la grua
a "rescatar"-lo. Això sí, s'acaba
tallant el trànsit fins que el nivell de
l'aigua baixa. Tots sabem que en
aquest poble quan cauen quatre
gotes tots els passos  soterrats
s'aneguen i la nostra policia ho
indica una vegada i una altra, i una
vegada i una altra sempre hi ha
algun borinot que es pensa que els
seu cotxe és una canoa. I així els va!
De tota manera no podem més que
encoratjar-los, a la policia ens
referim, a continuar fent l'impossible
perquè els facen cas. Som així!

CNB offshore
Mira tu que no ho vam vore. Va i

resulta que fa dues setmanes la
pàgina final de La Veu, la que relata
les peripècies pel Nepal del nostre
estimat amic Fibla, la signava el
CNB! Osti tu, com se'ns va avançar
la senyora Garcia! Tafaners que
som, que ens pensem que ho veiem
tot, i no ens adonem que, segons
resava en aquesta última plana, el
Club Natació Benicarló se n'havia
anat a fer de reporter per l'Himàlaia.
Però davant les sospites de la
fiscalia ens hem posat a investigar i
ha resultat que no es té constància
de cap competició natatòria de
l'equip benicarlando per aquelles
terres. Tot i així, per si de cas, vam
buscar si per allí hi havia alguna
piscina i algun equip de natació
local, per allò de si era un intercanvi,
però tampoc. Al final vam pensar si
no devia ser una herència que hi

havia deixat a nom del club el pare
d'un expresident o havien usat el
nom del respectable club
benicarlando sense que aquest en
tinguera consciència... eren dubtes
raonables atès que a Katmandú no
vam trobar cap piscina. Com a molt
un riu, creiem que es deia Kosi, tot i
que no tenim clar que poguera servir
per fer cap entrenament si pensem
que l'aigua estava més gelada que
ací quan la Copa Nadal. En fi, que
devia ser un d'eixos donyets de les
impremtes el que va fer aparèixer el
CNB al Nepal.

La capitalitat, per a qui la mereix. 
Diuen que l'enveja és lletja.

Doncs la del regidor ultrapopular,
Gandia, de l'ajuntament del poble
que tenim a la banda nord, pel fet
que Benicarló haja aconseguit un
punt d'informació de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), sembla
que l'ha deixat ben regirat. Diu, que
«vemos como la UOC escoge
Benicarló y no Vinaròs para su
punto de información en el norte de
la provincia de Castellón.» No anem
ací a entrar en el fet que el nostre
regidor de Cultura, Barberà, ho haja
fet millor que el seu col·lega
d'aquesta ciutat veïna per
aconseguir-lo, d'això ja se n'ha
encarregat el mateix popular de
refregar-ho prou, però sí que ens
aturarem en aquests aires de
prepotència xovinista i prejudiciosa:
"logrando servicios para esa ciudad

text LA COLLA DE TAFANERS

que deberían estar en Vinaròs."
Està clar que la capitalitat comarcal
educativa, o la que siga, s'ha de
guanyar amb el treball, segurament
el que ell no va saber fer ni quan
estava al govern ni ara estant a
l'oposició, i no pot pair que altres ho
aconseguisquen, sobretot si són de
Benicarló. I per cert, si vol ser
referència comarcal, el primer que
hauria de fer és oblidar-se del nord
de "la provincia", rèmora de temps
passats, on deu estar encallat, i
parlar exclusivament de comarques.
I recordar que no consta enlloc què
puga ser això de la «capitalidad
educativa» que reclama. Per
orientar-lo li proposem assignar
aquest títol a la ciutat que compta
amb la seu de la UNED, per
exemple. La mateixa on es va obrir
l'any 1955 el primer institut
d'educació secundària de la
comarca. 

No saben què fer
Açò de fer el paperot, com el de

dalt, sembla que s'encomana. Mireu
que ens fet un fart de riure, per no
plorar, del que vam vore en el
passat Ple de l'Ajuntament. Allí que
l'opositor al govern municipal,
Benjamín Martí, de Ciutatans (ho
escrivim com ho diuen...), volia fer-
se notar i no sabia com fer-ho.
Doncs això, quina repassada li va
pegar l'alcaldessa quan volent-se
fer el llest, va acabar pagant la seua
gosadia per ignorant. Allí que surt en
el torn de preguntes, demanant a
l'alcaldessa que deixe de fer
postureos (ja no saben una altra
paraula ara!) per sortir a les fotos de
vint-i un botons i es dedique a tirar
avant les seues propostes. Al primer
cas, l'alcaldessa, que sembla més
bregada en la qüestió, li va
contestar que per a postureo (un a
altra!) el seu, que en parlar s'havia
dirigit a la càmera de la tele i no a
l'alcaldessa, a qui anava dirigida la
pregunta. I és que alcaldessa i
càmera estaven oposades, la
finalitat del senyor Martí era flagrant:
sortir a la foto, ben guapo. A no ser

que el que havia fet era dirigir-se a
l'auditori del Ple, que també podia
ser (vostés decidiran a la vista de la
imatge que aportem). Això sí, val a
dir que l'alcaldessa va demostrar el
seu sentit de l'humor quan, per fer-li
vore que era a ella a qui havia dirigit
la pregunta i no a la càmera, va fer,
al més pur estil Teletubies, "que
estic aquí senyor Martí, que estic
aquí... que el que vol vosté es sortir
a la tele", amb els palmells alçats i
movent el cap amb una ganyota
(una altra imatge pel record).
Nosaltres, perquè ningú es senta
ofés, us posem la imatge del regidor
Martí parlant a la càmera i la de
l'alcaldessa fent de Lala.

El protector de la Concepcionista 
Ah, i tot aquest sarau per parlar

del futur del convent de les monges
tancades que se n'han anat i sobre
si Benicarló pot utilitzar aquell espai,
prèvia la negociació amb les

Concepcionistes Franciscanes, és
clar. I ací és on rau el quid de la
qüestió, tenint en compte que
encara no hi ha res negociat però
que Ciudatans ja havien reclamat
per escrit a l'alcaldessa que decidira
sobre l'ús de l'edifici i, segons diuen,
ella els havia ignorat. I torna a ficar
la poteta: l'alcaldessa li recrimina al
regidor Martí que el que se porta a
Ple són coses dictaminades per a
aprovar i no allò que no sé sap com
quedarà. I si el que vol és ser el
primer a sortir a la foto, que per ella
no tindrà cap problema ja que ell
mateix, com a antic alumne, va ser
el primer a saber que la Salle, l'altra
institució interessada en l'antic
convent, s'havia fet enrere. Au, ja és
el primer... Al final, l'alcaldessa li va
reconèixer el mèrit de ser "el
protector de la congregació de les
monges, el protector de la
congregació de les Concepcionistes
Franciscanes a Benicarló." 

ve de la p gina anterior



OPINIÓ

la veu de Benicarló                                                                                                                            pàgina 9pàgina 12  la veu de Benicarló 

OPINIÓ

Mare meua! Quin nivell! M’he llegit el tema de la setmana i
li puc assegurar, senyora Garcia, que vostès són la única
publicació local capaç de redactar i publicar un text d’aquest
nivell tècnic i científic. Mentrestant un altres, des de
l’arrogància dels seus tirants, es permeten criticar una obra de
teatre absolutament excel·lent i digna dels majors dels elogis.
No content amb això, l’ignorant columnista de la publicació on
els fotògrafs fan hores extres, té la gosadia de qualificar els
assistents des d’un llenguatge propi de la postguerra, amb un
menyspreu i una superioritat que em fa pensar que el seu
atreviment és la seua ignorància i la nostàlgia d’una època
que mai no tornarà. 

Però aquest nivell no s’acaba quan la notícia de la licitació
per a la finalització de les obres de l’antic convent arriba al seu
punt i final, no. Arribem a la pàgina vuit on se’ns informa d’una
exposició fotogràfica al MUCBE al voltant de l’escultura gòtica
valenciana i el nivell torna a ser altíssim. Després d’haver llegit
la notícia entren ganes d’anar a visitar l’exposició i endinsar-
nos en aquest món.

Tant una notícia com l’altra són d’aquelles per les quals val
la pena lluitar per la supervivència d’aquesta revista i de
l’important paper -a l’hora que marginal- que representa al
nostre poble. No em puc imaginar que l’únic mitjà de
comunicació fóra l’altre, encara que potser algun dia així serà.
Esperem que no. 

Totes dues són grans notícies. Així com l’obertura al nostre
poble d’un punt d’informació de la UOC. Gran notícia que
hauria de ser no només per a Benicarló, sinó per a tota la
comarca. Però sembla que els del Pp del poble del costat no
ho veuen així. Un antic regidor de cultura vinarossenc ho va

qualificar de mala notícia per al seu poble... perquè el destí del
mateix havia estat Benicarló!! En lloc de no dir res, o felicitar-
se per la proximitat d’aquest punt d’informació, aquest
personatge està trist perquè no ho han posat al seu poble,
perquè es veu que tot ha d’estar al seu poble. A nosaltres ni
aigua. Per cert, que encara no he sentit a cap regidor local del
Pp contestar al senyor Gandía al respecte. O també pot ser
que no sàpiguen què és això de la UOC i que, com no ho
saben, el vinarossenc tinga tota la raó. Jo ja m’ho crec tot.

Ara canvio de tema i me’n vaig als esports. Sense
desmerèixer la crònica del degà de la premsa comarcal,
Vicent Ferrer, em pregunto si als lectors d’aquesta revista els
interessa molt el resultat i la crònica d’un partit de futbol sala
que es juga a Saragossa i que l’equip que suposadament ens
hauria d’interessar té un nom tan rematadament estrany. És
important saber que un tal Carlinhos es va lesionar? O que un
tal Jorge Santos va fer un gol després de recórrer tota la
pista...saragossana? També vull dir que potser a algú li
interessi, però a mi no gens. I com que jo només em
represento a mi i jo soc qui ha d’omplir la pàgina, escric el que
vull, i ni m’agrada el futbol sala ni m’interessa allò que puga fer
l’equip penisclà. És que si no ho dic, rebento. Jo soc així.

Per a acabar d’arrodonir l’alt nivell de la revista, només
faltava l’entrevista que li fa San Abdón a Josep Usó. Només
puc dir que si algú encara no se l’ha llegit, que no espere més.

Ara ja aniré acabant, que es fa tard i ja no dono per a més. 

A la tercera edició de la Volta a Peu de la Dona s’ha permès
la participació d’homes. Espero que aquest tipus
d’esdeveniments servisquen per a alguna cosa més que una
foto per a la galeria i no es queden en la part anecdòtica de
l’acte.

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

text EL LECTORAvui tenia ganes de parlar de com la primavera creix a
poc a poc en els nostres paisatges, de l’arribada de Sant
Jordi amb tots els llibres i les roses esclatant per tot arreu,
de les melodies suaus i plenes de força d’una cantant
veneçolana redescoberta aquest cap de setmana, de la
força de certs projectes col·lectius que mouen tot un poble
–com les Passions que durant la Setmana Santa i encara
durant l’abril omplen escenaris immensos com els d’Olesa
de Montserrat, de la trobada quasi quotidiana a l’ascensor
amb el petit veí que es va fent gran i ara ja comença a dir
coses, d’uns versos descoberts  quasi per atzar i que ja es
van dibuixant com un tresor que parla de nosaltres, de
l’horitzó cada vegada més precís d’una nova jornada
electoral, de l’olor de sofregit que em regala el veí de sota
i que em fa venir la gana, del pas inexorable del temps,
d’aquest Barça que té les piles una mica esgotades i que
ja ens torna a fer patir, de la potència irrefrenable dels
avenços tecnològics que ens arrosseguen a l’abisme del
consum i del canvi constant, d’allò que em m’ha explicar  el
divendres a l’hora del pati  un company de feina sobre la
situació de l’¡ensenyament al nostre país o de les ganes de
fer que les agulles del rellotge avancin lentament aquesta
tarda  de diumenge plena de  lectura i de música. O també
us volia parlar de.... Però em sembla que tot això és massa
banal,massa pueril, massa miserable si penso en la
situació dels refugiats que malviuen i pateixen per poder
arribar a tornar a viure amb seguretat i dignitat.

Sé que fa un parell de setmanes ja vaig parlar d’aquest
tema. I malgrat que penso que aquest és un tema de gran
importància per tot el que implica, per la magnitud de la
tragèdia que representa i evidencia, havia pensat que avui
parlaria d’altres coses. Perquè cal tenir la consciència viva
però també cal viure altres realitats amb tota la seva
diversitat, complexitat i complementarietat. Però aquest
matí, mentre  anava preparant tranquil·lament les coses
que havíem de portar al dinar amb amics, el programa de
ràdio ha connectat amb una noia que explicava en directe
com l’exèrcit de Macedònia llançava gasos contra la gent
que volia passar la tanca. La noia –una voluntària que des
de fa temps dedica els seus esforços i els seus
coneixements a ajudar a les  milers i milers de persones
que malviuen indignament perquè han comès “el delicte”
de fugir d’una guerra- s’ha convertit en una reportera en
directe dels fets. El que ha explicat –tot allò que ella anava
veient en aquells moments- era senzillament dantesc. Una
vegada més ens ensenyava el macabre espectacle de
l’exèrcit com una poderosa eina de fer mal i, sobretot,
d’assassinar esperances.

A la sobretaula, amb la colla d’amics, necessàriament
ha sortit el tema dels refugiats i de l’actitud del govern de
Macedònia. La sensació generalitzada del grup,

independentment de les opcions polítiques que defensa
cadascú,era inequívoca: amb aquesta Europa no anem
enlloc. La vergonya és el sentiment generalitzat que la
ciutadania europea sentim com cada dia creix una mica
més dins nostre. Aquesta vella i trista Europa que
comentava l’Estellés en un dels seus versos –un entre
tants, sempre precisos i commovedors- ara se’ns
manifesta com una hipòcrita i miserable construcció en
mans d’uns estats i d’uns poders econòmics. Fins quan
aquesta Europa en mans dels mercaders i dels governs
que defugen la seva responsabilitat anirà minant els
fonaments del que podria ser un projecte engrescador?
Aquesta europa no només no ens agrada gens sinó que ja
és obertament inútil i despreciable. Necessitem amb
urgència una sacsejada democràtica de fons que orienti
aquesta Europa cap a una autèntica unitat
fraternal,solidària i que defensi de veritat els drets humans
fonamentals. L’eurodiputat d’ERC Josep Maria Terricabras
comentava recentment en una entrevista el despreci
absolut dels governants europeus –el Consell d’estat-
envers el propi Parlament europeu i les interessants
propostes que en aquest fòrum es plantegen. Aquest
eurodiputat explicava com un grup de cinc parlamentaris
de diversos punts d’Europa havien elaborat una proposta
senzilla, clara i molt sensata per anar ubicant refugiats
sirians en funció de criteris de proximitat, de
proporcionalitat, etc. Evidentment aquesta proposta va ser
completament obviada. Com totes les propostes que
apunten cap a una Europa de veritat democràtica.

Necessitem amb urgència donar resposta a tanta gent
que està patint i necessitem amb urgència caminar cap a
una Europa dels pobles lliures i solidaris. La vergonya és
tan gran que aquesta Europa ja trontolla sobre la seva
pròpia misèria. Fins quan aquesta hipocresia vergonyosa
seguirà legitimant allò que tothom considerem senzillament
terrible, incomprensible, inhumà i tantes altres coses més? 

text JOAN HERAS

Volia parlar de... Fronteres
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Un informe elaborat per la Universitat Complutense (UCM),
recomana a la Generalitat rescatar als 1.600 treballadors de
Radiotelevisió Valenciana (RTVV) que van ser acomiadats
davant l'amenaça que l'Audiència Nacional declare nul l’ERE
d'extinció. La consulta supervisada per l'expresidenta del TC
gira entorn de la valoració d'una proposta negocial que el
sindicat sol·licitant, UGT, planteja a la Generalitat amb la
intenció de recuperar el major nombre de llocs de treball en la
projectada reobertura de la RTVV i fer-lo «amb el
manteniment de les condicions de treball i drets adquirits que
venien gaudint els treballadors abans de l’ERE», que a dia
d'avui manté extingit els seus contractes. Aquest ERE es troba
impugnat i pendent de ser jutjat en l'Audiència Nacional i la
consulta pusca la possibilitat d'evitar la incertesa judicial, a
través d'una negociació que tancara el procés judicial, així
com la planificació de quin pot ser la millor estratègia pel que
fa a la qüestió. Segons subratlla l'informe, «la llei afirma en el
seu preàmbul que l'anterior és una norma reactiva, per
suposar una resposta una sentència judicial; que dóna motiu
de manera abrupta a un procés de tancament efectiu,
dissolució i liquidació de la societat de capital públic; i que es
tracta d'una decisió unilateral que va causar un immens drama
social i econòmic per als treballadors i treballadores de
l'empresa». Per a la UCM «s'està en certa manera admetent
el propi ‘demandat’, la Generalitat, una de les tatxes de
nul·litat més importants que se li imputen en el recurs que
l'Audiència Nacional ha de resoldre. Entenem que l'aparició
d'aquesta llei, pot oferir una justificació suficient per a legitimar
aquest canvi de parer i el rebuig que –des de la doctrina dels
actes propis– podria fer-se a aquest canvi de signe en la
negociació.  Segons les estimacions del Comitè d'Empresa, si
l'Audiència Nacional declara nul l’ERE, la Generalitat haurà
d'abonar fins a 100 milions en salaris de tramitació, doncs
hauria de readmetre als 1.600 treballadors per a tornar-los a
acomiadar. 

LA NOVA TV EMETRÀ COM A MÍNIM UN 35% D'OBRES
I PEL·LÍCULES VALENCIANES 

La nova televisió autonòmica que es vol inaugurar aquest
mateix any doblarà a la llengua cooficial de la Comunitat tots
els seus productes. A més, l'esborrany de la proposició de Llei
que ha de debatre's en les Corts projecta que la nova
Corporació reserve, almenys, «el 35% del seu temps
d'emissió anual» a la difusió d'obres audiovisuals i
cinematogràfiques de productores valencianes independents i
producció original en valencià». D'aquesta manera, es pretén
que més d'un terç de les hores d'emissió estiga realitzada per
empreses de la Comunitat Valenciana. Un dels objectius de la
nova llei és revitalitzar el sector audiovisual autonòmic i tornar
a dinamitzar el doblatge, ambdós en números rojos des de fa
temps. La intenció és que, aprofitant els múltiples canals
d'àudio que posseeixen les actuals televisions, tots els
espectadors puguen triar l'idioma en que volen escoltar la

nova televisió. L'habitual és que quan es compra una
pel·lícula estrangera aquesta ja estiga en versió original i
doblada al castellà. Ara, s'afegirà la versió valenciana i el
televident triarà amb quin es queda. En cas de pel·lícules
espanyoles, també es procedirà al doblatge i s'oferirà en els
dos idiomes. On aquesta oferta no es realitzarà és en els
continguts de producció pròpia (com informatius, programes
de debat, magacines, concursos o retransmissions) que es
faran directament en valencià i no es traduiran al castellà. 

L'EXPRESIDENTA DEL TC ACONSELLA RESCATAR 1.600 EMPLEATS EN RTVV 

text NAT LIA SANZ

El castell de Peníscola ha estat
el lloc triat per la productora nord-
americana per a convertir-se en
seu d'un esdeveniment exclusiu
en el qual, també es projectarà
material inèdit addicional sobre el
rodatge que va albergar la localitat
el passat mes d'octubre.

'Espanya, terra de gel i foc' és el
títol del documental que sobre les 18
hores es podrà veure en el saló gòtic
del castell, un film amb entrevistes
exclusives dels intèrprets que van
passar per Peníscola i que també
retrata el procés d'enregistrament en
les diferents localitzacions espanyoles. El documental de
Movistar +, distribuïdora a Espanya de la ficció, també
arreplega el relat dels que van viure també de prop
l'enregistrament, com els periodistes que van seguir cada pas
del rodatge. L'estrena de la sisena temporada de 'Joc de
Trons' es viurà amb catifa roja, ja que es tracta d'un
esdeveniment exclusiu al que acudiran poc més de 200
convidats: premsa especialitzada de dins i de fora de les
nostres fronteres, ja que l'ocasió es presta «perquè coneguen
en primera persona una de les localitzacions de la sèrie».

Durant quatre jornades Peníscola va passar a convertir-se
en l'exòtica ciutat de Meereen. Productora i distribuïdora
remenen a més la possibilitat que, entre projecció i projecció,
els convidats puguen conèixer de primera mà algunes de les

localitzacions del castell en les quals es va rodar la sèrie, com
la pujada al Portal Fosc o el Parc d'Artilleria, enclavaments
que durant el procés d'enregistrament pràcticament es van
blindar a un públic ansiós per endevinar escenes de la sisena
temporada. A les 20 hores de la vesprada es podrà veure
oficialment el primer capítol de la sisena temporada de 'Joc de
Trons', coincidint amb l'estrena nacional de la ficció i poques
hores després de la premiere a Los Àngeles (a EEUU el
capítol es podrà veure la nit del diumenge 24 d'abril). És
aquest breu lapse de temps entre ambdós estrenes el que
probablement impedisca la presència d'algun dels actors del
repartiment en aquest acte, encara que s'espera que,
almenys, algun membre de la productora HBO torne a passar-
se per Peníscola. 

ESTRENA DE LA SISENA TEMPORADA DE “JUEGO DE TRONOS” EN PENÍSCOLA

text NAT LIA SANZ

La Braseria Sant Gregori ha estat el primer dels
restaurants en protagonitzar un showcooking per
promocionar les Jornades de Cuina dels Sabors
promogudes per la Diputació. L'objectiu és posar en valor
la cuina i els productes de qualitat de la província.

El Mercat de Benicarló ha acollit durant tot el matí un
showcooking a càrrec de la Braseria Sant Gregori per
promocionar les Jornades de Cuina dels Sabors. Juanvi
Albert, xef del restaurant, ha preparat en directe un menú
elaborat a base de peix, arròs i carxofa: rap a la marinera amb
llagostins, rossejat amb polp i carxofes de Benicarló, milfulles
de carxofes amb foie, llagostins a la taronja i caragols de mar.

El menú forma part de l'oferta dels 20 restaurants de
Benicarló, Vinaròs i Peníscola que participen en les Jornades,
una iniciativa que promou la Diputació amb l'objectiu de posar
en valor la cuina i els productes de qualitat de la província: la

Carxofa de Benicarló amb denominació d'origen, el caragol
punxent i la cuina tradicional marinera de Peníscola, i el
llagostí de Vinaròs.

Les Jornades de Cuina dels Sabors es podran disfrutar fins
al 24 d'abril.

Jornades de Cuina dels Sabors amb un showcooking al Mercat

text REDACCI 
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Sant Mateu acollirà el pròxim 30 d'abril l'estrena
mundial de l'última pel·lícula de Icíar Bollaín, “El Olivo”.
La cinta, rodada en diverses poblacions del Maestrat, té
localitzades en aquesta localitat la major part dels plànols.

A més, va ser el centre d'operacions de l'equip i va acollir a
la directora i la seua parella, Paul Laverty (guionista del film),
que van viure a Sant Mateu mentre s'estava rodant la
pel·lícula. En agraïment al tracte rebut, la cineasta ha decidit
estrenar a la Plaça Major, “El olivo”, un esdeveniment que ja
ha estat qualificat com a “sorpresa”, ja que “ens ajudarà a
promocionar turísticament el nostre poble i tota la comarca”,
assegura l'alcaldessa del municipi, Ana Besalduch. “Ella es va
enamorar de la nostra plaça només arribar. De fet, la pel·lícula
la va preparar ací mateix ja que deia que li servia de font
d'inspiració”, va recordar. Besalduch va relatar que la directora
ja va manifestar la intenció d'estrenar la cinta al municipi però
“va ser una sorpresa quan ens van cridar per a confirmar-nos
que realment seria així”. El olivo no s'estrenarà en cinemes
fins al pròxim 6 de maig i l'estrena a Sant Mateu “suposa tota
una fita històrica per a la nostra localitat, a més de la innegable
publicitat. No sabem quan ens tornarà a passar una cosa així”.
Bollaín, a més de comptar amb nombrosos extres de la
comarca, també va trobar entre els veïns de Sant Mateu a l'avi
que coprotagonitza la cinta, Manuel Cucala. Laberty va decidir
utilitzar la trista història de l'expoli de les oliveres mil·lenàries
del Maestrat com  argument de denúncia per a contar tot el
saqueig que s'ha viscut a Espanya amb el boom immobiliari,
amb una costa poblada de rajola i un paisatge que s'ha picat
venent fins a l'última hectàrea. “És una manera molt concreta
de parlar d'un fet molt complex, l'especulació amb coses
bàsiques com un arbre, el poc respecte a alguna cosa que
porta a la terra tant temps i que ha estat font de salut, de
benestar i de plaer”, va explicar la cineasta, que va assegurar

que el descobriment de Manuel Cucala va ser tota una
sorpresa.

L'alcaldessa de Sant Mateu va explicar que “Manuel és un
pagès de tota la vida, que coneix bé el treball d'aquestes terres
i el que signifiquen. Un actor mai haguera pogut transmetre-
ho, per molt que es prepare”. Per a Besalduch, la pel·lícula de
Bollaín transmet “les nostres arrels, el que suposa per a

nosaltres aquest ric patrimoni natural que són les
oliveres mil·lenàries, poc conegut encara”. És per això
que la projecció de la cinta pot ser, al seu judici “una
publicitat magnífica per a aquest potencial que tenim no
només a Sant Mateu, sinó a tota la comarca”. A més,
l'alcaldessa espera que servisca de trampolí publicitari
per a la localitat “que té un innegable atractiu com plató
de cinema. A Sant Mateu les pedres parlen. No hi ha un
carrer en el qual no es conserve un palau o una
portalada de pedra. Crec que és una de les coses que
més va agradar a Bollaín i que ens pot ajudar per a
oferir-nos a altres directors”. Besalduch va recordar que
la població va ser “cap i vila durant l'època medieval,
una cosa que encara es respira en tots els racons de la
població”. Per la seua banda, es va mostrar “oberta i
amatent a posar totes les facilitats necessàries per a
altres rodatges en el nostre municipi. Ja és hora que
s'assabenten que al nord de la província també existim
i tenim molt potencial”. 

SANT MATEU ACULL L’ESTRENA MUNDIAL DE EL OLIVO

text NAT LIA SANZ

El programa A
Pèl es reprén
aquest mes
d'abril amb el
concert del grup
Alcyon, un duo
de música
a c ú s t i c a
e x p e r i m e n t a l
format per Ivan

Espada i Alicia Arce. Aquesta serà la quarta acció del
programa de la Regidoria de Cultura pensat per a
promocionar els creadors de Benicarló.

Aquest divendres 15 d'abril torna el cicle A Pèl amb un
concert a càrrec del grup Alcyon, un duo de música acústica
experimental amb reminiscències celtes i barroques format per

Ivan Espada (guitarra, violoncel, viola de gamba i cítara) i
Alicia Arce (veu). Ivan Espada és un músic català que ha
format part de grups com Demented i Hyban Draco, ha actuat
a nivell internacional i té diversos treballs d'estudi. Alicia Arce,
per la seua banda, és cantant professional des del 1998, va
ser guanyadora i finalista de dos concursos televisius i ha
cantat en diverses formacions musicals. Cal recordar que el
programa A Pèl s'emmarca en el projecte El Centre Batega
que la Regidoria de Cultura va posar en marxa la tardor de
l'any passat amb l'objectiu de dinamitzar el centre de Benicarló
amb una gran diversitat de propostes culturals, com el cicle de
novel·la negra Benicarló Negre, el cicle de curtmetratges
Sessió Contínua o diverses conferències, concerts i
presentacions. A Pèl respon a aquesta voluntat de dinamitzar
el centre amb un objectiu ben clar: donar veu als creadors
relacionats amb el món de la música, la literatura, la
gastronomia o la ciència.

El concert tindrà lloc a l'Edifici Gòtic a les 20.30 hores.
L'entrada és gratuïta.

Torna el cicle A Pèl amb un concert del grup Alcyon

text REDACCI 

L'arribada del bon temps, a Benicarló ha estat lligada
des de fa anys a la instal·lació d'un conegut xiringuito de
gelats a la plaça de la Platja del Morrongo. 

Els requeriments del govern central han complicat la seua
obertura en els últims anys, ja que l'estructura temporal es
trobava dins del domini marítim terrestre i necessitava dels
corresponents permisos. L'any passat els benicarlandos es
van quedar sense el seu estimat xiringuito per les obres de
construcció del nou Passeig Sud, que van eliminar la plaça on
se situava. Però ara, l'ajuntament de Benicarló creu haver
trobat la solució a aquesta queixa dels ciutadans. El xiringuito
podrà instal·lar-se en la nova plaça resultant de les obres del
Passeig Sud. Però no només ells. “Anem a estudiar quants
xiringuitos podem situar en la plaça i traurem a licitació
l'explotació d'aquest espai”, ha anunciat l'alcaldessa, Xaro
Miralles. A més, el consistori ha iniciat el procediment per a
eliminar un xiringuito que havia instal·lat en aquest espai.
D'aquesta manera, s'alliberarà un solar més per a poder
instal·lar aquestes estructures que el consistori pretén siga per
a tot l'any, no només temporal. 

La revitalització turística d'aquest tram de la costa
benicarlanda és un dels objectius que es persegueix amb
aquesta actuació, atès que els benicarlandos i visitants
l’utilitzen molt durant l'estiu. Ara, “ja que es tracta d'un espai
que està molt protegit, vam pensar que els quiosquets poden
estar instal·lats durant tot l'any, donant vida a aquest espai de
la ciutat”, va explicar Miralles. El preu total de les obres ha
estat de 895.000 euros, que inclouen també la plaça del
Morrongo, inaugurada l'estiu passat, i les passarel·les
d'accessibilitat de la Mar Xica. Els treballs es van realitzar a
càrrec del Pla de Competitivitat, que es va iniciar en el 2010,

finançat per tres administracions: Turespaña, Generalitat
Valenciana i els ajuntaments de Peníscola i Benicarló. Segons
va explicar l'alcaldessa de Benicarló, “ja ens han advertit que
al juny ha de finalitzar perquè no ens ho van a renovar”. Per
això, al gener d'enguany “va eixir una carta des de l'ajuntament
al ministeri demanant que es prorroguen les obres del passeig
fins a la platja de la Caracola, en la Ralla del Terme.
L'ajuntament es compromet a posar els terrenys perquè és de
la nostra competència. Però vam considerar que és obligació
del ministeri pagar aquest passeig com ha fet en altres
poblacions”, va concloure.

BENICARLÓ TINDRÀ XIRINGUITOS A LA PLATJA TOT L'ANY 

text NAT LIA SANZ
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LOCAL ESPORTS

Els passats dies 21, 22 i 23 de març el CEIP Marqués de
Benicarló va celebrar la seva Setmana Cultural, que
enguany versava sobre el IV Centenari de la mort de
Miguel de Cervantes.

Durant els tres dies es van realitzar tot un seguit d'activitats
sobre la vida i obra del genial escriptor: decoració de
passadissos, portes i finestres; sessions de conta-contes a
Infantil , primer i segon; lectura teatralitzada del "Quijote" a
tercer i quart; murals i itineraris didàctics; jocs interactius a
l'aula d'informàtica...

A les classes  es feren diferents activitats com veure vídeos
o fer manualitats. Els més grans de sisè també van aprofitar
per a fer una xerrada-col·loqui amb antics alumnes que ara
fan primer d'ESO i de passada resoldre dubtes de cara al
proper curs en que canviaran d'etapa educativa.

I a més a més de fer la tradicional mona de Pasqua, els
xiquets i xiquetes d'Infantil van fer una ginkana  on es van
trobar al mismíssim Don Quijote i al final  van guanyar una
espasa feta amb globus.

I ja sabeu,  "Cervantes vive"...  al Marqués.

"CERVANTES VIVE" A LA SETMANA CULTURAL 
DEL CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ

text i fotos CEIP MB

Dissabte 9 d’Abril, a la piscina de Vinaròs, es va
disputar la 6a jornada de la lliga provincial de promeses
(categories benjamí i aleví). 

El Club Natació Benicarló, va presentar un nombrós equip
format per 30 nedadors, dirigits per Lucia Vicente: Sara Vea,
Laura Verge, Noemí Verge, Maria Verge, Maria Ginesta,
Henar Àvila,  Eva Valdearcos, Marta Cheto, Joana Bel, Sara
Troncho, Ainhoa Baró, Alejandra Oroian, Gerard Labèrnia,
Joan Ballester, Dylan Villanueva, Guillem Tomàs, Agustí Oms,
Diego Pérez, Eric Alberich, Alejandro Rodríguez, Aitor Gil,
Joan Verge, Oscar García, David García, Oriol Lluch, David
Balaguer, Oscar Balaguer, Blai Marzà, Bruno Moliner i Claudio
Dragoste.

Els resultats més destacats dels benicarlandos foren: la
victòria de David García, als 100 lliures i els segons llocs de
Sara Vea, als 100 lliures; de David García, als 400 estils i de

Gerard Labèrnia, als 200 estils.
Cal esmentar també la curiosa circumstància de la

desqualificació, per part dels àrbitres, de fins a 6 nedadors
benjamins del CN Benicarló de l’any 2005 a la prova dels 200
estils, fet que és poc habitual que afecte a tants nedadors
d’una mateixa prova.

6a JORNADA LLIGA PROMESES A VINARÒS

text CNB
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ESPORTS EL TEMA

número 4 de Vinaròs. La causa investiga suposats delictes
de prevaricació mediambiental i contra el medi ambient i els
recursos naturals en relació amb la plataforma Castor, el
magatzem subterrani de gas a la costa de Vinaròs, causant
de més de mig centenar de moviments sísmics al setembre
i octubre de 2013. El coordinador de l'informe de l'Institut
Geològic Miner que va avalar la viabilitat del magatzem
subterrani de gas Castor va ser el  primer a declarar, com
imputat davant el jutjat 4 de Vinaròs. El jutge investiga
presumptes irregularitats relacionades amb la tramitació de
la concessió d'explotació del projecte Castor per a la qual no
es van determinar tots els informes d'impacte ambiental
necessaris, segons va denunciar la Fiscalia després de
produir-se centenars de xicotets terratrèmols en la zona en
la qual es fixava la plataforma de gas, entre Tarragona i
Vinaròs. La denúncia de Fiscalia es dirigiria, en concret,
contra els responsables de l'Institut Geològic i Miner, del
Ministeri de Medi ambient i del Ministeri d'Indústria que van
tramitar la concessió d'explotació de tal projecte, així com
contra l'empresa responsable del projecte Castor Escal
UGS. De fet, entre els imputats es troba el president de
l'empresa Escal-UGS Recaredo del Potro i el seu consell
d'administració. 

EL PROJECTE CASTOR
L'objectiu del projecte Castor era desenvolupar un

magatzem subterrani de gas aprofitant les possibilitats que
oferia una estructura geològica de l'antic jaciment petrolífer
d'Amposta, situat en el subsòl del Mediterrani a 22
quilòmetres de Vinaròs i en una profunditat superior a 1.700
metres. També buscava la investigació de Fiscalia "analitzar
la rellevància jurídic-penal que poguera derivar-se tant de la
tramitació i autorització del projecte per les Administracions
competents com de l'actuació de la mercantil Escal,
adjudicatària", indica l'acte judicial. La planta del Castor va
cessar la seua activitat al setembre de 2013 per ordre del
Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, després de l'activitat
sísmica detectada en la zona, amb la finalitat de sol·licitar
informació a l'Institut Geogràfic Nacional per a conèixer si els
moviments estaven relacionats amb els treballs realitzats en
la planta. L'Institut Geogràfic Nacional va començar a
detectar activitat sísmica el 5 de setembre de 2013 i va
iniciar un seguiment especial a causa del increment diari de
l'activitat. Inicialment, la localització dels epicentres es va
situar a l'entorn de la plataforma instal·lada i en el seu
informe va concloure que existia una "relació directa" entre
l'activitat de la planta Castor i els moviments. Escal UGS,
concessionària de l'explotació per a l'emmagatzematge
subterrani de gas natural Castor, realitzava treballs, que en
el moment en el que es van detectar moviments, que se
centraven en la injecció del gas matalàs, que s'utilitza per a
provar el correcte funcionament de la instal·lació. 

INDEMNITZACIÓ MILIONÀRIA
El Consell de Ministres va aprovar indemnitzar amb 1.350

milions al propietari del Projecte Castor. També es va
aprovar l'extinció de la concessió d'explotació del magatzem,

a la que la fins ara propietària, Escal UGS (controlada en un
66,7% per ACS),havia renunciat. Els 1.350 milions es
repercutiran en el rebut del gas durant els pròxims 30 anys.
La infraestructura roman tancada des que, al setembre del
2013, el Govern decidira paralitzar la injecció de gas al
registrar-se terratrèmols de magnitud superior a 4 en l'escala
de Richter. Mai va arribar a estar operativa com magatzem.
La concessionària havia començat al juny del 2013 a injectar
gas matalàs per a comprovar que funcionava correctament.
Informes oficials van determinar que aqueixa activitat
d'injecció havia afectat a una falla no cartografiada fins a
llavors, que va desencadenar els sismes. El Govern ha
encarregat a Enagás Transporte, la gestió tècnica del
sistema gasista que administre la instal·lació. Haurà de
realitzar el manteniment i pagar a Escal UGS els 1.350
milions en que s'ha valorat la inversió. Posteriorment, serà el
sistema gasista el que li retorne aquesta quantitat al llarg de
30 anys. És a dir, que la compensació a la concessionària de
Castor s'anirà carregant al rebut del gas dels consumidors. 

EL FUTUR DE LA PLANTA
El mes passat, Enagás, va finalitzar el procés d'hibernació

(tancament temporal) de l'emmagatzematge subterrani de
gas Castor i ha avançat que espera comptar amb el resultat
de l'informe encarregat a l'Institut Tecnològic de
Massachussets (MIT) sobre la seguretat de la instal·lació en
la segona meitat de l'any. Enagás ha explicat  que amb el
doble segellat dels pous, que reforça les dues vàlvules ja
existents, culmina el procés d'hibernació del Castor que li
havia estat encarregat. Els treballs realitzats han posat la
instal·lació en condicions segures, sense gas en plataforma,
gasoducte i instal·lacions de terra; sense alterar l'estructura
de l'emmagatzematge i realitzant les tasques necessàries
per a l'adequat manteniment i preservació dels equips. 

ve de la pàgina anterior

El Sènior Autonòmic, amb el seu espectacular final de
temporada, es va assegurar la permanència amb la seua
victòria davant al Massamagrell. 

Igual ha ocorregut amb els dos júniors; el femení, guanyant
a domicili a un rival directe, s'assegura la segona plaça, i la
disputa del play-off final; i el masculí, derrotant el Puçol,
s'assegura el liderat i l'ascens. Enhorabona a tots ells pels
èxits aconseguits. També felicitar al Sènior Zonal, perquè, tot
i caure davant un rival directe i no aconseguir l'anhelat ascens,
la seua trajectòria ha sigut impressionant en l'últim tram de
lliga. Llàstima el dubitatiu inici que va tenir. El cadet masculí
va caure en una difícil pista, i el femení es va imposar a
l'Onda. En infantils, el verd va caure a Peníscola, i al blau va
guanyar còmodament. El femení, que va superar els 100
punts, lluitarà fins al final per aconseguir el liderat; pròxima
setmana duel decisiu contra les líders.

Resultats

Sènior Autonòmic 70, Massamagrell 51
Vall d'Uixó Bàsquet 62, Sènior B 45
Júnior Masculí 90, Puçol 34
El Pilar València 47, Júnior Femení 63
El Pilar València 82, Cadet masculí 58
Cadet Femení 74, Onda 27
Peníscola 70, Infantil Masculí Verd 50
Infantil Masculí Blau 91, Castelló Negre 30
Onda 32, Infantil Femení 117
Aleví Femení 29, Morella 36
Benjamí Taronja Mixt 60, Iocum Vila-real 36
Benjamí Blau 38, Castelló Femení 36

Bàsquet: El Junior Masculí ascendirà de categoria després de guanyar al Puçol

text I fotos VICENT FERRER

Peníscola va acollir el passat cap de setmana amb èxit
la primera Bike Trail per la Serra d'Irta de la mà de
Mandarina Sport Club. Una prova no competitiva, popular,
en la qual han participat al voltant d'un centenar de
ciclistes en tres recorreguts de menor a major dificultat.

Els afeccionats a la bicicleta tot terreny han pogut gaudir
d'un recorregut molt assequible fins a la Torre Badúm, i de
dues alternatives més ambicioses, sent la tercera la que
requeria de major entrenament, fins a la Font d'En Cans. 

"Este tipus d'activitats que fomenten l'ús del parc natural
per a la pràctica esportiva són molt interessants, no sols des
del punt de vista esportiu, sinó també turístic", va valorar al
final de la prova l'alcalde peniscolà, Andrés Martínez, que va
felicitat ar club per la promoció i organització d'esdeveniments
esportius en la localitat, "donant així l'oportunitat a cada
esportista participant d'explicar la seua experiència en aquest
entorn singular i protegit, d'alt valor mediambiental".

Una jornada esportiva que es va celebrar amb bon ambient
i que va acabar amb ganes de repetir tant per part dels
participants com de l'organització.

Disputada la I Peníscola Bike Trail per la serra d'Irta

text I fotos VICENT FERRER
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EL TEMA ESPORTS

La primera fase de la instrucció judicial del cas Castor
ha conclòs amb la sensació que Escal UGS
–concessionària original del projecte– té dues parts ben
diferenciades a l'hora d'analitzar els arguments
esgrimits davant el jutge sobre les causes i
conseqüències dels sismes. La primera part, la que
formarien els alts càrrecs de la mercantil, va derivar
responsabilitats en el seu moment cap a l'Institut
Geològic i Miner (IGME), a l'afirmar que l'informe que va
realitzar la institució estatal estava «plagat
d'inexactituds». En definitiva, es van rentar les mans i
van llevar ferro a l'assumpte, al recalcar que els sismes
que es van sentir a Vinaròs eren comparables al pas d'un
camió, tot i que els informes demostren el contrari. La
segona part, que estaria integrada pel consell
d'administració, el vicepresident del consell
d'administració de Escal UGS, Mohammad Jaffar, i altre
membre del consell, Harold Philip Gordon, va declarar
davant el jutge del jutjat número 4 de Vinaròs,
desvinculant-se de qualsevol decisió operativa. 

Conclou així la presa de declaracions als 18 imputats, o
‘investigats’, amb les dues últimes veus presumptament
implicades.  Ambdós van coincidir a afirmar que van tenir
coneixement dels sismes a través de Recaredo del Potro,
president d'Escal UGS. És més, van recalcar que totes les
decisions de caràcter operatiu van ser adoptades pel propi
Del Potro, José Luis Martínez Dalmau  (conseller delegat) i
Carlos Barat, director.  

NOMÉS DECISIONS FINANCIERES

El consell d'administració, del que formaven parteix Jaffar
i Gordon només prenia, segons haurien indicat davant el
jutge, decisions econòmiques i financeres. En aquest sentit,
els dos investigats van manifestar  que no tenien funcions
executives delegades i van explicar que en les reunions del
consell d'administració només es debatien qüestions
relacionades amb la planificació econòmica, financera i
pressupostària del projecte però no sobre els aspectes
mediambientals del mateix. Igualment, cap dels dos va dir
recordar si entre els mesos de juny i setembre de 2013, en
els que es va registrar l'activitat sísmica, una vegada van
començar les injeccions de gas en l'entorn de la planta
marina, es van celebrar reunions del consell per a tractar el
tema. Jaffar va declarar que en les reunions del consell no
es va tractar en cap moment la necessitat de confeccionar
estudis i informes sobre risc de sismicitat. La causa, que
segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV ) ja supera els 13.000 folis, ha estat
declarada complexa pel nombre d'investigats, per la
naturalesa dels propis delictes i pel volum de documentació
susceptible de ser sotmesa a anàlisi pericial. La declaració
de causa complexa, acordada per l'instructor el passat mes
de gener, ha permès ampliar el termini d'instrucció de sis a
divuit mesos. De moment , no hi ha novetats sobre si el jutge
citarà a declarar a més persones o bé com investigats o bé
com a testimonis. 

El procés contra el projecte Castor es va iniciar el passat
mes d’octubre al Jutjat de Primera Instància i Instrucció

JUDICI DEL CAS "CASTOR":Tancada la fase d'instrucció

textREDACCIÓ

La Unió Ciclista Benicarló, entitat organitzadora de la
XLIII Edició de la Ronda Ciclista al Maestrazgo, ha donat a
conèixer ja els detalls de la tradicional prova ciclista, que
es disputarà el dissabte 21 de maig. 

La carrera tindrà inici i final a Benicarló, amb eixida a les
15,00 h a la Plaça Constitució de Benicarló i final al voltant de
les 18,00 h al Passeig Marítim, davant del Col·legi Marquès de
Benicarló. Els ciclistes recorreran 131 km. amb pas per les
poblacions de Peníscola, Càlig, Sant Jordi, Traiguera,
Cervera, Sant Mateu, la Salzadella, Tírig i La Jana i la novetat
del pas -per dues vegades- per l'ermitori de la Font de la Salut
de Traiguera. Un recorregut “trencacames”, molt exigent que,
sens dubte, farà les delícies dels nombrosos afeccionats que
s'animen a seguir la prova. La prova té, un any més, el
patrocini del Gran Premi a càrrec de l'Excma. Diputació
Provincial i la col·laboració de l'Il·lm. Ajuntament de Benicarló.

43a RONDA CICLISTA AL MAESTRAT

text i fotos GREGORIO SEGARRA

L'Ajuntament de Benicarló, a través de la Regidoria
d'Esports, torna a convocar les subvencions anuals per a
clubs esportius que han realitzat competicions esportives
federades i activitats d'esport espectacle en l' any 2015. El
termini per a presentar la documentació finalitza el 27
d'abril.

Un any més, la Regidoria d'Esports convoca les
subvencions anuals per a clubs esportius que han organitzat
competicions esportives federades i activitats d'esports
espectacle durant l'any 2015. Les dos convocatòries són de
lliure concurrència i tenen un total de 70.000 euros per a les

subvencions anuals i de 3.000 euros per a les subvencions per
a esport espectacle.

Les convocatòries anuals de subvencions, s'inclouen dins
del Pla Estratègic Municipal d'Esports, com una aposta
continuada de l'Ajuntament al suport de la activitat esportiva
federada dels clubs esportius locals. De fet, des de el període
2007-2014, l'Ajuntament ha atorgat ajudes econòmiques per
valor de 721.166,20 euros que, juntament amb els diferents
convenis nominatius per activitats concretes, suposen més
d'un milió de euros en aquest període.

Les convocatòries convocades ara apareixen publicades en
el BOP nº34 del 19 de març de 2016. La data màxima per a
presentar la documentació en el registre d'entrada municipal
és el 27 d'abril de 2016. 

Esports convoca les subvencions anuals per a clubs esportius

text REDACCI  foto VICENT FERRER
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Aquesta pàgina ha esdevingut
per a mi amb el pas de les
setmanes no ja només un mitjà per
anar formant-me com a periodista
-gràcies, magnànim senyor
directror gerent- sinó també un
mur de lamentacions on vessar els
meus neguits personals i totes les
catàstrofes que s'esdevenen al si
familiar. Hi ha qui s'ha de gastar
diners anant-se'n a un metge
especialista perquè li acabe dient
que tot és una qüestió de
complexos sexuals i jo,
afortunadament, puc desfogar-me
ací sense necessitat de fer cap
dispendi, que el papa ja se'n gasta
prous amb mi de calers. 

Tot açò ho conto perquè
diumenge passat em va tocar anar
a vore el Benicarló tot solet sense la companyia ni de la nóvia
ni de ningú. A casa, com al Corte Inglés, ja és primavera i
estan tots estorats. Ho diré clar, estan tots amb la líbido que
se'ls en surt per tots els porus de la pell. Tant és així que la
mama se'n va anar amb el permis del papa a Madrit amb
l'home aquell que viu a casa i que diu Vivaspaña, vivaspaña a
passar el cap de setmana i a vore de passada la classificació
de l'equip de Florentino Pérez per a les semifinals de la
Champions. És gros. Que mon pare porte banyes i siga
consentidor em sembla francament patètic. Però ho
comprenc. Que se n'anara la mama li deixava el territitori lliure
per aproximar-se a la meua Margot, tota morenassa ella, amb
aquell accent brasiler tan encantador. Clar, com que sóc
presoner dels seus diners em toca aguantar. I diumenge de
matí se'n van anar els dos a fer una excursió per la serra d'Irta
i no van tornar fins ben entrada la nit. En resum. Mon pare
deixa que ma mare li pose les banyes i aprofita ell per posar-
me-les a mi. Tinc motius o no per patir algun complex? A qui li
he de contar que mon pare se'n va al llit (a la serra d'Irta, que
per al cas és el mateix) amb la meua futura esposa i que ma
mare (la més beata del poble) se'n va amb un malcasat de
viatge? 

Malgrat que ja  es veu ben clarament que tinc motius per no
sortir de casa, sóc un professional i sé que Margot entre
setmana és meua i només meua i amb aqueix consol vaig
pujar al camp de futbol a complir amb els meus deures de
gasetiller. 

El Benicarló es va presentar amb una alineació farcida de
juvenils. Quatre juvenils formaven part de l'equip inicial que va
acabar derrotant el Benicàssim per un gol a  zero. Entre que
hi ha gent que treballa a les hores de partit, uns altres que
estan lesionats, algun sancionat, qui se n'ha anat de vacances

amb la dona i no ha pogut entrenar i qui l'entrenador considera
que hauria de reflexionar sobre la seua actitud, no hi va haver
més remei que sortir amb tota aquesta jovenalla. Fantàstic.
Van tots a totes les pilotes com si s'acabara el món, posen el
peu i se'ls veu una il·lusió grandíssima. Així no es podia
perdre. 

La primera part no va ser d'un futbol preciós, però els d'ací
es van apropar amb més perill a la porteria que els forasters.
Al minut trenta o així al juvenil Matías se li va escapar un colze
que va fer  diana a la cara d'un jugador del Benicàssim i ens
vam quedar amb deu. Buf! Ens temíem tots el pitjor, però vam
anar als vestidors com si continuàrem amb tots els efectiu. 

A la represa semblava que fórem nosaltres els que jugàvem
amb un més. Atac i gol continu, setge total a la porteria
forastera. Increïble. Quines ganes de guanyar. Tant va ser
l'entusiasme que va arribar el gol i el va marcar precisament
un juvenil, Carlos González, des de fora de l'àrea aprofitant un
moment en què el porter del Benicàssim se n'havia anat a fer
rovellons pel mig del camp. Encara n'haguérem pogut fer un
parell o tres més, però amb l'u a zero ja en vam tindre prou. 

Amb més de quaranta punts estem matemàticament
salvats. Podríem perdre, com si fórem el Vinaròs, tots els
partits i no ens passaria res. Per cert, que d'ací un parell de
setmanes anem a la ciutat veïna a jugar. Des d'ací proposo un
acte de caritat cristiana i que el Benicarló es presente només
amb vuit jugadors (és el mínim que es permet em penso) i amb
tots els juvenils possibles i que guanyen un  partit, que fan
molta llàstima amb només dos punts i cent trenta gols en
contra. 

Arribar a casa i no trobar a ningú...

JA ARRIBA LA PRIMAVERA!

text VICENT T. PERIS

A cavall entre el 1991 i el 1992, es va constituir a la
nostra ciutat una nova penya. Una penya que volia
integrar-se en els costums i les tradicions, en la
gastronomia i l’esport, en la cultura i la festa, en la
memòria i en l’actualitat..., volia integrar-se a Benicarló
i el cert és que s’ha aconseguit. 

25 anys de la Penya Setrill han donat per a molt i
esperem que en un futur seguisquen donant per a més.

Per a totes les persones que ho han fet possible, i per a
totes les que ens han volgut acompanyar en aquesta ruta,
el nostre més sincer agraïment, perquè realment entre tots
hem donat sentit al lema: El Setrill val la penya!

I com que estem d’aniversari us passem la relació de les
activitats que hem preparat per a convidar-vos a participar
de totes elles.

ACTES SETRILL 25 ANYS (fins al JUNY)

DIMARTS 19 ABRIL
SOPAR DEL DIMARTS  i LLIURAMENT DEL PREMI a la

persona guanyadora del concurs del LOGO 25 ANYS del
SETRILL.

DISSABTE 23 ABRIL
I etapa de la MARXA BENICARLÓ-PENYAGOLOSA:

Benicarló-Serratella (49 km). 

DIJOUS 28 ABRIL
CONFERÈNCIA i PRESENTACIÓ del llibre ELS PONTS

TRENCATS a càrrec del seu autor Manuel Milián Mestre.
La presentació anirà a càrrec de Josep M. San Abdon.

DIVENDRES 27 MAIG
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES del IX CONCURS DE

FOTOGRAFIA sobre la XIII Marxa Benicarló-Morella.
LLIURAMENT de PREMIS. 

DIVENDRES 17 JUNY
Passe del LLARGMETRATGE-

DOCUMENTAL ALEGRÍAS DEL INCENDIO del realitzador
castellonenc Atom Samit sobre la representació ARA PACIS
de la companyia Xarxa Teatre en el festival de Suwon
(Corea del Sud).

25 anys de la Penya Setrill 

text i foto REDACCI 
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Espolsar-se les puces

Més clar, el gas. Sí, el gas del Castor del qual ara ningú
se'n vol saber res. Els alts càrrecs de l'empresa Escal-UGS
carregant-li el mort a l'Institut Geològic i Miner (IGME), o siga
als tècnics de l'administració central, a l'indicar que l'informe
que va realitzar el dit Institut estava farcit d'inexactituds.
Després, el Consell d'Administració de l'empresa, que ells
no prenien cap decisió operativa, només econòmica, i que
aquesta mena de decisions les prenia el president de
l'empresa Escal-UGS, Recaredo del Potro, José Luis
Martínez Dalmau  (conseller delegat) i Carlos Barat, director.
I estos últims, indicant que els  sismes que es van sentir a
les nostres comarques i les del sud de Tarragona eren
comparables al moviment que provoca el pas d'un camió.

I a tot açò, per acabar d'arrodonir la jugada, li hem d'afegir
els 1.350 milions d'euros, més interessos, que tots nosaltres
estarem pagant durant vora 30 anys, a través de l'Empresa
Enagas, en el rebut del gas, després que el govern central
del PP indemnitzara l'empresa Escal-UGS, l'accionista més
important de la qual és Florentino Pérez, president del Real
Madrid.

Si senyors, una jugada redona. Si la cosa funcionava, els
beneficis eren per a l'empresa privada. Ara, si la cosa, com
ha passat, feia fallida, les pèrdues se socialitzaven. O siga,
les pagàvem tots nosaltres. I si els terratrèmols, mesura
camió, s'hagueren convertit en mesura tràiler o, fins i tot,
mesura petrolier... a qui haguérem hagut de reclamar la
ciutadania? A l'estat? O siga, a nosaltres mateixos? La
veritat, vist els precedents, refiar-nos de l'estat és,
simplement, per fer-nos-ho mirar.

A la poca vergonya demostrada, com també a l'abús de
la seua posició dominant, per part de tot aquest personal,
tant privat com públic, està clar que l'única resposta que li
queda a la ciutadania és unir forces i esperar que els
tribunals, al final, fiquen les coses al seu lloc. Potser una
utopia... però és l'única que ens queda veient com tots, però
tots,  s'espolsen les puces del damunt.

EDITORIAL
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Les dades 9 i 10 d’ abril de 2016, dues setmanes
després de Pasqua, i com ja fa 13 anys, la Penya Setrill,
organitza la marxa de Benicarló a Morella en dos dies.

Gent veterana i novells, abans de les 7 del matí, ja estan
amb la motxilla al coll, preparats per a fer la distància que
separen a aquestos dos pobles. L’organització, com sempre,
atens i servicials amb els caminants, i ja de bon matí, el
porronet de vi dolcet i les galetes corren per damunt la taula,
de la seu de la Penya Setrill.

El Convent de Sant Francesc és l’ escenari per a fer les
fotos de l’eixida, i cantar tots junts, com ja ve essent habitual
la cançó de “Roso” amb Pere i Joan a l’harmònica.

El dia es presenta clar i els més de 40 caminants inicien el
recorregut per la carretera de Càlig cap a munt. Molta calor,
més de la prevista, però a hora d’esmorzar, s’arriba a Cervera.
Allí ens rep un membre de la Corporació, assabentat del
nostre pas, i ens desitja sort i salut, per a seguir endavant.

A les 15 hores ja estem a Xert, a punt de dinar. Sufocats per
la calor i amb més de 30 Km als peus. La primera etapa ja la
tenim. La sèpia amb carxofes i els entrants preparats pels
membres de la Penya Setrill, ajuden a prendre forces, al igual
que els somriures, els jocs i acudits que sorgeixen dels
membres de l’expedició.

Hi ha qui es queda a Xert a dormir, i uns altres que baixen
a dormir a casa, el més important és, que el diumenge al matí
tots acudeixen a la Plaça Vella de Xert. Per als que ens
quedem a Xert, l’alcalde, obri la meravellosa Església Vella,
restaurada per la gent del poble, durant aquests últims anys. 

A les 8 del matí del diumenge, son 70 persones les que
estan preparades per a caminar, i comença la marxa que ens
portarà a la Font d’Albi i al Mas del Rei, paratges
espectaculars dels nostres voltants.

La pujada al Turmell és dura, però com que som molta
gent, i hi ha molts nivells físics, entre tots fem una corda i
intentem que no es trenqui fins arribar dalt de tot. Sempre hi
ha qui vol córrer més, però la filosofia de la marxa de
Benicarló a Morella és anar tots junts.

L’hora de dinar, entre les primeres antenes i Santa Agueda,
és genial. Enguany, paella feta pel nostre amic Juanvi de Sant
Gregori. Estava boníssima !!! L’equip de l’organització, com
sempre a l’altura de les circumstàncies: servint els plats, el vi,
el cafè, les pastes... no falta de res, tot perfecte!!!. 

Amb la panxa plena, hi ha que continuar, així que motxilla
al coll, i endavant. El temps acompanya a caminar sense
encantar-se, perquè la fresqueta morellana ja arriba a la
nostra pell. 

Prompte es veu la impotent silueta de Morella, encara que
falta molt per arribar. La porta de Sant Mateu, ens espera com
tots els anys. Els últims graons fins arribar a ella, són els més
pesats, però és el moment de la satisfacció, l’alegria i
l’agraïment.

A Morella, som rebuts a l’ Ajuntament per l’alcalde i alguns
membres de la Corporació. Els vincles històrics entre
Benicarló i Morella sempre han estat forts, i amb aquesta

activitat, es veuen reforçats.
No volem acabar aquest escrit, sense donar les gràcies a

les institucions i les empreses que ens recolzen: Ajuntaments
de Benicarló, Xert, Cervera i Morella, Caixa Rural Benicarló,
Creu Roja Benicarló, Restaurant Sant Gregori, Laeco, ADI
Arquitectura, Manuel Gómez Fotógrafo, Evasión Esport,
Panaderia Xusquet, Pinturas Benicarló i Adapta Color, i sobre
tot a les persones que amb el seu esforç, han fet possible, que
aquesta Marxa de Benicarló a Morella, haja arribat a la seva
tretzena edició.

XIII MARXA BENICARLÓ- MORELLA - PENYA SETRILL

text i foto PENYA SETRILL
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L'EXPRESIDENTA DEL TC ACONSELLA RESCATAR 1.600 EMPLEATS EN RTVV 

17 .-Dimecres 15 d'octubre. Sama
Gaun  (3530)– Gapsya (2200) 

Tot ha esta causat pel cicló Hudhud.
No és normal que a aquestes altures de
l'any un cicló aplegue a aquestes latituds
però del temps els humans encara no
manem.

Només es desperten i miren per la
finestra veuen una neu brillant i
blanquíssima il·luminada per un sol
radiant.

“I ara què fem?” es pregunten. 
Hi ha qui ho té clar. Un el que diu lo

paper, l'itinerari proposat per l'agència, seguir cap amunt. Fer
una etapa més i depenent del temps recular o seguir. Però
això comporta un problema: s'ha fet un embós de gent i no
està clar si trobaran lloc per a dormir. Segons les notícies que
baixen Somo està ple de gent.

Uns altres també ho tenen clar, recular. No van preparats
per a caminar amb tanta neu. 

Altres tirarien avant però pensen que si ells no van
preparats, el guia i els porters encara menys i és un càrrec
de consciència. El grup no són cinc persones, són vuit.

Thaakur ho té claríssim, cap avall. Badri no diu res, és son
germà el que ha de prendre la decisió. Les notícies que
venen parlen de morts. Molts morts, més de quaranta.

El guia no vol prendre la decisió, té clar que vol baixar, tot
són pegues que posa que serien les mateixes que en un
temps esplèndid (diarrees, mal d'altura, ...), però vol que ho
decidixen els clients que són els que paguen.

Després de parlar i discutir cabut contra cabut: el del que
diu lo paper i el que diu que no trobaran lloc acorden amb el
guia la retirada i anar fins a Gorkha, poble que diuen és molt
bonic.

I els alemanys què? Ells van a remolc del que fan els
caduferos. Tenien uns altres plans però al final tots cap a
Gorkha.

Es fan les fotos amb la pancarta de l'agència i, en un dia
preciós amb llum directa del sol i reflectida per la neu de totes
parts, cap a casa s'ha dit.

Van xafant una neu blanquíssima i vam veient com la
majoria de turistes també toquen a retirada però alguns si
que tiren cap amunt.

Tots, guies i traginers, diuen hem pres la millor decisió.
Tal i com van baixant hi ha menys neu i a meitat del matí

ja l'han deixat darrera. De tant en tant veuen algun petit allau
i com la pluja ha fet efecte en el camí. És una lluita constant
entre la natura i els homes. Ells fan els camins i ella els
destrueix amb el pas de l'aigua pels rierols i barrancs. 

Fins a dinar fan un llarg camí. A Lho, a les casetes,
mengen quatre figues seques i quatre dàtils i segueixen
avall. Llarg trajecte fins a Namrung on dinaran al bar de Bel.

Quin dal bhat els serveixen. Presentació de gran hotel i
boníssim. 

Però l'etapa no ha acabat. Cal seguir. De moment ja
porten dues etapes que van fer a la pujada. Encara que la
tònica dominat és cap avall, el camí continua sent un
trencacames: avall, amunt, avall, ...

Després de dinar segueixen baixant i Didi li diu a Raaj:
“M'agradaria dormir al mig del bosc.”

I sí, efectivament, van dormir en un petit hotel al mig del
bosc.

Són genials! Al comú amb placa turca, què costa posar la
placa recta de cara a la porta? Pos no. La placa al través i la
paperera amb tots els papers, poc o molt de color marró al
haver servit per a netejar les restes de defecacions que
queden adherides al ses, a la finestra, al costat del morros
del client.

El guia no per punt. Només té oportunitat de pegar-li la
vara a algú ho fa. Ell està treballant i com a treballador que
és no para de buscar clients ací i allà.  Quan es giten senten
com està parlant amb altra gent que hi ha a l'hotel. Quan es
pot fer a notar, ho fa.

Els nostres turistes reconeixen que aquest hotel és el que
té el acabats millors. No té ni un clevill. O quasi. I a més hi ha
penja-robes. 

Trek del Manaslu: no va poder ser

text i foto TONYO FIBLA




