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Feia anys que els col·laboradors de La Veu no
sopaven. No sopaven junts, vull dir. No conec
ben bé encara el motiu de la trobada. Celebrar la
sortida de la crisi encomanats de l'eufòria de
Mariano Rajoy, comentar la crisi perpètua del
mitjà o vaja vosté a saber. 

No és que ens atipàrem molt, que ja se sap que
de cara a la nit no van bé les farteres i els castellans
diuen allò que «de grandes cenas están la
sepulturas llenas» i no convé temptar ningú. Però la
reunió va aprofitar si més no per a desfogue general
del personal. Els més pessimistes -pessimistes des
del 1995- van continuar repetint el Karma que el
que convé fer és tancar d'una punyetera vegada la
paradeta i repartir-se els beneficis de l'empresa
com a bons germans. Els més optimistes, no tinc
clar quin paper va jugar el Rioja que s'ingeria en les
seues propostes, parlaven de verkamis, de
vendre'ns a uns xinesos com el València, de fer
samarretes amb dibuixos de Xavi Burriel o fins i tot

sortir a borsa. Els més assenyats..., no n'hi havia
cap de més assenyat.  

Parodiant el faraònic exregidor del PP davant
l'absència de determinades persones en la
inauguració de la capella del convent de sant
Francesc, no estàvem tots els que érem..., però -
això sí- sí que érem tots els que estàvem. Una
cadira es va quedar buida, precisament la que havia
d'ocupar un càrrec electe benicarlando que de tant
en tant volava per aquestes pàgines. No té perdó
perquè va intentar justificar-se dient que se n'havia
d'anar al Pinomusical de Peníscola o una cosa així.
Quina excusa de més poca substància. Al final en
vam ser dotze i no vam poder escenificar allò de
l'últim sopar per faltar-nos qui fera de Nostre
Senyor. Tampoc érem, que quede clar, los dose del
patíbulo com algú va insinuar. 

Bé i avant. Salut i humor que tinguem per,
independentment que aquesta «aventura» que va
néixer ara farà 22 anys continue, tornar-nos a trobar
més vegades i xarrar, xarrar molt i de tot. 

L'ÚLTIM SOPAR DE LA VEU DE BENICARLÓ. PER ARA...

text  REDACCIÓ
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La valuosa oportunitat de créixer.

L'assumpte de les activitats culturals
organitzades per l'ajuntament té dues cares, com
una moneda i, igual que la moneda, precisa de les
dues cares per a tenir valor. Aquestes dues cares
són: els organitzadors i els assistents. En tots dos
casos, ens atreviríem a qualificar el resultat de tots
dos com a insuficient. 

Si Benicarló vol ser una ciutat viva culturalment,
hauria de tenir més i millors iniciatives per part del
consistori, doncs en la comparació amb les nostres
localitats veïnes, sense anar més lluny, eixim perdent
estrepitosament. Però també eixim perdent com a
públic, assistents, participants, còmplices d'allò que
se'ns ofereix. Si ho pensem amb calma, hi ha activitats
de sobres per a aquells que no vulguen passar-se la
vesprada veient el "Sálvame". També cal dir, però, que
el veritable problema que tenim és que no s'ha
aconseguit la necessària complicitat entre actes i
públic que fomente una vida cultural i social més
activa i productiva. Hauríem de posar tots de la nostra
part i assistir almenys a alguna de les propostes que
fan les regidories. Potser així les nostres crítiques
serien més encertades i podem millorar entre tots la
nostra ciutat, doncs ens hem quedat realment enrere. 

Qui no vulga veure-ho, ben atrinxerat en
l'autocomplaença institucional o en el còmode sofà del
menyspreu intel·lectual o de la ignorància, es perd la
valuosa oportunitat de créixer. I ès una llàstima.
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

El passat dimarts 1 d'agost es va trobar la totalitat
de la plantilla per a la pròxima temporada on, com
cada any, el repte principal serà envoltar-se dels
millors per a seguir creixent en tots els àmbits
possibles, des de jugadors fins a tot el que puga
necessitar el club. Per aqueix motiu s'ha
confeccionat un gran equip de professionals en el
Peníscola RehabMedic per a la pròxima campanya
que donarà començament el dimarts amb la
pretemporada.

Per a dirigir a la nova plantilla, i com a primer
entrenador, seguirà Albert Canilles "Cani", que estarà
assistit pel segon Héctor Núñez i pel preparador físic
Miguel Ledesma.

Completen el quadre el preparador de porters i
delegat de l'equip, Fanchi Gallardo; el Director esportiu
Alejandro Català "Cata", i el gerent Manuel de José
"Manolin".

L'àmbit sanitari queda encomanat al metge del club
Juan Contreras, al fisioterapeuta Joan i la Nutricionista

Rosa Arnau.

Com a cap de seguretat
repeteix Jaime Ramia i com a
cap de premsa s'estrena
Jonathan Fariñas.

Un quadre tècnic de primer
nivell que, sens dubte, posarà
el 110% per a fer d'aquesta
il·lusionant temporada una
realitat, uns bons pintors per a
completar un esperançador
quadre.

Futbol Sala Comarca: 
Tancat el cos tècnic del Peníscola RehabMedic per a la pròxima temporada

text i foto VICENT�FERRER

Carxofa: per a la Banda de Música pels excel·lents concerts que en dóna quasi cada
setmana. Primer va ser el de música de cinema, ací a Benicarló, que se'ns va fer curt, i
després a La Jana, on vam gaudir-la, juntament, amb la banda janenca. Enhorabona!

Panissola 1: no sabem que redimonis passa amb la  comissió de festes i el PP que no li
agrada que el cap visible de la comissió siga el regidor del ram. El problema és que el mal
rollo pot afectar a les mateixes festes. Senyors polítics, ens dóna igual el partit que siga, les
festes no són exclusives de ningú i són de tots. Deixem que trien el seu camí sense
entrebancs! Aquesta panissola és per a la classe política que no té prou visió de futur!

Panissola 2: quina pudor de gallinassa que fotia el dimarts passat!. Ja n'hi prou que
haguéssem de respirar tanta merda. Qui contamine que la pague.  A vore si d'una vegada
acabem amb aquestes olors infectes que assoten el poble cíclicament i els reposnsables
polítics li fiquen remei. Una panissola enganxosa per a ells!

CARXOFA i PANISSOLA
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Durant tot el mes de juliol, s'ha
disputat el Torneig d'Estiu "Víctor
Pratsevall, que organitza el Club
Bàsquet Benicarló.

Els partits s'han disputat en
l'annex del Pavelló Municipal de
Benicarló, i ha comptat amb 24
equips de diferents categories.

L'esdeveniment ha congregat
nombrós públic que ha pogut gaudir
de bon bàsquet i després de la seua
finalització es van lliurar els trofeus
als millors, amb la presència del
regidor d'Esports, Carlos Flos

Quadre d'honor:

campeon sènior masculí: Agapitos Pekin
campeon 3x3 femení: Chicago cows
campeon 3x3 mini: Chili team
guanyador concurs triples sènior: David Sánchez
guanyador concurs triples infantil: Hugo Marzà
guanyador concurs triples aleví: Joel Sanz
guanyador concurs triples benjamí: Lucca García
guanyador concurs habilitats infantil: Robert Sadac
guanyador concurs habilitats aleví: Joel Sanz
guanyador concurs habilitats benjamin: Lucca García

text VICENT�FERRER foto CBB

Acaba el Torneig d'Estiu de Bàsquet "Víctor Pratsevall"

L'ajuntament de Benicarló ha tret a licitació la
redacció del projecte per a transformar l'antic centre
de salut i dels seus jardins per a la biblioteca
pública Manel García Grau i Sala Cultural Annexa,
així com de la Direcció facultativa de les obres i
instal·lacions necessàries per a la seua efectiva
posada en servei. 

A més, s'habilitarà una sala per a usos culturals en el
recinte. El projecte tenen un import de licitació de
84.000 euros, (IVA no inclòs), podent-se millorar a la
baixa i serà subvencionat pel projecte EDUSI de fons
europeus. Les obres tenen un cost benvolgut de

640.000 euros. L'edifici se situa en una parcel·la del
carrer Peníscola i l'adjudicatari haurà de solucionar el
problema de l'accés a l'àrea de salut, que es troba
situada en la primera planta, a la qual s'accedeix per la
mateixa porta. A més, s'haurà de reservar un
aparcament per a les dues ambulàncies amb les quals
explica el centre de salut. La planta baixa té una
superfície construïda de 998 metres quadrats. 

El consistori sol·licita que el projecte dividisca la zona
de biblioteca en accés, zona de control, zona
d'exposició de novetats, àrea de premsa i revistes, zona
de consulta mitjançant noves tecnologies, zona infantil i
zona juvenil. Totes elles estan qualificades com a
emissores altes de soroll.

La sala d'estudi, la zona
d'estudi en grup sala general de
lectura i consulta i zona d'estudi,
són no obstant açò espais en
silenci. En conjunt, es preveu que
els punts de lectura seran 150,
augmentant la capacitat de la
biblioteca actual. Finalment es
preveu la instal·lació d'un àrea de
descans amb sala de cafè i
comunicació a l'exterior de
l'edifici. En la sala cultural annexa
s'ha de preveure que el mobiliari
siga fàcilment apilable i una zona
d'escenari elevat. La data límit de
presentació és de 45 dies
naturals, explicats des del
següent al de la publicació de
l'anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló i es
presentaran en el Negociat de
Contractació (Secretaria General)
de l'Ajuntament.

PROJECTE NOVA BIBLIOTECA

text REDACCIÓ foto AB
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EL TEMA OPINIÓ

Entre Comerç i Turisme engeguen un mes ben
farcit d'activitat que acompanyaran el programa de
Festes.

La regidora de Comerç i Turisme, Rosana Marzá, va
presentar la programació que s'ha preparat des del
departament que encapçala per al mes d'agost. Marzà
ha assenyalat que «es tracta d'activitats totalment
gratuïtes que tindran lloc als carrers de la ciutat» i que
«estan pensades per a un públic essencialment
familiar». Des d'aquesta perspectiva, continua la
programació d'espectacles dins del programa «La mar
de circ», que comptarà amb dos noves
representacions els divendres 4 i 11 d'agost. Els
espectacles tindran lloc a les 20.00 hores a la plaça
dels Mestres del Temple i estaran protagonitzats per
malabaristes i acròbates de consolidada trajectòria en
el món del circ.

La regidora ha anunciat també la projecció de les
pel·lícules Angry Birds, Animales fantásticos y dónde
encontrarlos, i Mañana empieza todo, dins del
cicle «Cinema a la Fresca», que també tindrà lloc a la
plaça dels Mestres del Temple els dijous a les 22,30h,

els  dies 3, 10, i 17 d'agost. Les cintes programades
toquen temes i arguments orientats a públic familiar de
qualsevol edat. També hi ha activitats pensades
específicament per als més menuts, entre les que
destaca la Fira Pirata, que s'instal·larà del 3 al 6
d'agost a l'avinguda del Marqués de Benicarló a partir
de les 18.00 hores fins a la mitjanit. La regidora de
Turisme ha avançat que es tracta d'una activitat on «hi
haurà un ampli ventall d'alternatives de diversió per al
públic infantil», com espectacles de titelles, tallers o un
photocall infantil.

RUTA DELS PESCADORS

Els qui vulguen descobrir el port de Benicarló i
conèixer de prop el treball a la mar, tenen una
oportunitat perfecta per a fer-ho. Es tracta de La Ruta
dels Pescadors, que tindrà lloc els dimecres del mes
d'agost (excepte la setmana de Festes) i els divendres
de setembre. Aquest circuit recorrerà el recinte portuari
i estarà guiat i explicat pels qui millor coneixen el tema:
els propis mariners benicarlandos. El programa
d'activitats de la Regidoria de Comerç i Turisme per al
mes d'agost es completa amb una nova edició
del Comerç al Carrer, amb una àmplia oferta de roba,
sabates, i complements. La jornada tindrà lloc
diumenge dia 6 als carrers Major i de Sant Joan.

UN AGOST SENSE VACANCES A BENICARLÓ

textREDACCIÓ

Avui la nostra street legend no té dedicada
cap avinguda comercial, ni tan sols hi ha cap
botiga ni botigueta en el seu carrer i dos cotxes
no es podrien trobar de cara sense que un dels
dos haguera de recular. 

Parlem del que antigament es va dir carreró del
Currutaco i que des del 1850 porta el nom de,
tatxan, tatxan, El Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, aquell
que guanyava batalles després de mort, que
haguera sigut un excel·lent vassall si haguera tingut
un bon senyor i del qual en sabem totes les
intimitats gràcies a l'anònim poema que tots vam
haver d'estudiar a l'escola. La afrenta de Corpes, el
cantar del Destierro, la jura de Santa Gadea. Doña
Urraca, doña Elvira, doña Sol, doña Jimena, els
polvorons, Tizona, Colada, Babieca i tota la
patuleia. 

Bé, tan insigne heroi del cristianisme, que està
enterrat en lloc preferent a la catedral de Burgos
vigilat de prop per un ninot conegut com el
Papamoscas, no va ser precisament un model de
vida catòlica i, per diners, tant se li'n fotien moros
com cristians. La primera batalla en què va
intervindre, la de Graus (1063), la va lluitar en
companyia dels castellans i els moros contra els
aragonesos, que bé devien ser cristians. Poca
broma. No comprenc quin deu ser el motiu pel qual

l'Església consenteix tindre soterrat en terra
sagrada a qui va matar què dic desenes, centenars
de cristians. O més. 

Es comenta que a la batalla de Cabra el infanzón
(així despectiu) don Rodrigo «se había quedado
entre las uñas con parte del tributo, una comisión al
estilo de esa España sempiterna cuyas prácticas
hunden su origen en la noche de los tiempos»
(ABC, Historia Militar).

Podria entendre que a Peníscola li dedicaren no
ja un carrer sinó una avinguda pel rodatge de
Charlton Heston emulant la presa de València (del
Cid) als pobres sarraïns. 

Des de fa anys que van caient alguns dels mites
que han conformat durant segles el panorama dels
herois d'Espanya. La sobrietat castellana, l'honor i
tots eixos romanços que ens han venut com a
nostres. 

La millor paraula que li diuen alguns historiadors
és mercenari. Altres de menys afables el tracten de
traïdor i venut. Hem vist també que va ser dels
primers «comissionistes» de la Història. Una
autèntica joia, vaja. I a Benicarló vam tindre la
pensada de dedicar-li un carrer, no el millor ni el
més il·luminat, però un carrer. 

Calia?

STREET LEGENDS BENICARLANDES (3)

text  VICENT T.�PERIS



pàgina 16    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                           pàgina  5

LOCAL EL TEMA

La proposta d'activitats és complementària
d'alternatives culturals com el Cicle Internacional
d'Orgue i els concerts integrats en els de «A
l'horabaixa», que correran paral·leles a les activitats
presentades.

BENICARLÓ S'APUNTA ALS CONCERTS ‘A
L'HORABAIXA’

I continua en marxa el cicle de concerts “A l’hora
baixa”. Per al 4 d'agost s'ha programat l'actuació de
Tomàs de los Santos, músic i autor que ha musicat
poemes d'Omar Khayyam, Rosa Leveroni i Valls, Miquel
Martí i Pol o Manel Alonso, entre d'altres. Per finalitzar,
el 10 d'agost tindrà lloc la presentació del primer àlbum
del músic Dani Tejedor, Cuerpo de Ciudad. Després
d'acompanyar alguns dels grups i artistes més
destacats del panorama musical (Amparanoia, El Niño
de la Hipoteca, El Kanka o Muerdo), Dani Tejedor ha
gravat un disc amb cançons pròpies que són una forma
d'entendre la música com un regal que ha de ser
compartit.

ve de la pàgina anteriorL'Ajuntament no permetrà el botelló durant les Festes

La Junta de Seguretat Local planifica l'estratègia
de vigilància per a evitar les concentracions de
botelló al llarg de les Festes Patronals. Els efectius
de la Policia controlaran especialment l'entorn del
col·legi Eduardo Martinez Rodenas.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, i el
subdelegat del Govern a Castelló, David Barelles, van
presidir la Junta de Seguretat Local que es va fer a
l'Ajuntament. En la reunió, van participar els regidors de
Policia i Seguretat, Ximo Bueno, de Festes, Ilde Añó, i
d'Agricultura, Domingo Roca. La Junta va comptar
també amb la presència de comandaments de la
Guàrdia Civil  i la Policia Local i Autonòmica.

L'alcaldessa va remarcar que l'objectiu de
l'Ajuntament «és eradicar la pràctica del botellón a
Benicarló, que s'intensifica amb els dies de Festes».
Per tal d'aconseguir-ho, Miralles ha anunciat que els
efectius de la Policia Local «vigilaran les concentracions
de joves en els llocs de reunió habitual per a realitzar
botellón» i ha subratllat que es prestarà especial atenció
a l'entorn del Col·legi Eduardo Martínez Ródenas, on
"es procedirà al tancament del recinte on els joves solen
reunir-se". Miralles va anunciat que esta estratègia es
reforçarà «amb controls als establiments i bars on es
sospite que es dispensa alcohol a menors», activitat
que ha recordat «està totalment prohibida».

L'alcaldessa va detallar també que l'accés al recinte
de Penyes estarà vigilat per la Policia Local i la Guàrdia
Civil per a controlar l'entrada de menors i evitar que es
produïsquen incidents. Les penyes podran tancar
enguany a les 5:30 h de la matinada i a les 6:30 en
vespra de festius. Pel que fa als actes taurins, Miralles
va explicar que ja s'han adoptat totes les mesures i
nomenaments «per al compliment estricte del reglament
taurí».

Notable millora en les xifres de delinqüència

La reunió de la Junta de Seguretat va servir també
per a posar sobre la taula les estadístiques de
delinqüència de l'ultim semestre. El subdelegat del
Govern, David Barelles, ha explicat que «la coordinació
de la Policia Local, la Guàrdia Civil i la Policia
Autonòmica ha permès una important millora de les
xifres de delinqüència a Benicarló». Barelles va
subratllar que esta millora es percep especialment al
camp i a les partides rurals «on només s'han produït set
robatoris», i tots «d'escassa entitat». Barelles ha atribuït
el fet «a la coordinació policial i la posada en marxa de
la nova Patrulla Rural de la Policia Local».

La millora en les estadístiques de delinqüència es
percep també pel que fa als robatoris en l'interior de
domicilis al nucli urbà, que s'han reduït en un 40%.
També les infraccions penals reflecteixen la tendència a
la baixa dels fets delictius a Benicarló, amb una
reducció de quasi el 6% respecte de l'any passat.

text REDACCIÓ
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LOCAL OPINIÓ

Arranca la campanya ‘Posa-li filtre a l'alcohol’ per a evitar l'abús durant les Festes

La Regidoria de Benestar Social ha posat en
marxa la campanya Posa-li filtre a l'alcohol amb
l'objectiu d'alertar els joves sobre el risc del consum
abusiu en el context de les Festes Patronals. La
iniciativa integra cartelleria, missatges preventius i
un espai de conscienciació al recinte de penyes.

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, ha
presentat aquest matí la campanya Posa-li filtre a
l'alcohol, dirigida al public juvenil amb un doble objectiu:
promoure que els menors d'edat no consumisquen
alcohol i evitar que els joves adopten patrons de
consum de risc. Escudero ha estat acompanyada pel
tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària de
Conductes Addictives de l'Ajuntament, Albert
Rodríguez, i la representat de la Coordinadora de
Penyes, Anna Foix.

La responsable de l'Àrea de Benestar Social ha
recordat que «a les Festes, per a divertir-se no cal
passar-se amb l'alcohol» i ha fet una crida a «gaudir de
la festa amb respecte i responsabilitat». Escudero ha
alertat «del risc important que suposa per a la salut el
consum excessiu» i ha incidit en «els múltiples
problemes socials associats a l'abús d'alcohol». Tot i
aquestes advertències, la regidora ha subratllat que la
campanya «no pretén llançar un missatge repressiu ni
tampoc advoca per l'abstinència en el cas dels majors
de divuit anys», que han de fer ús de «la seua llibertat i
la seua responsabilitat».

En el cas dels menors d'edat, el to de la campanya se
centra en la prevenció del consum i alerta sobre el fet
que l'alcohol és una droga legal de fàcil adquisició, cosa
que «permet que els menors tinguen accés de manera
prou directa». Davant d'aquesta realitat, la regidora ha

avançat que la campanya Posa-li filtre a l'alcohol
recordarà als establiments hostalers i botigues que
dispensen begudes alcohòliques «la prohibició total de
vendre aquest producte als menors». Escudero ha dit
que «la Policia Local col·laborarà activament per a
vigilar el compliment de la llei».

La campanya farà ús de cartells amb missatges molt
gràfics relatius als perills dels patrons de consum
abusiu, gots reutilitzables amb el lema «Posa-li filtre a
l'alcohol», adhesius i un punt de conscienciació al
recinte de penyes que comptarà amb la col·laboració de
Creu Roja. La portaveu de la Coordinadora de Penyes,
Anna Foix, ha compromès «tot el suport de les Penyes
a l'èxit de la campanya».

Premi a l'Ajuntament per la seua estratègia contra
l'abús de l'alcohol

L'Ajuntament de Benicarló ha guanyat el 3er premi
que atorga la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) en la sisena convocatòria de bones
pràctiques en prevenció de drogodependències. La
convocatòria premia projectes i idees d'èxit que puguen
servir de referent per a aquest tipus de campanyes dins
de l'àmbit municipal.

La campanya dissenyada l'any passat contra l'abús
de l'alcohol a les festes «Les Festes, per veure-les i
viure-les», ha estat utilitzada com a model per a altres
municipis, fins i tot molt més grans i amb majors
recursos. La regidora de Benestar Social i el tècnic de
la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives de
l'Ajuntament, han coincidit a assenyalar «que el
reconeixement de la FEMP demostra que els formats
que treballem a Benicarló contra les
drogodependències i l'abús de l'alcohol, funcionen».

text AB

"Carmen Segura i Martí. Una mestra avançada al seu temps" 

Benicarló va acollir la presentació de la biografia
"Carmen Segura i Martí. Una mestra avançada al
seu temps" d'Alícia Coscollano.

Passat dijous 27 de juliol, la renovada capella del
convent de Sant Francesc, ara Museu de la Ciutat de
Benicarló, va recuperar la memòria de Carmen Segura
i Martí, doña Carmen, la mestra que va ensenyar
diverses generacions de benicarlandes l'amor per
l'ensenyament i la cultura. L'acte va sorgir amb motiu de
la presentació del llibre "Carmen Segura i Martí. Una
mestra avançada al seu temps", la biografia que l'ha
confeccionat l'escriptora Alícia Coscollano a partir dels
testimonis d'alumnes i companyes d'aquesta docent,
nascuda a Roquetes, formada a Barcelona i establerta
a Benicarló en temps de la II República. Ací va
romandre durant tres dècades com a mestra a les
Públiques, tot introduint tècniques pedagògiques del
mètode Montessori. El llibre, publicat per Onada dins la
col·lecció Biblioteca Benicarlanda, també recupera
l'acte d'homenatge que se li va retre l'any 1963 amb
motiu de la seua jubilació.

L'esdeveniment va comptar amb la primera
intervenció del regidor de Cultura, Josep Manel
Barberà, qui va fer esment de la importància del
redescobriment d'aquestes figures clau en la història
local, sovint oblidades amb el pas del temps, i va posar
com a exemple el desconeixement de qui era Carmen
Segura, encara que cada any nombrosos escolars
participen al concurs escolar que duu el seu nom. A més
a més, va anunciar que des de l'Ajuntament es
treballarà per a que la mestra done nom a un vial de la
ciutat.

A continuació, l'autora Alícia Coscollano va exposar
als assistents com entrar en contacte amb la figura de
doña Carmen ha suposat descobrir una mestra
sorprenent i avançada a la seua època, així com una
dedicació gairebé completa en la formació i en
l'educació de les seues alumnes, les qual guarden un
gran record d'ella, segons es feia palesa en les
entrevistes. També va comentar alguns dels peculiars
detalls, definitoris, de la personalitat de la mestra de
Roquetes: era vegeteriana i discreta, amb ànim de
passar inadvertida en la vida del poble. Dins de l'aula,
però, tot canviava: les seues classes eren dinàmiques i
participatives, com apunta la biògrafa. 

Finalment, va posar el punt a l'acte la mestra Maria
Ferrer, companya de Carmen Segura i impulsora en fer
memòria de la tasca. Quasi tres dècades i mitja després
de la seua mort, l'afluència a la Capella del Mucbe va
demostrar que doña Carmen encara està en el record
dels benicarlandos.

text i foto ONADA EDICIONS



LOCAL LOCAL

pàgina 14 la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina  7

MAÑÁ: “NO HEM VOTAT EN CONTRA DE LA
COMISSIÓ DE FESTES, SINÓ QUE ES NOMENE
PRESIDENT AL REGIDOR DE FESTES”

El portaveu del Partit Popular de Benicarló, Juan
Antonio Mañá, ha volgut aclarir que en el ple de
juliol el PP no ha votat en contra de la comissió de
festes, sinó que es polititze la festa, designant com
a president de la comissió, per decret de
l'alcaldessa, al propi regidor de Festes.

Segons Mañá, “Tras les contínues
interpretacions, respecte a la nostra votació en
contra del segon punt de l'ordre del dia del ple de
juliol, volem deixar clar que el nostre vot no ha sigut
ni en contra de les dates de les festes ni dels
integrants de la comissió, sinó en contra del que
entenem és una politització de les festes”.

El portaveu del PP ha assegurat també: “Valorem
el treball desinteressat de les persones que integren

la comissió de festes i recolzem la seua labor. Hem
votat sempre a favor, però no estem d'acord en què
per decret de l'alcaldessa es designe al regidor de
Festes com a president de la comissió, quan aquest
càrrec sempre havia quedat desvinculat de la
representació política”.

NOTA DE PREMSA

text  NOTA�DE�PREMSA PP BENICARLÓ

El 40% dels usuaris del projecte ‘T'orientem’ aconsegueix un contracte de treball

Un total de 48 usuaris dels 120
que han format part del programa
‘T'orientem’, adreçat a persones
aturades de llarga durada, han
aconseguit almenys un contracte
de treball. El perfil majoritari dels
participants correspon a homes i
dones d'entre 46 i 55 anys.

Després de sis mesos de treball,
el programa de foment de l'ocupació
‘T'orientem’ que ha posat en marxa
la Regidoria de Promoció
Econòmica, ha finalitzat amb un
balanç molt positiu: dels 120 usuaris
que han format part del projecte, 48
(un 40%) han aconseguit durant aquest temps almenys
un contracte de treball. Paral·lelament, s'ha detectat un
increment important del nombre d'entrevistes de treball i
ha augmentat també la motivació per la cerca
d'ocupació.

«La valoració és absolutament positiva», ha destacat
el regidor de Promoció Econòmica, Román Sánchez.
«Els usuaris s'han involucrat i han participat activament
en el projecte i hem aconseguit un canvi d'actitud
important, un fet especialment destacable en persones
aturades de llarga durada», ha dit el regidor.

El perfil majoritari dels usuaris del programa respon a
homes (51%) i dones (49%) d'entre 46 i 55 anys (39%),
tot i que també han participat usuaris d'entre 30 i 45
anys (28%) i de més de 55 anys (27%). Els usuaris han
rebut formació bàsica (taller d'informàtica o d'elaboració

de currículums) i un itinerari específic per a la cerca
d'ocupació. A més, s'han format també en la cerca
d'ocupació per Internet, identificació d'alternatives
professionals, informació sobre eines per a la cerca
activa d'ocupació o sobre el mercat de treball, entre
d'altres.

El regidor, que ha mantingut recentment una trobada
amb tots els usuaris per tal de posar en comú la
valoració del projecte, ha insistit que «l'Ajuntament
continuarà treballant per millorar l'ocupabilitat,
especialment en aquelles persones de difícil inserció
laboral».

El programa l'han dut a terme dos tècniques en
orientació laboral contractades a través d'una subvenció
de 59.112 euros del Servef.

text NOTA�DE�PREMSA

La Brigada adquireix una màquina per a pintar la senyalització vial

La Regidoria d'Obres i Serveis ha adquirit una
màquina per a repintar la senyalització vial
horitzontal dels carrers de Benicarló. Es tracta d'una
reivindicació de fa anys de la Brigada Municipal.

La pintura de la senyalització vial horitzontal dels
carrers de Benicarló es podrà mantindre a partir d'ara
amb la nova màquina que ha adquirit la Brigada d'Obres
i Serveis. El regidor, Ilde Añó, ha assenyalat que
«aquesta màquina ens permetrà tindre la senyalització
vial en perfectes condicions», en referència a la pintura
blanca. Pel que fa a la pintura de la zona blava, Añó ha
recordat que «aquesta és una competència de
l'empresa concessionària» i ha afegit que «ja hem
requerit a l'empresa perquè repinte tota la zona
d'estacionament restringit».

L'adquisició de la màquina és una reivindicació
històrica de la Brigada Municipal. El pressupost de la
compra ha estat de 21.000 euros.

text AB

La Guàrdia Civil deté a Benicarló al presumpte autor de diversos furts en l'AP-7

L'actuació es va iniciar amb motiu dels serveis que té
establits la Guàrdia Civil per a evitar fets delictius en les vies
de comunicació de la província. El detingut sostreia diners,
telèfons mòbils i ordinadors.

La Guàrdia Civil ha detingut a una persona com a suposat
autor de set delictes de furt en interior de vehicles i un delicte
de robatori. L'actuació es va iniciar arran dels serveis que la
Guàrdia Civil té establits per a evitar fets delictius en les vies
de comunicació en la província, concretament en l'AP-7, on
s'havien incrementat els fets delictius de furts en interior de
turismes sobretot en la zona sud de Benicarló.

Immediatament els guàrdies civils van establir nombrosos
operatius, que van donar com resultat la identificació,
localització i detenció d'un home de nacionalitat Bòsnia, de 49
anys d'edat, veí de Mont Roig del Camp (Tarragona), com a
suposat autor de diversos furts i d'un robatori.

Continuant amb les perquisicions policials, se li ha pogut
implicar en set furts en interior de turismes a Benicarló,
Peníscola i Oliva (València) i d'un robatori amb força en interior
de vehicle a Borriana, tots ells produïts en l'AP-7.

S'han pogut recuperar diversos passaports sostrets que
han sigut retornats als seus legítims propietaris.

El "modus operandi" utilitzat era desplaçar-se a les àrees
de servei a l'espera de fixar alguna víctima d'origen estranger,
una vegada seleccionat l'objectiu, emprant un punxó, procedia
a punxar una de les rodes de les víctimes sense que se
n'adonés, una vegada el vehicle emprenia la marxa, el
detingut els indicava que havien patit una punxada, oferint la

seua ajuda, i aprofitant un descuit els sostreia les pertinences
de l'interior del vehicle. Una vegada en el seu poder, sols
escollia els diners, telèfons mòbils i ordinadors, llançant al
voral de l'autopista la documentació personal dels afectats.

Per a la comissió dels fets delictius utilitzava vehicles de
lloguer per a així poder evadir l'acció policial.

El detingut posseeix nombrosos antecedents contra el
patrimoni a nivell nacional.

Les diligències instruïdes, han sigut lliurades en el Jutjat de
Guàrdia d'Instrucció número 1 de Vinaròs.

L'actuació ha sigut realitzada per efectius de la Guàrdia
Civil de Benicarló.

text GABINET PREMSA GUÀRDIA CIVIL
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Caixa Benicarló ha lliurat els xecs solidaris de la
seua campanya “Caixa Solidària”. L’entitat
benicarlanda ha repartit 9.243,20€ entre dotze
associacions de l’àmbit social de la població, que
han estat escollides pels seus socis, a través d’una
enquesta.

Les associacions que han rebut els donatius han
estat les següents: AECC (2.811,98€), Afa Benicarló-
Asociación de Familiares de Alzheimer (1.934,54€),
Creu Roja (856,55€), AFARE (668,52€), Cáritas
(572,42€), Afanias (551,53€), Mans Unides (509,75€),
AFIVINA (363,51€), Cocemfe Maestrat (334,26€),
ATENEU (300€), Conferència de Sant Vicent de Paul
(300€), i PROYDE (300€).

Caixa Benicarló és reafirma així en el seu compromís
cap a l’entorn en el qual té presència. Tal i com ha
destacat el seu director general, José Manuel Galán:
“Ser client de Caixa Benicarló incorpora un valor afegit,
al revertir una part substantiva del nostre resultat, cap a
la societat més propera, propi del nostre ideari i
compromís cooperatiu”.

CAIXA BENICARLÓ REPARTIX MÉS DE 9.000€ EN XECS SOLIDARIS

text CB

Set joves voluntaris treballen este estiu 
al Centre Geriàtric i la Residència Sant Francesc

Un equip format per set joves voluntaris
presta serveis d'acompanyament i animació
als Centres Socials de Benicarló al llarg del
mes d'agost. Els joves que participen en
esta iniciativa de l'IVAJ provenen de
diferents parts d'Espanya.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, el
Secretari General del Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ), Jesús Martí, la Presidenta de
l'Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats, Filo Agut, i la regidora de
Joventut, Susanna Pérez, han visitat este matí
el Centre Geriàtric i la Residència Sant
Francesc per a comprovar el treball dels set
joves voluntaris que al llarg del mes d'agost
presten serveis a estos centres socials.

L' Alcaldessa ha qualificat el treball dels
joves com «un exemple de solidaritat i treball social en
el marc d' una fantàstica iniciativa de l'IVAJ com és este
camp de treball». Miralles ha explicat que els joves
voluntaris «realitzen tasques d'acompanyament i
animació» en un context de treball «que propicia una
interessant i enriquidora trobada intergeneracional».

Els joves que participen en este camp de treball
social organitzat per l'IVAJ presten els seus serveis en
horari de matí al Centre Geriàtric i a la Residència
Tutelada Sant Francesc. Les tasques que realitzen són
de recolzament als professionals dels centres,
animació, i acompanyament als residents. L'equip de
joves voluntaris està dirigit per dos monitors i un director
d'equip.

Per les tardes, el grup de voluntariat realitza activitats
lúdiques, com excursions, vela o caiac. Estes activitats
exemplifiquen la segona vesant del camp de voluntariat
que «és donar a conèixer la nostra terra i els seus
atractius», ha explicat el Secretari General de l'IVAJ,
Jesús Martí. Martí ha dit també que es tracta d'una
experiència que «transforma la visió de la vida dels
joves que hi participen».

Els joves voluntaris han coincidit a assenyalar que
«és una experiència única i enriquidora», i han animat a
altres joves a unir-se a esta iniciativa de treball social, ja
què «és una vivència que et fa sentir útil a la societat i
et permet fer molts i bons amics».

text i foto AB
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Enhorabona pel magnífic reportatge sobre la
travessia Peníscola-Benicarló, enhorabona als
participants i enhorabona a l'organització.
Esdeveniment de primera magnitud. 

M'ha encisat el còmic de Xavier Burriel. Una reflexió
en clau d'humor amb l'imitable Eugenio com a
protagonista sobre la picaresca tan nostra a l'hora de
defugir les nostres obligacions com a contribuents.
Funcionaris que completen el sou amb horetes en B,
aturats que fan algun remendo i es treuen per anar tirant
i així fins a l'infinit. Si els pobres actuen d'aquesta
manera per quatre cotxines perres, què no deuen fer les
empreses multinacionals o els consentits dels
futbolistes que cobren uns diners indecents? Els casos
de Messi i Cristiano Ronaldo són els més coneguts,
però estic segur que molts d'aquests que es besen
l'escut quan fan un gol, en realitat estan besant la seua
cartera. I el públic, els aficionats, contents. Llegia l'altre
dia una entrevista que li feien al savi Arcadi Oliveres en
què explicava com IKEA (tot tan barat, tot tan europeu,
bienvenidos a la república independiente de mi casa)
ací no pagava els impostos sinó que tenia la seua seu
social en un paradís fiscal. Està podrit el sistema. Com
a mínim. 

Llegint el títol de l'article de Joan Heras («Altes
temperatures») hom pot pensar que l'home, afectat per
aquetes basques, vol conscienciar-nos (no tenim remei)
sobre la catàstrofe que suposa el canvi climàtic. Però
no, no. Quan parla d'altes temperatures es refereix a la
pujada dels termòmetres a nivell polític, especialment a
Catalunya. Sí, la cosa va a més, i molts som els que
comencem a pensar que açò fotrà un esclafit. La reflexió
del seu col·laborador és molt assenyada i emesa es
d'un prisma absolutament democràtic. És cert que tot el
que vam poder vore i sentir al reportatge «Las cloacas
de interior» hauria d'haver provocat comissions
d'investigació, actuacions de diverses fiscalies o
dimissions directament, però entre gossos no es
mosseguen. És cert que l'actitud dels polítics espanyols
i espanyolistes respecte als referèndums de Veneçuela
i Catalunya és contradictòria. És cert també que
Podemos en el tema català està jugant a allò tan
covergent de la puta i la Ramoneta. Sí, sí, tot és cert.
Però sobre totes les coses és cert que Espanya és
econòmicament inviable sense l'aportació econòmica de
Catalunya, ho he sentit dir per exemple a un home tan
poc sospitós d'antiespanyolisme com Manuel Milián
Mestre. Partint d'aquesta base i si hi afegim la temor que
hi a les Espanyes profundes d'un possible contagi del

mal català a València i les Balears, convindrà recordar
aquella famosa sentència del torero Rafael «El Gallo»:
«Lo que no pue ser no pue ser y además es imposible».
Doncs això, ja pot anar Lluís Llach, tal i com va dir que
faria si es donava el cas, preparant cafés amb llet per
als soldats que amb els seus tancs enfilaran l'avinguda
Diagonal. 

Tan punyent com sempre Guillem. Té més raó que un
sant. Tenen la pell molt fina per a segons quines coses
els regidors locals populars. No són conscients que
estan representant a casa nostra el partit dels «casos
aïllats» de corrupció?  Interpreto que ja els sembla bé
que el seu partit tinga com a militant a José María Aznar
(«le doy mi palabra que hay armas de destrucción
masiva») o que Bárcenas se n'haja fotut tant de tot i de
tots o que Esperanza Aguirre estiguera envoltada de
lladres sense adornar-se'n. Però no, sobre tot això ni
una modesta nota de premsa per desmarcar-se'n, en
canvi la seua preocupació sobre la discriminació del
castellà a l'ensenyament (ai, perdone, és que me
desorino!) o per tornar a manxar la gata amb
mamarratxades com la unitat de la llengua els posen a
cent. O simplement els posen. 

I ja n'hi ha prou. Divertits els tafaners, alegria perquè
el MUCBE siga un museu, compte perquè hi ha gent pel
poble que té pistoles que no són d'aigua precisament,
quins bots més grans que pega Cristina Ferrando... I,
alego, ja tenim ací les festes de les velles a les finestres.
Visca les falles. 

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

text EL LECTOR
Benihort i el Grup Intercoop han lliurat el Seat

Ibiza del seu sorteig d'estiu. La clienta de Benicarló,
Pilar Herrero Sotoca, ha sigut l'afortunada. La
promoció es va iniciar l'1 d'abril i en ella ha participat
la xarxa de gasolineres Intercoop de la província que
comercialitza combustible amb tecnologia Aderco.

El sorteig es va realitzar davant notari el dimarts 18 de

juliol en les instal·lacions centrals d'Intercoop a
Almassora. Des de la Cooperativa de Benicarló, el seu
president Vicent París, s'ha mostrat molt satisfet amb el
resultat.

Repostaje amb meló d'Alger
Per a seguir amb les promocions estiuenques, la

gasolinera Benihort regala aquests dies un meló d'Alger
a tots els clients que reposten per un valor superior a 30
euros.

text BENIHORT

UNA CLIENTA DE BENIHORT GUANYA EL COTXE DEL SORTEIG “INTERCOOP”
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Sopar de La Veu 

Hem sabut que la gentola de
La Veu se n’han anat de sopar.
Fins ací tot normal, a casa hi fem
totes les nits des de fa un grapat
d'anys i no passa res. Bé, el que
resulta extraordinari ací és que
no són capaços de posar-se
d’acord ni quan l’amo els paga el
tiberi! Entre els que s’escriuen
abans en paper el missatge que
volen enviar per whatsapp, els
que tenen els dits massa
grossos i damunt no saben
desactivar el teclat predictiu, els
jubilats desficiosos i els
TICvictims... la veritat és que no
pot entendre ningú com han
estat capaços de traure una
revista (deixem-ho en «revista»)
setmanal des de fa més de vint
anys. A nosaltres tant se’ns en
dóna, perquè com no ens havien
convidat tampoc pensàvem
anar. Total, no cal fer tant de
rebombori perquè tinguen un
grup de whatsapp i no fan més
que canviar dia i hora i, qui s'ha
d'encarregar de fer la reserva,
com que tots es coneixen, fins a
l'últim moment diu que ell no
demanarà taula, que ell no
queda una altra vegada
malament amb cap restaurant.
Sempre ho han dit, que aquest
pamflet és una cosa estranya i
que amb aquesta gent el país
està perdut. I la restauració
local, no cal dir-ho. Sembla que
al final es van decidir per un
local clàssic, obert fa més de 40
anys, i únic supervivent de cuina
local en un carrer que als anys
90 va tindre fama a la comarca
com a lloc d’oci (en realitat,
«oci» era una expressió
desconeguda en aquella època,
els habituals deien simplement
«anar a beure»). Com que les
digestions no s’han acabat a
l’hora d’enllestir estos catxulls, la
setmana que ve si Déu vol

sabreu en què va consistir el
menú.

Trobeu l’error de la imatge
I ara anem a lo nostre, que no

podem anar perdent el temps
amb bajanades. Mireu la imatge
que us presentem, del camí la
Mar, amb un d'eixos bol·lards
que es va encarregar que ficaren
el nostre enyorat faraó Kuen-ka.
Doncs això, que per allí corria
per damunt la vorera el tros del
ferro en qüestió que s'havia
partit. Pel que tenim entès es va
passar un parell de dies redolant
amunt i avall fins que es va
enganxar a les potes de la
paperera com ho testimonia la
imatge. I segur que us direu, i
què passa, que als altres pobles
no es tenca res? Doncs sí. El
que ocorre és que el susdit ferro
podia utilitzar-se, com diuen els
especialistes policials, com a
arma llancívola, i provocar un
greu ensurt. Ja està bé que se
l'emportaren, però cal preguntar-
se per què passa això i formular
una hipòtesi explicatòria ja que
no és la primera vegada que una
d’aquestes barres de ferro es
parteix sense un motiu aparent. I
si fóra culpa de les pixerades

dels gossos, que arriben a
corroir el material fins que al
mínim impacte el bol·lard cau
com un arbre vençut? Hauríem
d’encarregar-ne un informe al
CSI local o com a mínim a la
brigadilla, que facen una revisió
bol·lardil abans de quedar-nos
sense exemplars d’aquest
simpàtic element de la flora
local. De tota manera, com deia
un altre tafaner, el que és més
important de la foto, és el cotxe
que es veu al fons, aparcat al
damunt de la vorera en el seti de
la casa que van tirar. Espavilat!

Paraula de Kuen-ka
I ja que parlàvem del nostre

enyorat faraó Kuen-ka, que de
tot en sabia i a qui no se li
escapava res del que ocorria al
poble. La seua tècnica era
combinar l’observació d’altura
des de la talaia de les
successives regidories que va
ocupar amb el contacte directe
amb el carrer, per on camejava
calmadament amb les mans a
les butxaques, com si anara a
prendre el sol. No s’enganyava
ningú, anava de faena. I, és clar,
on hi ha hagut foc queda la
cendra. De fet, va ser parlar ell
amb una piulada per les xarxes
socials i en un bufit va

text LA COLLA DE TAFANERS

aconseguir que redreçaren el monument la premsa
rovellada que fa de monument en una redona del
polígon. Cal reconèixer, com deia un altre tafaner,
els efectes increïbles de la «paraula de Kuen-ka»!
És piular ell i aparèixer a treballar una grua per alçar
la ferralla i deixar impol·lut el monument. Quanta
falta ens fa aquest home! Per què se'l van cruspir
els nou del PP i ens van deixar tan orfes? Per cert,
els tafaners ens preguntem, quina ha estat la raó
per la qual va caure l’esmentat monument? A vore si
per allí, per les nits, també hi ha visitants pixadors
que, clar, arriben on poden, que tots no pixem a la
mateixa altura. 

Oblits imperdonables
I ja que hem tret el sant Cristo gros, anem a

seguir passejant-lo perquè, cal dir honestament que
en poc temps s'ha fet un lloc rellevant en la vida
pública benicarlanda amb un parell de comentaris.
Mireu si no, amb el que fa sobre la Capella del
Convent de Sant Francesc, en referència al
comentari-piulada del Col·legi Territorial
d'Arquitectes de Castelló, «Inaugurada la
rehabilitació de l'església de l'antic Convent de Sant
Francesc de Benicarló (2009-17)». Retruca
Cuenca: «Ni estaban todos los que son, ni son
todos los que estan». Sí senyors, geni i figura! Quin
domini de la paraula. Ja ho hem dit a dalt, la seua

paraula és llei! Deu ser que no el devien convidar a
l'acte inaugural? L’equip de govern de l'alcaldessa
Miralles, pel que fa al protocol, sembla que ha tingut
una patinada especial si tenim en compte que en la
rehabilitació de tot l'edifici va participar molta gent...
fins i tot d'aquella UPV que després s'ha refregit
amb això del Compromís. Oblits imperdonables... o
medalles que penjar-se?

Informe de seguretat local
Feia temps que no parlàvem dels amics de la

policia local. Doncs vinga, ací anem amb un petit
extracte d'un episodi en què la seua actuació ha
estat decisiva perquè els xoriços no se n’anaren
amb el botí a sota del braç: «06:40 Mediante
llamada telefónica se denuncia la entrada en el
jardín de su casa por cuatro personas en el Paseo
Febrer Soriano. Se desplaza una Patrulla de la
Policía Local y Guardia Civil identificando a dos
varones y dos mujeres en el interior de la propiedad
a la cual habían accedido saltando una valla. Uno
de los implicados tenía una requisitoria de
detención por el Juzgado de lo Penal 1 de Vinaròs.
Se instruyen diligencias.» Pobres, aquelles quatre
persones segurament s'havien perdut pel jardí del
veïnat i no trobaven la porta de sortida i va haver de
ser la policia qui els la indicara. Li pot passar a
qualsevol. De tota manera, no acabem d'entendre
això de «se denuncia la entrada en el jardín de su
casa por cuatro personas». Com és obvi, per motius
de seguretat en la codificació del text, no segueixen
la màxima de Savonarola: «En donar nom a les
coses cal seguir l’ús amb què comunament es
designen: cal parlar com ho fa la majoria i entendre-
les com la minoria.»

Jubilació a Sant Pere
Diu que se’ns jubila mossèn Canelles. I diem que

«se’ns» jubila perquè José Canelles Insa és un
patrimoni local, potser no monumental però sí sens
dubte un patrimoni ideològic i un referent ètic.
Estem segurs que no s’explicarien sense el seu
apostolat ni la millor part de l’acento religioso ni el
caràcter de moltes generacions de benicarlandos
que de jóvens van compartir inquietuds amb ell en
forma de converses, cançons o grups de revisió de
vida. No poc d’aquell mantra, «Vore-Jutjar-Actuar»,
queda avui dia en l’acció de grups activistes de tota
mena que s’esforcen per millorar la vida dels
conciutadans amb una certa coherència. I no diem
res de la fe, que és més que el que mostren els
actes, com ell no ha deixat de recordar.
Afortunadament no se’n va i podrà fer-li costat a qui
ve a substituir-lo, un altre mossèn de la casa, Juan
Andrés, a qui desitgem un bon aterratge i una llarga
i fructífera estada.   

ve de la pàgina anterior



E L S   TA FA N E R S

pàgina 10                                                                                                                                                   la veu de Benicarló                                                                                                                                                      pàgina 11 

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Sopar de La Veu 

Hem sabut que la gentola de
La Veu se n’han anat de sopar.
Fins ací tot normal, a casa hi fem
totes les nits des de fa un grapat
d'anys i no passa res. Bé, el que
resulta extraordinari ací és que
no són capaços de posar-se
d’acord ni quan l’amo els paga el
tiberi! Entre els que s’escriuen
abans en paper el missatge que
volen enviar per whatsapp, els
que tenen els dits massa
grossos i damunt no saben
desactivar el teclat predictiu, els
jubilats desficiosos i els
TICvictims... la veritat és que no
pot entendre ningú com han
estat capaços de traure una
revista (deixem-ho en «revista»)
setmanal des de fa més de vint
anys. A nosaltres tant se’ns en
dóna, perquè com no ens havien
convidat tampoc pensàvem
anar. Total, no cal fer tant de
rebombori perquè tinguen un
grup de whatsapp i no fan més
que canviar dia i hora i, qui s'ha
d'encarregar de fer la reserva,
com que tots es coneixen, fins a
l'últim moment diu que ell no
demanarà taula, que ell no
queda una altra vegada
malament amb cap restaurant.
Sempre ho han dit, que aquest
pamflet és una cosa estranya i
que amb aquesta gent el país
està perdut. I la restauració
local, no cal dir-ho. Sembla que
al final es van decidir per un
local clàssic, obert fa més de 40
anys, i únic supervivent de cuina
local en un carrer que als anys
90 va tindre fama a la comarca
com a lloc d’oci (en realitat,
«oci» era una expressió
desconeguda en aquella època,
els habituals deien simplement
«anar a beure»). Com que les
digestions no s’han acabat a
l’hora d’enllestir estos catxulls, la
setmana que ve si Déu vol

sabreu en què va consistir el
menú.

Trobeu l’error de la imatge
I ara anem a lo nostre, que no

podem anar perdent el temps
amb bajanades. Mireu la imatge
que us presentem, del camí la
Mar, amb un d'eixos bol·lards
que es va encarregar que ficaren
el nostre enyorat faraó Kuen-ka.
Doncs això, que per allí corria
per damunt la vorera el tros del
ferro en qüestió que s'havia
partit. Pel que tenim entès es va
passar un parell de dies redolant
amunt i avall fins que es va
enganxar a les potes de la
paperera com ho testimonia la
imatge. I segur que us direu, i
què passa, que als altres pobles
no es tenca res? Doncs sí. El
que ocorre és que el susdit ferro
podia utilitzar-se, com diuen els
especialistes policials, com a
arma llancívola, i provocar un
greu ensurt. Ja està bé que se
l'emportaren, però cal preguntar-
se per què passa això i formular
una hipòtesi explicatòria ja que
no és la primera vegada que una
d’aquestes barres de ferro es
parteix sense un motiu aparent. I
si fóra culpa de les pixerades

dels gossos, que arriben a
corroir el material fins que al
mínim impacte el bol·lard cau
com un arbre vençut? Hauríem
d’encarregar-ne un informe al
CSI local o com a mínim a la
brigadilla, que facen una revisió
bol·lardil abans de quedar-nos
sense exemplars d’aquest
simpàtic element de la flora
local. De tota manera, com deia
un altre tafaner, el que és més
important de la foto, és el cotxe
que es veu al fons, aparcat al
damunt de la vorera en el seti de
la casa que van tirar. Espavilat!

Paraula de Kuen-ka
I ja que parlàvem del nostre

enyorat faraó Kuen-ka, que de
tot en sabia i a qui no se li
escapava res del que ocorria al
poble. La seua tècnica era
combinar l’observació d’altura
des de la talaia de les
successives regidories que va
ocupar amb el contacte directe
amb el carrer, per on camejava
calmadament amb les mans a
les butxaques, com si anara a
prendre el sol. No s’enganyava
ningú, anava de faena. I, és clar,
on hi ha hagut foc queda la
cendra. De fet, va ser parlar ell
amb una piulada per les xarxes
socials i en un bufit va

text LA COLLA DE TAFANERS

aconseguir que redreçaren el monument la premsa
rovellada que fa de monument en una redona del
polígon. Cal reconèixer, com deia un altre tafaner,
els efectes increïbles de la «paraula de Kuen-ka»!
És piular ell i aparèixer a treballar una grua per alçar
la ferralla i deixar impol·lut el monument. Quanta
falta ens fa aquest home! Per què se'l van cruspir
els nou del PP i ens van deixar tan orfes? Per cert,
els tafaners ens preguntem, quina ha estat la raó
per la qual va caure l’esmentat monument? A vore si
per allí, per les nits, també hi ha visitants pixadors
que, clar, arriben on poden, que tots no pixem a la
mateixa altura. 

Oblits imperdonables
I ja que hem tret el sant Cristo gros, anem a

seguir passejant-lo perquè, cal dir honestament que
en poc temps s'ha fet un lloc rellevant en la vida
pública benicarlanda amb un parell de comentaris.
Mireu si no, amb el que fa sobre la Capella del
Convent de Sant Francesc, en referència al
comentari-piulada del Col·legi Territorial
d'Arquitectes de Castelló, «Inaugurada la
rehabilitació de l'església de l'antic Convent de Sant
Francesc de Benicarló (2009-17)». Retruca
Cuenca: «Ni estaban todos los que son, ni son
todos los que estan». Sí senyors, geni i figura! Quin
domini de la paraula. Ja ho hem dit a dalt, la seua

paraula és llei! Deu ser que no el devien convidar a
l'acte inaugural? L’equip de govern de l'alcaldessa
Miralles, pel que fa al protocol, sembla que ha tingut
una patinada especial si tenim en compte que en la
rehabilitació de tot l'edifici va participar molta gent...
fins i tot d'aquella UPV que després s'ha refregit
amb això del Compromís. Oblits imperdonables... o
medalles que penjar-se?

Informe de seguretat local
Feia temps que no parlàvem dels amics de la

policia local. Doncs vinga, ací anem amb un petit
extracte d'un episodi en què la seua actuació ha
estat decisiva perquè els xoriços no se n’anaren
amb el botí a sota del braç: «06:40 Mediante
llamada telefónica se denuncia la entrada en el
jardín de su casa por cuatro personas en el Paseo
Febrer Soriano. Se desplaza una Patrulla de la
Policía Local y Guardia Civil identificando a dos
varones y dos mujeres en el interior de la propiedad
a la cual habían accedido saltando una valla. Uno
de los implicados tenía una requisitoria de
detención por el Juzgado de lo Penal 1 de Vinaròs.
Se instruyen diligencias.» Pobres, aquelles quatre
persones segurament s'havien perdut pel jardí del
veïnat i no trobaven la porta de sortida i va haver de
ser la policia qui els la indicara. Li pot passar a
qualsevol. De tota manera, no acabem d'entendre
això de «se denuncia la entrada en el jardín de su
casa por cuatro personas». Com és obvi, per motius
de seguretat en la codificació del text, no segueixen
la màxima de Savonarola: «En donar nom a les
coses cal seguir l’ús amb què comunament es
designen: cal parlar com ho fa la majoria i entendre-
les com la minoria.»

Jubilació a Sant Pere
Diu que se’ns jubila mossèn Canelles. I diem que

«se’ns» jubila perquè José Canelles Insa és un
patrimoni local, potser no monumental però sí sens
dubte un patrimoni ideològic i un referent ètic.
Estem segurs que no s’explicarien sense el seu
apostolat ni la millor part de l’acento religioso ni el
caràcter de moltes generacions de benicarlandos
que de jóvens van compartir inquietuds amb ell en
forma de converses, cançons o grups de revisió de
vida. No poc d’aquell mantra, «Vore-Jutjar-Actuar»,
queda avui dia en l’acció de grups activistes de tota
mena que s’esforcen per millorar la vida dels
conciutadans amb una certa coherència. I no diem
res de la fe, que és més que el que mostren els
actes, com ell no ha deixat de recordar.
Afortunadament no se’n va i podrà fer-li costat a qui
ve a substituir-lo, un altre mossèn de la casa, Juan
Andrés, a qui desitgem un bon aterratge i una llarga
i fructífera estada.   

ve de la pàgina anterior
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OPINIÓ

Enhorabona pel magnífic reportatge sobre la
travessia Peníscola-Benicarló, enhorabona als
participants i enhorabona a l'organització.
Esdeveniment de primera magnitud. 

M'ha encisat el còmic de Xavier Burriel. Una reflexió
en clau d'humor amb l'imitable Eugenio com a
protagonista sobre la picaresca tan nostra a l'hora de
defugir les nostres obligacions com a contribuents.
Funcionaris que completen el sou amb horetes en B,
aturats que fan algun remendo i es treuen per anar tirant
i així fins a l'infinit. Si els pobres actuen d'aquesta
manera per quatre cotxines perres, què no deuen fer les
empreses multinacionals o els consentits dels
futbolistes que cobren uns diners indecents? Els casos
de Messi i Cristiano Ronaldo són els més coneguts,
però estic segur que molts d'aquests que es besen
l'escut quan fan un gol, en realitat estan besant la seua
cartera. I el públic, els aficionats, contents. Llegia l'altre
dia una entrevista que li feien al savi Arcadi Oliveres en
què explicava com IKEA (tot tan barat, tot tan europeu,
bienvenidos a la república independiente de mi casa)
ací no pagava els impostos sinó que tenia la seua seu
social en un paradís fiscal. Està podrit el sistema. Com
a mínim. 

Llegint el títol de l'article de Joan Heras («Altes
temperatures») hom pot pensar que l'home, afectat per
aquetes basques, vol conscienciar-nos (no tenim remei)
sobre la catàstrofe que suposa el canvi climàtic. Però
no, no. Quan parla d'altes temperatures es refereix a la
pujada dels termòmetres a nivell polític, especialment a
Catalunya. Sí, la cosa va a més, i molts som els que
comencem a pensar que açò fotrà un esclafit. La reflexió
del seu col·laborador és molt assenyada i emesa es
d'un prisma absolutament democràtic. És cert que tot el
que vam poder vore i sentir al reportatge «Las cloacas
de interior» hauria d'haver provocat comissions
d'investigació, actuacions de diverses fiscalies o
dimissions directament, però entre gossos no es
mosseguen. És cert que l'actitud dels polítics espanyols
i espanyolistes respecte als referèndums de Veneçuela
i Catalunya és contradictòria. És cert també que
Podemos en el tema català està jugant a allò tan
covergent de la puta i la Ramoneta. Sí, sí, tot és cert.
Però sobre totes les coses és cert que Espanya és
econòmicament inviable sense l'aportació econòmica de
Catalunya, ho he sentit dir per exemple a un home tan
poc sospitós d'antiespanyolisme com Manuel Milián
Mestre. Partint d'aquesta base i si hi afegim la temor que
hi a les Espanyes profundes d'un possible contagi del

mal català a València i les Balears, convindrà recordar
aquella famosa sentència del torero Rafael «El Gallo»:
«Lo que no pue ser no pue ser y además es imposible».
Doncs això, ja pot anar Lluís Llach, tal i com va dir que
faria si es donava el cas, preparant cafés amb llet per
als soldats que amb els seus tancs enfilaran l'avinguda
Diagonal. 

Tan punyent com sempre Guillem. Té més raó que un
sant. Tenen la pell molt fina per a segons quines coses
els regidors locals populars. No són conscients que
estan representant a casa nostra el partit dels «casos
aïllats» de corrupció?  Interpreto que ja els sembla bé
que el seu partit tinga com a militant a José María Aznar
(«le doy mi palabra que hay armas de destrucción
masiva») o que Bárcenas se n'haja fotut tant de tot i de
tots o que Esperanza Aguirre estiguera envoltada de
lladres sense adornar-se'n. Però no, sobre tot això ni
una modesta nota de premsa per desmarcar-se'n, en
canvi la seua preocupació sobre la discriminació del
castellà a l'ensenyament (ai, perdone, és que me
desorino!) o per tornar a manxar la gata amb
mamarratxades com la unitat de la llengua els posen a
cent. O simplement els posen. 

I ja n'hi ha prou. Divertits els tafaners, alegria perquè
el MUCBE siga un museu, compte perquè hi ha gent pel
poble que té pistoles que no són d'aigua precisament,
quins bots més grans que pega Cristina Ferrando... I,
alego, ja tenim ací les festes de les velles a les finestres.
Visca les falles. 

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

text EL LECTOR
Benihort i el Grup Intercoop han lliurat el Seat

Ibiza del seu sorteig d'estiu. La clienta de Benicarló,
Pilar Herrero Sotoca, ha sigut l'afortunada. La
promoció es va iniciar l'1 d'abril i en ella ha participat
la xarxa de gasolineres Intercoop de la província que
comercialitza combustible amb tecnologia Aderco.

El sorteig es va realitzar davant notari el dimarts 18 de

juliol en les instal·lacions centrals d'Intercoop a
Almassora. Des de la Cooperativa de Benicarló, el seu
president Vicent París, s'ha mostrat molt satisfet amb el
resultat.

Repostaje amb meló d'Alger
Per a seguir amb les promocions estiuenques, la

gasolinera Benihort regala aquests dies un meló d'Alger
a tots els clients que reposten per un valor superior a 30
euros.

text BENIHORT

UNA CLIENTA DE BENIHORT GUANYA EL COTXE DEL SORTEIG “INTERCOOP”
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LOCAL

Caixa Benicarló ha lliurat els xecs solidaris de la
seua campanya “Caixa Solidària”. L’entitat
benicarlanda ha repartit 9.243,20€ entre dotze
associacions de l’àmbit social de la població, que
han estat escollides pels seus socis, a través d’una
enquesta.

Les associacions que han rebut els donatius han
estat les següents: AECC (2.811,98€), Afa Benicarló-
Asociación de Familiares de Alzheimer (1.934,54€),
Creu Roja (856,55€), AFARE (668,52€), Cáritas
(572,42€), Afanias (551,53€), Mans Unides (509,75€),
AFIVINA (363,51€), Cocemfe Maestrat (334,26€),
ATENEU (300€), Conferència de Sant Vicent de Paul
(300€), i PROYDE (300€).

Caixa Benicarló és reafirma així en el seu compromís
cap a l’entorn en el qual té presència. Tal i com ha
destacat el seu director general, José Manuel Galán:
“Ser client de Caixa Benicarló incorpora un valor afegit,
al revertir una part substantiva del nostre resultat, cap a
la societat més propera, propi del nostre ideari i
compromís cooperatiu”.

CAIXA BENICARLÓ REPARTIX MÉS DE 9.000€ EN XECS SOLIDARIS

text CB

Set joves voluntaris treballen este estiu 
al Centre Geriàtric i la Residència Sant Francesc

Un equip format per set joves voluntaris
presta serveis d'acompanyament i animació
als Centres Socials de Benicarló al llarg del
mes d'agost. Els joves que participen en
esta iniciativa de l'IVAJ provenen de
diferents parts d'Espanya.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, el
Secretari General del Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ), Jesús Martí, la Presidenta de
l'Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats, Filo Agut, i la regidora de
Joventut, Susanna Pérez, han visitat este matí
el Centre Geriàtric i la Residència Sant
Francesc per a comprovar el treball dels set
joves voluntaris que al llarg del mes d'agost
presten serveis a estos centres socials.

L' Alcaldessa ha qualificat el treball dels
joves com «un exemple de solidaritat i treball social en
el marc d' una fantàstica iniciativa de l'IVAJ com és este
camp de treball». Miralles ha explicat que els joves
voluntaris «realitzen tasques d'acompanyament i
animació» en un context de treball «que propicia una
interessant i enriquidora trobada intergeneracional».

Els joves que participen en este camp de treball
social organitzat per l'IVAJ presten els seus serveis en
horari de matí al Centre Geriàtric i a la Residència
Tutelada Sant Francesc. Les tasques que realitzen són
de recolzament als professionals dels centres,
animació, i acompanyament als residents. L'equip de
joves voluntaris està dirigit per dos monitors i un director
d'equip.

Per les tardes, el grup de voluntariat realitza activitats
lúdiques, com excursions, vela o caiac. Estes activitats
exemplifiquen la segona vesant del camp de voluntariat
que «és donar a conèixer la nostra terra i els seus
atractius», ha explicat el Secretari General de l'IVAJ,
Jesús Martí. Martí ha dit també que es tracta d'una
experiència que «transforma la visió de la vida dels
joves que hi participen».

Els joves voluntaris han coincidit a assenyalar que
«és una experiència única i enriquidora», i han animat a
altres joves a unir-se a esta iniciativa de treball social, ja
què «és una vivència que et fa sentir útil a la societat i
et permet fer molts i bons amics».

text i foto AB
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MAÑÁ: “NO HEM VOTAT EN CONTRA DE LA
COMISSIÓ DE FESTES, SINÓ QUE ES NOMENE
PRESIDENT AL REGIDOR DE FESTES”

El portaveu del Partit Popular de Benicarló, Juan
Antonio Mañá, ha volgut aclarir que en el ple de
juliol el PP no ha votat en contra de la comissió de
festes, sinó que es polititze la festa, designant com
a president de la comissió, per decret de
l'alcaldessa, al propi regidor de Festes.

Segons Mañá, “Tras les contínues
interpretacions, respecte a la nostra votació en
contra del segon punt de l'ordre del dia del ple de
juliol, volem deixar clar que el nostre vot no ha sigut
ni en contra de les dates de les festes ni dels
integrants de la comissió, sinó en contra del que
entenem és una politització de les festes”.

El portaveu del PP ha assegurat també: “Valorem
el treball desinteressat de les persones que integren

la comissió de festes i recolzem la seua labor. Hem
votat sempre a favor, però no estem d'acord en què
per decret de l'alcaldessa es designe al regidor de
Festes com a president de la comissió, quan aquest
càrrec sempre havia quedat desvinculat de la
representació política”.

NOTA DE PREMSA

text  NOTA�DE�PREMSA PP BENICARLÓ

El 40% dels usuaris del projecte ‘T'orientem’ aconsegueix un contracte de treball

Un total de 48 usuaris dels 120
que han format part del programa
‘T'orientem’, adreçat a persones
aturades de llarga durada, han
aconseguit almenys un contracte
de treball. El perfil majoritari dels
participants correspon a homes i
dones d'entre 46 i 55 anys.

Després de sis mesos de treball,
el programa de foment de l'ocupació
‘T'orientem’ que ha posat en marxa
la Regidoria de Promoció
Econòmica, ha finalitzat amb un
balanç molt positiu: dels 120 usuaris
que han format part del projecte, 48
(un 40%) han aconseguit durant aquest temps almenys
un contracte de treball. Paral·lelament, s'ha detectat un
increment important del nombre d'entrevistes de treball i
ha augmentat també la motivació per la cerca
d'ocupació.

«La valoració és absolutament positiva», ha destacat
el regidor de Promoció Econòmica, Román Sánchez.
«Els usuaris s'han involucrat i han participat activament
en el projecte i hem aconseguit un canvi d'actitud
important, un fet especialment destacable en persones
aturades de llarga durada», ha dit el regidor.

El perfil majoritari dels usuaris del programa respon a
homes (51%) i dones (49%) d'entre 46 i 55 anys (39%),
tot i que també han participat usuaris d'entre 30 i 45
anys (28%) i de més de 55 anys (27%). Els usuaris han
rebut formació bàsica (taller d'informàtica o d'elaboració

de currículums) i un itinerari específic per a la cerca
d'ocupació. A més, s'han format també en la cerca
d'ocupació per Internet, identificació d'alternatives
professionals, informació sobre eines per a la cerca
activa d'ocupació o sobre el mercat de treball, entre
d'altres.

El regidor, que ha mantingut recentment una trobada
amb tots els usuaris per tal de posar en comú la
valoració del projecte, ha insistit que «l'Ajuntament
continuarà treballant per millorar l'ocupabilitat,
especialment en aquelles persones de difícil inserció
laboral».

El programa l'han dut a terme dos tècniques en
orientació laboral contractades a través d'una subvenció
de 59.112 euros del Servef.

text NOTA�DE�PREMSA

La Brigada adquireix una màquina per a pintar la senyalització vial

La Regidoria d'Obres i Serveis ha adquirit una
màquina per a repintar la senyalització vial
horitzontal dels carrers de Benicarló. Es tracta d'una
reivindicació de fa anys de la Brigada Municipal.

La pintura de la senyalització vial horitzontal dels
carrers de Benicarló es podrà mantindre a partir d'ara
amb la nova màquina que ha adquirit la Brigada d'Obres
i Serveis. El regidor, Ilde Añó, ha assenyalat que
«aquesta màquina ens permetrà tindre la senyalització
vial en perfectes condicions», en referència a la pintura
blanca. Pel que fa a la pintura de la zona blava, Añó ha
recordat que «aquesta és una competència de
l'empresa concessionària» i ha afegit que «ja hem
requerit a l'empresa perquè repinte tota la zona
d'estacionament restringit».

L'adquisició de la màquina és una reivindicació
històrica de la Brigada Municipal. El pressupost de la
compra ha estat de 21.000 euros.

text AB

La Guàrdia Civil deté a Benicarló al presumpte autor de diversos furts en l'AP-7

L'actuació es va iniciar amb motiu dels serveis que té
establits la Guàrdia Civil per a evitar fets delictius en les vies
de comunicació de la província. El detingut sostreia diners,
telèfons mòbils i ordinadors.

La Guàrdia Civil ha detingut a una persona com a suposat
autor de set delictes de furt en interior de vehicles i un delicte
de robatori. L'actuació es va iniciar arran dels serveis que la
Guàrdia Civil té establits per a evitar fets delictius en les vies
de comunicació en la província, concretament en l'AP-7, on
s'havien incrementat els fets delictius de furts en interior de
turismes sobretot en la zona sud de Benicarló.

Immediatament els guàrdies civils van establir nombrosos
operatius, que van donar com resultat la identificació,
localització i detenció d'un home de nacionalitat Bòsnia, de 49
anys d'edat, veí de Mont Roig del Camp (Tarragona), com a
suposat autor de diversos furts i d'un robatori.

Continuant amb les perquisicions policials, se li ha pogut
implicar en set furts en interior de turismes a Benicarló,
Peníscola i Oliva (València) i d'un robatori amb força en interior
de vehicle a Borriana, tots ells produïts en l'AP-7.

S'han pogut recuperar diversos passaports sostrets que
han sigut retornats als seus legítims propietaris.

El "modus operandi" utilitzat era desplaçar-se a les àrees
de servei a l'espera de fixar alguna víctima d'origen estranger,
una vegada seleccionat l'objectiu, emprant un punxó, procedia
a punxar una de les rodes de les víctimes sense que se
n'adonés, una vegada el vehicle emprenia la marxa, el
detingut els indicava que havien patit una punxada, oferint la

seua ajuda, i aprofitant un descuit els sostreia les pertinences
de l'interior del vehicle. Una vegada en el seu poder, sols
escollia els diners, telèfons mòbils i ordinadors, llançant al
voral de l'autopista la documentació personal dels afectats.

Per a la comissió dels fets delictius utilitzava vehicles de
lloguer per a així poder evadir l'acció policial.

El detingut posseeix nombrosos antecedents contra el
patrimoni a nivell nacional.

Les diligències instruïdes, han sigut lliurades en el Jutjat de
Guàrdia d'Instrucció número 1 de Vinaròs.

L'actuació ha sigut realitzada per efectius de la Guàrdia
Civil de Benicarló.

text GABINET PREMSA GUÀRDIA CIVIL
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LOCAL OPINIÓ

Arranca la campanya ‘Posa-li filtre a l'alcohol’ per a evitar l'abús durant les Festes

La Regidoria de Benestar Social ha posat en
marxa la campanya Posa-li filtre a l'alcohol amb
l'objectiu d'alertar els joves sobre el risc del consum
abusiu en el context de les Festes Patronals. La
iniciativa integra cartelleria, missatges preventius i
un espai de conscienciació al recinte de penyes.

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, ha
presentat aquest matí la campanya Posa-li filtre a
l'alcohol, dirigida al public juvenil amb un doble objectiu:
promoure que els menors d'edat no consumisquen
alcohol i evitar que els joves adopten patrons de
consum de risc. Escudero ha estat acompanyada pel
tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària de
Conductes Addictives de l'Ajuntament, Albert
Rodríguez, i la representat de la Coordinadora de
Penyes, Anna Foix.

La responsable de l'Àrea de Benestar Social ha
recordat que «a les Festes, per a divertir-se no cal
passar-se amb l'alcohol» i ha fet una crida a «gaudir de
la festa amb respecte i responsabilitat». Escudero ha
alertat «del risc important que suposa per a la salut el
consum excessiu» i ha incidit en «els múltiples
problemes socials associats a l'abús d'alcohol». Tot i
aquestes advertències, la regidora ha subratllat que la
campanya «no pretén llançar un missatge repressiu ni
tampoc advoca per l'abstinència en el cas dels majors
de divuit anys», que han de fer ús de «la seua llibertat i
la seua responsabilitat».

En el cas dels menors d'edat, el to de la campanya se
centra en la prevenció del consum i alerta sobre el fet
que l'alcohol és una droga legal de fàcil adquisició, cosa
que «permet que els menors tinguen accés de manera
prou directa». Davant d'aquesta realitat, la regidora ha

avançat que la campanya Posa-li filtre a l'alcohol
recordarà als establiments hostalers i botigues que
dispensen begudes alcohòliques «la prohibició total de
vendre aquest producte als menors». Escudero ha dit
que «la Policia Local col·laborarà activament per a
vigilar el compliment de la llei».

La campanya farà ús de cartells amb missatges molt
gràfics relatius als perills dels patrons de consum
abusiu, gots reutilitzables amb el lema «Posa-li filtre a
l'alcohol», adhesius i un punt de conscienciació al
recinte de penyes que comptarà amb la col·laboració de
Creu Roja. La portaveu de la Coordinadora de Penyes,
Anna Foix, ha compromès «tot el suport de les Penyes
a l'èxit de la campanya».

Premi a l'Ajuntament per la seua estratègia contra
l'abús de l'alcohol

L'Ajuntament de Benicarló ha guanyat el 3er premi
que atorga la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) en la sisena convocatòria de bones
pràctiques en prevenció de drogodependències. La
convocatòria premia projectes i idees d'èxit que puguen
servir de referent per a aquest tipus de campanyes dins
de l'àmbit municipal.

La campanya dissenyada l'any passat contra l'abús
de l'alcohol a les festes «Les Festes, per veure-les i
viure-les», ha estat utilitzada com a model per a altres
municipis, fins i tot molt més grans i amb majors
recursos. La regidora de Benestar Social i el tècnic de
la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives de
l'Ajuntament, han coincidit a assenyalar «que el
reconeixement de la FEMP demostra que els formats
que treballem a Benicarló contra les
drogodependències i l'abús de l'alcohol, funcionen».

text AB

"Carmen Segura i Martí. Una mestra avançada al seu temps" 

Benicarló va acollir la presentació de la biografia
"Carmen Segura i Martí. Una mestra avançada al
seu temps" d'Alícia Coscollano.

Passat dijous 27 de juliol, la renovada capella del
convent de Sant Francesc, ara Museu de la Ciutat de
Benicarló, va recuperar la memòria de Carmen Segura
i Martí, doña Carmen, la mestra que va ensenyar
diverses generacions de benicarlandes l'amor per
l'ensenyament i la cultura. L'acte va sorgir amb motiu de
la presentació del llibre "Carmen Segura i Martí. Una
mestra avançada al seu temps", la biografia que l'ha
confeccionat l'escriptora Alícia Coscollano a partir dels
testimonis d'alumnes i companyes d'aquesta docent,
nascuda a Roquetes, formada a Barcelona i establerta
a Benicarló en temps de la II República. Ací va
romandre durant tres dècades com a mestra a les
Públiques, tot introduint tècniques pedagògiques del
mètode Montessori. El llibre, publicat per Onada dins la
col·lecció Biblioteca Benicarlanda, també recupera
l'acte d'homenatge que se li va retre l'any 1963 amb
motiu de la seua jubilació.

L'esdeveniment va comptar amb la primera
intervenció del regidor de Cultura, Josep Manel
Barberà, qui va fer esment de la importància del
redescobriment d'aquestes figures clau en la història
local, sovint oblidades amb el pas del temps, i va posar
com a exemple el desconeixement de qui era Carmen
Segura, encara que cada any nombrosos escolars
participen al concurs escolar que duu el seu nom. A més
a més, va anunciar que des de l'Ajuntament es
treballarà per a que la mestra done nom a un vial de la
ciutat.

A continuació, l'autora Alícia Coscollano va exposar
als assistents com entrar en contacte amb la figura de
doña Carmen ha suposat descobrir una mestra
sorprenent i avançada a la seua època, així com una
dedicació gairebé completa en la formació i en
l'educació de les seues alumnes, les qual guarden un
gran record d'ella, segons es feia palesa en les
entrevistes. També va comentar alguns dels peculiars
detalls, definitoris, de la personalitat de la mestra de
Roquetes: era vegeteriana i discreta, amb ànim de
passar inadvertida en la vida del poble. Dins de l'aula,
però, tot canviava: les seues classes eren dinàmiques i
participatives, com apunta la biògrafa. 

Finalment, va posar el punt a l'acte la mestra Maria
Ferrer, companya de Carmen Segura i impulsora en fer
memòria de la tasca. Quasi tres dècades i mitja després
de la seua mort, l'afluència a la Capella del Mucbe va
demostrar que doña Carmen encara està en el record
dels benicarlandos.

text i foto ONADA EDICIONS
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LOCAL EL TEMA

La proposta d'activitats és complementària
d'alternatives culturals com el Cicle Internacional
d'Orgue i els concerts integrats en els de «A
l'horabaixa», que correran paral·leles a les activitats
presentades.

BENICARLÓ S'APUNTA ALS CONCERTS ‘A
L'HORABAIXA’

I continua en marxa el cicle de concerts “A l’hora
baixa”. Per al 4 d'agost s'ha programat l'actuació de
Tomàs de los Santos, músic i autor que ha musicat
poemes d'Omar Khayyam, Rosa Leveroni i Valls, Miquel
Martí i Pol o Manel Alonso, entre d'altres. Per finalitzar,
el 10 d'agost tindrà lloc la presentació del primer àlbum
del músic Dani Tejedor, Cuerpo de Ciudad. Després
d'acompanyar alguns dels grups i artistes més
destacats del panorama musical (Amparanoia, El Niño
de la Hipoteca, El Kanka o Muerdo), Dani Tejedor ha
gravat un disc amb cançons pròpies que són una forma
d'entendre la música com un regal que ha de ser
compartit.

ve de la pàgina anteriorL'Ajuntament no permetrà el botelló durant les Festes

La Junta de Seguretat Local planifica l'estratègia
de vigilància per a evitar les concentracions de
botelló al llarg de les Festes Patronals. Els efectius
de la Policia controlaran especialment l'entorn del
col·legi Eduardo Martinez Rodenas.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, i el
subdelegat del Govern a Castelló, David Barelles, van
presidir la Junta de Seguretat Local que es va fer a
l'Ajuntament. En la reunió, van participar els regidors de
Policia i Seguretat, Ximo Bueno, de Festes, Ilde Añó, i
d'Agricultura, Domingo Roca. La Junta va comptar
també amb la presència de comandaments de la
Guàrdia Civil  i la Policia Local i Autonòmica.

L'alcaldessa va remarcar que l'objectiu de
l'Ajuntament «és eradicar la pràctica del botellón a
Benicarló, que s'intensifica amb els dies de Festes».
Per tal d'aconseguir-ho, Miralles ha anunciat que els
efectius de la Policia Local «vigilaran les concentracions
de joves en els llocs de reunió habitual per a realitzar
botellón» i ha subratllat que es prestarà especial atenció
a l'entorn del Col·legi Eduardo Martínez Ródenas, on
"es procedirà al tancament del recinte on els joves solen
reunir-se". Miralles va anunciat que esta estratègia es
reforçarà «amb controls als establiments i bars on es
sospite que es dispensa alcohol a menors», activitat
que ha recordat «està totalment prohibida».

L'alcaldessa va detallar també que l'accés al recinte
de Penyes estarà vigilat per la Policia Local i la Guàrdia
Civil per a controlar l'entrada de menors i evitar que es
produïsquen incidents. Les penyes podran tancar
enguany a les 5:30 h de la matinada i a les 6:30 en
vespra de festius. Pel que fa als actes taurins, Miralles
va explicar que ja s'han adoptat totes les mesures i
nomenaments «per al compliment estricte del reglament
taurí».

Notable millora en les xifres de delinqüència

La reunió de la Junta de Seguretat va servir també
per a posar sobre la taula les estadístiques de
delinqüència de l'ultim semestre. El subdelegat del
Govern, David Barelles, ha explicat que «la coordinació
de la Policia Local, la Guàrdia Civil i la Policia
Autonòmica ha permès una important millora de les
xifres de delinqüència a Benicarló». Barelles va
subratllar que esta millora es percep especialment al
camp i a les partides rurals «on només s'han produït set
robatoris», i tots «d'escassa entitat». Barelles ha atribuït
el fet «a la coordinació policial i la posada en marxa de
la nova Patrulla Rural de la Policia Local».

La millora en les estadístiques de delinqüència es
percep també pel que fa als robatoris en l'interior de
domicilis al nucli urbà, que s'han reduït en un 40%.
També les infraccions penals reflecteixen la tendència a
la baixa dels fets delictius a Benicarló, amb una
reducció de quasi el 6% respecte de l'any passat.

text REDACCIÓ
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EL TEMA OPINIÓ

Entre Comerç i Turisme engeguen un mes ben
farcit d'activitat que acompanyaran el programa de
Festes.

La regidora de Comerç i Turisme, Rosana Marzá, va
presentar la programació que s'ha preparat des del
departament que encapçala per al mes d'agost. Marzà
ha assenyalat que «es tracta d'activitats totalment
gratuïtes que tindran lloc als carrers de la ciutat» i que
«estan pensades per a un públic essencialment
familiar». Des d'aquesta perspectiva, continua la
programació d'espectacles dins del programa «La mar
de circ», que comptarà amb dos noves
representacions els divendres 4 i 11 d'agost. Els
espectacles tindran lloc a les 20.00 hores a la plaça
dels Mestres del Temple i estaran protagonitzats per
malabaristes i acròbates de consolidada trajectòria en
el món del circ.

La regidora ha anunciat també la projecció de les
pel·lícules Angry Birds, Animales fantásticos y dónde
encontrarlos, i Mañana empieza todo, dins del
cicle «Cinema a la Fresca», que també tindrà lloc a la
plaça dels Mestres del Temple els dijous a les 22,30h,

els  dies 3, 10, i 17 d'agost. Les cintes programades
toquen temes i arguments orientats a públic familiar de
qualsevol edat. També hi ha activitats pensades
específicament per als més menuts, entre les que
destaca la Fira Pirata, que s'instal·larà del 3 al 6
d'agost a l'avinguda del Marqués de Benicarló a partir
de les 18.00 hores fins a la mitjanit. La regidora de
Turisme ha avançat que es tracta d'una activitat on «hi
haurà un ampli ventall d'alternatives de diversió per al
públic infantil», com espectacles de titelles, tallers o un
photocall infantil.

RUTA DELS PESCADORS

Els qui vulguen descobrir el port de Benicarló i
conèixer de prop el treball a la mar, tenen una
oportunitat perfecta per a fer-ho. Es tracta de La Ruta
dels Pescadors, que tindrà lloc els dimecres del mes
d'agost (excepte la setmana de Festes) i els divendres
de setembre. Aquest circuit recorrerà el recinte portuari
i estarà guiat i explicat pels qui millor coneixen el tema:
els propis mariners benicarlandos. El programa
d'activitats de la Regidoria de Comerç i Turisme per al
mes d'agost es completa amb una nova edició
del Comerç al Carrer, amb una àmplia oferta de roba,
sabates, i complements. La jornada tindrà lloc
diumenge dia 6 als carrers Major i de Sant Joan.

UN AGOST SENSE VACANCES A BENICARLÓ

textREDACCIÓ

Avui la nostra street legend no té dedicada
cap avinguda comercial, ni tan sols hi ha cap
botiga ni botigueta en el seu carrer i dos cotxes
no es podrien trobar de cara sense que un dels
dos haguera de recular. 

Parlem del que antigament es va dir carreró del
Currutaco i que des del 1850 porta el nom de,
tatxan, tatxan, El Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, aquell
que guanyava batalles després de mort, que
haguera sigut un excel·lent vassall si haguera tingut
un bon senyor i del qual en sabem totes les
intimitats gràcies a l'anònim poema que tots vam
haver d'estudiar a l'escola. La afrenta de Corpes, el
cantar del Destierro, la jura de Santa Gadea. Doña
Urraca, doña Elvira, doña Sol, doña Jimena, els
polvorons, Tizona, Colada, Babieca i tota la
patuleia. 

Bé, tan insigne heroi del cristianisme, que està
enterrat en lloc preferent a la catedral de Burgos
vigilat de prop per un ninot conegut com el
Papamoscas, no va ser precisament un model de
vida catòlica i, per diners, tant se li'n fotien moros
com cristians. La primera batalla en què va
intervindre, la de Graus (1063), la va lluitar en
companyia dels castellans i els moros contra els
aragonesos, que bé devien ser cristians. Poca
broma. No comprenc quin deu ser el motiu pel qual

l'Església consenteix tindre soterrat en terra
sagrada a qui va matar què dic desenes, centenars
de cristians. O més. 

Es comenta que a la batalla de Cabra el infanzón
(així despectiu) don Rodrigo «se había quedado
entre las uñas con parte del tributo, una comisión al
estilo de esa España sempiterna cuyas prácticas
hunden su origen en la noche de los tiempos»
(ABC, Historia Militar).

Podria entendre que a Peníscola li dedicaren no
ja un carrer sinó una avinguda pel rodatge de
Charlton Heston emulant la presa de València (del
Cid) als pobres sarraïns. 

Des de fa anys que van caient alguns dels mites
que han conformat durant segles el panorama dels
herois d'Espanya. La sobrietat castellana, l'honor i
tots eixos romanços que ens han venut com a
nostres. 

La millor paraula que li diuen alguns historiadors
és mercenari. Altres de menys afables el tracten de
traïdor i venut. Hem vist també que va ser dels
primers «comissionistes» de la Història. Una
autèntica joia, vaja. I a Benicarló vam tindre la
pensada de dedicar-li un carrer, no el millor ni el
més il·luminat, però un carrer. 

Calia?

STREET LEGENDS BENICARLANDES (3)

text  VICENT T.�PERIS
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Durant tot el mes de juliol, s'ha
disputat el Torneig d'Estiu "Víctor
Pratsevall, que organitza el Club
Bàsquet Benicarló.

Els partits s'han disputat en
l'annex del Pavelló Municipal de
Benicarló, i ha comptat amb 24
equips de diferents categories.

L'esdeveniment ha congregat
nombrós públic que ha pogut gaudir
de bon bàsquet i després de la seua
finalització es van lliurar els trofeus
als millors, amb la presència del
regidor d'Esports, Carlos Flos

Quadre d'honor:

campeon sènior masculí: Agapitos Pekin
campeon 3x3 femení: Chicago cows
campeon 3x3 mini: Chili team
guanyador concurs triples sènior: David Sánchez
guanyador concurs triples infantil: Hugo Marzà
guanyador concurs triples aleví: Joel Sanz
guanyador concurs triples benjamí: Lucca García
guanyador concurs habilitats infantil: Robert Sadac
guanyador concurs habilitats aleví: Joel Sanz
guanyador concurs habilitats benjamin: Lucca García

text VICENT�FERRER foto CBB

Acaba el Torneig d'Estiu de Bàsquet "Víctor Pratsevall"

L'ajuntament de Benicarló ha tret a licitació la
redacció del projecte per a transformar l'antic centre
de salut i dels seus jardins per a la biblioteca
pública Manel García Grau i Sala Cultural Annexa,
així com de la Direcció facultativa de les obres i
instal·lacions necessàries per a la seua efectiva
posada en servei. 

A més, s'habilitarà una sala per a usos culturals en el
recinte. El projecte tenen un import de licitació de
84.000 euros, (IVA no inclòs), podent-se millorar a la
baixa i serà subvencionat pel projecte EDUSI de fons
europeus. Les obres tenen un cost benvolgut de

640.000 euros. L'edifici se situa en una parcel·la del
carrer Peníscola i l'adjudicatari haurà de solucionar el
problema de l'accés a l'àrea de salut, que es troba
situada en la primera planta, a la qual s'accedeix per la
mateixa porta. A més, s'haurà de reservar un
aparcament per a les dues ambulàncies amb les quals
explica el centre de salut. La planta baixa té una
superfície construïda de 998 metres quadrats. 

El consistori sol·licita que el projecte dividisca la zona
de biblioteca en accés, zona de control, zona
d'exposició de novetats, àrea de premsa i revistes, zona
de consulta mitjançant noves tecnologies, zona infantil i
zona juvenil. Totes elles estan qualificades com a
emissores altes de soroll.

La sala d'estudi, la zona
d'estudi en grup sala general de
lectura i consulta i zona d'estudi,
són no obstant açò espais en
silenci. En conjunt, es preveu que
els punts de lectura seran 150,
augmentant la capacitat de la
biblioteca actual. Finalment es
preveu la instal·lació d'un àrea de
descans amb sala de cafè i
comunicació a l'exterior de
l'edifici. En la sala cultural annexa
s'ha de preveure que el mobiliari
siga fàcilment apilable i una zona
d'escenari elevat. La data límit de
presentació és de 45 dies
naturals, explicats des del
següent al de la publicació de
l'anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló i es
presentaran en el Negociat de
Contractació (Secretaria General)
de l'Ajuntament.

PROJECTE NOVA BIBLIOTECA

text REDACCIÓ foto AB
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La valuosa oportunitat de créixer.

L'assumpte de les activitats culturals
organitzades per l'ajuntament té dues cares, com
una moneda i, igual que la moneda, precisa de les
dues cares per a tenir valor. Aquestes dues cares
són: els organitzadors i els assistents. En tots dos
casos, ens atreviríem a qualificar el resultat de tots
dos com a insuficient. 

Si Benicarló vol ser una ciutat viva culturalment,
hauria de tenir més i millors iniciatives per part del
consistori, doncs en la comparació amb les nostres
localitats veïnes, sense anar més lluny, eixim perdent
estrepitosament. Però també eixim perdent com a
públic, assistents, participants, còmplices d'allò que
se'ns ofereix. Si ho pensem amb calma, hi ha activitats
de sobres per a aquells que no vulguen passar-se la
vesprada veient el "Sálvame". També cal dir, però, que
el veritable problema que tenim és que no s'ha
aconseguit la necessària complicitat entre actes i
públic que fomente una vida cultural i social més
activa i productiva. Hauríem de posar tots de la nostra
part i assistir almenys a alguna de les propostes que
fan les regidories. Potser així les nostres crítiques
serien més encertades i podem millorar entre tots la
nostra ciutat, doncs ens hem quedat realment enrere. 

Qui no vulga veure-ho, ben atrinxerat en
l'autocomplaença institucional o en el còmode sofà del
menyspreu intel·lectual o de la ignorància, es perd la
valuosa oportunitat de créixer. I ès una llàstima.
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

El passat dimarts 1 d'agost es va trobar la totalitat
de la plantilla per a la pròxima temporada on, com
cada any, el repte principal serà envoltar-se dels
millors per a seguir creixent en tots els àmbits
possibles, des de jugadors fins a tot el que puga
necessitar el club. Per aqueix motiu s'ha
confeccionat un gran equip de professionals en el
Peníscola RehabMedic per a la pròxima campanya
que donarà començament el dimarts amb la
pretemporada.

Per a dirigir a la nova plantilla, i com a primer
entrenador, seguirà Albert Canilles "Cani", que estarà
assistit pel segon Héctor Núñez i pel preparador físic
Miguel Ledesma.

Completen el quadre el preparador de porters i
delegat de l'equip, Fanchi Gallardo; el Director esportiu
Alejandro Català "Cata", i el gerent Manuel de José
"Manolin".

L'àmbit sanitari queda encomanat al metge del club
Juan Contreras, al fisioterapeuta Joan i la Nutricionista

Rosa Arnau.

Com a cap de seguretat
repeteix Jaime Ramia i com a
cap de premsa s'estrena
Jonathan Fariñas.

Un quadre tècnic de primer
nivell que, sens dubte, posarà
el 110% per a fer d'aquesta
il·lusionant temporada una
realitat, uns bons pintors per a
completar un esperançador
quadre.

Futbol Sala Comarca: 
Tancat el cos tècnic del Peníscola RehabMedic per a la pròxima temporada

text i foto VICENT�FERRER

Carxofa: per a la Banda de Música pels excel·lents concerts que en dóna quasi cada
setmana. Primer va ser el de música de cinema, ací a Benicarló, que se'ns va fer curt, i
després a La Jana, on vam gaudir-la, juntament, amb la banda janenca. Enhorabona!

Panissola 1: no sabem que redimonis passa amb la  comissió de festes i el PP que no li
agrada que el cap visible de la comissió siga el regidor del ram. El problema és que el mal
rollo pot afectar a les mateixes festes. Senyors polítics, ens dóna igual el partit que siga, les
festes no són exclusives de ningú i són de tots. Deixem que trien el seu camí sense
entrebancs! Aquesta panissola és per a la classe política que no té prou visió de futur!

Panissola 2: quina pudor de gallinassa que fotia el dimarts passat!. Ja n'hi prou que
haguéssem de respirar tanta merda. Qui contamine que la pague.  A vore si d'una vegada
acabem amb aquestes olors infectes que assoten el poble cíclicament i els reposnsables
polítics li fiquen remei. Una panissola enganxosa per a ells!

CARXOFA i PANISSOLA
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STREET LEGENDS BENICARLANDES (3)

Feia anys que els col·laboradors de La Veu no
sopaven. No sopaven junts, vull dir. No conec
ben bé encara el motiu de la trobada. Celebrar la
sortida de la crisi encomanats de l'eufòria de
Mariano Rajoy, comentar la crisi perpètua del
mitjà o vaja vosté a saber. 

No és que ens atipàrem molt, que ja se sap que
de cara a la nit no van bé les farteres i els castellans
diuen allò que «de grandes cenas están la
sepulturas llenas» i no convé temptar ningú. Però la
reunió va aprofitar si més no per a desfogue general
del personal. Els més pessimistes -pessimistes des
del 1995- van continuar repetint el Karma que el
que convé fer és tancar d'una punyetera vegada la
paradeta i repartir-se els beneficis de l'empresa
com a bons germans. Els més optimistes, no tinc
clar quin paper va jugar el Rioja que s'ingeria en les
seues propostes, parlaven de verkamis, de
vendre'ns a uns xinesos com el València, de fer
samarretes amb dibuixos de Xavi Burriel o fins i tot

sortir a borsa. Els més assenyats..., no n'hi havia
cap de més assenyat.  

Parodiant el faraònic exregidor del PP davant
l'absència de determinades persones en la
inauguració de la capella del convent de sant
Francesc, no estàvem tots els que érem..., però -
això sí- sí que érem tots els que estàvem. Una
cadira es va quedar buida, precisament la que havia
d'ocupar un càrrec electe benicarlando que de tant
en tant volava per aquestes pàgines. No té perdó
perquè va intentar justificar-se dient que se n'havia
d'anar al Pinomusical de Peníscola o una cosa així.
Quina excusa de més poca substància. Al final en
vam ser dotze i no vam poder escenificar allò de
l'últim sopar per faltar-nos qui fera de Nostre
Senyor. Tampoc érem, que quede clar, los dose del
patíbulo com algú va insinuar. 

Bé i avant. Salut i humor que tinguem per,
independentment que aquesta «aventura» que va
néixer ara farà 22 anys continue, tornar-nos a trobar
més vegades i xarrar, xarrar molt i de tot. 

L'ÚLTIM SOPAR DE LA VEU DE BENICARLÓ. PER ARA...
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