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Lloguers il·legals

Es podria dir que seguim arrossegant les conseqüències
d'aquell fenomen macroeconòmic que coneixem per crisi del
toxo amb el fenomen de la bombolla immobiliària. Una de
les seues conseqüències ha sigut la poca rendibilitat dels
dipòsits bancaris, situació que s'ha traduït en la recent
pujada de la inversió en immobles a causa dels lucratius
lloguers que estan aconseguint-se en les grans ciutats. Però
el fenomen que es dóna en els apartaments de costa no és
exactament el mateix. Més aviat estaríem parlant dels
propietaris que, de forma estacional, intenten traure
rendiment als immobles que van adquirir durant el boom de
la construcció.

Un dels problemes amb els quals es troben els
propietaris és l'elevada càrrega d'impostos que suporten els
lloguers, els quals en ocasions fan que el benefici no
justifique ni el risc de no cobrar o les destrosses en

l'habitatge, ni les molèsties pròpies de la gestió. A aquest
poc marge de rendibilitat s’afegeix la picardia habitual i dóna
raons als propietaris per a arriscar-se a llogar fora d'una
legalitat que no els dóna massa garanties. Aquesta ha sigut
la situació habitual durant molts anys, però el problema
d'aquesta il·legalitat s'ha vist augmentat per l'arribada de les
noves tecnologies i els portals de lloguer per internet, que
fan que la gestió s'enterbolisca encara més.

Potser caldria lluitar contra el frau des de diverses vies:
d'una banda, la inspecció i per una altra disposar de
mesures que fomenten el lloguer legal per als petits
propietaris, és a dir, una fiscalitat més ajustada a la realitat
amb més garanties legals.

EDITORIAL

1091
la veu de Benicarló

DES DEL 18 

D’AGOST DE 1995

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
veubenicarlo@gmail.com

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA

Consell de Redacció:
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

CASTILLO, TONYO FIBLA,
JOAN GREGORI, JOSEP M. SAN
ABDON i RODOLFO SERRANO

Amb el suport

Administració, subscripcions

© COPISTERIA GRÈVOL

Dipòsit legal/ CS-193-2004

Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2

12580 Benicarló  Tel. 964 475698 

Col·laboradors: PERE BAUSÀ, JOAN HERAS, 
XAVIER BURRIEL, NATALIA SANZ, CARLES LLUCH,

RAMON PARÍS, JOSEP V. TAUS, TOLITO, JORDI  MAURA,
JESÚS MAESTRO, G. SEGARRA, VICENT FERRER, 

J.M. SANABDÓN, DR. CLIMENT, ROBESPIERRE
I EL SAMARUC  

La Veu respecta la llibertat
d’expressió. La responsabilitat de les
opinions és de qui signa l’escrit. La Veu
es reserva el dret d’acurçar els textos
que sobrepassen les 20 línies. Els
articles hauran d’anar signats amb nom,
adreça i número de DNI, encara que
podran aparèixer amb pseudònim.

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

Carxofa 1: per als joves del programa  Milenials de Ràdio Benicarló. Humor fresc i punyent per
reavivar la nostra emissora municipal. Endavant!

Carxofa 2: a la Nit en Vetla, invent del govern del PP, millorat per l'actual Regidoria de Cultura. Fa
falta reviscolar el nostre comerç local. Qualsevol iniciativa sempre es benvinguda.

CARXOFA i PANISSOLA

Els benjamins de Benicarló, tancaren la temporada de
piscina a casa, al campionat autonòmic benjamí (nivell
provincial) que es va disputar en 2 sessions a Castelló,
dissabte 8 i a Benicarló, diumenge 9.

Els de Benicarló, dirigits per Lucia Vicente, presentaren un
equip de 15 nedadors: Alicia Harris, Paula Alcaraz, Joana Bel,

Daniela Valdearcos, Ainhoa Baró, Bianca Ralea, Yusra
Laalioui, Gerard Labèrnia, Dino Buttice, Alejandro Rodríguez,
Joan Verge, Yeray Ibáñez, Adrián Jiménez, David Balaguer i
Oscar Balaguer.

L’actuació dels menuts del club va ser molt satisfactòria,
arribant, inclús, les xiques, per equips, a aconseguir 2
medalles: plata, als 4x100 estils i bronze, als 4x100 lliures.

Individualment, Gerard Labèrnia va obtindre 2 medalles
d’or, als 100 i als 400 lliures. Joana Bel, va fer plata, als 200
estils i bronze, als 100 braça.

CAMPIONAT AUTONÒMIC BENJAMÍ A CASTELLÓ-BENICARLÓ 

text CNB
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L’equip infantil del CNB dirigit per Myriam Martínez, va
participar al campionat autonòmic infantil de la comunitat
valenciana amb 6 nedadors que havien fet les pertinents
marques mínimes de classificació prèviament. 

El grup benicarlando va estar format: Sergi Saura, Raul
Carbó, David García, Oscar Garcia, Laura Jiménez i Marina
Segura.

Tot el nivell altíssim de marques que havia al campionat, els
de Benicarló tingueren una molt bona actuació amb moltes
millores de marques personals. 

Els resultats més destacats foren els de David García, que
va tornar a batre els récords del club dels 800 lliures i dels
1500 lliures i va raspar (a mens de mig segon) la mínima
nacional  dels 400 lliures. 

També Sergi Saura i Marina Segura feren marques molt
estimables als 50-100 llures, el primer i als 200 i 400 lliures, la
segona.

CAMPIONAT AUTONÒMIC INFANTIL A SEDAVÍ 

text CNB

Traduttore, Traditore!Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Una representació de nedadors màster del CNB va
participar a la travessia de la platja d’Almassora que està
inclosa al trofeu d’aigües obertes de la diputació
provincial.

Els nostres entusiastes participants màsters que van
preparant la propera travessia Peníscola-Benicarló, del dia 23
de Juliol, foren: Alex López, Javier Vicente, Fernando Arnau,
Jaime Ibáñez, Jose Manuel Tejedor, Jordi Curto, Elena Lores
i Marta Nieva.

TRAVESSIA DE LA PLATJA D’ALMASSORA

text CNB
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EL TEMA LOCAL

El setge als allotjaments il·legals està donant els seus
fruits en les estadístiques de la Agència Valenciana del
Turisme.  Segon s’ha desvetllat, cada dia s'han registrat
quatre noves altes d'apartaments turístics en la
província de Castelló, amb una oferta total que
ascendeix a 12.539 al tancament del mes de juny. Això
suposa 1.555 nous registres en els últims 12 mesos,
segons les últimes xifres actualitzades de les quals
disposa la Agència Valenciana del Turisme. L'oferta
d'apartaments turístics creix un 14% en la província de
Castelló en l'últim any i demostra que l'aposta per
reforçar el control davant d'aquesta competència il·legal
que afronten els hotelers de la Comunitat Valenciana
està funcionant.

La dada es coneix un dia després que la Agència
Valenciana del Turisme (AVT) informara de la seua intenció
de crear una web de “delació” contra l'oferta indiscriminada
de pisos turístics. En aquests moments, a la Comunitat
Valenciana l'oferta d'allotjaments turístics ascendeix a
56.759. «Aquesta xifra suposa 10.248 altes més que les
registrades fa just un any», detallen des de l'AVT.

APARTAMENTS PER PROVÍNCIES
Per províncies, és Alacant el territori que major oferta

d'allotjaments turístics registra: un total de 33.488

habitatges, 5.868 més que fa just un any, indiquen fonts de
l'AVT. A continuació està Castelló, amb les 12.539 habitatges
registrats. Finalment se situa la província de València, amb
10.732 allotjaments registrats, 2.825 més que fa just un any.
Davant aquests resultats, el secretari autonòmic de Turisme,
Francesc Colomer, ha remarcat que «anem a ser ferms en el
compliment de la llei la lluita contra l’ intrusisme i l'oferta no
reglada. De fet és una de les nostres prioritats fonamentals».

Per açò, «enguany estem impulsant el treball per a
supervisar, controlar i verificar el compliment de la normativa
turística i el correcte funcionament de les activitats i serveis
en aquesta matèria conforme a la normativa turística».

Així mateix, Colomer ha recordat la reunió que va tenir el
passat mes d'abril amb la secretària d'Estat, Matilde Asián, a
qui li va demanar «col·laboració en la redacció d'una
legislació harmònica que ens done més garanties per a
combatre aquesta competència deslleial, amb greus
conseqüències per a un sector fonamental en la nostra
economia». 

SANCIONS A PLATAFORMES 
Cal tenir en compte que la Agència Valenciana del

Turisme ha imposat diverses sancions recentment a diverses
plataformes que comercialitzen aquest tipus d'oferta sense
publicitar el nombre de registre com a habitatges turístics. De
fet, la Agència Valenciana de Turisme ha resolt els set
expedients oberts a diverses plataformes de lloguer
d'apartaments en internet i, en total, ha imposat sancions per
valor de 120.000 euros a sis d'elles En aquest sentit, el

En crida i cerca l'apartament de lloguer il·legal

textREDACCIÓ

Els espais de la pista annexa del Pavelló Poliesportiu
Municipal ja són accessibles per a persones amb
mobilitat reduïda. La Brigada d'Obres i Serveis ha
culminat esta setmana els treballs de construcció de
rampes, millores en zones de pas i accessos als banys i
vestuaris.

La presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats (OACSE), Filo Agut, i el regidor d'Obres i
Serveis, Ilde Año, han explicat avui les millores que s'han
realitzat al Pavelló Poliesportiu Municipal amb l'objectiu de fer-
lo accessible a persones amb mobilitat reduïda. Els treballs,
que ha portat a terme la Brigada d'Obres i Serveis de
l'Ajuntament han consistit en l'anivellat de la zona de pas entre
la pista semicoberta i el pavelló central i la construcció de
rampes d'accés als vestuaris i banys.

La presidenta de l'OACSE ha detallat que «les deficiències
han sigut detectades gràcies als treballs del Consell de
Discapacitat, que les va posar sobre la taula en el transcurs
de les jornades d'esport adaptat que van tindre lloc als mesos
de maig i juny». En este context, el president de Cocemfe
Maestrat, Ramón Mesguer, ha agraït a l'Ajuntament «la
celeritat amb què s'han realitzat els treballs», que ha qualificat

com a «molt necessaris per al col·lectiu de persones amb
mobilitat reduïda».

Totes les obres de millora d'accessibilitat al pavelló han
sigut realitzades per un equip d'operaris de la Brigada d'Obres
i Serveis. El regidor de l'àrea, Ilde Añó, s'ha congratulat del fet
que «es tracta d'una feina que s'ha fet gràcies a la
col·laboració del col·lectiu de discapacitats amb
l'Ajuntament», cosa que «demostra que tota millora és
possible si la projectem entre tots», ha conclòs.

En la mateixa línia s'ha expressat el director de l'Institut
Valencià d'Acció Social (IVAS) al Maestrat, Juanma Torres, qui
ha dit que «estes obres no beneficien només les persones
amb discapacitat física o mobilitat reduïda, sinó que eviten
accidents a qualsevol xiquet o adult». Torres ha remarcat
tambè «l'excel·lent sensibilitat que l'equip de la Brigada
d'Obres sempre ha mostrat cap a les persones amb
discapacitat».

La pista semicoberta és també un dels espais lúdics i de
ball centrals de les festes de Benicarló. Amb la vista posada
en estos esdeveniments festius, la Brigada d'Obres de
l'Ajuntament habilitarà una rampa provisional per a permetre i
facilitar l'entrada al recinte des del carrer a persones amb
mobilitat reduïda.

text i foto AB

L'Ajuntament completa l'accessibilitat de la pista semicoberta 
del Pavelló Poliesportiu Municipal
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ESPORTS EL TEMA

secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha
remarcat que «com a administració hem de ser fermes en el
compliment de la llei i en la defensa d'un model turístic basat
en la professionalització i en la qualitat».

Des de l’inici d'aquesta legislatura, Colomer ha mantingut
una posició contrària «a l’intrusisme i la competència deslleial,
que es tradueix en greus perjudicis econòmics per al sector i
que pot implicar problemes als consumidors que fan ús
d'aquest tipus d'ofertes», ha afirmat, al mateix temps que ha
assenyalat que «no tot cap en la denominada economia
col·laborativa».

En aquest sentit, ha destacat que «el model turístic que
busquem és el de la professionalització, les garanties i el
respecte a la llei i als drets de turistes i consumidors, per açò
no es pot confondre l'economia col·laborativa i els nous
models de negoci amb altres pràctiques». Així, el secretari
autonòmic de Turisme ha posat l'accent que «sancionem
perquè existeixen lleis que són per a tots i que han de complir-
se, perquè el pitjor seria traslladar una sensació d'impunitat
que, en cap concepte, ens podem permetre».

ve de la pàgina anterior

Amb la plantilla tancada el Club Deportivo Benicarló
iniciarà la temporada el dilluns 24 de juliol, després que el
dijous 20, en la seu del Benicarló Base Futbol, se'ls lliure
el material de pretemporada als jugadors, la base dels
quals i una temporada més, és la pedrera cadufera o
algun jugador destacat de la comarca.

D'altra banda el president del club, Pedro Baca, ha donat a
conèixer la llista de partits de pretemporada, amb el següent
calendari:

29/07, 19.00 hores. ACD Peníscola (Primera Regional), CD
Benicarló, al Benedicto XIII.

05/08, 19.00 hores. CD Benicarló-Amposta CF (Segona
Catalana), a l'Angel Alonso.

12/08, 19.00 hores. CD Benicarló-La Sénia (Segona
Catalana), a l'Angel Alonso.

17/08, 20.00 hores. CD Benicarló-Traiguera CF (Primera
Regional), a l'Angel Alonso.

20/08, 20.00 hores. Va unir Esportiva Rapitenca (Primera
Catalana)-CD Benicarló.

23/08, 19,30 hores. CD Benicarló-Ulldecona CF (Segona
Catalana), partit festes a l'Angel Alonso.

El club Deportivo Benicarló iniciarà la pretemporada el dilluns 24

text i foto VICENT FERRER
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LOCAL OPINIÓ

Dins de la programació anual del centre i amb l'objectiu
que els benicarlandos coneguen de prop este recurs
social,  el divendres 14 de juliol, el Centre de Dia Nou
d'Octubre realitzarà una jornada de portes obertes. En el
transcurs de la visita, es donarà informació als assistents
i es mostraran les instal·lacions.

La presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats (OACSE), Filo Agut, ha convidat als
benicarlandos a assistir a la jornada de portes obertes del
Centre de Dia Nou d'Octubre, «per a conèixer el funcionament
i les instal·lacions d'un recurs social fonamental per al
benestar dels nostres ancians».

La jornada de portes obertes tindrà lloc este divendres de
10.00 a 12.00 h i de 16.00 a 18.00 h. En la visita s'informarà
amb detall sobre les activitats i teràpies que es porten a terme
al centre i els efectes positius que provoquen en els usuaris i
els seus cuidadors.

El Centre Nou d'Octubre ofereix atenció especialitzada
diürna a persones majors dependents que necessiten ajuda
per a realitzar les activitats bàsiques i instrumentals de la seua
vida. L'objectiu final del servei és preservar i millorar la
funcionalitat dels usuaris i servir de suport i assessorament a
les seues famílies.

text AB

El Centre de Dia Nou d'Octubre organitza una jornada de portes obertes

La Guàrdia Civil ha proposat per a sanció a tres
persones per una infracció greu a la llei de Patrimoni
Cultural.

L'actuació es va iniciar dins de l'operatiu de control de
derelictes en aigües de la província en execució del pla per a
la defensa del Patrimoni Històric Español, quan guàrdies del
Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Castelló van localitzar i
van confiscar dues restes d'àmfora en els voltants del Port de

Benicarló a tres bussejadors esportius que es trobaven
realitzant activitats subaqüàtiques, localitzant les restes en un
poal situat en l'embarcació.

Per aquest motiu, aquestes persones van ser proposades
per a sanció davant la Consellería d'Educació, Recerca,
Cultura i Esport per una suposada infracció greu contemplada
en la Llei 4/1998 d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.
Les restes arqueològiques localitzades han sigut lliurats en el
Museu de Belles arts de Castelló.

L'actuació ha sigut realitzada per efectius del Serveis
Marítim de la Guàrdia Civil de Castelló.

Restes d'àmfora pels voltants del Port de Benicarló 

text NATÀLIA�SANZ

Guàrdies del Servei
Marítim de la Guàrdia Civil
de Castelló van localitzar i
van confiscar dues restes
d'àmfora en els voltants del
Port de Benicarló.

societat espanyola –on són les veus polítiques,
artístiques, intel·lectuals, des de les lluites socials que
diuen no a aquesta concepció segrestada de la
democràcia?-, voldria comentar només un parell
d’elements d’aquesta curiosa aparició del trio de trumfos
–o extrumfos, per ser més exacte- del pal dur  dels bastos
de la baralla –espanyola, és clar, només faltaria que ara
juguéssim amb cartes estrangeres.

D’entrada, m’interessa comentar la reflexió d’Aznar tot
considerant que el procés independentista català no vol
trencar només Espanya sinó que, a la pràctica, també
està trencant Catalunya. Aquesta idea no la defensa
només l’expresident Aznar sinó que l’he sentit en boca de
molta gent unionista però diguem-ne moderada, és a dir,
que no són d’extrema dreta. Sovint, quan un tema no ens
interessa, no va amb nosaltres o ens incomoda, apel·lem
a l’argument que no cal crear conflicte on no n’hi ha. El
posicionament davant d’una determinada situació pot
generar conflicte, certament, però si el conflicte vom dir
contraposició d’idees, d’actituds, de posicionaments,
sempre des del respecte, què té això de dolent? I per què
aquest fet vol dir fractura? El senyor 

Aznar, per exemple, no va crear una gran fractura
social quan ell ens va arrossegar a la guerra d’Iraq quan
la majoria de la societat ens hi oposàvem frontalment?
Canvio d’exemple. ¿no crea conflicte, fractura d’opinions,
la defensa de les curses de toros?Per què s’apel·la a la

fractura com a perill, com a drama apocalíptic, només
quan el tema no ens agrada?

I un segon aspecte d’aquesta aparició dels nous tres
tenors. Desconec la iconografia concreta de la foto
d’aquesta trobada d’extrumfos però segur, segur, que
d’una manera o d’una altra, no sé ben bé com però sé
que era així, s’hi veia el que hi era però no hi era. I no em
refereixo al president espanyol actual sinó a aquell cabdill
antic que, des de la seva tomba, aplaudia
apassionadament, amb llàgrimes d’emoció, la constatació
que va fer les coses bé. Perquè sens dubte aquesta
aparició estel·lar dels tres fars de la pàtria rubrica
clarament que el franquisme sociològic és una realitat
palpable en tota l’estructura essencial de la vida política
espanyola. Han passat més de quaranta anys de la mort
del dictador però la seva idea central –la indissoluble
unitat de la pàtria- segueix viva amb tota la força
institucional d’un Estat que es tanca –com una tortuga-
dins la protecció del valor sagrat d’una llei que fa viva la
idea. No sé de quina manera –una ombra, un raig de
llum, una mirada que busca l’aprovació- però segur que
el  que no hi era aparentment a la foto  sí que hi era ben
vivament. 

ve de la pàgina anterior

Vaig a parlar d’un tema que desconec (una altra
setmana més): l’ordenança municipal sobre els animals a
la ciutat. Del registre diari d’experiències, extretes de
nombroses passejades científiques al llarg dels últims
anys i governs, observo que no és obligatori el morrió,
perquè quasi no hi ha gossos que el porten. És indiferent
la raça o el perill potencial. Si passeges pel poble, fes-ho
tranquil i confia en allò de “ai, que no fa res...” També,
sense llegir la normativa, les cantonades i faroles
caduferes ens expliquen que el nostre animal de
companyia té la potestat de pixar allà on vulga, allà on el
seu cànid aparell urinari considere convenient. Arribats
ací, em permetran un incís. Tinc un veí que no em cau
gens bé. Amb aquesta manca de preceptes, vaig a
comprar-me un gosset per a que li pixe la casa i després
el cotxe. Un dia i un altre. I un altre més. Com l’excreció
no és meua...

Abans de despatxar l’article, prego accepten sinceres
disculpes per tractar un tema tan recurrent, però la calor
sempre acaba afectant els cervells més dèbils. I ja per a
finalitzar i oblidar-nos d’ell un bon temps, els presentaré
les dos principals conclusions a què he arribat. La
primera és que els gossos són molt espavilats, perquè
cap gos pixa al cantonet del seus propietaris. La segona
és que el virus neoliberal que infecta les nostres
occidentals vides, s’ha transmés a la convivència entre
humans i animals a Benicarló, és a dir, absència de
reguladors i llibertat d’actuacions però, la merda, a
repartir-la entre tots. Així, qui s’atreveix a demanar als
coloms que no ens caguen les places i els carrers? Ells,
pobrets, que són el símbol de la llibertat.

NORMATIVA ANIMAL

text  J. GUILLEM

Aznar, per exemple, no va crear una

gran fractura social quan ell ens va

arrossegar a la guerra d’Iraq quan la

majoria de la societat ens hi oposàvem

frontalment? 
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Benicarló ha nomenat al seu regidor de Festes com a
màxim representant de la Comissió de Festes. 

El ple donava el vistiplau a la proposta, que permetrà que
Ilde Añó assumisca el càrrec. Fins al moment, una persona
aliena al consistori era l'encarregada de representar el càrrec.
El regidor va explicar que “la comissió de Festes no té
personalitat jurídica pròpia i el màxim representant en ella és
el regidor de Festes” pel que el pas donat ara és la
materialització de la situació. A més “l'equip de govern
considerava que l'havia de presidir el representant triat pel
poble en les votacions”, encara que seguisquen havent-hi
“vice presidents externs als representants municipals”. 

La situació, va explicar, no canvia en res la manera de
treballar que s'ha desenvolupat en aquesta legislatura. “La
comissió de festes segueix treballant igual o fins i tot millor que
abans”, va assegurar. La comissió de festes en l'actualitat està
integrada per 32 persones, dividides en diferents àrees de
treball que s'encarreguen de la programació que es
desenvoluparà entre el 18 i el 27 d'agost. Añó va avançar que
“continuarem amb el model de festes participatives, obertes a
tothom i amb molts més actes en el carrer”.

El regidor de Festes, màxim representant de la Comissió de Festes 

text NATÀLIA�SANZ

Juan Antonio Mañá, nou president de l'agrupació local del PP

Juan Antonio Mañá, portaveu del grup municipal del PP
a l'ajuntament de Benicarló és el nou president de
l'agrupació local. 

Mañá considera que “el lògic és que el president i el
portaveu siguen la mateixa persona” per a aconseguir un
treball més coordinat. El nou president va assegurar que “a
partir d'ara anem a ser més incisius i reivindicatius. Ja han

passat els temps de concessió a l'equip de govern i ara cal
treballar en ferm”. Tot açò, va sostenir “dins de la mateixa línia
de respecte que hem portat fins ara”. 

Mañá va anunciar que la incorporació de gent nova a la
seua candidatura, que va ser única, suposa l'entrada d'aire
fresc a la mateixa. “És gent nova i fins i tot gent que en el
passat ha tingut alguna vinculació amb el treball del partit”, va
explicar. En qualsevol cas, va mantenir les portes obertes “a
tot aquell que vulga venir a treballar pel nostre partit a
Benicarló”.

text REDACCIÓ

El curs s’ha acabat i intento anar tancant temes i
anar pensant en algunes coses del que encetarem el
setembre –una matèria nova que cal preparar,
replantejar certs aspectes dels temaris, consolidar
alguna innovació que ha funcionat, repensar lectures
i sortides, etc- però ara sense la pressa ni la pressió
del calendari ni dels horaris. El batec del juliol ens
ofereix un ritme diferent, un ritme que deixa portes
obertes al gust de les vacances. Però sembla que
cada vegada les vacances escolars   -que, això sí,
com cada any susciten el debat sobre el calendari- no
s’identifiquen tant com en altres moments amb un
període de parèntesi general de l’activitat en tots els
sentits. La progressiva desestacionalització dels
períodes de vacances del conjunt de  la població o la
vida política que no té aturador són dos exemples
d’aquesta manca de coincidència.

Efectivament, la vida política cada vegada deixa
menys marge a les vacances. I si pensem en el procés
que viu Catalunya, de vacances –i aquest any encara
amb més motiu- res de res. De fet, els propis portaveus
de les entitats sobiranistes  -l’ANC i l’Òmnium cultural-
demanen que la gent que defensa la celebració del
referèndum l’1 d’octubre que aquest estiu no vagin massa
lluny de vacances perquè caldrà estar atents a les
actuacions –evidentment poc amables- de l’estat
espanyol contra la celebració de la votació. Aquest serà,
sens dubte, un estiu d’altes temperatures en molts
sentits.

El govern espanyol està desplegant, sense cap mena
de vergonya, tot tipus d’amenaces -la Ministra de
Defensa parla que té a punt l‘exèrcit per garantir la
indissoluble unitat de la pàtria-estratègies  -diguem-ne
que tirant a brutes- i tot tipus d’insults –acusacions
d’autoritarisme salvatge i etc, etc. en aquest context
s’emmarca  la compareixença dels tres expresidents
espanyols –un trio ben curiós que volen imitar els tres
tenors  però que, ben mirat, és un trio massa previsible en
el seu discurs unànime- com una manifestació clara de
suport a una idea –la indissoluble unitat de la pàtria-, com
un acte de règim constitucional postfranquista. González
–que ens va fer quedar a l’OTAN gràcies a un
referèndum, ai las, i que va promoure o tolerar un grup
amb finalitats i pràctiques tan peculiarment  “nobles” com
va ser el GAL-, Aznar –que ens va arrossegar, contra la
voluntat popular majoritària a ocupar Iraq i que després
de la tragèdia dels atemptats d’Atocha no va tenir cap
mania  en mentir obertament sobre l’autoria dels
atemptats pensant només en els seus interessos
electorals- i Zapatero –que no va ser capaç ni d’anul·lar
vergonyants processos del franquisme com el que va
portar a l’assassinat de Lluís companys o de Salvador
Puig Antich- ara surten junts, com a salvadors de la
pàtria, per fer front comú i donar suport incondicional al
president Rajoy, faci el que faci per impedir que el
referèndum del proper 1 d’octubre es pugui dur a terme.
més enllà de les desqualificacions –la consideració de
bodrio tot referint-se a la llei del referèndum, per exemple-
i a l’apel·lació constant i reiterada al caràcter sagrat de la
Constitució, l’expressió oberta d’un nacionalisme
espanyol sense pal·liatius ni fissures i la preocupació per
la poca o nul·la resposta a aquest discurs des de la

A la foto n’hi faltava un?

text  JOAN�HERAS

Fronteres
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El senador castellonenc, Jordi Navarrete,
assenyala els recents desperfectes a la costa
vinarossenca i denuncia la inacció del Ministeri

El portaveu de Compromís en la Comissió de Medi
Ambient i Canvi Climàtic, Jordi Navarrete, ha denunciat
hui la inacció de la ministra d'Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) i el seu
departament davant el mal estat de la costa valenciana
especialment i castellonenca en particular. "El País
Valencià suposa una destinació turística de primer ordre,
generador d'ocupació i de quantiosos ingressos per a
l'Estat, però constatem com no es tracta de forma justa al
territori, tant de forma emocional com física. Mentre la
ministra contesta a Compromís que no hi ha previstes
actuacions a Vinaròs i Benicarló per executar, i com en
respostes s'assegura que deixaran deteriorar-se i seguir
el cicle 'natural' d'erosió de jaciments arqueològics com el
poblat de Torre la Sal i platges verges, la costa és
vulnerable, segueix els despreniments i les reparacions
realitzades estan a expenses de la virulència del proper
temporal", ha assegurat.

Aquesta mateixa setmana la platja nudista de Sòl de
Riu de Vinaròs ha viscut un nou despreniment mentre
Costes segueix sense invertir-hi després del temporal del
passat hivern, el que passa en altres punts de la localitat,
per no ser prioritària l’actuació en considerar que la seua
costa no tenia danys estructurals.

"La costa de Castelló pateix una erosió i falta de
sediments considerable i no és de rebut que a les nostres
preguntes en l'últim Ple la ministra conteste que
segueixen treballant i compten amb un projecte per

estabilitzar la Llosa i Almenara i entre Dénia i el riu Girona
o al Saler i admeten que només compten amb cinc
milions per regenerar durant 2017 les costes valencianes
i el seu manteniment i que s'han gastat 9,5 milions per
reparar les platges després dels temporals, cosa que en
gran part van haver d'assumir els ajuntaments davant la
inacció i falta de concreció del MAPAMA", ha afegit
Navarrete.

El senador ha considerat "insuficients" els recursos i
esforços per mantenir, protegir i reparar el litoral valencià
"si tenim en compte que un quilòmetre d'AVE com el que
executen des de Madrid a qualsevol punt d'Espanya val
prop de 20 milions d'euros" i ha reclamat "que es
prenguen el mateix interès per la costa a la qual molts
turistes van a refrescar-se a l'estiu, com si es tractara d'un
tros de Madrid ja que, en aquest cas, segur que no
deixarien que es deteriorara d'aquesta manera, ni es
feren malbé jaciments arqueològics i, per descomptat no
repararien en despeses", ha conclòs.

La costa castellonenca segueix degradant-se

text  COMPROM˝S

MAR MELET, NOVA DAMA DE SANT ANTONI 2018

La Festa de Sant Antoni 2018 de Benicarló es va posar
en marxa dissabte 8 de juliol amb el tradicional sopar
estiuenc. En la vetllada es va presentar la nova Dama
2018, Mar Melet Arín, així com les tres noves parelles de
majorals.

En l’acte es va acomiadar amb molta estima la Dama 2017,
Inma Ortiz Martí, qui ha viscut la festa intensament. Inma va
ser l’encarregada d’imposar la banda a la seua cosina i nova
Dama 2018, Mar Melet Arín, “una jove molt vinculada també a
la confraria i que ha somiat des de ben menudeta representar
la nostra associació”, tal i com ha destacat el president, Víctor
Galán Sastriques.

Al mateix temps, es va presentar les tres noves parelles de
majorals i se’ls va fer entrega del pin de la confraria. Les
noves incorporacions a la festa són: Roberto Cornelles Calvo
i Encarnación Febrer Bosch, Marcos Forés Marzal i Carmen
Gallego Col, així com Gustavo Fabregat Maura i Beatriz Giner
Bel. 

En l’acte també es va fer canvi en la vicepresidència i
secretaria de l’entitat. La parella de majorals formada per José
Luís Fandos Sancho i Elena Piñana Lores, seran els nous
vicepresidents, en substitució de Damián Piñana Marzal i

Anabel Arín Maura que enguany s’acomiaden del càrrec de
majorals. Per la seua banda, estaran al capdavant de la
secretaria, Sergio Ortiz Bueno i Laura Esteller Ibáñez,
substituint Cristóbal Castán Ferrer i Reyes Simó Belmonte. La
tercera parella de majorals que deixa el seu càrrec en l’entitat
és la formada per Miguel Soriano Masip i Saturnina Zamora
Rodríguez. La Confraria de Sant Antoni de Benicarló va agrair
als sis majorals que finalitzen enguany la seua representació
amb la confraria “el seu gran esforç i dedicació durant estos
quatre anys”

text CSADB fotos JUANVI GELLIDA
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Mire, senyora Garcia, no sé qui deu ser eixe/eixa
polifacètic AB que últimament es fa un fart de treballar
omplint fulles i més fulles d’aquesta publicació. Suposo
algú que han incorporat a la nòmina de col·laboradors o
potser siga l’acrònim d’alguna agència de notícies a la
qual s’han subscrit per estalviar-se la feina. En qualsevol
cas, això no és un bon senyal per a la frescor i
independència d’aquesta publicació. Potser algun dia
se’ns desvele la identitat de tan magnànim col·laborador
tot i que no tinc cap interès en saber-ho.

El/la tal AB signa la notícia de que el gran actor
benicarlando Ximo Solano serà el mantenidor de les festes
d’aquest any. Perfecte, em sembla una elecció molt encertada.
Dins de la mateixa notícia, AB ens diu, fins a tres vegades,
tres, que la seua intervenció tindrà lloc a l’acte “d’exaltació” de
la reina. Collons! Senyor, senyora AB, a les festes d’agost no
hi ha cap acte que es diga així. No existeix cap exaltació al
programa. Potser l’exaltació la porte damunt AB perquè pren
massa cafè o se’n passa de productes euforitzants. Jo ja estic
fins als nassos de vore com lo fastigós vocabulari faller està
penetrant a tots els àmbits de les festes del nostre poble. Mire,
senyor o senyora AB, si allò que a vostè li agraden són les
falles, me n’alegro molt i tan de bo siga president de falla,
padrina del casal o muntador de tapissos florals davant d’un
ninot. Quan siguen les festes patronals, faça el favor d’utilitzar
lo vocabulari que toca, que qualsevol dia vorem una falla
davant l’ajuntament en ple mes d’agost i que la fallera serà la
reina de les festes. Senyor o senyora AB, per a la seua
informació li diré que allò que es fa a festes és una
proclamació de reina i dames, que sona més senzill que una
exaltació, però que ens va més al caràcter tradicional dels
benicarlandos. A vore si haurem de fer unes xapetes com les
que fan els falleros amb les caretes del fallerets on posarem
“STOP AL VOCABULARI FALLER A FESTES” o alguna cosa
per l’estil.

Secció d’esports. Què ens interessa als lectors d’aquesta
revista si l’entrenador d’un equip de Peníscola d’un esport que
sembla més un circ que un esport ha estat triat millor
entrenador? Què m’importa a mi aquesta notícia sense cap
interès? Com si s’ha tirat un pet amb olor a maduixes. Que
tenen problemes per a omplir vint pàgines amb col·laboracions
de substància? Que no aconsegueixen convèncer gent de pes
per a que omplin una pàgina encara que siga una vegada al
mes? Que passen de vostès? A plegar. Tanquen la paradeta i
cap a casa. Perquè si m’he d’empassar coses com aquesta o
que amb dos festes de fi de curs i una activitat d’un institut
m’omplin tres fulles senceres, ja em dirà  vostè. Aquesta
setmana no hi ha ni un, repeteixo, ni un article. Així no anem
bé. Llegir La Veu està esdevenint una cosa avorrida, sense

substància, ple de fotos quan precisament lo seu punt fort no
són les fotos perquè tenen els mateixos colors que la tele de
Franco. Li dic de veritat, senyors Garcia, s’ho haurien de fer
mirar i si la cosa no canvia, cap a casa.

Lo mosquit tigre. Per moltes campanyes que es facen, per
molts de diners que es gasten i per moltes rodes de premsa
que s’organitzen, sempre hi haurà els típics encantats que no
seguiran els consells per tal d’evitar aquesta plaga d’insectes.
Lo mal és que a qui més piquen és a aquells que seguim les
pautes estrictament. Sempre ho vorà igual, senyora Garcia.
Tant de bo aquests tigres en miniatura es mengessin als
culpables de la seua propagació.

Els del Pp abandonen lo saló de plens perquè no els van
deixar replicar una intervenció d’un regidor de l’equip de
govern que va “atacar” directament un regidor de l’oposició. Es
veu que el reglament no permet aquestes rèpliques durant el
torn de preguntes del ciutadans. En aquest cas, sí que trobo
una actitud mesquina “atacar” un regidor sabent que no es pot
defensar. Molt malament pel senyor Sánchez, home de
poques paraules. Ah, i no té dret a replicar-me perquè no li
penso contestar.

Ja està bé per avui.    

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

text EL LECTOR

La Regidoria de Cultura aposta novament per
l'organització de visites teatralitzades per a donar a
conèixer de manera amena i entenedora la història de
Benicarló. El 15 i 16 de juliol i el 5 i 6 d'agost tindran lloc
les visites pel centre històric i el poblat iber del Puig de la
Nau.

Donat el gran èxit que varen tenir l'any passat, la Regidoria
de Cultura ha organitzat novament les visites recreades i
teatralitzades per tal de conèixer la història de Benicarló. El
centre històric i el poblat iber del Puig de la Nau seran els
escenaris protagonistes.

Les visites començaran aquest dissabte 15 de juliol a partir
de les 19.00 hores amb la visita teatralitzada pel centre
històric, a càrrec de l'empresa Aur Art. La visita, en castellà,
consistirà en la recreació de diferents escenes pel centre de la
ciutat, on s'escenificaran fets rellevants de la història de
Benicarló, com ara l'atorgament de la Carta Pobla, la
concessió del títol de vila o la recreació d'escenes i situacions
de les diferents guerres (Guerra de Successió, Guerra de la
Independència o guerres carlines). La visita s'iniciarà davant
de l'Ajuntament.

El diumenge tindrà lloc la visita teatralitzada al poblat iber
del Puig de la Nau, també a càrrec de l'empresa Aur Art. La
visita, que es dividirà en dos grups, un en castellà i un altre el
valencià, començarà a les 19.00 hores i consistirà a
escenificar la vida quotidiana dels habitants del jaciment. En
les diferents escenes participaran els principals personatges
que habitaven el poblat (el pintor, la teixidora, els comerciants,
els forners, els guàrdies o la sacerdotessa).

Les visites es repetiran els dies 5 i 6 d'agost. La visita pel
centre històric, el dissabte dia 5 i el diumenge dia 6 al Poblat
Iber del Puig de la Nau.

Les persones interessades a assistir a alguna de les visites
s'han d'inscriure telefonant al 964 460 448 o enviant un correu
a correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org.

Benicarló promociona el seu patrimoni amb visites teatralitzades

text AB
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Infiltrats del procés
Diumenge passat un tafaner

vagarós, però vagarós de veritat,
segons conta ja devia ser cap a la
una de la matinada (ja enteneu el
que vol dir vagarós), allí que estava
veient una sèrie d'eixes americanes
per passar el temps perquè un cafè
l'havia deixat amb els ulls com un
mussol, doncs això, mirant un
capítol de NCIS Los Ángeles en una
de les tantes cadenes estatals que
tenim ara, de sobte sent"... a la
butxaca". I pensareu ara : què passa
si un sent dir «a la butxaca»? També
ho diuen fora de les seus del PP...
Què té d'estrany? Doncs,
independentment de l'hora de la
matinada, un canal espanyol, una
sèrie americana, traduïda al
castellà... que t'amollen un "... a la
butxaca", doncs una mica estrany,
almenys per al tafaner, sí que ho va
ser. No content, com té un aparell
molt sofisticat que et deixa remirar el
que has vist, encuriosit, va fer marxa
enrere i allí que apareixia l'escena
on a un dels protagonistes li donen
un anell i literalment diu, "que se lo
guarda... a la butxaca", mentre se'l
fica a la ídem. Doncs, no, no havia
estat una mala interpretació, havia
sentit el que era. El doblador devia
ser un infiltrat del procés que se'ls
havia colat al doblatge, segur? Si
més no, va sonar divertit!

Una proposta
esportivoconstitucional

Per cert, parlant del procés per
antonomàsia, igual que al doblador
se li va escapar aquesta paraula en
català, ja fa anys que tenim infiltrats
del proceso a les televisions
públiques i privades. Com s’explica
si no així el cas, un més,  de la
presentadora d'Antena 3 TV que va
confondre la data del referèndum (1
d’octubre, 1-O), suposem, amb el
resultat d'un partit de futbol 1-O. I és
que al més pur estil d'un
presentador esportiu, va situar al

referèndum català al nivell d'un
partit, confonent la "O", d'octubre,
per un pobre "0". L’errada es va fer
viral a la xarxa i va córrer com la
pólvora. Ja ens viem tots a
Puigdemont i Rajoy, vestits de curt,
dirimint diferències en una canxa de
futbol. Doncs tampoc estaria
malament... si tenim en compte que
tot està fent cap als tribunals! Seria
com una mena de clàssic, tot un
partit de rivalitat política, entre
Madrid i Barcelona, traslladat a
l'àmbit polític, amb onze
personatges del congrés de diputats
i onze més del parlament, tots
vestits de curt. Podria ser la repera!
Imagineu-vos la Soraya Sáenz i el
LLuís Llach, per ficar dos bons
defensors de cada equip, corrent al
darrere, o al davant, depén de qui,
òbviament, de la Constitució en
format baló de futbol? O al Rajoy i el
Puigdemont de porters?
Segurament tots riuríem una mica
més i li llevaríem ferro a tanta
discussió inútil. El que podria arribar
a donar una errada com aquesta!
Però, ai las, que deia el clàssic, no
ho voran els nostres ulls!

Coneixement del medi
De tota manera, amb açò del

procés s'està posant de manifest
que per ací fora a les espanyes, n’hi
ha que certes nocions de geografia
no les tenen molt clares. Bé, ni molt
ni poc. Mireu si no, el que ens han
enviat d'aquesta piulada (literal):
"Digais lo que digais Cataluña es
una comunidad autonoma, como
tantas otra (Galicia, Madrid,
Castellon, y podria seguir)....".
Independentment dels accents, que
no en posa ni un, o de la
concordança entre paraules, que
tampoc existeix, de sobte, la casa
dels orelluts  l'han elevada a la
categoria de comunitat autònoma... i
nosaltres, que presumim de parar
orella a tot, sense assabentar-nos.
No, no penseu que volem insinuar
que allà a l’altiplà  la gent no sap que
Castelló és una part d'això que
anomenen Comunitat Valenciana:
"el grao de Madrid". Déu ens guard

text LA COLLA DE TAFANERS

d'aquest sacrilegi geogràfic. Però clar, després de vore
com intenta resoldre els dubtes que li plantegen sobre el
que acaba de dir, ja no sabem què pensar, igual estem
nosaltres fora de mapa... La donem literal perquè no vos
porte a confusió: "Cariño cuando me refiero a Castellon
es el conjunto de Castilla-Leon si lo reduces es:
Castellón". Més clar, aigua! No res, que si teníem dubtes,
no cap. Definitivament, es pensen que som la seua platja
particular. I a nosaltres ens diran orelluts... Com hauríem
de catalogar la cultura «espanyola» d’aquestes
persones? 

Panissoles lingüístiques
I per curiositats lingüístiques, certament, les dels que

utilitzen el traductor del castellà al valencià, es llueixen a
cada línia! De tant en tant, en traiem algunes que farien
avergonyir-se a qualsevol xiquet de 1r infantil. Algunes
són autèntiques joies, merevelles de primera línia.  Mireu
sinó la del nostre regidor i cap de l'oposició Mañá (al
tanto, lo de nostre és perquè és de Benicarló, que de
seguida ens catalogueu!), que al pobre li canvien el
cognom cada dos per tres. I clar, com el seu cognom es
presta a  aquesta mena de canvis segons com s'escriu, li
passa el que li passa. Unes vegades l'escriuen amb
majúscules, sense posar l'accent, "Manya", i acaben
canviant-li el sexe convertint-lo en una "Aragonesa" de
pro i no podem evitar imaginar-lo vestit de baturra i ballant
la jota, que és el que li ha passat a la notícia que podem
veure a la piulada que ens han passat. I d'altres, va i li
fiquen l'accent, però en minúscules, i l'acaben convertit en
un senyor "manyà" (per aclarir, allò que en castellà en
diuen el "cerrajero"). Certament, aquest cognom és curiós
per les interpretacions que pot comportar... si no l'escrius
correctament. Mireu que ho diem sempre, després de
passar el traductor cal rellegir-ho tot. Si fins i tot a
nosaltres ens passa! Però
per això no patiu, ens
donem la panissola sense
problemes... 

Prohibit estacionar
mesquites

Ja tenim la gent del
frente nacional, la

democracia nacional, los

nacionales primero, etc. i
tota la rècua de fatxolins
espanyolistes empedreïts
tornant a sembrar l'odi per
la contornada. Allà, a baix
del pont de la N-340 de la
carretera de Càlig, van fer
una empaperada que van
qualificar de "acción
propagandística de

nuestros compañeros de Benicarló", de manera que ells
mateixos es felicitaven. Xeic, que no podem viure en pau
i tranquil·litat sense atiar odis absurds! Ni li volem donar
importància, ni llevar-la, el nostre to és un altre. I és que
damunt, què volen amb aquests cartells amb un senyal de
prohibit estacionar? Que no estaciones mesquites? No
sabíem que n’hi havia d’ambulants! Si de vegades les
coses, t’allunyes una mica per mirar-les i no fan riure més
perquè tenim educació. Una bona til·la i a dormir, que
demà serà un altre dia. Anàvem a traure la imatge de
l'empaperada però hem pensat que encara els faríem
propaganda. Així que si ho voleu vore... aneu a sota del
pont.

ve de la pàgina anterior
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Infiltrats del procés
Diumenge passat un tafaner

vagarós, però vagarós de veritat,
segons conta ja devia ser cap a la
una de la matinada (ja enteneu el
que vol dir vagarós), allí que estava
veient una sèrie d'eixes americanes
per passar el temps perquè un cafè
l'havia deixat amb els ulls com un
mussol, doncs això, mirant un
capítol de NCIS Los Ángeles en una
de les tantes cadenes estatals que
tenim ara, de sobte sent"... a la
butxaca". I pensareu ara : què passa
si un sent dir «a la butxaca»? També
ho diuen fora de les seus del PP...
Què té d'estrany? Doncs,
independentment de l'hora de la
matinada, un canal espanyol, una
sèrie americana, traduïda al
castellà... que t'amollen un "... a la
butxaca", doncs una mica estrany,
almenys per al tafaner, sí que ho va
ser. No content, com té un aparell
molt sofisticat que et deixa remirar el
que has vist, encuriosit, va fer marxa
enrere i allí que apareixia l'escena
on a un dels protagonistes li donen
un anell i literalment diu, "que se lo
guarda... a la butxaca", mentre se'l
fica a la ídem. Doncs, no, no havia
estat una mala interpretació, havia
sentit el que era. El doblador devia
ser un infiltrat del procés que se'ls
havia colat al doblatge, segur? Si
més no, va sonar divertit!

Una proposta
esportivoconstitucional

Per cert, parlant del procés per
antonomàsia, igual que al doblador
se li va escapar aquesta paraula en
català, ja fa anys que tenim infiltrats
del proceso a les televisions
públiques i privades. Com s’explica
si no així el cas, un més,  de la
presentadora d'Antena 3 TV que va
confondre la data del referèndum (1
d’octubre, 1-O), suposem, amb el
resultat d'un partit de futbol 1-O. I és
que al més pur estil d'un
presentador esportiu, va situar al

referèndum català al nivell d'un
partit, confonent la "O", d'octubre,
per un pobre "0". L’errada es va fer
viral a la xarxa i va córrer com la
pólvora. Ja ens viem tots a
Puigdemont i Rajoy, vestits de curt,
dirimint diferències en una canxa de
futbol. Doncs tampoc estaria
malament... si tenim en compte que
tot està fent cap als tribunals! Seria
com una mena de clàssic, tot un
partit de rivalitat política, entre
Madrid i Barcelona, traslladat a
l'àmbit polític, amb onze
personatges del congrés de diputats
i onze més del parlament, tots
vestits de curt. Podria ser la repera!
Imagineu-vos la Soraya Sáenz i el
LLuís Llach, per ficar dos bons
defensors de cada equip, corrent al
darrere, o al davant, depén de qui,
òbviament, de la Constitució en
format baló de futbol? O al Rajoy i el
Puigdemont de porters?
Segurament tots riuríem una mica
més i li llevaríem ferro a tanta
discussió inútil. El que podria arribar
a donar una errada com aquesta!
Però, ai las, que deia el clàssic, no
ho voran els nostres ulls!

Coneixement del medi
De tota manera, amb açò del

procés s'està posant de manifest
que per ací fora a les espanyes, n’hi
ha que certes nocions de geografia
no les tenen molt clares. Bé, ni molt
ni poc. Mireu si no, el que ens han
enviat d'aquesta piulada (literal):
"Digais lo que digais Cataluña es
una comunidad autonoma, como
tantas otra (Galicia, Madrid,
Castellon, y podria seguir)....".
Independentment dels accents, que
no en posa ni un, o de la
concordança entre paraules, que
tampoc existeix, de sobte, la casa
dels orelluts  l'han elevada a la
categoria de comunitat autònoma... i
nosaltres, que presumim de parar
orella a tot, sense assabentar-nos.
No, no penseu que volem insinuar
que allà a l’altiplà  la gent no sap que
Castelló és una part d'això que
anomenen Comunitat Valenciana:
"el grao de Madrid". Déu ens guard

text LA COLLA DE TAFANERS

d'aquest sacrilegi geogràfic. Però clar, després de vore
com intenta resoldre els dubtes que li plantegen sobre el
que acaba de dir, ja no sabem què pensar, igual estem
nosaltres fora de mapa... La donem literal perquè no vos
porte a confusió: "Cariño cuando me refiero a Castellon
es el conjunto de Castilla-Leon si lo reduces es:
Castellón". Més clar, aigua! No res, que si teníem dubtes,
no cap. Definitivament, es pensen que som la seua platja
particular. I a nosaltres ens diran orelluts... Com hauríem
de catalogar la cultura «espanyola» d’aquestes
persones? 

Panissoles lingüístiques
I per curiositats lingüístiques, certament, les dels que

utilitzen el traductor del castellà al valencià, es llueixen a
cada línia! De tant en tant, en traiem algunes que farien
avergonyir-se a qualsevol xiquet de 1r infantil. Algunes
són autèntiques joies, merevelles de primera línia.  Mireu
sinó la del nostre regidor i cap de l'oposició Mañá (al
tanto, lo de nostre és perquè és de Benicarló, que de
seguida ens catalogueu!), que al pobre li canvien el
cognom cada dos per tres. I clar, com el seu cognom es
presta a  aquesta mena de canvis segons com s'escriu, li
passa el que li passa. Unes vegades l'escriuen amb
majúscules, sense posar l'accent, "Manya", i acaben
canviant-li el sexe convertint-lo en una "Aragonesa" de
pro i no podem evitar imaginar-lo vestit de baturra i ballant
la jota, que és el que li ha passat a la notícia que podem
veure a la piulada que ens han passat. I d'altres, va i li
fiquen l'accent, però en minúscules, i l'acaben convertit en
un senyor "manyà" (per aclarir, allò que en castellà en
diuen el "cerrajero"). Certament, aquest cognom és curiós
per les interpretacions que pot comportar... si no l'escrius
correctament. Mireu que ho diem sempre, després de
passar el traductor cal rellegir-ho tot. Si fins i tot a
nosaltres ens passa! Però
per això no patiu, ens
donem la panissola sense
problemes... 

Prohibit estacionar
mesquites

Ja tenim la gent del
frente nacional, la

democracia nacional, los

nacionales primero, etc. i
tota la rècua de fatxolins
espanyolistes empedreïts
tornant a sembrar l'odi per
la contornada. Allà, a baix
del pont de la N-340 de la
carretera de Càlig, van fer
una empaperada que van
qualificar de "acción
propagandística de

nuestros compañeros de Benicarló", de manera que ells
mateixos es felicitaven. Xeic, que no podem viure en pau
i tranquil·litat sense atiar odis absurds! Ni li volem donar
importància, ni llevar-la, el nostre to és un altre. I és que
damunt, què volen amb aquests cartells amb un senyal de
prohibit estacionar? Que no estaciones mesquites? No
sabíem que n’hi havia d’ambulants! Si de vegades les
coses, t’allunyes una mica per mirar-les i no fan riure més
perquè tenim educació. Una bona til·la i a dormir, que
demà serà un altre dia. Anàvem a traure la imatge de
l'empaperada però hem pensat que encara els faríem
propaganda. Així que si ho voleu vore... aneu a sota del
pont.

ve de la pàgina anterior
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LOCAL

Mire, senyora Garcia, no sé qui deu ser eixe/eixa
polifacètic AB que últimament es fa un fart de treballar
omplint fulles i més fulles d’aquesta publicació. Suposo
algú que han incorporat a la nòmina de col·laboradors o
potser siga l’acrònim d’alguna agència de notícies a la
qual s’han subscrit per estalviar-se la feina. En qualsevol
cas, això no és un bon senyal per a la frescor i
independència d’aquesta publicació. Potser algun dia
se’ns desvele la identitat de tan magnànim col·laborador
tot i que no tinc cap interès en saber-ho.

El/la tal AB signa la notícia de que el gran actor
benicarlando Ximo Solano serà el mantenidor de les festes
d’aquest any. Perfecte, em sembla una elecció molt encertada.
Dins de la mateixa notícia, AB ens diu, fins a tres vegades,
tres, que la seua intervenció tindrà lloc a l’acte “d’exaltació” de
la reina. Collons! Senyor, senyora AB, a les festes d’agost no
hi ha cap acte que es diga així. No existeix cap exaltació al
programa. Potser l’exaltació la porte damunt AB perquè pren
massa cafè o se’n passa de productes euforitzants. Jo ja estic
fins als nassos de vore com lo fastigós vocabulari faller està
penetrant a tots els àmbits de les festes del nostre poble. Mire,
senyor o senyora AB, si allò que a vostè li agraden són les
falles, me n’alegro molt i tan de bo siga president de falla,
padrina del casal o muntador de tapissos florals davant d’un
ninot. Quan siguen les festes patronals, faça el favor d’utilitzar
lo vocabulari que toca, que qualsevol dia vorem una falla
davant l’ajuntament en ple mes d’agost i que la fallera serà la
reina de les festes. Senyor o senyora AB, per a la seua
informació li diré que allò que es fa a festes és una
proclamació de reina i dames, que sona més senzill que una
exaltació, però que ens va més al caràcter tradicional dels
benicarlandos. A vore si haurem de fer unes xapetes com les
que fan els falleros amb les caretes del fallerets on posarem
“STOP AL VOCABULARI FALLER A FESTES” o alguna cosa
per l’estil.

Secció d’esports. Què ens interessa als lectors d’aquesta
revista si l’entrenador d’un equip de Peníscola d’un esport que
sembla més un circ que un esport ha estat triat millor
entrenador? Què m’importa a mi aquesta notícia sense cap
interès? Com si s’ha tirat un pet amb olor a maduixes. Que
tenen problemes per a omplir vint pàgines amb col·laboracions
de substància? Que no aconsegueixen convèncer gent de pes
per a que omplin una pàgina encara que siga una vegada al
mes? Que passen de vostès? A plegar. Tanquen la paradeta i
cap a casa. Perquè si m’he d’empassar coses com aquesta o
que amb dos festes de fi de curs i una activitat d’un institut
m’omplin tres fulles senceres, ja em dirà  vostè. Aquesta
setmana no hi ha ni un, repeteixo, ni un article. Així no anem
bé. Llegir La Veu està esdevenint una cosa avorrida, sense

substància, ple de fotos quan precisament lo seu punt fort no
són les fotos perquè tenen els mateixos colors que la tele de
Franco. Li dic de veritat, senyors Garcia, s’ho haurien de fer
mirar i si la cosa no canvia, cap a casa.

Lo mosquit tigre. Per moltes campanyes que es facen, per
molts de diners que es gasten i per moltes rodes de premsa
que s’organitzen, sempre hi haurà els típics encantats que no
seguiran els consells per tal d’evitar aquesta plaga d’insectes.
Lo mal és que a qui més piquen és a aquells que seguim les
pautes estrictament. Sempre ho vorà igual, senyora Garcia.
Tant de bo aquests tigres en miniatura es mengessin als
culpables de la seua propagació.

Els del Pp abandonen lo saló de plens perquè no els van
deixar replicar una intervenció d’un regidor de l’equip de
govern que va “atacar” directament un regidor de l’oposició. Es
veu que el reglament no permet aquestes rèpliques durant el
torn de preguntes del ciutadans. En aquest cas, sí que trobo
una actitud mesquina “atacar” un regidor sabent que no es pot
defensar. Molt malament pel senyor Sánchez, home de
poques paraules. Ah, i no té dret a replicar-me perquè no li
penso contestar.

Ja està bé per avui.    

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

text EL LECTOR

La Regidoria de Cultura aposta novament per
l'organització de visites teatralitzades per a donar a
conèixer de manera amena i entenedora la història de
Benicarló. El 15 i 16 de juliol i el 5 i 6 d'agost tindran lloc
les visites pel centre històric i el poblat iber del Puig de la
Nau.

Donat el gran èxit que varen tenir l'any passat, la Regidoria
de Cultura ha organitzat novament les visites recreades i
teatralitzades per tal de conèixer la història de Benicarló. El
centre històric i el poblat iber del Puig de la Nau seran els
escenaris protagonistes.

Les visites començaran aquest dissabte 15 de juliol a partir
de les 19.00 hores amb la visita teatralitzada pel centre
històric, a càrrec de l'empresa Aur Art. La visita, en castellà,
consistirà en la recreació de diferents escenes pel centre de la
ciutat, on s'escenificaran fets rellevants de la història de
Benicarló, com ara l'atorgament de la Carta Pobla, la
concessió del títol de vila o la recreació d'escenes i situacions
de les diferents guerres (Guerra de Successió, Guerra de la
Independència o guerres carlines). La visita s'iniciarà davant
de l'Ajuntament.

El diumenge tindrà lloc la visita teatralitzada al poblat iber
del Puig de la Nau, també a càrrec de l'empresa Aur Art. La
visita, que es dividirà en dos grups, un en castellà i un altre el
valencià, començarà a les 19.00 hores i consistirà a
escenificar la vida quotidiana dels habitants del jaciment. En
les diferents escenes participaran els principals personatges
que habitaven el poblat (el pintor, la teixidora, els comerciants,
els forners, els guàrdies o la sacerdotessa).

Les visites es repetiran els dies 5 i 6 d'agost. La visita pel
centre històric, el dissabte dia 5 i el diumenge dia 6 al Poblat
Iber del Puig de la Nau.

Les persones interessades a assistir a alguna de les visites
s'han d'inscriure telefonant al 964 460 448 o enviant un correu
a correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org.

Benicarló promociona el seu patrimoni amb visites teatralitzades

text AB



OPINIÓ

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 13pàgina 8    la veu de Benicarló 

LOCAL

El senador castellonenc, Jordi Navarrete,
assenyala els recents desperfectes a la costa
vinarossenca i denuncia la inacció del Ministeri

El portaveu de Compromís en la Comissió de Medi
Ambient i Canvi Climàtic, Jordi Navarrete, ha denunciat
hui la inacció de la ministra d'Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) i el seu
departament davant el mal estat de la costa valenciana
especialment i castellonenca en particular. "El País
Valencià suposa una destinació turística de primer ordre,
generador d'ocupació i de quantiosos ingressos per a
l'Estat, però constatem com no es tracta de forma justa al
territori, tant de forma emocional com física. Mentre la
ministra contesta a Compromís que no hi ha previstes
actuacions a Vinaròs i Benicarló per executar, i com en
respostes s'assegura que deixaran deteriorar-se i seguir
el cicle 'natural' d'erosió de jaciments arqueològics com el
poblat de Torre la Sal i platges verges, la costa és
vulnerable, segueix els despreniments i les reparacions
realitzades estan a expenses de la virulència del proper
temporal", ha assegurat.

Aquesta mateixa setmana la platja nudista de Sòl de
Riu de Vinaròs ha viscut un nou despreniment mentre
Costes segueix sense invertir-hi després del temporal del
passat hivern, el que passa en altres punts de la localitat,
per no ser prioritària l’actuació en considerar que la seua
costa no tenia danys estructurals.

"La costa de Castelló pateix una erosió i falta de
sediments considerable i no és de rebut que a les nostres
preguntes en l'últim Ple la ministra conteste que
segueixen treballant i compten amb un projecte per

estabilitzar la Llosa i Almenara i entre Dénia i el riu Girona
o al Saler i admeten que només compten amb cinc
milions per regenerar durant 2017 les costes valencianes
i el seu manteniment i que s'han gastat 9,5 milions per
reparar les platges després dels temporals, cosa que en
gran part van haver d'assumir els ajuntaments davant la
inacció i falta de concreció del MAPAMA", ha afegit
Navarrete.

El senador ha considerat "insuficients" els recursos i
esforços per mantenir, protegir i reparar el litoral valencià
"si tenim en compte que un quilòmetre d'AVE com el que
executen des de Madrid a qualsevol punt d'Espanya val
prop de 20 milions d'euros" i ha reclamat "que es
prenguen el mateix interès per la costa a la qual molts
turistes van a refrescar-se a l'estiu, com si es tractara d'un
tros de Madrid ja que, en aquest cas, segur que no
deixarien que es deteriorara d'aquesta manera, ni es
feren malbé jaciments arqueològics i, per descomptat no
repararien en despeses", ha conclòs.

La costa castellonenca segueix degradant-se

text  COMPROM˝S

MAR MELET, NOVA DAMA DE SANT ANTONI 2018

La Festa de Sant Antoni 2018 de Benicarló es va posar
en marxa dissabte 8 de juliol amb el tradicional sopar
estiuenc. En la vetllada es va presentar la nova Dama
2018, Mar Melet Arín, així com les tres noves parelles de
majorals.

En l’acte es va acomiadar amb molta estima la Dama 2017,
Inma Ortiz Martí, qui ha viscut la festa intensament. Inma va
ser l’encarregada d’imposar la banda a la seua cosina i nova
Dama 2018, Mar Melet Arín, “una jove molt vinculada també a
la confraria i que ha somiat des de ben menudeta representar
la nostra associació”, tal i com ha destacat el president, Víctor
Galán Sastriques.

Al mateix temps, es va presentar les tres noves parelles de
majorals i se’ls va fer entrega del pin de la confraria. Les
noves incorporacions a la festa són: Roberto Cornelles Calvo
i Encarnación Febrer Bosch, Marcos Forés Marzal i Carmen
Gallego Col, així com Gustavo Fabregat Maura i Beatriz Giner
Bel. 

En l’acte també es va fer canvi en la vicepresidència i
secretaria de l’entitat. La parella de majorals formada per José
Luís Fandos Sancho i Elena Piñana Lores, seran els nous
vicepresidents, en substitució de Damián Piñana Marzal i

Anabel Arín Maura que enguany s’acomiaden del càrrec de
majorals. Per la seua banda, estaran al capdavant de la
secretaria, Sergio Ortiz Bueno i Laura Esteller Ibáñez,
substituint Cristóbal Castán Ferrer i Reyes Simó Belmonte. La
tercera parella de majorals que deixa el seu càrrec en l’entitat
és la formada per Miguel Soriano Masip i Saturnina Zamora
Rodríguez. La Confraria de Sant Antoni de Benicarló va agrair
als sis majorals que finalitzen enguany la seua representació
amb la confraria “el seu gran esforç i dedicació durant estos
quatre anys”

text CSADB fotos JUANVI GELLIDA
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Benicarló ha nomenat al seu regidor de Festes com a
màxim representant de la Comissió de Festes. 

El ple donava el vistiplau a la proposta, que permetrà que
Ilde Añó assumisca el càrrec. Fins al moment, una persona
aliena al consistori era l'encarregada de representar el càrrec.
El regidor va explicar que “la comissió de Festes no té
personalitat jurídica pròpia i el màxim representant en ella és
el regidor de Festes” pel que el pas donat ara és la
materialització de la situació. A més “l'equip de govern
considerava que l'havia de presidir el representant triat pel
poble en les votacions”, encara que seguisquen havent-hi
“vice presidents externs als representants municipals”. 

La situació, va explicar, no canvia en res la manera de
treballar que s'ha desenvolupat en aquesta legislatura. “La
comissió de festes segueix treballant igual o fins i tot millor que
abans”, va assegurar. La comissió de festes en l'actualitat està
integrada per 32 persones, dividides en diferents àrees de
treball que s'encarreguen de la programació que es
desenvoluparà entre el 18 i el 27 d'agost. Añó va avançar que
“continuarem amb el model de festes participatives, obertes a
tothom i amb molts més actes en el carrer”.

El regidor de Festes, màxim representant de la Comissió de Festes 

text NATÀLIA�SANZ

Juan Antonio Mañá, nou president de l'agrupació local del PP

Juan Antonio Mañá, portaveu del grup municipal del PP
a l'ajuntament de Benicarló és el nou president de
l'agrupació local. 

Mañá considera que “el lògic és que el president i el
portaveu siguen la mateixa persona” per a aconseguir un
treball més coordinat. El nou president va assegurar que “a
partir d'ara anem a ser més incisius i reivindicatius. Ja han

passat els temps de concessió a l'equip de govern i ara cal
treballar en ferm”. Tot açò, va sostenir “dins de la mateixa línia
de respecte que hem portat fins ara”. 

Mañá va anunciar que la incorporació de gent nova a la
seua candidatura, que va ser única, suposa l'entrada d'aire
fresc a la mateixa. “És gent nova i fins i tot gent que en el
passat ha tingut alguna vinculació amb el treball del partit”, va
explicar. En qualsevol cas, va mantenir les portes obertes “a
tot aquell que vulga venir a treballar pel nostre partit a
Benicarló”.

text REDACCIÓ

El curs s’ha acabat i intento anar tancant temes i
anar pensant en algunes coses del que encetarem el
setembre –una matèria nova que cal preparar,
replantejar certs aspectes dels temaris, consolidar
alguna innovació que ha funcionat, repensar lectures
i sortides, etc- però ara sense la pressa ni la pressió
del calendari ni dels horaris. El batec del juliol ens
ofereix un ritme diferent, un ritme que deixa portes
obertes al gust de les vacances. Però sembla que
cada vegada les vacances escolars   -que, això sí,
com cada any susciten el debat sobre el calendari- no
s’identifiquen tant com en altres moments amb un
període de parèntesi general de l’activitat en tots els
sentits. La progressiva desestacionalització dels
períodes de vacances del conjunt de  la població o la
vida política que no té aturador són dos exemples
d’aquesta manca de coincidència.

Efectivament, la vida política cada vegada deixa
menys marge a les vacances. I si pensem en el procés
que viu Catalunya, de vacances –i aquest any encara
amb més motiu- res de res. De fet, els propis portaveus
de les entitats sobiranistes  -l’ANC i l’Òmnium cultural-
demanen que la gent que defensa la celebració del
referèndum l’1 d’octubre que aquest estiu no vagin massa
lluny de vacances perquè caldrà estar atents a les
actuacions –evidentment poc amables- de l’estat
espanyol contra la celebració de la votació. Aquest serà,
sens dubte, un estiu d’altes temperatures en molts
sentits.

El govern espanyol està desplegant, sense cap mena
de vergonya, tot tipus d’amenaces -la Ministra de
Defensa parla que té a punt l‘exèrcit per garantir la
indissoluble unitat de la pàtria-estratègies  -diguem-ne
que tirant a brutes- i tot tipus d’insults –acusacions
d’autoritarisme salvatge i etc, etc. en aquest context
s’emmarca  la compareixença dels tres expresidents
espanyols –un trio ben curiós que volen imitar els tres
tenors  però que, ben mirat, és un trio massa previsible en
el seu discurs unànime- com una manifestació clara de
suport a una idea –la indissoluble unitat de la pàtria-, com
un acte de règim constitucional postfranquista. González
–que ens va fer quedar a l’OTAN gràcies a un
referèndum, ai las, i que va promoure o tolerar un grup
amb finalitats i pràctiques tan peculiarment  “nobles” com
va ser el GAL-, Aznar –que ens va arrossegar, contra la
voluntat popular majoritària a ocupar Iraq i que després
de la tragèdia dels atemptats d’Atocha no va tenir cap
mania  en mentir obertament sobre l’autoria dels
atemptats pensant només en els seus interessos
electorals- i Zapatero –que no va ser capaç ni d’anul·lar
vergonyants processos del franquisme com el que va
portar a l’assassinat de Lluís companys o de Salvador
Puig Antich- ara surten junts, com a salvadors de la
pàtria, per fer front comú i donar suport incondicional al
president Rajoy, faci el que faci per impedir que el
referèndum del proper 1 d’octubre es pugui dur a terme.
més enllà de les desqualificacions –la consideració de
bodrio tot referint-se a la llei del referèndum, per exemple-
i a l’apel·lació constant i reiterada al caràcter sagrat de la
Constitució, l’expressió oberta d’un nacionalisme
espanyol sense pal·liatius ni fissures i la preocupació per
la poca o nul·la resposta a aquest discurs des de la

A la foto n’hi faltava un?

text  JOAN�HERAS

Fronteres
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LOCAL OPINIÓ

Dins de la programació anual del centre i amb l'objectiu
que els benicarlandos coneguen de prop este recurs
social,  el divendres 14 de juliol, el Centre de Dia Nou
d'Octubre realitzarà una jornada de portes obertes. En el
transcurs de la visita, es donarà informació als assistents
i es mostraran les instal·lacions.

La presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats (OACSE), Filo Agut, ha convidat als
benicarlandos a assistir a la jornada de portes obertes del
Centre de Dia Nou d'Octubre, «per a conèixer el funcionament
i les instal·lacions d'un recurs social fonamental per al
benestar dels nostres ancians».

La jornada de portes obertes tindrà lloc este divendres de
10.00 a 12.00 h i de 16.00 a 18.00 h. En la visita s'informarà
amb detall sobre les activitats i teràpies que es porten a terme
al centre i els efectes positius que provoquen en els usuaris i
els seus cuidadors.

El Centre Nou d'Octubre ofereix atenció especialitzada
diürna a persones majors dependents que necessiten ajuda
per a realitzar les activitats bàsiques i instrumentals de la seua
vida. L'objectiu final del servei és preservar i millorar la
funcionalitat dels usuaris i servir de suport i assessorament a
les seues famílies.

text AB

El Centre de Dia Nou d'Octubre organitza una jornada de portes obertes

La Guàrdia Civil ha proposat per a sanció a tres
persones per una infracció greu a la llei de Patrimoni
Cultural.

L'actuació es va iniciar dins de l'operatiu de control de
derelictes en aigües de la província en execució del pla per a
la defensa del Patrimoni Històric Español, quan guàrdies del
Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Castelló van localitzar i
van confiscar dues restes d'àmfora en els voltants del Port de

Benicarló a tres bussejadors esportius que es trobaven
realitzant activitats subaqüàtiques, localitzant les restes en un
poal situat en l'embarcació.

Per aquest motiu, aquestes persones van ser proposades
per a sanció davant la Consellería d'Educació, Recerca,
Cultura i Esport per una suposada infracció greu contemplada
en la Llei 4/1998 d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.
Les restes arqueològiques localitzades han sigut lliurats en el
Museu de Belles arts de Castelló.

L'actuació ha sigut realitzada per efectius del Serveis
Marítim de la Guàrdia Civil de Castelló.

Restes d'àmfora pels voltants del Port de Benicarló 

text NATÀLIA�SANZ

Guàrdies del Servei
Marítim de la Guàrdia Civil
de Castelló van localitzar i
van confiscar dues restes
d'àmfora en els voltants del
Port de Benicarló.

societat espanyola –on són les veus polítiques,
artístiques, intel·lectuals, des de les lluites socials que
diuen no a aquesta concepció segrestada de la
democràcia?-, voldria comentar només un parell
d’elements d’aquesta curiosa aparició del trio de trumfos
–o extrumfos, per ser més exacte- del pal dur  dels bastos
de la baralla –espanyola, és clar, només faltaria que ara
juguéssim amb cartes estrangeres.

D’entrada, m’interessa comentar la reflexió d’Aznar tot
considerant que el procés independentista català no vol
trencar només Espanya sinó que, a la pràctica, també
està trencant Catalunya. Aquesta idea no la defensa
només l’expresident Aznar sinó que l’he sentit en boca de
molta gent unionista però diguem-ne moderada, és a dir,
que no són d’extrema dreta. Sovint, quan un tema no ens
interessa, no va amb nosaltres o ens incomoda, apel·lem
a l’argument que no cal crear conflicte on no n’hi ha. El
posicionament davant d’una determinada situació pot
generar conflicte, certament, però si el conflicte vom dir
contraposició d’idees, d’actituds, de posicionaments,
sempre des del respecte, què té això de dolent? I per què
aquest fet vol dir fractura? El senyor 

Aznar, per exemple, no va crear una gran fractura
social quan ell ens va arrossegar a la guerra d’Iraq quan
la majoria de la societat ens hi oposàvem frontalment?
Canvio d’exemple. ¿no crea conflicte, fractura d’opinions,
la defensa de les curses de toros?Per què s’apel·la a la

fractura com a perill, com a drama apocalíptic, només
quan el tema no ens agrada?

I un segon aspecte d’aquesta aparició dels nous tres
tenors. Desconec la iconografia concreta de la foto
d’aquesta trobada d’extrumfos però segur, segur, que
d’una manera o d’una altra, no sé ben bé com però sé
que era així, s’hi veia el que hi era però no hi era. I no em
refereixo al president espanyol actual sinó a aquell cabdill
antic que, des de la seva tomba, aplaudia
apassionadament, amb llàgrimes d’emoció, la constatació
que va fer les coses bé. Perquè sens dubte aquesta
aparició estel·lar dels tres fars de la pàtria rubrica
clarament que el franquisme sociològic és una realitat
palpable en tota l’estructura essencial de la vida política
espanyola. Han passat més de quaranta anys de la mort
del dictador però la seva idea central –la indissoluble
unitat de la pàtria- segueix viva amb tota la força
institucional d’un Estat que es tanca –com una tortuga-
dins la protecció del valor sagrat d’una llei que fa viva la
idea. No sé de quina manera –una ombra, un raig de
llum, una mirada que busca l’aprovació- però segur que
el  que no hi era aparentment a la foto  sí que hi era ben
vivament. 

ve de la pàgina anterior

Vaig a parlar d’un tema que desconec (una altra
setmana més): l’ordenança municipal sobre els animals a
la ciutat. Del registre diari d’experiències, extretes de
nombroses passejades científiques al llarg dels últims
anys i governs, observo que no és obligatori el morrió,
perquè quasi no hi ha gossos que el porten. És indiferent
la raça o el perill potencial. Si passeges pel poble, fes-ho
tranquil i confia en allò de “ai, que no fa res...” També,
sense llegir la normativa, les cantonades i faroles
caduferes ens expliquen que el nostre animal de
companyia té la potestat de pixar allà on vulga, allà on el
seu cànid aparell urinari considere convenient. Arribats
ací, em permetran un incís. Tinc un veí que no em cau
gens bé. Amb aquesta manca de preceptes, vaig a
comprar-me un gosset per a que li pixe la casa i després
el cotxe. Un dia i un altre. I un altre més. Com l’excreció
no és meua...

Abans de despatxar l’article, prego accepten sinceres
disculpes per tractar un tema tan recurrent, però la calor
sempre acaba afectant els cervells més dèbils. I ja per a
finalitzar i oblidar-nos d’ell un bon temps, els presentaré
les dos principals conclusions a què he arribat. La
primera és que els gossos són molt espavilats, perquè
cap gos pixa al cantonet del seus propietaris. La segona
és que el virus neoliberal que infecta les nostres
occidentals vides, s’ha transmés a la convivència entre
humans i animals a Benicarló, és a dir, absència de
reguladors i llibertat d’actuacions però, la merda, a
repartir-la entre tots. Així, qui s’atreveix a demanar als
coloms que no ens caguen les places i els carrers? Ells,
pobrets, que són el símbol de la llibertat.

NORMATIVA ANIMAL

text  J. GUILLEM

Aznar, per exemple, no va crear una

gran fractura social quan ell ens va

arrossegar a la guerra d’Iraq quan la

majoria de la societat ens hi oposàvem

frontalment? 
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ESPORTS EL TEMA

secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha
remarcat que «com a administració hem de ser fermes en el
compliment de la llei i en la defensa d'un model turístic basat
en la professionalització i en la qualitat».

Des de l’inici d'aquesta legislatura, Colomer ha mantingut
una posició contrària «a l’intrusisme i la competència deslleial,
que es tradueix en greus perjudicis econòmics per al sector i
que pot implicar problemes als consumidors que fan ús
d'aquest tipus d'ofertes», ha afirmat, al mateix temps que ha
assenyalat que «no tot cap en la denominada economia
col·laborativa».

En aquest sentit, ha destacat que «el model turístic que
busquem és el de la professionalització, les garanties i el
respecte a la llei i als drets de turistes i consumidors, per açò
no es pot confondre l'economia col·laborativa i els nous
models de negoci amb altres pràctiques». Així, el secretari
autonòmic de Turisme ha posat l'accent que «sancionem
perquè existeixen lleis que són per a tots i que han de complir-
se, perquè el pitjor seria traslladar una sensació d'impunitat
que, en cap concepte, ens podem permetre».

ve de la pàgina anterior

Amb la plantilla tancada el Club Deportivo Benicarló
iniciarà la temporada el dilluns 24 de juliol, després que el
dijous 20, en la seu del Benicarló Base Futbol, se'ls lliure
el material de pretemporada als jugadors, la base dels
quals i una temporada més, és la pedrera cadufera o
algun jugador destacat de la comarca.

D'altra banda el president del club, Pedro Baca, ha donat a
conèixer la llista de partits de pretemporada, amb el següent
calendari:

29/07, 19.00 hores. ACD Peníscola (Primera Regional), CD
Benicarló, al Benedicto XIII.

05/08, 19.00 hores. CD Benicarló-Amposta CF (Segona
Catalana), a l'Angel Alonso.

12/08, 19.00 hores. CD Benicarló-La Sénia (Segona
Catalana), a l'Angel Alonso.

17/08, 20.00 hores. CD Benicarló-Traiguera CF (Primera
Regional), a l'Angel Alonso.

20/08, 20.00 hores. Va unir Esportiva Rapitenca (Primera
Catalana)-CD Benicarló.

23/08, 19,30 hores. CD Benicarló-Ulldecona CF (Segona
Catalana), partit festes a l'Angel Alonso.

El club Deportivo Benicarló iniciarà la pretemporada el dilluns 24

text i foto VICENT FERRER
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EL TEMA LOCAL

El setge als allotjaments il·legals està donant els seus
fruits en les estadístiques de la Agència Valenciana del
Turisme.  Segon s’ha desvetllat, cada dia s'han registrat
quatre noves altes d'apartaments turístics en la
província de Castelló, amb una oferta total que
ascendeix a 12.539 al tancament del mes de juny. Això
suposa 1.555 nous registres en els últims 12 mesos,
segons les últimes xifres actualitzades de les quals
disposa la Agència Valenciana del Turisme. L'oferta
d'apartaments turístics creix un 14% en la província de
Castelló en l'últim any i demostra que l'aposta per
reforçar el control davant d'aquesta competència il·legal
que afronten els hotelers de la Comunitat Valenciana
està funcionant.

La dada es coneix un dia després que la Agència
Valenciana del Turisme (AVT) informara de la seua intenció
de crear una web de “delació” contra l'oferta indiscriminada
de pisos turístics. En aquests moments, a la Comunitat
Valenciana l'oferta d'allotjaments turístics ascendeix a
56.759. «Aquesta xifra suposa 10.248 altes més que les
registrades fa just un any», detallen des de l'AVT.

APARTAMENTS PER PROVÍNCIES
Per províncies, és Alacant el territori que major oferta

d'allotjaments turístics registra: un total de 33.488

habitatges, 5.868 més que fa just un any, indiquen fonts de
l'AVT. A continuació està Castelló, amb les 12.539 habitatges
registrats. Finalment se situa la província de València, amb
10.732 allotjaments registrats, 2.825 més que fa just un any.
Davant aquests resultats, el secretari autonòmic de Turisme,
Francesc Colomer, ha remarcat que «anem a ser ferms en el
compliment de la llei la lluita contra l’ intrusisme i l'oferta no
reglada. De fet és una de les nostres prioritats fonamentals».

Per açò, «enguany estem impulsant el treball per a
supervisar, controlar i verificar el compliment de la normativa
turística i el correcte funcionament de les activitats i serveis
en aquesta matèria conforme a la normativa turística».

Així mateix, Colomer ha recordat la reunió que va tenir el
passat mes d'abril amb la secretària d'Estat, Matilde Asián, a
qui li va demanar «col·laboració en la redacció d'una
legislació harmònica que ens done més garanties per a
combatre aquesta competència deslleial, amb greus
conseqüències per a un sector fonamental en la nostra
economia». 

SANCIONS A PLATAFORMES 
Cal tenir en compte que la Agència Valenciana del

Turisme ha imposat diverses sancions recentment a diverses
plataformes que comercialitzen aquest tipus d'oferta sense
publicitar el nombre de registre com a habitatges turístics. De
fet, la Agència Valenciana de Turisme ha resolt els set
expedients oberts a diverses plataformes de lloguer
d'apartaments en internet i, en total, ha imposat sancions per
valor de 120.000 euros a sis d'elles En aquest sentit, el

En crida i cerca l'apartament de lloguer il·legal

textREDACCIÓ

Els espais de la pista annexa del Pavelló Poliesportiu
Municipal ja són accessibles per a persones amb
mobilitat reduïda. La Brigada d'Obres i Serveis ha
culminat esta setmana els treballs de construcció de
rampes, millores en zones de pas i accessos als banys i
vestuaris.

La presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats (OACSE), Filo Agut, i el regidor d'Obres i
Serveis, Ilde Año, han explicat avui les millores que s'han
realitzat al Pavelló Poliesportiu Municipal amb l'objectiu de fer-
lo accessible a persones amb mobilitat reduïda. Els treballs,
que ha portat a terme la Brigada d'Obres i Serveis de
l'Ajuntament han consistit en l'anivellat de la zona de pas entre
la pista semicoberta i el pavelló central i la construcció de
rampes d'accés als vestuaris i banys.

La presidenta de l'OACSE ha detallat que «les deficiències
han sigut detectades gràcies als treballs del Consell de
Discapacitat, que les va posar sobre la taula en el transcurs
de les jornades d'esport adaptat que van tindre lloc als mesos
de maig i juny». En este context, el president de Cocemfe
Maestrat, Ramón Mesguer, ha agraït a l'Ajuntament «la
celeritat amb què s'han realitzat els treballs», que ha qualificat

com a «molt necessaris per al col·lectiu de persones amb
mobilitat reduïda».

Totes les obres de millora d'accessibilitat al pavelló han
sigut realitzades per un equip d'operaris de la Brigada d'Obres
i Serveis. El regidor de l'àrea, Ilde Añó, s'ha congratulat del fet
que «es tracta d'una feina que s'ha fet gràcies a la
col·laboració del col·lectiu de discapacitats amb
l'Ajuntament», cosa que «demostra que tota millora és
possible si la projectem entre tots», ha conclòs.

En la mateixa línia s'ha expressat el director de l'Institut
Valencià d'Acció Social (IVAS) al Maestrat, Juanma Torres, qui
ha dit que «estes obres no beneficien només les persones
amb discapacitat física o mobilitat reduïda, sinó que eviten
accidents a qualsevol xiquet o adult». Torres ha remarcat
tambè «l'excel·lent sensibilitat que l'equip de la Brigada
d'Obres sempre ha mostrat cap a les persones amb
discapacitat».

La pista semicoberta és també un dels espais lúdics i de
ball centrals de les festes de Benicarló. Amb la vista posada
en estos esdeveniments festius, la Brigada d'Obres de
l'Ajuntament habilitarà una rampa provisional per a permetre i
facilitar l'entrada al recinte des del carrer a persones amb
mobilitat reduïda.

text i foto AB

L'Ajuntament completa l'accessibilitat de la pista semicoberta 
del Pavelló Poliesportiu Municipal
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L’equip infantil del CNB dirigit per Myriam Martínez, va
participar al campionat autonòmic infantil de la comunitat
valenciana amb 6 nedadors que havien fet les pertinents
marques mínimes de classificació prèviament. 

El grup benicarlando va estar format: Sergi Saura, Raul
Carbó, David García, Oscar Garcia, Laura Jiménez i Marina
Segura.

Tot el nivell altíssim de marques que havia al campionat, els
de Benicarló tingueren una molt bona actuació amb moltes
millores de marques personals. 

Els resultats més destacats foren els de David García, que
va tornar a batre els récords del club dels 800 lliures i dels
1500 lliures i va raspar (a mens de mig segon) la mínima
nacional  dels 400 lliures. 

També Sergi Saura i Marina Segura feren marques molt
estimables als 50-100 llures, el primer i als 200 i 400 lliures, la
segona.

CAMPIONAT AUTONÒMIC INFANTIL A SEDAVÍ 

text CNB

Traduttore, Traditore!Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Una representació de nedadors màster del CNB va
participar a la travessia de la platja d’Almassora que està
inclosa al trofeu d’aigües obertes de la diputació
provincial.

Els nostres entusiastes participants màsters que van
preparant la propera travessia Peníscola-Benicarló, del dia 23
de Juliol, foren: Alex López, Javier Vicente, Fernando Arnau,
Jaime Ibáñez, Jose Manuel Tejedor, Jordi Curto, Elena Lores
i Marta Nieva.

TRAVESSIA DE LA PLATJA D’ALMASSORA

text CNB
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Lloguers il·legals

Es podria dir que seguim arrossegant les conseqüències
d'aquell fenomen macroeconòmic que coneixem per crisi del
toxo amb el fenomen de la bombolla immobiliària. Una de
les seues conseqüències ha sigut la poca rendibilitat dels
dipòsits bancaris, situació que s'ha traduït en la recent
pujada de la inversió en immobles a causa dels lucratius
lloguers que estan aconseguint-se en les grans ciutats. Però
el fenomen que es dóna en els apartaments de costa no és
exactament el mateix. Més aviat estaríem parlant dels
propietaris que, de forma estacional, intenten traure
rendiment als immobles que van adquirir durant el boom de
la construcció.

Un dels problemes amb els quals es troben els
propietaris és l'elevada càrrega d'impostos que suporten els
lloguers, els quals en ocasions fan que el benefici no
justifique ni el risc de no cobrar o les destrosses en

l'habitatge, ni les molèsties pròpies de la gestió. A aquest
poc marge de rendibilitat s’afegeix la picardia habitual i dóna
raons als propietaris per a arriscar-se a llogar fora d'una
legalitat que no els dóna massa garanties. Aquesta ha sigut
la situació habitual durant molts anys, però el problema
d'aquesta il·legalitat s'ha vist augmentat per l'arribada de les
noves tecnologies i els portals de lloguer per internet, que
fan que la gestió s'enterbolisca encara més.

Potser caldria lluitar contra el frau des de diverses vies:
d'una banda, la inspecció i per una altra disposar de
mesures que fomenten el lloguer legal per als petits
propietaris, és a dir, una fiscalitat més ajustada a la realitat
amb més garanties legals.
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articles hauran d’anar signats amb nom,
adreça i número de DNI, encara que
podran aparèixer amb pseudònim.

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

Carxofa 1: per als joves del programa  Milenials de Ràdio Benicarló. Humor fresc i punyent per
reavivar la nostra emissora municipal. Endavant!

Carxofa 2: a la Nit en Vetla, invent del govern del PP, millorat per l'actual Regidoria de Cultura. Fa
falta reviscolar el nostre comerç local. Qualsevol iniciativa sempre es benvinguda.

CARXOFA i PANISSOLA

Els benjamins de Benicarló, tancaren la temporada de
piscina a casa, al campionat autonòmic benjamí (nivell
provincial) que es va disputar en 2 sessions a Castelló,
dissabte 8 i a Benicarló, diumenge 9.

Els de Benicarló, dirigits per Lucia Vicente, presentaren un
equip de 15 nedadors: Alicia Harris, Paula Alcaraz, Joana Bel,

Daniela Valdearcos, Ainhoa Baró, Bianca Ralea, Yusra
Laalioui, Gerard Labèrnia, Dino Buttice, Alejandro Rodríguez,
Joan Verge, Yeray Ibáñez, Adrián Jiménez, David Balaguer i
Oscar Balaguer.

L’actuació dels menuts del club va ser molt satisfactòria,
arribant, inclús, les xiques, per equips, a aconseguir 2
medalles: plata, als 4x100 estils i bronze, als 4x100 lliures.

Individualment, Gerard Labèrnia va obtindre 2 medalles
d’or, als 100 i als 400 lliures. Joana Bel, va fer plata, als 200
estils i bronze, als 100 braça.

CAMPIONAT AUTONÒMIC BENJAMÍ A CASTELLÓ-BENICARLÓ 

text CNB



FRONTERES: “A la foto n’hi faltava un?”




