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GRAN MABEL, GRANS LES NOSTRES XICOTETES GIMNASTES!

21.- Diumenge 19 d'octubre, 
Sotikhola (730) – Arugat (570)

Avui només tenen tres hores de camí i tot per pista.
Baje amb la bota xopa però tots amb un munt de roba

per eixugar que amb la humitat de la nit tot el que van
rentar ahir està ben banyat. De tant en tant van girant-se
per a veure per ultima vegada les muntanyes que els han
estat impossibles d'assolir pel mal temps. Arko patak
hune, una altra vegada serà, la muntanya no es mourà i
ací es quedarà. 

Fan una parada per perdre temps i metre prenen el té i
mengen alguna coseta una dona seu al costat de Didi i
comence a contar-li coses.

Didi: “No t'entenc. No t'entenc.” I la dona agarradeta del
braç de Didi sense parar de parlar.

– No t'entenc. No t'entenc – torna a repetir-li.
Després Raaj va traduir per damunt el que estava dient la

dona: tenia asma i necessitava anar a l'hospital i medecines.
Mentre estan fent temps xiquets i xiquetes de totes les

edats amb el seus llibres van cap a escola: els uniformes
blaus de la pública, d'altres colors de la privada.

Per altra part acaba d'aplegar un autobús i Bhai, per
deformació professional, de seguida se'n va a veure'l i
“parlar” amb el xofer. Com poden funcionar aquests
autobusos, nostre senyor!

I ara cal tornar passar per aquell pontet del primer dia.
Tancar el ulls no es pot, si poguera Baje els tancaria. Toca
passar-lo i el passarà. Això sí, tots estan pendents de la seua
actuació. 

Ja està! Ja l'ha passat! A partir d'ací ja no hi ha cap perill
més fora dels molts perills i greus que hi haurà per a anar
demà a Gorkha per una carretera immunda, se suposa, i amb
un autobús que no cal pensar com serà.

Apleguen al hotel i de seguida demanen dues coses: les
cerveses i la contrasenya per a poder connectar-se a internet
i avisar a casa de que tots estan bé que no els ha passat res. 

Es comuniquen també amb Shakya que els diu que a
Benicarló han estat tots patint. Es veu que el dimarts passat
ja va sortir a les notícies l'accident dels Annapurnes i des
d'aleshores a Shakya no han parat de fer-li trucades i enviar-
li correus electrònics preguntant què sabia de la gent.

Baje i Daju van a comprar-se roba. La que tenen o està
banyada o bruta. Han acabat el trekking pròpiament dit i cal
anar vestits d'una manera més decent.

Baje es compra una samarreta i els únics pantalons que li
van bé: uns d'eixos que ara porten el joves per a lluir els
calçotets amb una sanefa al camal que fa goig. Com se'n
foten d'ell! Ah, però els calçotets no els ensenya. Com no són
de marca...  porta els pantalons a una altura còmoda per a ell
lligats amb el cinturó com ha fet tota la vida, ja té una edat.
El dia que es compre uns calçotets de marca, encara que
siguen falsificats, ja es farà un plantejament. O no.

Es peguen una bona dutxa, se desescaten bé i s'afaiten.

Baje ell mateix, la resta han anat a la barberia a tallar-se el
pel i rasurar-se.

Per dinar es mengen l'últim dalbhat del trek i a descansar
un poc que ho tenen ben merescut.

Per la nit sopen tots junts guia, traginers i turistes. Per a
aquests últims això de dinar o sopar junts és important però
per als locals no ho és massa. Allí mateix donen una propina
a cadascú.

Entre nosaltres el seure a taula junts és una convenció
social molt important. A Nepal no. De fet quan mengen una
persona no pot fer-ho, ha d'estar servint als que mengen per
no contaminar els
aliments. Si una persona
ha començat a menjar, la
mà amb que menja ha
esdevingut impura, així
com el plat on menja,
tenen juto, i no pot tocar
res amb aqueixa mà.
Una vegada rentada
amb aigua ha
desaparegut el juto. És
més, fora de les festes, a
les menjades diàries la
família no sol menjar
junta. Cadascú menja
qua li sembla: s'ajup a
terra i algú de la família li
posa el plat davant. 

Trek del Manaslu: no va poder ser.
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Un museu que (encara) no és MUSEU

Falten pocs dies perquè el MUCBE faça onze anys
omplint de cultura no només Benicarló, també tota la
comarca. Un projecte que va iniciar Francisco Flos
però que, per qüestions electorals, va inaugurar José
Luís Guzmán. Després va estar al capdavant durant
vuit anys, políticament parlant, Nieves Eugenio , i en
tot este temps, ningú ha estat capaç de resoldre el
xicotet ‘problema’ del reconeixement oficial de les
instal·lacions com a museu.  Sí, com a museu. I és
que, oficialment, a efectes de subvencions, custodia
d’obres d’Art i altres temes legals, el museu no
existeix. Només apareix al nom que li han ficat des del
consistori. En tot el temps d'existència ningú ha estat
capaç de resoldre la problemàtica de que el director
de les instal·lacions ha de ser un tècnic, titulat, de
categoria A. Raons de pressupost, de meninfotisme,
de falta de capacitat municipal... o de no se sap què,
però el cas és que el de Benicarló, no és un MUSEU,
AMB MAJÚSCULES.

Per ficar, només un exemple del que comporta no
ser un museu, complet: no poder reclamar al Museu
de Belles Arts de Castelló que se’ns torne el Kylix i el
tresoret del Puig. O, fins i tot, ara existeix la possibilitat
que el que puga aparèixer a les excavacions del Mas
de Fabra, que començaran en breu, faça també cap a
Castelló. Així és com s'havien fet les coses de
malament i el que ha arrossegat, i pot arrossegar,
aquesta desídia.

Els tràmits per complimentar la documentació que
exigeix conselleria per a declarar el museu, diu el
regidor de Cultura, estan quasi finalitzats. Va de bo,
cavallers, com diuen els jugadors de pilota valenciana.
I és que, la pilota, ara i sempre, ha estat a la teulada
de l’ajuntament de Benicarló i si no l'ha retornada ha
esta perquè no ha volgut. Així que ja és hora de
retornar-la a l’administració autonòmica. 

Si l’actual consistori aconseguiria llevar-nos de
damunt la llosa del conservatori i la declaració del
MUCBE com a Museu, podrem dir que l’equip de
govern, amb el seu regidor de cultura al capdavant,
s’ha guanyat el sou.

A partir d’ací, mirarem de no ser excessivament
bel·ligerants amb el regidor de cultura... si no el veiem
als actes que programa la seua regidoria.   

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

CARXOFA: Per al nou president del Club de Natació, el nostre amic Xavier Rodríguez, que segur
durà endavant una gran tasca en la seua nova vessant de dirigent esportiu. Molts d'ànims i... a no
ofegar-se!

CARXOFA i PANISSOLA

Com bé sabem tot el que s'obté en aquesta vida és fruit
de l'esforç, de la dedicació, del treball, de la constància,
de l'obstinació, de la il·lusió i de les ganes de gaudir i de
fer les coses amb ànima i cor.

Aquest cap de setmana el Club Mabel ha viscut un dels
moments més dolços de la seua trajectòria esportiva, sempre
al capdavant de l'elit nacional. Però aquesta vegada ha
segellat una nova pàgina en la història de la gimnàstica rítmica
espanyola. 

Allò aconseguit durant la temporada, ha sigut i serà una fita
per al Club Mabel de Benicarló, encapçalat i dirigit des de fa
40 anys per la seua directora tècnica Manuela Belda Marzá.
Un premi que ve des de lluny i que ha pogut gaudir de la mà
de la seua filla i de dues de les seues gimnastes María Añó i
Noa Ros, ambdues components de l'equip nacional junior
individual de gimnàstica rítmica. 

Aquestes xicotetes, però grans gimnastes, van disputar
aquest cap de setmana passat, juntament amb les seues
companyes Sofia Zanón i Alicia Fernandez, el Torneig
Internacional junior de la World Cup la seu de la qual va ser
Guadalajara. 

L'equip espanyol va aconseguir la 4a posició en la
classificació general darrere de les bielorusses, russes i
ucraïneses. Una excel·lent posició per a les espanyoles i per
al gaudi de tot el públic i afició allí assistents. Però el fermall
d'or va arribar el diumenge amb la final de corda on les 8
millors gimnastes del món tornaven a competir per la seua
medalla. La benicarlanda María Añó, representant a Espanya,
va eixir a pista a menjar-se el tapís. Va gaudir i va fer gaudir al

públic assistent amb un exercici de gran dificultat ple de
passió, sentiment i bon fer, aconseguint la medalla de bronze
per darrere de la russa María Sergeeva i la bielorussa Alina

Harnasko. 
La pròxima cita serà en

Holon, Jerusalem, on l'equip
junior lluitarà per aconseguir
una bona plaça per a
Espanya en el Campionat
d'Europa de gimnàstica
rítmica. 

Des de Benicarló viatjaran
dimarts que ve juntament
amb les seues entrenadores,
Manuela Belda i Blanca
López, i la resta de la
delegació espanyola. Es
porten les motxilles
carregades d'il·lusió, de
somnis i de ganes de poder
demostrar el treball dut a
terme durant aquesta
magnífica temporada. 

Tot El Club Mabel i tota
l'afició espanyola està amb
vosaltres! Moltíssima sort
campiones!

GRAN MABEL, GRANS LES NOSTRES XICOTETES GIMNASTES!
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A Villar del Arzobispo es va celebrar l'última prova de l'Open
de BTT de la Comunitat Valenciana, on Alex González del
Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló, eixia com líder
en la categoria junior. Durant la carrera, amb una gran defensa
del liderat, va certificar el seu triomf en la General, després
d'una gran regularitat en totes les proves celebrades amb
diversos triomfs. També la seua germana Eva González
aconseguia el tercer lloc en la categoria aleví fèmines i un
triomf en una de les proves.

Alex González vencedor final de l'Open de la Comunitat Valenciana de BTT
text i fotos VICENT�FERRER

L'Estadi de la Joventut de Granada va acollir el passat
diumenge el II Meeting d'Atletisme Paco Sánchez Vargas,
competició atlètica en la qual participà la benicarlanda Cristina
Ferrando Forés, com és habitual en la seua prova, el Salt
d'altura, proclamant-se campiona amb un millor salt de 1,84
per davant de la Italiana Elena Vallortigara Una vegada
guanyada la competició Cristina sol·licità pugaren el llistó a
1,90, estant en el segon intent a punt de superar la marca, el
que hauria significat marca personal i la mínima per a
l'europeu. Dissabte que ve té altra oportunitat en la final de
lliga de clubs de divisió d'honor que se celebrarà a Castelló
Esperem que a casa surta per fi aquesta mínima tan esperada

FERRANDO GUANYA A GRANADA

text i fotos NATÀLIA�SANZ

Aprofitant el dia Internacional del Medi Ambient, 5 de
juny, els equips docents del CP Mestre Francesc Català el
divendres 3 de juny van planificar diferents activitats
mediambientals per per commemorar aquesta data.

Així l’alumnat d’educació infantil van fer una sortida per
observar els plataners del passeig de l’estació. L'alumnat de
primer i segon van fer una passejada fins la desembocadura
del Barranquet per observar aquest espai dins de la
campanya Camins d’aigua, també varen visitar l’Hort de la
mar. Els alumnes de tercer i quart van anar a visitar la Planta
Bionord on es fa el tractament del fem de les nostres
comarques, allí a més de visitar les instal·lacions, van fer jocs
per a prendre a reciclar, vore un vídeo sobre la importància del
reciclatge,...Finalment l'alumnat cinquè i sisè va anar amb
bicicleta, acompanyats de dos policies que havien participat
en l’»Escola en rodes», a observar i estudiar al tram Barranc
d'Aigua oliva que va des de la via de tren fins la
desembocadura del barranc. Van observar més o menys uns
500 metres, van mesurar l'amplada, va dibuixar el barranc,
van buscar plantes i animals característics del lloc, etc. També
van aprendre a orientar-nos i a usar la brúixola. Als voltants
del migdia van anar arribant a l'escola i a l'aula va acabar
d'omplir els quaderns de camp.

DIA INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT

text i fotos CP Mestre Francesc Català

El passat diumenge 5, de  matí, es va disputar en un
circuit urbà  el 5é Certamen de Ciclisme Adaptat, en el
qual van prendre l'eixida més de 30 atletes en els seus
diferents apartats i davant un nombrós públic que es va
arribar fins a la Plaça la Constitució de Benicarló. El
guanyador va ser Jose Luís Agapito de València.

Per a major seguretat es va comptar amb l'ajuda de la
Policia Local, Creu Roja,Protecció Civil i un elevat nombre de
voluntaris.

Passades les onze del matí la regidora de Serveis de
Socials, Filo Agut, com a alcaldessa en funcions, donava
l'eixida a la volta de reconeixement, després de la qual es va
donar l'eixida llançada als participants que van haver de
recórrer les 15 voltes a un circuit urbà, que en part va recórrer
l'antic recinte emmurallat benicarlando, tornant a l'eixida/meta
col·locada a la Plaça de la Constitució, on es va concentrar la
major part dels espectadors, que no van parar a aplaudir a tots
els participants, doncs tant mèrit va tenir el guanyador com
l'últim classificat.

A més d'Agapito, la carrera va tenir una llarga llista de
guanyadors, segons les categories, entrant primer en meta
després del guanyador absolut: Francisco García. Francisco

Tamarit, Lydia Ramos, Beatriz Espuig, María Victoria la
Canyada, Juan Manuel Broch, Ramón Meseguer, Rodrigo
Roig, Issac Mateos, Angel Morti. Tots ells van rebre les seues
medalles en la Plaça de la Constitució i es van traslladar fins
a l'Ermita de Sant Gregori on va haver-hi un menjar de
germanor.

José Luís Agapito, guanyador del 5é Trofeu de Ciclisme Adaptat

text i fotos VICENT�FERRER
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A Villar del Arzobispo es va celebrar l'última prova de l'Open
de BTT de la Comunitat Valenciana, on Alex González del
Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló, eixia com líder
en la categoria junior. Durant la carrera, amb una gran defensa
del liderat, va certificar el seu triomf en la General, després
d'una gran regularitat en totes les proves celebrades amb
diversos triomfs. També la seua germana Eva González
aconseguia el tercer lloc en la categoria aleví fèmines i un
triomf en una de les proves.

Alex González vencedor final de l'Open de la Comunitat Valenciana de BTT
text i fotos VICENT�FERRER

L'Estadi de la Joventut de Granada va acollir el passat
diumenge el II Meeting d'Atletisme Paco Sánchez Vargas,
competició atlètica en la qual participà la benicarlanda Cristina
Ferrando Forés, com és habitual en la seua prova, el Salt
d'altura, proclamant-se campiona amb un millor salt de 1,84
per davant de la Italiana Elena Vallortigara Una vegada
guanyada la competició Cristina sol·licità pugaren el llistó a
1,90, estant en el segon intent a punt de superar la marca, el
que hauria significat marca personal i la mínima per a
l'europeu. Dissabte que ve té altra oportunitat en la final de
lliga de clubs de divisió d'honor que se celebrarà a Castelló
Esperem que a casa surta per fi aquesta mínima tan esperada

FERRANDO GUANYA A GRANADA

text i fotos NATÀLIA�SANZ

Aprofitant el dia Internacional del Medi Ambient, 5 de
juny, els equips docents del CP Mestre Francesc Català el
divendres 3 de juny van planificar diferents activitats
mediambientals per per commemorar aquesta data.

Així l’alumnat d’educació infantil van fer una sortida per
observar els plataners del passeig de l’estació. L'alumnat de
primer i segon van fer una passejada fins la desembocadura
del Barranquet per observar aquest espai dins de la
campanya Camins d’aigua, també varen visitar l’Hort de la
mar. Els alumnes de tercer i quart van anar a visitar la Planta
Bionord on es fa el tractament del fem de les nostres
comarques, allí a més de visitar les instal·lacions, van fer jocs
per a prendre a reciclar, vore un vídeo sobre la importància del
reciclatge,...Finalment l'alumnat cinquè i sisè va anar amb
bicicleta, acompanyats de dos policies que havien participat
en l’»Escola en rodes», a observar i estudiar al tram Barranc
d'Aigua oliva que va des de la via de tren fins la
desembocadura del barranc. Van observar més o menys uns
500 metres, van mesurar l'amplada, va dibuixar el barranc,
van buscar plantes i animals característics del lloc, etc. També
van aprendre a orientar-nos i a usar la brúixola. Als voltants
del migdia van anar arribant a l'escola i a l'aula va acabar
d'omplir els quaderns de camp.

DIA INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT

text i fotos CP Mestre Francesc Català

El passat diumenge 5, de  matí, es va disputar en un
circuit urbà  el 5é Certamen de Ciclisme Adaptat, en el
qual van prendre l'eixida més de 30 atletes en els seus
diferents apartats i davant un nombrós públic que es va
arribar fins a la Plaça la Constitució de Benicarló. El
guanyador va ser Jose Luís Agapito de València.

Per a major seguretat es va comptar amb l'ajuda de la
Policia Local, Creu Roja,Protecció Civil i un elevat nombre de
voluntaris.

Passades les onze del matí la regidora de Serveis de
Socials, Filo Agut, com a alcaldessa en funcions, donava
l'eixida a la volta de reconeixement, després de la qual es va
donar l'eixida llançada als participants que van haver de
recórrer les 15 voltes a un circuit urbà, que en part va recórrer
l'antic recinte emmurallat benicarlando, tornant a l'eixida/meta
col·locada a la Plaça de la Constitució, on es va concentrar la
major part dels espectadors, que no van parar a aplaudir a tots
els participants, doncs tant mèrit va tenir el guanyador com
l'últim classificat.

A més d'Agapito, la carrera va tenir una llarga llista de
guanyadors, segons les categories, entrant primer en meta
després del guanyador absolut: Francisco García. Francisco

Tamarit, Lydia Ramos, Beatriz Espuig, María Victoria la
Canyada, Juan Manuel Broch, Ramón Meseguer, Rodrigo
Roig, Issac Mateos, Angel Morti. Tots ells van rebre les seues
medalles en la Plaça de la Constitució i es van traslladar fins
a l'Ermita de Sant Gregori on va haver-hi un menjar de
germanor.

José Luís Agapito, guanyador del 5é Trofeu de Ciclisme Adaptat

text i fotos VICENT�FERRER
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EL TEMA ESPORTS

Benicarló sol·licitarà la inclusió del Museu de la Ciutat
(MUCBE) en la Xarxa de museus reconeguts per la
Generalitat Valenciana. La tramitació de l'expedient, com
va recordar el regidor de Cultura, Josep Barberà, “va
començar en l'anterior legislatura, en el 2013 es va
iniciar l'expedient”. Des del govern autonòmic es va
sol·licitar que es redactés l'actualització del pla
museístic, inventariar totes les peces i crear i digitalitzar
tot l'inventari, a més de recaptar informació en diferents
departaments del consistori. Ara, el ple tornarà a ser
responsable, com en el cas del conservatori, de la
petició oficial a la Generalitat Valenciana.

LA DOCUMENTACIÓ
La sol·licitud ha d'incloure, entre uns altres, un informe

redactat per tècnic competent, sobre la naturalesa i entitat de
les col·leccions i un altre especificant el tipus de les
instal·lacions museístiques i pedagògiques que disposa el
museu a declarar. L'informe emès per arquitecte sobre
adequació del local o edifici que alberga els fons, recull la
superfície en instal·lacions tècniques que existeixen. Va
acompanyat d'un pla tancat a escala mínima 1/100, i d'un
nombre de fotografies (13x18) proporcionat a la superfície
del local. La certificació sobre el personal que hagués adscrit
al museu tant tècnic com administratiu i subaltern, és altre
dels documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud.

Finalment, l'expedient ha de  dur una certificació relativa a
l'horari d'obertura al públic i un altra de les consignacions
pressupostàries per al funcionament del museu, especificant
per separat, almenys, les partides de gastos corrents i de
personal. 

Aquestes tasques, va detallar Barberà, van acabar l'any
passat. Falta, com va reconèixer, un dels requisits que
exigeix l'actual legislació valenciana per a aquest tipus
d'instal·lacions, que és que al capdavant es trobi un tècnic
superior, amb categoria A1 “. No tenim el tècnic, però sí el
compromís de l'anterior i l'actual conselleria que no posaran
cap trava a aprovar la declaració. És un procés que hem de
fer ràpid perquè sinó totes les peces que trobem en el
jaciment ibèric Mas de Fabra (que començarà a excavar-se
en breu), se n'aniran a Castelló i el que no volem és que
passe això, volem tenir-les nosaltres”, va sostenir Barberà.
En aquests moments la documentació de l'expedient ja està
finalitzada, com va avançar “i crec que en el pròxim ple ja ho
tindrem acabat i podrem portar-lo endavant”.

ELS MUSEUS I LES SEUES FUNCIONS
Als efectes de la normativa que s'aplica, són museus les

institucions de caràcter permanent, obertes al públic, sense
finalitat de lucre, orientades a l'interés general de la
Comunitat Valenciana, que reuneixen, adquireixen, ordenen,
conserven, estudien, difonen i exhibeixen de manera
científica, didàctica i estètica, amb fins d'investigació, gaudi i

BENICARLÓ DEMANA LA DECLARACIÓ, COM A TAL, DEL SEU MUSEU

textREDACCIÓ

Diumenge 5 de Juny a la piscina municipal de Benicarló es
va fer el tercer campionat social del Club Natació Benicarló.
Participaren nedadors de totes les categories d’edat del club i
les grades es varen omplir de públic. Amb posterioritat, a la
pista annexa del poliesportiu municipal, es va fer l’entrega de
les medalles als nedadors i va haver un multitudinari dinar
social de germanor que va reunir més de 500 persones.

S’ha d’agrair la col·laboració en aquest campionat social de
les empreses Disbesa i UTE piscina coberta Benicarló, així
com, també, el suport de la brigada municipal i de la regidoria
d’esports de l’Ajuntament de Benicarló.

TROFEU SANT JOAN I SANT PERE A VINARÒS

Dissabte 4 de juny, a la piscina de Vinaròs, va tindre
lloc la tercera edició del trofeu Sant Joan i Sant Pere de
categoria aleví. A la mateixa competició es va fer també
un control de marques on participaren altres nedadors de
categories diferents.

L’equip del Club Natació Benicarló, dirigit per Myriam
Martínez i per Lucía Vicente va estar format per 24 nedadors:
Marc Vea, Dídac Saura, David Curto, Raul Carbó, Blanca
Pérez, Gemma Labèrnia, Maria García, Laura Jiménez,
Marina Segura, Sara Vea, Sara Troncho, Eva Valdearcos,
Paula Falcó, Marta Cheto, Laura Verge, Blanca Zorrilla, Clara
Salvador, David García, Oscar García, Joan Martín, Oriol
Lluch, Aitor Gil, Dylan Villanueva i Claudio Dragoste.

Els resultats més destacats del control de marques foren
els de: Marina Segura, que va aconseguir una nova mínima
autonòmica absoluta dels 200 lliures amb 2.17.34 M; Marc
Vea, mínima autonòmica absoluta als 200 estils amb 2.15.17
M i Maria García, que va obtindre també una mínima absoluta
autonòmica als 400 estils amb 5.31.52 M. També hi hagueren
vàries mínimes autonòmiques infantils. Pel que fa al trofeu
aleví destacaren els benicarlandos Óscar García, medalla
d’or, als 100 esquena, amb 1.10.77 M; la medalla de plata de
David García, als 100 lliures, amb 1.01.37 M i la medalla de
bronze de Joan Martín als 100 braça, amb 1.22.74 M. L’equip
masculí del CN Benicarló va ser bronze als 4x100 estils.

III Campionat Social del Club Natació Benicarló amb dinar de germanor 

text i fotos CNB
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Benicarló sol·licitarà la inclusió del Museu de la Ciutat
(MUCBE) en la Xarxa de museus reconeguts per la
Generalitat Valenciana. La tramitació de l'expedient, com
va recordar el regidor de Cultura, Josep Barberà, “va
començar en l'anterior legislatura, en el 2013 es va
iniciar l'expedient”. Des del govern autonòmic es va
sol·licitar que es redactés l'actualització del pla
museístic, inventariar totes les peces i crear i digitalitzar
tot l'inventari, a més de recaptar informació en diferents
departaments del consistori. Ara, el ple tornarà a ser
responsable, com en el cas del conservatori, de la
petició oficial a la Generalitat Valenciana.

LA DOCUMENTACIÓ
La sol·licitud ha d'incloure, entre uns altres, un informe

redactat per tècnic competent, sobre la naturalesa i entitat de
les col·leccions i un altre especificant el tipus de les
instal·lacions museístiques i pedagògiques que disposa el
museu a declarar. L'informe emès per arquitecte sobre
adequació del local o edifici que alberga els fons, recull la
superfície en instal·lacions tècniques que existeixen. Va
acompanyat d'un pla tancat a escala mínima 1/100, i d'un
nombre de fotografies (13x18) proporcionat a la superfície
del local. La certificació sobre el personal que hagués adscrit
al museu tant tècnic com administratiu i subaltern, és altre
dels documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud.

Finalment, l'expedient ha de  dur una certificació relativa a
l'horari d'obertura al públic i un altra de les consignacions
pressupostàries per al funcionament del museu, especificant
per separat, almenys, les partides de gastos corrents i de
personal. 

Aquestes tasques, va detallar Barberà, van acabar l'any
passat. Falta, com va reconèixer, un dels requisits que
exigeix l'actual legislació valenciana per a aquest tipus
d'instal·lacions, que és que al capdavant es trobi un tècnic
superior, amb categoria A1 “. No tenim el tècnic, però sí el
compromís de l'anterior i l'actual conselleria que no posaran
cap trava a aprovar la declaració. És un procés que hem de
fer ràpid perquè sinó totes les peces que trobem en el
jaciment ibèric Mas de Fabra (que començarà a excavar-se
en breu), se n'aniran a Castelló i el que no volem és que
passe això, volem tenir-les nosaltres”, va sostenir Barberà.
En aquests moments la documentació de l'expedient ja està
finalitzada, com va avançar “i crec que en el pròxim ple ja ho
tindrem acabat i podrem portar-lo endavant”.

ELS MUSEUS I LES SEUES FUNCIONS
Als efectes de la normativa que s'aplica, són museus les

institucions de caràcter permanent, obertes al públic, sense
finalitat de lucre, orientades a l'interés general de la
Comunitat Valenciana, que reuneixen, adquireixen, ordenen,
conserven, estudien, difonen i exhibeixen de manera
científica, didàctica i estètica, amb fins d'investigació, gaudi i

BENICARLÓ DEMANA LA DECLARACIÓ, COM A TAL, DEL SEU MUSEU

textREDACCIÓ

Diumenge 5 de Juny a la piscina municipal de Benicarló es
va fer el tercer campionat social del Club Natació Benicarló.
Participaren nedadors de totes les categories d’edat del club i
les grades es varen omplir de públic. Amb posterioritat, a la
pista annexa del poliesportiu municipal, es va fer l’entrega de
les medalles als nedadors i va haver un multitudinari dinar
social de germanor que va reunir més de 500 persones.

S’ha d’agrair la col·laboració en aquest campionat social de
les empreses Disbesa i UTE piscina coberta Benicarló, així
com, també, el suport de la brigada municipal i de la regidoria
d’esports de l’Ajuntament de Benicarló.

TROFEU SANT JOAN I SANT PERE A VINARÒS

Dissabte 4 de juny, a la piscina de Vinaròs, va tindre
lloc la tercera edició del trofeu Sant Joan i Sant Pere de
categoria aleví. A la mateixa competició es va fer també
un control de marques on participaren altres nedadors de
categories diferents.

L’equip del Club Natació Benicarló, dirigit per Myriam
Martínez i per Lucía Vicente va estar format per 24 nedadors:
Marc Vea, Dídac Saura, David Curto, Raul Carbó, Blanca
Pérez, Gemma Labèrnia, Maria García, Laura Jiménez,
Marina Segura, Sara Vea, Sara Troncho, Eva Valdearcos,
Paula Falcó, Marta Cheto, Laura Verge, Blanca Zorrilla, Clara
Salvador, David García, Oscar García, Joan Martín, Oriol
Lluch, Aitor Gil, Dylan Villanueva i Claudio Dragoste.

Els resultats més destacats del control de marques foren
els de: Marina Segura, que va aconseguir una nova mínima
autonòmica absoluta dels 200 lliures amb 2.17.34 M; Marc
Vea, mínima autonòmica absoluta als 200 estils amb 2.15.17
M i Maria García, que va obtindre també una mínima absoluta
autonòmica als 400 estils amb 5.31.52 M. També hi hagueren
vàries mínimes autonòmiques infantils. Pel que fa al trofeu
aleví destacaren els benicarlandos Óscar García, medalla
d’or, als 100 esquena, amb 1.10.77 M; la medalla de plata de
David García, als 100 lliures, amb 1.01.37 M i la medalla de
bronze de Joan Martín als 100 braça, amb 1.22.74 M. L’equip
masculí del CN Benicarló va ser bronze als 4x100 estils.

III Campionat Social del Club Natació Benicarló amb dinar de germanor 

text i fotos CNB
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OPINIÓ EL TEMA

promoció científica i cultural, conjunts i col·leccions de béns
de valor cultural. Són funcions dels museus la conservació,
catalogació, restauració i exhibició ordenada de les
col·leccions. També la investigació en l'àmbit de les seues
col·leccions o de la seua especialitat, l'organització periòdica
d'exposicions científiques i divulgatives, d'acord amb la
naturalesa del museu. L'elaboració i publicació de catàlegs i
monografies dels seus fons i el desenvolupament d'una
activitat didàctica respecte als seus continguts formen part
de les tasques museístiques.

Els museus, necessàriament, hauran de reunir com
a  requisits unes instal·lacions permanents, suficients i
adequades, segons el parer de la Direcció General de
Patrimoni Cultural Valencià. I a més, tots els requisits que
s’han de certificar: un tècnic superior a càrrec seu, inventari
i llibre de registre, segons models oficialment establits, horari
d'obertura al públic no inferior a quinze hores setmanals,
pressupost que garantisca un funcionament mínim i enviar a
la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, amb la
periodicitat que reglamentàriament es determine, resums
estadístics de visites al museu. En la actualitat, el MUCBE te
tots els requisits.

HISTORIA DE L’EDIFICI
El convent el fundà el 15 de juny de 1578 una comunitat

de frares franciscans alcantarins, a extramurs de la vila de
Benicarló, en el camí de Càlig, i la seva construcció era molt
senzilla doncs en 1665 així es fa constar. Amb posterioritat,
durant el final del segle XVII i tot el segle XVIII es fan
importants ampliacions i reformes, que acabaren al voltant
de l'any 1791, data inscrita en la façana de l'edifici.

En 1836, la Desamortització de Mendizábal provocà el
desallotjament de la comunitat franciscana, i l'edifici passa a
complir diverses funcions, com escoles d'instrucció pública
(1843-1920), hospital de la Caritat (una part), caserna de
la Guàrdia Civil de (1923-1973) i, posteriorment, magatzem
municipal. L'any 1995, amb la creació d'una Escola Taller, es
va iniciar la rehabilitació i la revalorització del seu entorn,
amb l'enderrocament d'unes cases que amagaven la façana,
i el 25 de juny de 2005 es va inaugurar en l'edifici el Centre
Cultural Convent Sant Francesc – Museu de la Ciutat de
Benicarló (MUCBE). A hores d'ara, l'església està només en
part rehabilitada.

És declarat Bé d'Interès Cultural, mitjançant Decret
169/2007, de 28 de setembre, del Consell, pel qual s'inclou
en la Secció Primera de l'Inventari General del Patrimoni
Cultural Valencià.

ve de la pàgina anterior

Avui hem tornat a tindre el tradicional sopar dels
dimarts però poc importaven les gambes roges o les
galtetes que ens havien preparat Alfonso Arnau Castillo i
Kiko. 

El fet important era que un amic de la Penya, Antonio Masip
(pare de la sòcia Marisa Masip), ens ha volgut lliurar un record.
Un detall que forma part de la seua vida, com tantes i tantes
altres pedres a les que ell els ha donat forma, color i vida fins
a transformar-les en veritables joies escultòriques. El seu
treball, la seua imaginació i la seua dedicació quedaran en la
Penya, per a nosaltres i per als descendents (?) del seus nets.
Moltes gràcies Antonio i enhorabona! A més hem comptat amb
la visita de Carlos Sánchez, president de l'Ass. Musical Ciutat
de Benicarló i col·laborador-organitzador del Musicant
Benicarló.

SOPAR DELS DIMARTS

text SETRILL fotos PATXI PÉREZ LÓPEZ
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OPINIÓ EL TEMA
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LOCAL benicarlandos arreu del món

La multinacional americana Ferro
Corporation ha comprat la firma Pintures
Benicarló. Ho ha fet per un import  de vora 15
milions d'euros més una sèrie de quantitats
variables, segons trasllada a aquest diari
Claudio Bueno, accionista de l'ensenya
castellonenca al costat d'altres tres socis.

D'aquesta manera, l'empresa especialitzada
en la fabricació de pintura per a vidre -que va
comptar amb l'assessoria de Livingstone en
l'operació- s'incorpora al grup del gegant nord-
americà, proveïdor mundial de materials com
revestiments per a vidre, pigments, colors o
materials de polit. Pintures Benicarló, no obstant
això, no perdrà la seua identitat, ja que Ferro ha
decidit mantenir la marca. Així mateix, la multinacional també
preveu comptar amb la totalitat de la plantilla de la mercantil
que, fins i tot, preveu un increment del personal, segons
Bueno. En 2015, les vendes de Pintures Benicarló van arribar
als 7 milions d'euros, dels quals prop del 80% van ser
exportacions. La societat, les pintures de la qual han proliferat
en els envasos de vidre de la indústria cosmètica i de les
begudes, també ofereix assistència tècnica als seus clients. 

Fundada en 1992, la firma "s'ha convertit en un referent

mundial en aquest nínxol de mercat oferint pintures als
fabricants i processadors de vidre més importants del món",
segons Livingstone. Per la seua banda, Ferro, amb seu a
Mayfield Heights (Ohio), opera en els mercats de construcció,
automoció, electrodomèstics, electrònica, mobiliari per a la llar
i productes industrials. La companyia té una plantilla de 4.860
empleats en el món i va registrar vendes de 1.100 milions de
dòlars en 2015.

LA MULTINACIONAL FERRO COMPRA PINTURAS BENICARLÓ

text i foto REDACCIÓ

Fa 4 anys va estar a Dublín durant un mes gràcies a les
beques MEC. Carolina Martínez va visitar la ciutat abans
d'iniciar els seus estudis de Mestra en l'especialitat de
Primària. “L'experiència i el país em van agradar tant que
sabia que algun dia tornaria per a visitar-la amb més
profunditat”, sosté. Algunes amigues li van descobrir amb
la seua experiència què era en realitat ser Aupair, una
opció que va començar a plantejar-se seriosament com
forma de residència en aquell país. Així que va acabar els
seus estudis i a l'agost del 2015, en plena celebració de
les Festes Patronals de Benicarló, va fer les maletes amb
destinació a Mallow “amb l'objectiu de millorar el meu
nivell d'anglès durant 9 mesos gràcies a l'experiència
d’Aupair”. 

Assegura que la seua família d'acollida és un encant “ja que
em tracten com una més. És una família irlandesa de Mallow,
prop de Cork amb tres fills de 8 a 12 anys, per tant la immersió
és considerable”. El seu treball amb ells, diu, és senzill. “Em
dedique a dur-los i arreplegar-los del cole, fer el sopar i poc
més , explica. A canvi, la família li ofereix una habitació privada
que en realitat és “tota una planta per a mi”, menjar, cotxe
propi i 100 euros a la setmana més 50 euros al mes per a les
seues classes d'anglès. Amb aquests incentius i l'acollida de la
família “la meua adaptació va ser ràpida ja que coneixia
alguns dels seus costums i a més tinc molt temps lliure”. 

En l'altre costat de la balança, el tipus de menjar i els seus
horaris, “ja que els xiquets sopen a les 3 de la vesprada
(Dinner) i sols mengen un sándwich a les 7 i no sempre”.
Davant aquesta tesitura, Caroline troba a faltar “els brous,
purés i truites que la meua mare preparava per a sopar”. Però
com no, “el que més trobe a faltar és el sol, sol i sol. A l'hivern,
Irlanda té una capa de núvols que sols deixa aparèixer el sol
una hora al dia i això et posa un poc de mal humor. Però al
final t'acostumes”. Poc acostumada a la pluja, a aquesta
benicarlanda li sorprèn “veure que cauen quatre gotes i la gent
segueix gaudint del carrer, les seues cerveses i sidres sense
cap problema”. Admira també del caràcter dels irlandesos que
“tenen una cultura molt relaxada, mai s’estressen i no fixen
horaris”. En el seu temps lliure, aprofita per fer tàndems, que
són intercanvis de llengua, “viatjar i practicar Tin whistler
(instrument típic irlandès)” ja que és dolçainera i això de la
música ho duu ficat a la sang. De moment, el seu futur més
proper està en l'aire. “Estic buscant oportunitat laboral en Cork
ciutat o Benicarló per a l'estiu. Ja veurem a partir de juliol on
estic”.

CAROLINA, SOTA ELS NÚVOLS DE MALLOW

text NATÀLIA SANZ

Aquest dijous 2 de juny va tenir lloc en el Vinalab de
l'Ajuntament de Vinaròs un debat sobre infraestructures i
finançament territorial en l'Euro-regió de l'Arc Mediterrani
(EURAM), organitzat per l'Institut d'economia i empresa
Ignasi Vilallonga de València. 

En el debat, a més de Pablo Garrigós, director d'aquest
Institut, han participat empresaris de la comarca, entitats
financeres, associacions, professionals i els ajuntaments de
Benicarló i Vinaròs. Entre altres entitats podem citar a la Unió
de Pagesos i Ramaders, la cooperativa de Benicarló, Caixa
Vinaròs i Caixa Benicarló, IFF, Ashland, la Taula del Sénia,
APLACA, El front, Migjorn i representants de Pymes. S'han
abordat temes com les necessitats d'infraestructures en el
territori, el corredor mediterrani, el finançament i la relació
entre el sector privat i el finançament públic. La metodologia
del debat ha consistit en una sessió de 3 hores per a la
discussió dels temes sobre infraestructures i finançament, tant
de l'àmbit local com de l'Euro-regió de l'Arc Mediterrani. 

Aquest és el primer dels debats territorials amb la
participació d'experts institucionals, econòmics, sindicals i
acadèmics. Les conclusions es presentaran en un Llibre blanc
sobre les infraestructures i el finançament del EURAM, en un

acte públic a València el pròxim desembre. Per part de
l'ajuntament de Vinaròs han participat en aquesta trobada
l'alcalde Enric Pla, la regidora d'Hisenda i Ocupació, María
Cano, i el regidor de Noves Tecnologies, Hugo Romero. "El
que hem defensat és la necessitat d'una planificació justa i
sostenible, que permeta traure a les nostres comarques de
l'aïllament comunicacional i garantisca els drets a la vida i al
desenvolupament econòmic del nostre territori", ha assenyalat
l'alcalde Enric Pla.

LA COMARCA CONEIX L’ARC MEDITERRANI

text i foto REDACCIÓ

PENYA SETRILL
DIJOUS 30 i 

DIVENDRES 01 JULIOL

ART AL SETRILL
22.00 h. 

Posada en escena de l’espectacle
MUSICANT BENICARLÓ (La història de
Benicarló a través de la música, el cant i el
ball) organitzat per la nostra Penya amb
motiu del 25é aniversari, amb la participa-
ció de: Banda de Música Ciutat de
Benicarló, Ballet Lupe, Colla de Dolçainers,
Colla de Gegants i Cabuts, Cor Da Capo,

Coral de la Gent Gran, Coral Polifònica
Benicarlanda, Coro Gregoriano La Salle,
Escola de Música Moderna Arts, Grup de
Ball La Sotà, Grup Veniu a Cantar i
Orquestra Clàssica Benicarló, al pati del
Col·legi La Salle. Adquisició d’entrades
(numerades) a Centro Óptico Eva Marín,
a partir del dia 14 de juny. Donatiu: 5€.
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La primera edició
dels Premis Literaris
Ciutat de Benicarló
afronta la recta final.
El pròxim 15 de juny
es tanca una
convocatòria que es
resoldrà al mes de
juliol i que
presentarà els
treballs guanyadors
en un acte cultural i
gastronòmic que
tindrà lloc el 5 de
novembre.

El trajecte final dels
Premis Literaris Ciutat

de Benicarló coincideix amb dues novetats referents al guardó.
D’una banda, la posada en marxa del web
www.premisliterarisbenicarlo.org, que informarà puntualment
de les novetats d’aquesta edició i les següents, i d’altra, del
nomenament dels dotze membres del jurat, tres per cada
modalitat.

Així, el guardó més veterà, el III Premi Internacional

d’Àlbum Infantil Il·lustrat comptarà amb el prestigiós artista
Manuel Boix, l’il·lustrador César Barceló i l’escriptora Clara
Benavent, aquests dos últims els guanyadors de l’any passat
amb “Quan xiula l’avi”.

Per al I Premi Internacional de Divulgació Científica es
comptarà amb el físic i divulgador Javier Fernández Panadero,
l’enginyer Àngel Alberich i l’investigador Vicente Arán.

Per al I Premi de Llibre Gastronòmic, el jurat estarà integrat
per Jaume Biarnés, cap de cuina de la Fundació Alícia, Josep
Sucarrats, director de la revista Cuina, i Pep Nogué, cuiner i
divulgador gastronòmic. Finalment, els escriptors Josep San
Abdón, Francesc Viadel i Vicent Salvador seran els jurats del I
Premi de Narrativa Memorialística.

Cal recordar que les bases marquen la possibilitat de
participar en originals escrits en valencià, castellà i anglès en
les modalitats d’Àlbum Infantil Il·lustrat i Divulgació Científica, i
en valencià per a Llibre Gastronòmic i Narrativa
Memorialística, i s’han de presentar en format digital, dins
d’una memòria USB.

Amb una dotació total de 18.000 euros i uns jurats de
reconeguda excel·lència en els seus respectius camps, els
Premis Ciutat de Benicarló busquen esdevindre una referència
de qualitat i d’aposta per la cultura i la ciència. Estan convocats
per l’Ajuntament de Benicarló amb la col·laboració d’Onada
Edicions, IFF, Ashland Chemical, Fundació Caixa Benicarló,
Universitat Jaume I i Acció Cultural del País Valencià.

Últims dies per participar en els Premis Literaris Ciutat de Benicarló

text REDACCIÓ

LA�VEU�DE�BENICARLÓ

�20 ANYS, 
100 CÒMICS�

per XAVI�BURRIEL

A�LA�VENDA�A�LA�LLIBRER˝A
GR¨VOL

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen
Protegida “Carxofa de Benicarló” ha rebut de l'Entitat
Nacional d'Acreditació (ENAC) la seua conformitat per a
seguir desenvolupant les seues activitats de certificació,
d'acord amb l'establit en la norma UNEIX-EN ISO/IEC
17065. 

Per al president de C.R. D.O. “Carxofa de Benicarló”,
D.Francisco Lluch, “el fet de mantenir aquesta certificació és
una cosa molt important perquè vam demostrar al mercat el
reconeixement formal de la nostra competència tècnica,
atorgant al segell de la DOP, la seguretat del rigorós control”.
Lluch, va recordar que “va ser el passat mes de gener, dies
abans de la festa de la Carxofa de Benicarló, quan es va
realitzar la inspecció per part de l'auditor cap d’ENAC. Durant
l'auditoria es van visitar parcel·les i magatzems inscrits dins de
la Denominació d'Origen, i es va realitzar una revisió de la
documentació implementada per la D.O.P”. Aquesta
acreditació representa la superació d'un complex procés
d'adequació del Consell Regulador per a actuar com entitat de
certificació de producte, en les seues activitats de verificació
del compliment de la Norma Tècnica que defineix la
Denominació d'Origen i que, per tant, és el reconeixement
formal de la seua competència tècnica. El C.R.D.O. Carxofa

de Benicarló, és l'únic Consell Regulador de la província de
Castelló que té aquest reconeixement. Segons el president,
"som una Denominació d'Origen menuda, però amb una gran
història. Cinc magatzems inscrits són els que la formen: Fruits
Belgi, Benihort, Frudex, Sat Senar Caldés i Fruites Vamp, de 4
municipis de la comarca (Benicarló, Vinaròs, Peníscola i
Càlig), i en la qual més de 80 agricultors conreen al voltant de
300 hectàrees de Carxofa”, detalla. El principal objectiu del
Consell Regulador no és altre que vetlar pel bon nom de
marca i realitzar unes tasques de control que avalen la qualitat
del seu producte des de la planta fins al consumidor final.

LA CARXOFA, DISTINGIDA
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La primera edició
dels Premis Literaris
Ciutat de Benicarló
afronta la recta final.
El pròxim 15 de juny
es tanca una
convocatòria que es
resoldrà al mes de
juliol i que
presentarà els
treballs guanyadors
en un acte cultural i
gastronòmic que
tindrà lloc el 5 de
novembre.

El trajecte final dels
Premis Literaris Ciutat

de Benicarló coincideix amb dues novetats referents al guardó.
D’una banda, la posada en marxa del web
www.premisliterarisbenicarlo.org, que informarà puntualment
de les novetats d’aquesta edició i les següents, i d’altra, del
nomenament dels dotze membres del jurat, tres per cada
modalitat.

Així, el guardó més veterà, el III Premi Internacional

d’Àlbum Infantil Il·lustrat comptarà amb el prestigiós artista
Manuel Boix, l’il·lustrador César Barceló i l’escriptora Clara
Benavent, aquests dos últims els guanyadors de l’any passat
amb “Quan xiula l’avi”.

Per al I Premi Internacional de Divulgació Científica es
comptarà amb el físic i divulgador Javier Fernández Panadero,
l’enginyer Àngel Alberich i l’investigador Vicente Arán.

Per al I Premi de Llibre Gastronòmic, el jurat estarà integrat
per Jaume Biarnés, cap de cuina de la Fundació Alícia, Josep
Sucarrats, director de la revista Cuina, i Pep Nogué, cuiner i
divulgador gastronòmic. Finalment, els escriptors Josep San
Abdón, Francesc Viadel i Vicent Salvador seran els jurats del I
Premi de Narrativa Memorialística.

Cal recordar que les bases marquen la possibilitat de
participar en originals escrits en valencià, castellà i anglès en
les modalitats d’Àlbum Infantil Il·lustrat i Divulgació Científica, i
en valencià per a Llibre Gastronòmic i Narrativa
Memorialística, i s’han de presentar en format digital, dins
d’una memòria USB.

Amb una dotació total de 18.000 euros i uns jurats de
reconeguda excel·lència en els seus respectius camps, els
Premis Ciutat de Benicarló busquen esdevindre una referència
de qualitat i d’aposta per la cultura i la ciència. Estan convocats
per l’Ajuntament de Benicarló amb la col·laboració d’Onada
Edicions, IFF, Ashland Chemical, Fundació Caixa Benicarló,
Universitat Jaume I i Acció Cultural del País Valencià.

Últims dies per participar en els Premis Literaris Ciutat de Benicarló
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d'adequació del Consell Regulador per a actuar com entitat de
certificació de producte, en les seues activitats de verificació
del compliment de la Norma Tècnica que defineix la
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formal de la seua competència tècnica. El C.R.D.O. Carxofa
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municipis de la comarca (Benicarló, Vinaròs, Peníscola i
Càlig), i en la qual més de 80 agricultors conreen al voltant de
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Compromís vol assegurar el tancament del
Castor en 2016 després de desvetlar el Defensor
dubtes sobre el pagament a Escal UGS

El senador de Compromís, Carles Mulet, afirma que
l'Informe de la Direcció General de Política Energètica i
Mines revela que "es va pagar el projecte sense constatar
les possibles responsabilitats de la concessionària ni
garantir que la planta segueix sent operativa" i aposta pel
tancament

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha
assenyalat que "Compromís tractarà de propiciar que durant el
present any es garantisca el tancament de les instal·lacions de
Castor, un cop es conega en els pròxims mesos l'informe de
l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i davant les
informacions desvetllades pel Defensor del Poble a la Plataforma
Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia per les que es
plantegen seriosos dubtes per la possible falta de diligència en el
pagament a la concessionària després de la renúncia a unes
instal·lacions que havia construït i sense que s'haja constatat
encara que la planta és operativa".

Un escrit de Francisco Fernández Marugán, adjunt primer del
Defensor, trasllada a la Plataforma Ciutadana que, arran de les
peticions, la Direcció General de Política Energètica i Mines ha
emès un informe "en la nostra opinió alarmant", per la qual es
constata el que considerem una "lleugeresa" i "falta de diligència"
en fer el pagament a l'empresa promotora Escal UGS, sense que
s'hagen depurat les eventuals responsabilitats en què pogués
haver incorregut.

El Defensor més ha sol·licitat aclariments a l'informe "sobre els
motius pels quals abans de conèixer les circumstàncies concretes
que han portat a l'abandonament de la concessió, aquesta
administració ha procedit al pagament de la inversió, sense que de

la informació enviada es puga deduir l'adopció d'alguna cautela
sobre això", que puga determinar o no la procedència de la
indemnització pagada. "D'altra banda", ha dit el senador "ens crida
l'atenció que, com també destaca el Defensor, no es faça al·lusió a
l'informe de si la hibernació decretada implica o no que les
instal·lacions estiguen operatives, requisit indispensable per a la
procedència de la indemnització i no queda clar si ha existit alguna
negligència o frau". D'altra banda el Defensor també adverteix que
"no s'ha concretat cap consideració pel que fa a les conseqüències
socials i econòmiques que el magatzem ha produït i produeix al
seu entorn, únicament es fa al·lusió al fet que es farà una
campanya d'informació ciutadana, sense tenir en compte a més del
risc futur per possibles moviments sísmics", a més recorda a la
Secretaria d'Estat d'Energia i Plataforma que ha denunciat la
manca d'informació, que "es tracta d'una zona que es pot veure
castigada per la falta de turisme així com un altre tipus
d'inversió". Per al senador de Compromís "tot això ens preocupa
en gran manera. No entenem com el Govern de Rajoy ha amagat
el cap sota terra en plena crisi pels Panamà Papers del seu
exministre i sembla haver deixat posat el pilot automàtic sense
prendre noves mesures a l'espera que una força sobrenatural trobe
la solució a una infraestructura que, com han constatat l'Institut
Geogràfic Nacional i l'Institut Geològic i Miner, és perillosa i genera
sismicitat a la zona. No entendríem un informe privat del MIT
partidari de reobrir la planta o que desmentís al IGM o IGN, per la
qual cosa anem a reclamar al futur govern de manera contundent,
formem part o no d'ell, que es desmantelle la planta i es depuren
les responsabilitats d'una vegada".

Compromís reclamarà còpia de l'informe tècnic d'Enagás
Transport SAU sobre l'estat de les instal·lacions rebudes, el grau
de compliment de la normativa vigent, les inversions a realitzar per
a corregir les deficiències que presente o la priorització de les
inversions a realitzar. En funció d'aquest informe, es pot minorar
l'import reconegut a Escal UGS pels seus costos de manteniment
i operativitat.

Amics del Papa Luna de Peníscola va organitzar el 3 de
juny una jornada d’activitats acadèmiques per
commemorar la concessió de la catalogació com a Béns
d’Interés Cultural (BIC) els tres reliquiaris papals que es
conserven a la ciutat.

Durant la celebració dels actes, l’associació va lliurar a la
Diputació de Castelló la major distinció anual que l’agrupació
atorga, la de “Soci d’Honor”. També es va fer la presentació
del llibre Relicarios Pontifícios de Peñíscola. Bien de Interés
Cultural. A més, entre la programació també trobem una taula
redona que va comptar amb diversos experts sobre el tema i
un sopar en honor a la Diputació de Castelló per la seua
commemoració per part de l’AAPL.

Concessió de la distinció BIC

L’Associació Amics del Papa Luna, juntament amb
l’Ajuntament de Peníscola van inciar els tràmits per declarar
els tres reliquiaris papals que es troben en la parròquia de la
ciutat com a Béns d’Interés Cultural. Entre aquests objectes
es troben la creu processional i el calze del papa Luna, i el
reliquiari de Climent VIII, el seu successor.

Concessió de BIC als Reliquiaris Pontificis de Peníscola
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Mire, senyora Garcia, quan la calor comença a mostrar una
mica el nas, tothom parla de la calor que fa. Tema recurrent
sobretot a les televisions d’àmbit estatal, que es veu que no
tenen res millor que dir i ens avorreixen amb tot allò de “los
que estan en la playita tienen mucha suerte”. De veritat, quin
fàstic que fan. Com si fos notícia que a l’estiu faça calor. Però
ells, tornen amb la seua cançoneta i vinga a preguntar a la
gent que va pel carrer que com porten la calor. Periodisme del
bo amb temes de la més candent actualitat. Tot això ve perquè
avui mirant les notícies, no feien més que parlar de la calor i
de les coses que hem de per per tal de protegir-nos d’ella,
com si fos la fi del món. Abans això no passava i no vivíem
amb aquesta angoixa de que tot és dolent i tot fa mal. Que si
compte amb estar massa hores al sol, que si ens hem
d’hidratar, que si els cops de calor, que si cremes
protectores... Quin fart hi ha de tot! No sé com els de les
meues generacions encara estan vius!!

Ja sé que això no te res a veure amb la revista d’aquesta
setmana, però si no ho poso, rebento. 

Potser també tinga alguna cosa a veure que avui ni tinc
ganes de posar-me, ni tinc cap assumpte que em pegue una
bona espenta que em puga fer escriure com un possés. Però
alguna cosa hauré de fer, que la pàgina no es pot quedar en
blanc i algú ha d’omplir les pàgines d’aquesta publicació. I no
serà perquè no hi ha gent que ho podria fer molt millor que jo
però que diuen que no tenen temps, o diuen que sí, però al
final sempre és que no o, el que és pitjor, que ignoren les
sol·licituds d’auxili. En fi, sempre és el mateix i la veritat és que
la gent ens anem cansant de que qui podria col·laborar no ho
faça i s’estime més fer unes altres coses.

Lo conservatori. A veure si ens aclarim, que la cosa està
ben clareta i no és tan complicat. Mentre el pp va ser el que
va tallar l’abadejo a la Generalitat, no va haver ni un duro per
al conservatori. Els del partit de Paco Cans i del cartagenero
moreno tenien unes altres prioritats que, en cap cas,
passaven per aportar diners per a temes culturals o educatius.
I molt menys al nostre poble. Així un servei educatiu de gran
qualitat i d’àmbit comarcal l’havíem de pagar nosaltres sense
esperar res del pobles veïns que portaven alumnes a estudiar
ací. Però hem de recordar que, malgrat tot, teníem un diputat
autonòmic del nostre poble a les Corts Valencianes que també
es va adonar que això de la música no valia per a res, i que
no es va molestar ni en presentar alguna moció o alguna
pregunta al respecte al conseller de torn. En canvi, no li va
tremolar el dit per a treure-li en nom del nostre poble a l’actual
Palau de les Corts ni en signar un manifest a favor d’un diputat
imputat. Però tot i això, seguirà sent el meu exemple a seguir,
llum i guia de les meues passes, far que il·lumina el bon camí,
estella que enlluerna el firmament, cim i nord del meu ideal de
vida. El més gran polític que hem tingut mai al nostre poble,
sense cap mena de dubte. Un prebost que, sense ser-ho,

sense fer res, sense mullar-se mai, sense cremar-se, ha
aconseguit viure com un marajà a costelles de la política. Per
això, per a ell, el meu calorós aplaudiment, el meu gran
reconeixement i la més gran de les meues admiracions.

Final de curs de la tercera edat. Ara entenc per què quan
vaig anar a gaudir del concert de l’estrena de l’orquestra de
càmera de Benicarló van posar l’escenari a la porta del Camí
la Mar i no al propi escenari. Tot això ha estat corroborat per
allò que diuen els tafaners sobre com està de mal parida
aquesta instal·lació. Les fotos són un fidel reflex i prova
irrefutable d’aqueta premissa. Tot i ser un edifici preciós, les
seues possibilitat queden molt reduïdes per un mal disseny
per a allò que se suposa que s’hauria d’utilitzar. La solució
dels tafaners, que aquesta setmana han afilat molt la punta del
llapis, em sembla la més correcta, però jo afegeixo una cosa
més. Se li podria cedir al col·lectiu xinés local així si que en
trauríem tot el partit possible.

Cinc pàgines d’esports. Una cinquena part de la revista.
Som un poble amb accent esportiu? O tenim més accentuat el
religiós? Potser ens ho hauríem de fer mirar, però segur que
guanyaria l’accent faller amb molt d’avantatge. 

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

text EL LECTOR
Em sap greu repetir-me però no puc evitar-ho. La

nostra societat, complexa i polièdrica, ens arrossega
–ens agradi o no- cap a espais de perspectives diferents.
Fa quinze dies vaig parlar en aquesta columna del
referèndum tortosí sobre la retirada –ara sabem que no-
retirada- del monument feixista. Durant aquests dies hem
conegut altres debats sobre referèndums que, més enllà
del resultat, ens fan plantejar l’oportunitat i la veritable
qualitat democràtica de la consulta. Per exemple,em
sembla que ha estat a Palafrugell que han consultat si es
volia canviar el nom borbònic d’un parell de carrers però
només s’ha deixat votar a la ciutadania que viu en
aquests carrers i no a tot el poble. A Olot s’ha preguntat
sobre la voluntat de mantenir vigent una festa popular que
maltracta animals –-bé, és clar, això és el que considera
una part de la ciutadania mentre que una altra part diu
que això és una bestiesa. I, en fi, aquest cap de setmana
a Suïssa han rebutjat la proposta d’establir una renda
mínima de 2.300 euros per a persona major d’edat
perquè el propi govern, la patronal i els sidnicats han fet
campanya en bloc pel no. Per tant, el debat ja no es
centra  exclusivament en què i com es pregunta sinó qui,
per què i de quina manera es convoca un referèndum. La
cosa no és tan senzilla com podia semblar perquè hi ha
moltes perspectives, moltes maneres d’entendre la
realitat,  darrera d’una decisió, d’una voluntat.

Canvio  d’escenari, d’exemple.Sovint he participat en
protestes diverses per denunciar masssa  vulneracions
de drets o per defensar causes properes o llunyanes.
Però en dues ocasions, a l’entrada d’un concert, uns
manifestans ens volien animar a no entrar-hi  per no
col·laborar en la legitimació de posicionaments que, al
seu entendre, no són correctes. Aquestes situacions  em
posicionaven en una altra perspectiva: la de qui legitima
amb la seva presència opcions que els manifestants
consideren obertament  reprobables. El primer cas va ser
a l’entrada d’un concert del malauradament desaparegut
javier Krahe. Un grup força nombrós de persones es van
situar al costat de la filera d’espectadors i anaven resant
el rosari per nosaltres. Tothom que conegui una mica les
meravelloses i brillants cançons del Krahe sap
perfectament que el to irreverent respecte la cosa
religiosa és una constant. Em sembla que feia poc temps
que el propi Krahe havia estat embolicat en una denúncia
per un videoclip d’una de les seves cançons i els
mandamasssos del’Església Catòlica li tenien jurada. En
aquella ocasió –ho confesso- vam dubtar una mica sobre
la credibilitat de la protesta i, fins i tot, durant una estona
vam pensar si no era tot plegat unaperformance del propi
espectacle. Però no, en realitat era una protesta en forma
de prec per les nostres ànimes que, si entràvem al
concert, podien ser conduïdes per camins tenebrosos i
pecaminosos.

El segon cas l’he viscut ara fa un parell de mesos. A
l’entrada d’un concert de la Cecilia Todd –una de les veus
veneçolanes més impressionants i representatives de la
cançó d’autorllatinoamericana- i de dos joves cantautors
també veneçolans –Amaranta i José Delgado.
Considerats tots tres com a artistes propers o
legitimadors del chavisme –francament ignoro fins a quin
punt aquests tres cantants són agents actius de l’actual
règim de Maduro-, un grup de manifestants antichavistes
ens demanaven que, en nom del poble veneçolà sotmès
a un sistema tirànic, no entréssim al concert. L’intercanvi
diguem-ne que poc amable de retrets entre veneçolans
que feien cua per entrar al concert i veneçolans que
volien que no  hi entréssim era una prova evident que la
tensió i la divisió entre chavistes i antichavistes és molt
potent. Una vegada endinsats al concert ens vam deixar
endur per la bellesa suau i amb un punt de melanconia
dels ritmes populars veneçolans i les referències
polítiques van ser molt tangencials -més apassionades
per part dels dos jovescantautors catalans que hi van
intervenir que nopas per part dels tres veneçolans. Sigui
com sigui, la queixa activa i sorollosa dels manifestants
antichavistes ens van situar en la perspectiva de
legitimadors d’una de lesexpressions del règim. La
situació, senseser desagradable, sí queens va situar en
unescenari d’incomoditat. Perquè els nostres actes
–encara que sigui una cosa tan tranquil·la com anar a un
concert- tenen  implicacions polítiques, socials. En el
paisatge públic tot està enterenyinat d’implicacions i, per
tant, de perspectives. La gradació i impacte d’aquestes
implicacions és, evidentment, molt diferent però, al
capdavall, allò que és indiscutible és que la neutralitat no
existeix.

En definitiva, lluny de les suposades neutralitats –que
sovint amaguen incomoditats-, la nostra societat ens
arrosega cap a la consciència de les implicacions dels
nostres actes i, és clar, de la diversitat complexa i
fascinant de perspectives que, com un joc de miralls, ens
obliguen a viure desperts, atentsi compromesos.       

Una mica més sobre perspectives
text JOAN�HERAS

Fronteres
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Mire, senyora Garcia, quan la calor comença a mostrar una
mica el nas, tothom parla de la calor que fa. Tema recurrent
sobretot a les televisions d’àmbit estatal, que es veu que no
tenen res millor que dir i ens avorreixen amb tot allò de “los
que estan en la playita tienen mucha suerte”. De veritat, quin
fàstic que fan. Com si fos notícia que a l’estiu faça calor. Però
ells, tornen amb la seua cançoneta i vinga a preguntar a la
gent que va pel carrer que com porten la calor. Periodisme del
bo amb temes de la més candent actualitat. Tot això ve perquè
avui mirant les notícies, no feien més que parlar de la calor i
de les coses que hem de per per tal de protegir-nos d’ella,
com si fos la fi del món. Abans això no passava i no vivíem
amb aquesta angoixa de que tot és dolent i tot fa mal. Que si
compte amb estar massa hores al sol, que si ens hem
d’hidratar, que si els cops de calor, que si cremes
protectores... Quin fart hi ha de tot! No sé com els de les
meues generacions encara estan vius!!

Ja sé que això no te res a veure amb la revista d’aquesta
setmana, però si no ho poso, rebento. 

Potser també tinga alguna cosa a veure que avui ni tinc
ganes de posar-me, ni tinc cap assumpte que em pegue una
bona espenta que em puga fer escriure com un possés. Però
alguna cosa hauré de fer, que la pàgina no es pot quedar en
blanc i algú ha d’omplir les pàgines d’aquesta publicació. I no
serà perquè no hi ha gent que ho podria fer molt millor que jo
però que diuen que no tenen temps, o diuen que sí, però al
final sempre és que no o, el que és pitjor, que ignoren les
sol·licituds d’auxili. En fi, sempre és el mateix i la veritat és que
la gent ens anem cansant de que qui podria col·laborar no ho
faça i s’estime més fer unes altres coses.

Lo conservatori. A veure si ens aclarim, que la cosa està
ben clareta i no és tan complicat. Mentre el pp va ser el que
va tallar l’abadejo a la Generalitat, no va haver ni un duro per
al conservatori. Els del partit de Paco Cans i del cartagenero
moreno tenien unes altres prioritats que, en cap cas,
passaven per aportar diners per a temes culturals o educatius.
I molt menys al nostre poble. Així un servei educatiu de gran
qualitat i d’àmbit comarcal l’havíem de pagar nosaltres sense
esperar res del pobles veïns que portaven alumnes a estudiar
ací. Però hem de recordar que, malgrat tot, teníem un diputat
autonòmic del nostre poble a les Corts Valencianes que també
es va adonar que això de la música no valia per a res, i que
no es va molestar ni en presentar alguna moció o alguna
pregunta al respecte al conseller de torn. En canvi, no li va
tremolar el dit per a treure-li en nom del nostre poble a l’actual
Palau de les Corts ni en signar un manifest a favor d’un diputat
imputat. Però tot i això, seguirà sent el meu exemple a seguir,
llum i guia de les meues passes, far que il·lumina el bon camí,
estella que enlluerna el firmament, cim i nord del meu ideal de
vida. El més gran polític que hem tingut mai al nostre poble,
sense cap mena de dubte. Un prebost que, sense ser-ho,

sense fer res, sense mullar-se mai, sense cremar-se, ha
aconseguit viure com un marajà a costelles de la política. Per
això, per a ell, el meu calorós aplaudiment, el meu gran
reconeixement i la més gran de les meues admiracions.

Final de curs de la tercera edat. Ara entenc per què quan
vaig anar a gaudir del concert de l’estrena de l’orquestra de
càmera de Benicarló van posar l’escenari a la porta del Camí
la Mar i no al propi escenari. Tot això ha estat corroborat per
allò que diuen els tafaners sobre com està de mal parida
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llapis, em sembla la més correcta, però jo afegeixo una cosa
més. Se li podria cedir al col·lectiu xinés local així si que en
trauríem tot el partit possible.

Cinc pàgines d’esports. Una cinquena part de la revista.
Som un poble amb accent esportiu? O tenim més accentuat el
religiós? Potser ens ho hauríem de fer mirar, però segur que
guanyaria l’accent faller amb molt d’avantatge. 

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

text EL LECTOR
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espectacle. Però no, en realitat era una protesta en forma
de prec per les nostres ànimes que, si entràvem al
concert, podien ser conduïdes per camins tenebrosos i
pecaminosos.

El segon cas l’he viscut ara fa un parell de mesos. A
l’entrada d’un concert de la Cecilia Todd –una de les veus
veneçolanes més impressionants i representatives de la
cançó d’autorllatinoamericana- i de dos joves cantautors
també veneçolans –Amaranta i José Delgado.
Considerats tots tres com a artistes propers o
legitimadors del chavisme –francament ignoro fins a quin
punt aquests tres cantants són agents actius de l’actual
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legitimadors d’una de lesexpressions del règim. La
situació, senseser desagradable, sí queens va situar en
unescenari d’incomoditat. Perquè els nostres actes
–encara que sigui una cosa tan tranquil·la com anar a un
concert- tenen  implicacions polítiques, socials. En el
paisatge públic tot està enterenyinat d’implicacions i, per
tant, de perspectives. La gradació i impacte d’aquestes
implicacions és, evidentment, molt diferent però, al
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Piscina que va i ve
Mireu que arriba a ser curiosa la

història esta de la gestió de la
piscina municipal benicarlanda. A
banda del que han representat les
dos concessionàries, quina de les
dos pitjor, des de fa uns quants
mesos va començar a circular la
brama que els gestors actuals deien
que se n'anaven. La cosa va anar in
crescendo fins que, passat un
temps, de sobte va semblar que tot
es quedava en un no-res i que el
got, al de la piscina ens referim, no
estava tan ple com semblava. Però
no, ara farà unes setmanes la remor
va tornar a sentir-se una altra volta i
amb més força encara. I va anar
difonent-se, fins i tot, entre els
mateixos usuaris de la instal·lació,
que, neguitosos, ho anaven
escampant a dreta i esquerra. La
cosa va arribar a ser tan
rocambolesca que semblava que

tots ho sabien...
m e n y s
l'Ajuntament. I és
que era curiós
vore com la gent
feia safareig
mentre en la casa
gran no
semblaven haver-
se'n adonat de la
situació (ningú
dels que manen
va obrir la boca
per desmentir-ho).
I mentrestant, el
neguit de la gent,
als usuaris ens
referim, era
d i r e c t a m e n t
proporcional a
l'amplificació que
va suposar el fet
que es retiraren
tots els cartells
anunciadors del seu campus d'estiu.
Aleshores la cosa ja va ser, la
veritat, podríem dir, que de tertúlia
de bar. Que tanquen la piscina! Quin
cacau es va muntar. La gent ja es
pensava que  tocaria anar a nadar a
la mar i els del Club Natació
Benicarló ja pensaven a muntar al
port, com en aquella foto del seu
llibre dels 25 anys, una mena de
piscina al mig del port. Però va i de
sobte apareixen altra vegada els
cartells anunciadors i donde digo,

digo, digo Diego. Altra volta els
cartells anunciant que sí que es
feien les activitats d'estiu. La gent
tornava a respirar. Ara apareix, ara
no apareix, ara torna a  aparèixer...
que continuem tenint piscina. Més
que una piscina, aquella bassa
s'assembla més al Guadiana, que
ara ta ara no ta! Nosaltres, per si de
cas, hem pegat una ullada al llibre
eixe del 25 anys del CNB, que vam
comprar el seu dia, cal col·laborar
amb els clubs del poble, i ens
recreàrem amb la piscina d'aigua
salada que van muntar al port. I,
sense que ningú se n'assabente, ací
us l'ensenyem atés que és un
moment àlgid de la natació
benicarlanda... que igual tornem a
veure!

El aparessido
Els dies 4 i 5 s'ha celebrat a Sant

Jordi la 13a Mostra de la Taula del
Sénia, amb exhibició de llibrets,
pamfletets, olis i altres productes
locals com la música i el ball
tradicional. Doncs bé, enmig de
l'enorme entusiasme popular
despertat per la mostra es va

text LA COLLA DE TAFANERS esdevindre un altre fet extraordinari:
l'aparició del nostre regidor més
polèmic, aquell que no veiem
sempre que voldríem en actes
culturals a casa nostra. I d'allò més
pito que anava, amb pasqüeres,
texans i arromangat mentre
sostenia un gotet. Es tractava de
visitar la paradeta que l'ajuntament
de Benicarló hi havia instal·lat. Molt
bé, xic. Ja ho sabeu, entitats locals,
vos falta la botelleta. Poseu-li-ho
fàcil a l'edil.

Fem un ballet?
Canviem de tema... ara que, en

realitat, seguim en política, però
passem a l'altra vorera. Llegim a
molts mitjans de comunicació que
"el PP presenta una versión latina
de su himno". Va tu i el PP se'ns
converteix en l'abanderat, sense
gallina a la bandera, de l'espanyol
llatinoamericà per vore si capta
adeptes d'aquelles terres. Sembla
que els ha pegat fort això d'usar
Veneçuela en campanya! Com es
veu que ací el contingent d'adeptes
votants ja el té complet, ara
s'estrena amb aquesta
versió reggaeton (nom
inventat per un panameny!)
per vore si amb una mica de
to llatí, li plouen els vots dels
nacionalitzats vinguts de les
terres sud-americanes. Ja
que els indígenes
comencen a girar l'esquena
al model de pàtria que
proposen, segur que ara
miren de pescar vots en
caladors transatlàntics. Us
imagineu Mariano
perreando amb
l'Esperança? No res, que
vol imitar l'Obama, ara que
vindrà a buscar la fresqueta
el mes que ve, com quan
aquest es va llançar a la
pista a ballar un tango en un
sopar de gala a Buenos
Aires. No sap com imitar el
seu predecessor en el
càrrec, ens referim al de

l'expresident del PP, Aznar, quan va
anar a les Açores a fer-se la foto per
les armes de destrucció massiva de
l'Iraq que han passat a formar part
de la mitologia bèl·lica occidental.
Encara sort que la gent no és ximple
i, veient-lo, toquen els dos no siga
cas que els xafe un peu. Ja li poden
fer variacions, ara merengue,
després reggaeton o bachata, que
al final del ball sempre se'ls veu el
llautó.

Per què no se l'estalvien?
I parlant de la campanya

electoral, no n'esteu una mica
cansats de tanta oferta, de tant
voler-nos vendre la cabra? Si tot
està molt clar: una cosa és la que
demana el director del Banc
d'Espanya (un acomiadament més
barat i sense drets) i l'altra, l'altra.
Per què tenim la sensació que els
poderosos només volen esclaus
cada vegada més barats? Mireu,
per desgràcia encara tenim aquesta
Espanya de xaranga i pandereta,
devota de Frascuelo y de María, que
deia Machado, que no ha
evolucionat a eixa altra "España que
alborea, con un hacha en la mano
vengadora, España de la rabia y la
idea". Quin fart! 

Formes extraterrestres
Ja sabeu que darrere de

l'albergue, aka Parador de Turisme,
a la banda de la mar han urbanitzat
i posat decent una zona
abandonada que ja feia anys que
reclamava més atenció. A costa
nostra, eh! Que la subvenció de
Madrid encara no l'ha trobada
Marcelino, que sempre va amb el
cap catxo... Ara s'ha regulat la pista
de petanca, s'han cobert els clots i
carrillons d'aquell camí i s'ha posat
herba de rec (!), gespa sobretot. Ara
bé, entre plantar i segar s'hi han
format unes calbes amb formes
estranyes que els tafaners que
comencen a freqüentar al matinet
aquella zona de topless han
identificat ràpidament com a
missatges del més enllà o figures en
què des de l'aire els alienígenes
poden reconèixer missatges ocults
als indígenes i als turistes que
acudeixen a fer passejar el gos o el
xiquet. Com en aquella pel·lícula,
Señales era? Fixeu-vos en la imatge
a vore què interpreteu vosaltres. De
pas, vos fareu càrrec de la vergonya
que ha de passar l'individu que
decidisca seure en una de les tres
cadires que han situat al mig del
tros. Un lloc poc discret certament... 

ve de la pàgina anterior
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pamfletets, olis i altres productes
locals com la música i el ball
tradicional. Doncs bé, enmig de
l'enorme entusiasme popular
despertat per la mostra es va

text LA COLLA DE TAFANERS esdevindre un altre fet extraordinari:
l'aparició del nostre regidor més
polèmic, aquell que no veiem
sempre que voldríem en actes
culturals a casa nostra. I d'allò més
pito que anava, amb pasqüeres,
texans i arromangat mentre
sostenia un gotet. Es tractava de
visitar la paradeta que l'ajuntament
de Benicarló hi havia instal·lat. Molt
bé, xic. Ja ho sabeu, entitats locals,
vos falta la botelleta. Poseu-li-ho
fàcil a l'edil.

Fem un ballet?
Canviem de tema... ara que, en

realitat, seguim en política, però
passem a l'altra vorera. Llegim a
molts mitjans de comunicació que
"el PP presenta una versión latina
de su himno". Va tu i el PP se'ns
converteix en l'abanderat, sense
gallina a la bandera, de l'espanyol
llatinoamericà per vore si capta
adeptes d'aquelles terres. Sembla
que els ha pegat fort això d'usar
Veneçuela en campanya! Com es
veu que ací el contingent d'adeptes
votants ja el té complet, ara
s'estrena amb aquesta
versió reggaeton (nom
inventat per un panameny!)
per vore si amb una mica de
to llatí, li plouen els vots dels
nacionalitzats vinguts de les
terres sud-americanes. Ja
que els indígenes
comencen a girar l'esquena
al model de pàtria que
proposen, segur que ara
miren de pescar vots en
caladors transatlàntics. Us
imagineu Mariano
perreando amb
l'Esperança? No res, que
vol imitar l'Obama, ara que
vindrà a buscar la fresqueta
el mes que ve, com quan
aquest es va llançar a la
pista a ballar un tango en un
sopar de gala a Buenos
Aires. No sap com imitar el
seu predecessor en el
càrrec, ens referim al de

l'expresident del PP, Aznar, quan va
anar a les Açores a fer-se la foto per
les armes de destrucció massiva de
l'Iraq que han passat a formar part
de la mitologia bèl·lica occidental.
Encara sort que la gent no és ximple
i, veient-lo, toquen els dos no siga
cas que els xafe un peu. Ja li poden
fer variacions, ara merengue,
després reggaeton o bachata, que
al final del ball sempre se'ls veu el
llautó.

Per què no se l'estalvien?
I parlant de la campanya

electoral, no n'esteu una mica
cansats de tanta oferta, de tant
voler-nos vendre la cabra? Si tot
està molt clar: una cosa és la que
demana el director del Banc
d'Espanya (un acomiadament més
barat i sense drets) i l'altra, l'altra.
Per què tenim la sensació que els
poderosos només volen esclaus
cada vegada més barats? Mireu,
per desgràcia encara tenim aquesta
Espanya de xaranga i pandereta,
devota de Frascuelo y de María, que
deia Machado, que no ha
evolucionat a eixa altra "España que
alborea, con un hacha en la mano
vengadora, España de la rabia y la
idea". Quin fart! 

Formes extraterrestres
Ja sabeu que darrere de

l'albergue, aka Parador de Turisme,
a la banda de la mar han urbanitzat
i posat decent una zona
abandonada que ja feia anys que
reclamava més atenció. A costa
nostra, eh! Que la subvenció de
Madrid encara no l'ha trobada
Marcelino, que sempre va amb el
cap catxo... Ara s'ha regulat la pista
de petanca, s'han cobert els clots i
carrillons d'aquell camí i s'ha posat
herba de rec (!), gespa sobretot. Ara
bé, entre plantar i segar s'hi han
format unes calbes amb formes
estranyes que els tafaners que
comencen a freqüentar al matinet
aquella zona de topless han
identificat ràpidament com a
missatges del més enllà o figures en
què des de l'aire els alienígenes
poden reconèixer missatges ocults
als indígenes i als turistes que
acudeixen a fer passejar el gos o el
xiquet. Com en aquella pel·lícula,
Señales era? Fixeu-vos en la imatge
a vore què interpreteu vosaltres. De
pas, vos fareu càrrec de la vergonya
que ha de passar l'individu que
decidisca seure en una de les tres
cadires que han situat al mig del
tros. Un lloc poc discret certament... 

ve de la pàgina anterior




