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Dissabte 15 de juny hem
tornat a celebrar conjuntament
l'escola i l'AMPA la Festa Fi de
curs a la pista esportiva del CP
Mestre Francesc Català.

A les 18 hores es va obrir
l'Exposició de Treballs del curs
2012-2013 a l'espai del menjador
escolar.

A les 19 hores va començar el
festival amb l'exhibició del grup de
patinatge de les activitats
extraescolars de l'AMPA, per a
seguir ja a l'escenari amb els balls
dels grups de Funki i la
interpretació de tres cançonetes en
anglès per part dels alumnes més
menudets que han assistit a
aquesta activitat organitza per l'AMPA durant tot el curs.

A continuació va ser el torn de l'escola i que va obrir el cor
amb la interpretació de tres cançons per a seguir amb els balls
dels alumnes de l'escola per nivells, començant per tres anys
i acabant per sisè.

També es va fer el lliurament d'orles als alumnes que

passen d’infantil a primària i de la foto recordatori a l'alumnat
de sisè que ha acabat els seus estudis a l'escola.

A continuació tots plegats pares, alumnes, professors i
amics vam sopar acompanyats d'una bona música d'àmbient.
Per finalitzar l'acte l'AMPA va sortejar als voltants de les onze
de la nit diferents regals així com una magnífica bicicleta.

Va ser una exel·lent vetllada de fi de festa.

text i fotos 

CP MESTRE FRANCESC CATALAN

FESTIVAL FI DE CURS AL CP FRANCESC CATALAN
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Els problemes que tenen les famílies benicarlandas
ha obligat el consistori a mantenir el servei del menjador
social durant l'estiu. Així, a diferència d'altres edicions,
el servei no deixarà de funcionar durant els mesos de
més calor, encara que els encarregats de la gestió seran
les parròquies i Càrites i no la regidoría de Benestar
Social. D'aquesta manera, el servei no quedarà en
suspens i les famílies que fan ús continuaran acudint
diàriament a arreplegar el menjar a l'Escola de la Mar
Irta, excepte la setmana de Festes Patronals (del 17 al 25
d'agost) i l'última setmana de juny (del 24 al 30), que
s'aprofitarà per a fer una neteja general a les
instal·lacions. 

El Programa de Cooperació Local, ha servit des del
passat mes de setembre 16.960 menús, un 28% més que el
curs anterior. 3.360 menús s'han servit directament en el
menjador i 13.600 menús han estat distribuïts a famílies amb
fills menors d'edat. Aquestes dades suposen un increment
d'uns 5.000 menús més respecte de la temporada anterior,
que equival a un 28% d’augment. Actualment es serveixen
110 menús diaris (que inclouen amanida o entrant, un plat
amb carn o peix i postres) gràcies a l'equip de 78 voluntaris
que participen, organitzats en diversos torns, en l'elaboració
dels menús i la neteja diària del menjador. Alguns dels

voluntaris, a més de servir els menús, també han participat
durant tot el curs en sessions informatives sobre el
funcionament del menjador i uns altres fins i tot han realitzat
el curs de manipulador d'aliments. 

Per la seua banda, 11 persones usuàries del Menjador
Social també han fet un curs de neteja d'espais col·lectius.
De cara al mes de setembre, el servei del Menjador Social
es reprendrà tal com ha funcionat durant tot aquest curs que
ara s'acaba. Pel que fa a les aportacions, les donacions
econòmiques, de productes o de serveis, s'han incrementat
en un 20% respecte de la temporada anterior. A més,
enguany han participat mitjançant donacions en productes
l'Associació de la Dona Agricultora, la Confraria de
Pescadors Sant Elm, algunes entitats esportives i falles de la
ciutat, i les empreses Consum, Bon Preu, Fruites i Verdures
Senar, Benihort, Forn Sergio, Hosevenma i Promo Serveis,
a més de moltes persones a nivell particular. Les
associacions que participen de forma directa en el programa
del Menjador Social són Amay, Grup de Dons Progressistes,
Caritas, Creu Roja, Creame i Associació de la Dona.

L’HORT DE LES FLORS APORTA TAMBÉ EL SEU
GRANET DE SORRA

Després de quasi cinc mesos des que es va posar en
marxa, l'Hort de les Flors ja funciona a ple rendiment. La
parcel·la que cultiven els usuaris del Menjador Social ja ha
començat a produir i els tomàquets, enciams i maduixes
repartits per tota la parcel·la comencen a fer goig. La

text REDACCIÓ

UN BENICARLÓ SOLIDARI MANTINDRÀ EL MENJADOR SOCIAL A L'ESTIU

Resultats positius en la nova jornada del CATVAL, on
els joves benicarlandos van oferir altra vegada un gran
desplegament de joc i de qualitats tècniques en la pistes
de greenset del Club Tennis Serramar. 

Van aconseguir guanyar els seus partits Roger Alberto (7-
6 i 6-1), Esteban Van Camp (7-5 i 6-1), Diego Sánchez (6-3 i
6-2), Iratxe Serrat (6-4 i 6-3), Uriel Domenech (6-1 i 6-1) i Kiko
Mateo (6-3 6-4), avançant cap a les rondes finals. 

Pitjor sort van córrer Albert Alberich, Bernard Ferrer, Ausias
Domenech, Julia Pérez i Carla Folch, que malgrat realitzar un
gran tennis, no van poder amb els seus respectius rivals. 

Indicar també que a partir de la quarta setmana de juny,
donarà començament el circuit provincial d'estiu.

text i foto VICENT FERRER

Els tennistes benicarlandos aconseguiren sis victòries en el CATVAL
disputat en el Club de Tennis Serramar

El dissabte passat 15 es va celebrar a Onda la cinquena
prova puntuable de les Escoles Provincials de Ciclisme de
Castelló, amb la participació de l'escola del Club Ciclista
Deportes Balaguer de Benicarló. Els més novells de l'escola a
poc a poc van millorant les seues prestacions però els més
veterans van traient resultats, com el doblet en la carrera de
principiants. 

Resultats:

Promeses: Judit Mulet, 2a en gimcana i 7a en carrera (1a
fèmina). Andrés Sanabdón, 11é en gimcana i 5é en carrera. 

Principiants: Izan Monroig 4a en gimcana i 1r en carrera.
Marcos Alonso 3r en gimcana i 2n en carrera. Carla
Pruñonosa, 8a en gimcana  i 7a en carrera. 

Alevins: Isabel Balaguer, 7a en gimcana i 11a en carrera
(1a fèmina).

text i foto VICENT FERRER

Tres primers llocs dels joves ciclistes del CC Deportes Balaguer a Onda
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regidora de Benestar Social, Sarah
Vallés, que coordina el projecte, s'ha
mostrat molt satisfeta amb aquests
primers mesos de funcionament d'un
projecte que es va pensar com un
espai de convivència i
intergeneracional i que en poc temps
ha donat els seus fruits, no només en
forma de productes, sinó també
d'implicació, de conscienciació i
d'il·lusió.

Un dels màxims impulsors del
projecte, l'expert en agricultura
ecològica Mariano Bueno, ha
assegurat que està sorprés per la
col·laboració que han mostrat tots els
usuaris i s'ha mostrat convençut que
l'Hort de les Flors està complint
perfectament la funció social per la
qual es va crear. Bueno ha explicat
que enguany s'han plantat cultius de
temporada preferentment autòctons
comprant el planter ja fet i ha anunciat
que de cara a l'any que ve
ensenyaran els usuaris de l'Hort a fer
el seu propi planter. També ha explicat
que s'està elaborant un registre de
parcel·les els propietaris de les quals
estan disposats a cedir-les per a dur a
terme un projecte similar i ampliar així
al màxim el nombre de metres
quadrats de cultiu social.

Actualment, a l'Hort de les Flors es
cultiven uns 2.000 metres quadrats,
en una parcel·la cedida pel Col·legi La
Salle ubicada al carrer de la Sequieta.
Els cultius són totalment ecològics i
cada parcel·la compta amb un
programador de reg per tal d'utilitzar
la menor quantitat d'aigua possible

13.000 EUROS PER A
PROJECTES SOCIALS EN
BENICARLÓ 

Els projectes socials de
l'ajuntament de Benicarló continuen
rebent el suport d'empreses
particulars. L'última a protegir el camí
traçat per la regidoria de Benestar
Social és l'empresa Alespri, amb seu
en la ciutat, que destinarà 13.000
euros a aquestes causes. En concret,
el conveni que es va signar amb el
consistori compromet l'empresa a
invertir 4.000 euros en el projecte de
l’Hort dels Flors i altres 9.000 en el
menjador social. “En època de

bonança, havíem realitzat
col·laboracions que se centraven en
l'àrea esportiva amb projectes com el
del futbol sala, però la greu crisi
econòmica ha fet que ens
replantegem els objectius tenint en
compte que tants ciutadans ho estan
passant malament”, va explicar el
director general grup Alespri, Victorià
Prim. A pesar que Alespri havia
demanat gestionar aquesta aportació
des de l'anonimat, l'Ajuntament ha
considerat important donar a conèixer
aquest tipus de gestos perquè la
ciutadania de Benicarló ho conega i
siga conscient de la implicació de
l'empresa amb les necessitats del
municipi. La edil de benestar social,
Sarah Vallés, va recordar que
“l'empresa sempre ha volgut treballar

des de l'anonimat però tenint en
compte la importància del fet hem
considerat convenient donar a
conèixer la col·laboració”. En aquest
sentit, Vallés va incidir en “la
proximitat i sensibilitat” d'aquesta
empresa “amb els ciutadans de
Benicarló que estan passant per
moments de dificultat”. “És important
que empreses de Benicarló que estan
funcionant puguen aportar el seu
òbol”, va assenyalar la edil. Per la
seua banda, l'alcalde de la ciutat,
Marcelino Domingo, va realçar la
solidaritat de Alespri, “una empresa
que està funcionant” i va afirmar que
“és just que la societat benicarlanda
siga coneixedora d'aquestes
aportacions”

ve de la pàgina anterior

CAMPIONAT AUTONÒMIC BENJAMÍ A BENICARLÓ

Dissabte 15.06.2013, a la piscina municipal de Benicarló, tingué

lloc la disputa del campionat autonòmic benjamí per a la província de

Castelló.

L’equip del  club Natació Benicarló, dirigit per Lucia Vicente i Carla

Cornelles,  va estar format per 22 nedadors: Paula Falcó, Eva

Valdearcos, Blanca Zorrilla, Sergi Saura, Joan Gilabert, Andreu

Gilabert, Yago Mateo, Alejandro Balagué, Marta Cheto, Patrícia

Saura, Marina Flores, Laura Verge, Raul Carbó, Oscar García, Oriol

Lluch, Dylan Villanueva, Eric Alberich, Sara Vea, Sara Troncho, David

García, Joan Martín i Aitor Gil.

Els resultats més destacats del nostre equip foren els de Sergi

Saura que va guanyar 2 medalles (or als 100 lliures i bronze als 100

esquena) i Sara Vea que va fer bronze als 400 lliures.

CONTROL 6 A LA PISCINA OLÍMPICA DE CASTELLÓ:

SUPERLATIU, MARC VEA 

Per altra part, el mateix dissabte 15 i el diumenge 16, es va

disputar el control 6 a la piscina olímpica de la salera per a nedadors

infantils, júniors i absoluts. Aquest era el darrer control per a perfilar

marques i estat físic abans dels campionats d’estiu. El nostre equip,

dirigit per Miryam Martínez, va estar

format per  17 nedadors: Alberto Añó,

Carla Fresquet, Ana García, Nicole

Mateu, Jordi Curto, Alberto García,

Gisele Mateu, Clàudia Barrachina, Ester

Segura, Noemí Anta, Albert Astor, Marc

Vea, David Curto, Salva Sorlí, Gemma

Rillo, Carlos Fuente i David Valdearcos.

L’actuació més brillant fou, altre cop,

la de Marc Vea, que va aconseguir una

nova mínima nacional als 100 lliures i un

altra als 200 estils. Aquest nedador, que

porta ja 6 mínimes nacionals enguany,

està tenint una progressió rapidíssima i

s’està consolidant com la promesa

indiscutible de la natació benicarlanda.

També destacable la gran marca de

la jove Gemma Rillo, als 200 braça, que

la deixa a poques dècimes de la mínima

per a clasificar-se per als nacionals

infantils de Pontevedra.

GALA DE L’ESPORT 2013

A la gala de l’esport, que va tindre lloc dissabte 15 a l’auditori

municipal de Benicarló, el club natació Benicarló, com a entitat, va

estar representat pel seu president Adolfo Saura; com a millor

nedadora, per Irene Sorando i com a millor trajectòria, per Miguel

Piñana del Pino. 

PRÒXIMA COMPETICIÓ:  23 JUNY, TRAVESSIA DE SANT PERE

AL PORT DE BENICARLÓ.

text i fotos CNB

NATACIÓ



Amb el suport de Foto-Prix ha tingut lloc a la Penya
Setrill el lliurament del premis als guanyadors del
Concurs de Fotografia amb motiu de la X Marxa a Peu
Benicarló-Morella. 

El resultat ha estat el següent:
Modalitat macro: fotografia guanyadora, EL RELLOTGE.-

Autor, Jesús Fernández
Modalitat paisatgística: fotografia guanyadora, MARGE

QUE MARCA EL CAMÍ.- Autora, Rosa Lourdes Arenós.
Modalitat lliure: fotografia guanyadora EL OLIVO.- Autor,

Patxi Pèrez
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LOCAL ESPORTS

text JAUME ROLÍNDEZ

FOTOGRAFIES AL SETRILL

El BOE va publicar esta semana el llistat d'afectats per
l'aprovació definitiva del projecte de la N-340 entre Peníscola
i Vinaròs. El traçat es va aprovar definitivament el 28 de
desembre de 2012 i implica la declaració d'utilitat pública i la
necessitat d'urgent ocupació d'aquestes propietats per a
portar a terme els treballs. Els afectats han d'acudir a
l'Ajuntament de Benicarló el 8 i 9 de juliol, al de Peníscola, al
de Santa Magdalena el 10 de juliol, i en el consistori de
Vinaròs l’11 de juliol. A aquest acte haurien de comparèixer els
titulars de béns i drets que s’expropien personalment o
representats per persona degudament autoritzada, aportant
els documents acreditatius de títol de propietat, nota simple
del Registre de la Propietat i l'últim rebut de l'Impost de Béns
Immobles, i en el cas d'arrendaments, contracte i rebuts dels
últims sis mesos. De la documentació que s'aporte haurà
d'adjuntar-se fotocòpia per a la seua constància en
l'expedient. Així mateix, podran assistir acompanyats de Perits
i Notari.

text i foto NATÀLIA SANZ

AIXECAMENT D'ACTES PER LA VARIANT DE LA N-340

No, encara no me n'he anat. Ja m'he perdut un parell
d'exàmens. Però jo veig que ara mateix, faig molta falta a
casa meua. El papa es va recuperant poc a poc, gràcies a
les cures intensives que la Margot li està practicant amb
gran interès i perícia. Per sort la mama no es descuida
amb les seues feines i poc a poc anem surant. Els compis
de la facul em truquen i em van posant al dia de tot,
sobretot m'envien records dels profes, que es fan càrrec
de la meua situació i no amaguen la seua satisfacció per
haver de tornar-nos a trobar a classe el proper curs. 

De moment a casa ho tinc tot controlat. Per sort aquest mes
al papa li vindrà la paga doble i podrem fer front a les
despeses extraordinàries que l'estada de la Margot a casa ens
ha suposat a l'economia familiar. No em costa de reconèixer
que a casa s'està molt bé. La mama no em deixa fer res, la
Margot em fa companyia i el papa millora ostensiblement. A
més a més, ningú no em pressiona pel tema dels estudis. Si,
això és l'estat ideal. Aquesta setmana he parlat am el director
gerent de la modèlica empresa que edita aquest
imprescindible setmanari. Les coses ja s'han normalitzat i ara
he agafat jo les brides de la situació. Li he dit a aquest
honorable senyor que no li penso fallar, i que no deixaré
d'escriure ni una sola setmana. No vull ser com aquells que
em van precedir en aquesta pàgina, que a l'estiu se n'anaven
un parell de mesos de vacances i deixaven al pobre senyor
amb el cul a l'aire. 

Ara és l'hora de comentar allò que s'anomena la més
rabiosa actualitat. De moment, aquest dijous s'ha celebrat
l'assemblea de socis del Club Deportivo Benicarló, però jo no
puc escriure res al respecte perquè dijous al matí aquestes
línies ja han d'estar tancades i enviades. Per això, de tot allò
que va passar ahir, seran vostès degudament informats la
propera setmana. Si, ja sé que això és antiperiodisme, però jo
no puc fer res més. El respectable senyor director gerent m'ha
dit que el que tinga fet dimecres, que li envie, i la setmana que
ve la resta, que no passa res. Reconec que mai no havia tingut
un superior tan comprensiu i bona persona com l'actual. 

Però com que s'havia d'omplir la pàgina, dissabte passat
me'n vaig anar a l'auditori per tal de presenciar la Gala de
l'Esport local. No havia esta mai, però se'm va passar el temps
volant i vaig gaudir de valent. No em van sorprendre els
guanyadors dels guardons, especialment el senyor Gregorio
Segarra - millor persona vinculada amb l'esport local- a qui ja
fa anys que li l'haurien d'haver donat. Van ser tan emotives les
seues paraules, que fins i tot van fer que una llàgrima
regalimés per la meua galta. Jo algun dia voldria ser com ell.
El guardó a la millor entitat se'l va endur el Futbol Base, que
està fent una gran tasca en pro d'aquest esport i dels xiquets
que el volen practicar. Vaig sentir que havien presentat una
memòria que tombava de cul. El títol de millor esportista local
se'l va emportar una xiqueta del club Mabel que, a la seua
curta edat (la veritat és que no sé quant anus tenia però jo vaig

calcular que no més de deu) ja havia guanyat no sé quantes
medalles i premis que li diuen Marta Gimeno. No vaig fer cap
entrevista perquè estaven tots molt ocupats. Especialment jo.
Però el que més em va cridar l'atenció dels nominats als
diferents guardons va ser que quatre dels nominats, quatre,
pertanyien a la petanca i a una cosa que es diu "bolas y
bochas". 

Però tot i això, vaig parar l'orella a un grup de gent que
estava parlant...de futbol. Jo em feia el despistat o, millor dit,
el dissimulat. Era con si estigués sense estar, integrat amb
l'entorn com fan els camaleons. Tots passaven pel meu costat
sense advertir la meua presència. Era el més semblant que he
vist mai a l'home invisible. Llavors vaig sentir que un li deia a
un altre que el president dimissionari del futbol havia presentat
un altre escrit a l'ajuntament per qual es desdeia d'alguns dels
continguts del primer escrit. La conversa, que no vaig poder
seguir amb la nitidesa desitjada, em va donar esperances i fe
en que la propera temporada tindrem equip a preferent. Tan
vaig arrimar l'orella que vaig fotre un bac entre dues fileres de
butaques que em va costar tres dies de repòs i quatre tubs
d'ungüent.

NORMALITAT
text VICENT T. PERIS

L'abandó d'animals en la via pública i l'augment de les denúncies

per no arreplegar els excrements s'han convertit en veritables mals de

cap per a la Policia Local de Benicarló. Marcos Marzal, regidor de

Governació, va lamentar que, des de l'inici de la crisi, el passat va ser

l'any amb més abandó de mascotes en la via pública. En concret, 280

animals van ser abandonats a la seua sort en els carrers del municipi,

corresponent la xifra a 255 gossos i 25 gats. Els animals van ser

arreplegats pels serveis de l'empresa concessionària de recollida

d'animals al llarg de 2012, desbordant les xifres comptabilitzades fins

al moment. Així, en 2008 es van arreplegar 146 mascotes, mentre que

en 2009 la xifra va ascendir a 191, en 2010 185 i en 2011 va arribar

els 257 animals abandonats en el carrer. El consistori creu que és a

causa de la situació econòmica que travessen moltes llars en el

municipi. L'empresa concessionària del servei actua quan els veïns o

els agents de policia detecten l'abandó d'animals. 

Però els excrements en el carrer i l'incompliment de l'ordenança

que regula les condicions en les quals s'ha de traure a passejar a cada

gos també duen de cap a l'àrea de policia. Malgrat les nombroses

campanyes engegades per a evitar aquestes situacions, Marzal va

reconèixer que encara són molts els ciutadans que no arrepleguen els

excrements del seu animal quan ixen a passejar. Els agents han

arribat a vestir-se de paisà per a sorprendre els infractors, encara que

això no és tasca fàcil. AL final, com va reconèixer l'edil, són els propis

ciutadans qui alerten la policia sobre qualsevol irregularitat. Marzal va

explicar que en 2012 es van interposar 83 denúncies per excrements

en via pública, per tinença d'animals en condicions insuficients, per no

tenir identificat al gos, per passejar amb gos potencialment perillós

sense les mesures de seguretat oportunes com anar lligat amb

corretja i amb un morrió, pitjor també s'ha denunciat per criança i

venda de gossos sense llicència, per ensinistrar sense estar acreditat,

així com per potenciar l'agressivitat dels cans amb finalitats

prohibides, entre uns altres.

text NATÀLIA SANZ

BRUTÍCIA ALS CARRERS PER L’INCIVISME DELS AMOS DE GOSSOS
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OPINIÓ LOCAL

És senzillament una obvietat constatar que vivim en
una societat i en un moment històric en què les màquines
han adquirit un estatus central en les nostres vides i que
són valorades quasi com a divinitats. No fa pas tants anys
que vivíem sense mòbils i sense correus electrònics   ni
facebooks ni tantes altres històries. Ara ja no és així i la
nostra dependència de les maquinetes –que cada vegada
són més i més intel·ligents i, per tant,  totpoderoses- ens
converteix en un apèndix d’elles. A mida que les
maquinetes són més espavilades i fan moltes coses
interessants van adquirint una força que no tenien quan
les màquines només eren instruments per allargassar les
capacitats humanes –especialment físiques i sensorials i
també cada vegada més en l’àmbit del càlcul i dels
processos relacionats amb la comunicació i la informació.
Cada dia esdevé més real l’anunci de la dependència
humana dels objectes que feia Julio Cortázar –des de la
seva magistral prosa i ironia- quan ens presentava a un
bon home tot preocupat pel rellotge que li acabaven de
regalar i que, al capdavall, es constata que és ell el qui ha
estat regalat al rellotge.

Però aquesta febre per les màquines –i si pot ser en
la seva darrera versió, que d’aquí a pocs mesos ja serà
una versió paleolítica- implica conseqüències en molts
àmbits: el consum,l’exhauriment de recursos naturals
–que sovint s’exploten de manera desaforada i que per
tenir-ne el control es despleguen tot tipus d’estratègies- i
el volum de residus, hàbits quotidians, etc. Ara bé, la
relació entre mecanització i pèrdua de llocs de feina és un
fet objectiu i preocupant. Podríem posar per exemple
molts casos relacionats amb el teixit industrial o agrícola,
però en tinc prou tot citant dos casos del sector serveis.
Fa uns quants dies vaig llegir que les gasolineres volen
implantar un sistema de vigilància humana perquè han
augmentat molt els casos de clients que carreguen el
dipòsit però marxen sense pagar. L’aposta per la
mecanització intel·ligent va expulsar molts treballadors de
les gasolineres perquè la feina ja la feia el propi client i la
maquineta. I una cosa similar ha passat en transports
públics com el metro de Barcelona: van suprimir les
taquilles per maquinetes i sistemes de videovigilància i
ara cada dos per tres posen controls sorpresa en certes
estacions per enganxar als usuaris que no han pagat
bitllet. El mecanisme és curiós: es fan fora molts
treballadors –que des de la proximitat amb l’usuari a la
gasolinera o a l’estació- ja exercien un sistema de control
i de seguretat i, ara, sense aquest personal en actiu  en
cal contractar un de nou de vigilància que es mou sota la
consigna de la suposada culpabilitat de tots els clients. La
fórmula és senzilla: reduïm personal –i així suposadament
reduïm costos- i augmentem la presumpció de culpabilitat

de tots els clients i els sometem a controls sorpresa per
enganxar-los.

Probablement no hem de caure en una actitud
pròpia  dels blanquistes del s. XIX  que consideraven
necessari destruir les màquines perquè aquestes
destruïen els llocs de feina. Però sí que seria bo que
deixem de donar xecs en blanc a la suposada eficàcia
comprovada i la consegüent millora del servei que implica
l’adopció de màquines sofisticades i boniques. Les
màquines poden fer certes activitats més ràpidament que
els humans però els humans podem fer diverses tasques
alhora i amb una ductilitat molt important. És clar que els
venedors de maquinetes canten les excel·lències dels
estris totpoderosos  però sempre, tard o d’hora, cal que la
intel·ligència o la presència  humana actuí de nou per
cobrir els buits –sovint terribles- que deixen les
maquinetes.

Visca les màquines!

text JOAN HERAS

Fronteres

Els viatgers del tren Alvia podran viatjar
directament i sense transbordaments des de Madrid
fins a Benicarló del 21 de juny al 24 de setembre,
amb servei inclòs de trasllat des de l'estació fins als
llocs d'allotjament. El servei s'emmarca en les
accions que s'estan duent a terme des del Pla de
Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola.

Els bons resultats que es van aconseguir la passada
temporada han fet que el Pla de Competitivitat Benicarló-
Peníscola torne a oferir enguany als passatges del tren Alvia
procedents de Madrid el trasllat en autobús des de l'estació de
Renfe Benicarló-Peníscola fins als establiments on s'allotgen.
El servei de trasllat en autobús inclourà 4 serveis diaris: 2
recollides a l'estació i 2 trasllats fins a l'estació. L'empresa que
presta el servei és Autos Mediterráneo. Aquest és el segon
any que s'ofereix aquesta possibilitat. L'any passat un total de
3.657 passatger en van fer ús.

text i foto REDACCIÓ

Connexió directa: de Madrid a l'hotel

L'Antena Local de la Cambra de Comerç compta amb
un Punt d'Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) que
tramita les altes d'autònoms i societats limitades en
terminis de temps molt reduïts. L'objectiu és facilitar al
màxim l'emprenedoria i la creació d'empreses.

Totes aquelles persones que vulguen donar-se d'alta
d'autònoms o crear una empresa poden adreçar-se a l'Antena
Local de la Cambra de Comerç ubicada a Benicarló per tal de
realitzar tota la tramitació administrativa en temps rècord. Des
de la setmana passada, l'Antena Local s'ha habilitat com a
Punt d'Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) amb
l'objectiu d'agilitar al màxim els tràmits necessaris per a la
constitució i posada en marxa de les empreses.
Concretament, des de l'Antena Local, una persona es pot
donar d'alta d'autònom en menys de 30 minuts o crear una
societat limitada en menys de 48 hores. La tramitació
telemàtica es realitza a través del DUE (Document Únic
Electrònic) que, via Internet, complimenta els tràmits davant
dels diferents organismes públics. Pel que fa als autònoms,
primer es tramita l'alta a l'Agència Tributària i després a la

Seguretat Social i s'envia immediatament un missatge de
confirmació al mòbil de la persona interessada que assegura
l'efectivitat del sistema. Pel que fa a les societats limitades,
s'envia el DUE a la notaria escollida per l'emprenedor, al
Registre Mercantil, a l'Agència Tributària i a la Seguretat
Social, i en dos dies la societat està operativa. Tota la
tramitació telemàtica es realitza a través de la xarxa CIRCE
(Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses), que
garanteix l'eficàcia del procediment.

text i foto REDACCIÓ

Com donar-se d'alta d'autònoms en menys de 30 minuts
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Hi ha una dita espanyola que
afirma que “obras son amores i no
buenas rasones”. Ja n’estic fart de
venedors de fum. El nostre senyor
alcalde que vaja aprenent-se bé el
refranyer castellà perquè en
som  molts els que no ens
creiem res. Sí que
m’agradaria, sí, que a
Benicarló feren una planta
de compostatge europea
(?) d’aqueixes. Faria paper i
seria un puntaço. Però
també m’agradaria vore el
col·legi Ángel Esteban no ja
començat sinó acabat. I la
depuradora en marxa. I la
variant de la carretera
general. I la costa nord
arregladeta i sense perill. I
el passeig de la costa sud
construït. I l’Escola Oficial
d’Idiomes coma mínim
projectada. I els dos
instituts públics en unes
condicions pròpies del
segle XXI. I la rotonda per
accedir al centre comercial
(al que queda de centre
comercial)... I ací, que em
vinga al pensament, l’única
obra de certa envergadura
que s’ha iniciat i s’ha acabat
en aquesta legislatura és la
plaça dedicada al
recordadíssim capellà
secessionista Mossén José
Tomás Llorach. I ja és
casualitat que l’esmentada
plaça ocupe un lloc que de
mil ciutadans més de nou-cents
hagueren dit que havia d’estar ocupat
per un carrer i ja és casualitat que a la
plaça done la sortida de l’escola
pública concertada de les mongetes.
Sí, ja veu, senyora Garcia. Si no
recordo malament aquesta és l’única
obra del nucli urbà que ha vingut a
inaugurar el molt honodable pdezident
Fabda, sí dona, aquell que diuen que
s’ha deixat la dona i se n’ha anat a

viure a València amb una senyora
molt templada a la qual li ha “muntat”
una secretaria general.  Abans els rics
els muntaven pisos a les querides, ara
els rics (només polítics i banquers a
aquest pas) els munten un càrrec; bé
siga Fabda o bé siga el senyor Vert el
de la llei d’educació. Ho veu? Tots

molt de missa, molt del papa, tos
contra el divorci i a favor de la família
tradicional, però bé que... ja m’entén,
no? Acabo,  si em permet, el
comentari amb una altra dita
espanyola: “la jodienda no tiene
enmienda”. Com mínim per a un
sector de gent del PP.  

Frenètica activitat a les escoles i
instituts del poble. Com són aquests
mestres! Els retallen el sou, els

augmenten les ràtios, els imposen les
assignatures que els done la gana, els
lleven els programes, no els arreglen
les instal·lacions... i ells, caque que
caque, a dur els xiquets d’excursió, a
fer festivals de final de curs i a
organitzar setmanes culturals. Nostre
Senyor, amb la que els ve al damunt.

Abans deien allò del treball
d’un capellà, el jornal d’un
militar i les vacances d’un
mestre. Ara, amb les
propostes del ministre Vert,
es recuperarà allò de
“passes més gana que un
mestre d’escola”. Molts
s’han quedat sense feina,
alguns veuen com la plaça
que es pensaven que
tenien per sempre ha
desaparegut i són enviats a
llocs que no han demanat
mai, els han abaixat el sou
a tots, els augmenten els
dies lectius. Ja se sap que
ven molt això de “fer
treballar a aqueixa colla de
dropos”. Per al curs que ve
ja s’anuncia que les
recuperacions que es fan al
setembre es faran al juliol i
les classes començaran el
dia u de setembre.
Sensacional. A l’escola
pollaran tots de calor. I a
més, els xiquets podran fer
en quinze dies la feina que
feien en dos mesos.
Campions! Aquell turisme
familiar que ens visitava al
mes de juliol quedarà força
tocat perquè seran moltes
les criatures que s’hauran

de quedar a la “repesca” estival. I els
equips directius, suposo, organitzaran
el curs durant el mes d’agost. I així
tots contents i funcionarà tot millor i
els dropos dels mestres tindran les
mateixes vacances que tot el món. Ja
li dic, i encara els pega per les
setmanes culturals, els festivals i les
excursions. Que les facen Vert , la
nóvia i Rouco Varela les excursions!

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

text EL LECTOR

Nou premi per al treball de conservació de les oliveres
mil·lenàries del Territori del Sénia. En aquest cas ha estat
l'Associació Hispania Nostra qui ha destacat el treball fet
en aquesta zona, que abasta tres comunitats autònomes
articulades pel riu Sénia. El premi a la Conservació del
Patrimoni arriba per a destacar el factor de
desenvolupament econòmic i social fet efectiu pel
projecte integral de conservació i posada en valor de les
oliveres mil·lenàries que es concentren en aquesta zona.
El guardó s'emmarca en “els Premis Hispania Nostra a les
bones pràctiques en la conservació del Patrimoni
Cultural”. 

El jurat reconeix el treball realitzat per la Taula del Sénia per
integrar diverses dimensions del patrimoni: històric, cultural,
territorial, paisatgístic, mediambiental, productiu, educatiu o
social. A més vol distingir l'esforç de coordinació i el treball
conjunt de diversos municipis situats en les tres comunitats

autònomes que formen larte del projecte: Aragó, Catalunya i la
Comunitat Valenciana, que han sabut conjuminar esforços per
a salvaguardar aquest ric patrimoni natural. A través del
guardó, es busca també el reconeixement a l'exemplar
sensibilitat dels llauradors que han sabut donar valor a aquest
patrimoni immemorial anteposant-lo a criteris de rendibilitat
agrícola. El Projecte ha fomentat la millora i diversificació de
l'economia en la zona, amb el consegüent augment de la
rendibilitat per als seus propietaris, contribuint, a més, a la
consolidació per una banda de la identitat cultural espanyola i
mediterrània, que s'han agrupat per a salvar un patrimoni en
perill, les oliveres mil·lenàries, testimoniatge de la història i la
cultura d'un territori en el qual s'han inventariat 4.080
exemplars. La presidenta d’Hispania Nostra, Araceli Pereda,
va fer públics els premis el 14 de juny, en el marc de la XXXII
Reunió d'Associacions i Entitats per a la defensa del Patrimoni
Cultural i el seu entorn, que es va celebrar a Pamplona. Al
costat del projecte de les oliveres mil·lenàries, també s'ha
premiat al Parc Fluvial de Pamplona, a la Universitat d'Alcalá i
la senyalització del Recinte Monumental de la Alhambra i el
Generalife.

text NATÀLIA SANZ

PREMI PER A LA TAULA DEL SÉNIA
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La Demarcació de Carreteres ha autoritzat finalment
l'Ajuntament a obrir l'avinguda del Maestrat per poder
accedir a la carretera nacional 340. El nou accés millorarà
notablement el trànsit que es concentra ara al carrer de
Sant Francesc.

L'accés de Benicarló a la N340 guanyarà una sortida en
breu amb l'obertura de l'avinguda del Maestrat. Després de
mesos de tràmits administratius la Demarcació de Carreteres
de l'Estat a València ha emés finalment l'informe que autoritza
l'Ajuntament a obrir el carrer que enllaça amb la N340 a la
zona del Sector 7, on s'ubicarà el CEIP Ángel Esteban.
L'autorització de Carreteres està condicionada al fet que els
cotxes no puguen creuar la N340, és a dir, que els cotxes que
vindran de Peníscola podran entrar per l'avinguda del
Maestrat, però no els que vinguen de Vinaròs. De la mateixa
manera, els que vulguen sortir de Benicarló a través de
l'avinguda del Maestrat, ho podran fer en direcció cap a
Vinaròs però mai en direcció a Peníscola. D'aquesta manera
s'evitaran al màxim les situacions de perill que es generaven

anteriorment. Ara mateix, l'obertura està pendent que es
col·loquen uns pivots de plàstic per tal de fer ben visible la
sortida. També cal augmentar la senyalització vertical per
recordar els conductors que no es pot creuar la carretera.
Aquests treballs aniran a càrrec de la Brigada d'Obres i
Serveis.

text REDACCIÓ

Carreteres autoritza l'Ajuntament a obrir l'avinguda del Maestrat

L'AVE ha arribat aquesta setmana a Alacant. Des
de Madrid, és clar, no des de València ni des de
Barcelona. Passant per Albacete, una ciutat de gran
valor estratègic, com és ben sabut. Els alacantins ja
poden estar contents. Ara compten amb una
infraestructura fonamental, el tren que sens dubte
necessitaven: la connexió amb la gran capital, la
salvació econòmica per al País Valencià. Ara els
madrilenys poden arribar a la Mediterrània en menys
de dues hores. Enhorabona.

Els grans estrategs espanyols han dissenyat per als
valencians un futur esplendorós. Serem un dels motors
econòmics d'Ep·panya, gràcies al sector turístic,
capdavanter de la nostra recuperació econòmica. Gràcies
als turistes madrilenys que ompliran Benidorm. És clar
que l'aposta podria ser pel turisme estranger, fins i tot per
un turisme de qualitat que no es basés només en el sol i
la platja. Però és més fàcil i segur optar pels visitants de
la meseta. I sobretot millor per als madrilenys, que així
tenen més a prop la platja. Ara, per fi, Madrid té platja, o
la té a només dues hores d'Atocha. I els valencians
podem assolir la nostra vocació històrica, la nostra
voluntat dins la indissoluble unitat de destí espanyola: ser
la platja de Madrid, convertir-nos en un país de cambrers
i socorristes a major glòria del turista castellà. Quina millor
manera d'"ofrenar noves glòries a Espanya"?

És veritat, per què negar-ho, que mentre es gasten
diners en aves tenim una educació retallada per totes
bandes. Al cap i a la fi, per a què volem millorar l'educació,
si hem de treballar en una botiga de souvenirs? És cert
que amb la milionada que costa aquest tren, es podrien
haver cobert molts altres serveis que, per a alguns
ciutadans, poden tenir preferència. Com per exemple el
corredor mediterrani, que garantisca una vertebració
econòmica amb Barcelona i França. Per a aquests (pocs)
ciutadans crítics, tenim el servei d'intoxicació mediàtica
que parla del prestigi que suposa tot plegat; que som el
segon país del món després de Xina en quilòmetres d'alta

velocitat (en tenim més que Alemanya, i que Merkel
ràbie); que això dóna visibilitat a la "marca Espanya". I
l'espanyol mitjà aviat deixarà les crítiques, i passarà a
sentir-se cofoi i a cantar "yo soy español, español"... i a
mirar jugar la selecció.

Si, malgrat tot, alguns valencians desagraïts (entre
els quals, de ben segur, molts lectors d'aquest pamflet
infame) persisteixen en la seua actitud negativa, seran
titllats ràpidament d'antiespanyols (un insult, com tothom
sap), contraris al bé comú, antisistema, radicals. Res
podrà aturar l'expansió triomfant de l'AVE per tot Espanya,
passant sempre per Madrid. Ens enfonsarem en la
misèria més absoluta, però tindrem unes vies d'alta
velocitat que seran l'enveja d'Europa i el món. O la riota?

La platja de Madrid
text  CARLES LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

Durant els mesos de juliol i
agost, el Mercat Sostenible de
Benicarló s'instal·larà cada
diumenge a la vesprada al
carrer d'Hernan Cortés com un
complement a l'oferta turística
de la ciutat. Aquest diumenge
23 de juny tindrà lloc l'última
edició de l'hivern.

A partir del proper 7 de juliol i
fins al 25 d'agost, el Mercat
Sostenible ampliarà la seua
oferta i s'instal·larà tots els
diumenges de 17.30 a 21.30
hores al carrer d'Hernan Cortés.
Els més de 40 estands que durant
tot l'any han participat d'aquesta
iniciativa continuaran oferint els
seus articles de segona mà,
artesania local i molts altres
productes. Tot, amb l'objectiu de
complementar l'oferta turística
que durant l'estiu es concentra al municipi. El Mercat
Sostenible de Benicarló, que va nàixer ara fa un any, ha anat
incorporant noves parades i nous productes, ha millorat
l'oferta i ha passat d'una edició a dos mensuals. Ara, amb
l'ampliació a una edició setmanal, es pretén donar suport no
només a l'aspecte turístic del Mercat sinó també a la seua
vessant social i al foment de l'emprenedoria dels artesans

locals. Cal recordar que el Mercat Sostenible és un programa
de les regidories de Benestar Social, Medi Ambient i
Participació Ciutadana que té com a principals objectius cobrir
les necessitats bàsiques de les persones amb risc d'exclusió
social i també promoure valors ambientals i fomentar les
bones pràctiques de consum responsable.

text REDACCIÓ

El Mercat Sostenible s'amplia a tots els diumenges de l'estiu



és una idea. I si no us ho creieu, a
banda de pegar una ullada per allí,
ací teniu aquesta foto de la
Caracola quan encara estava a mig
fer. A que mola, eh!

Orinant entre carxoferes
I parlant de portades, què devien

voler insinuar els que manen de La
Veu amb el pixador de Brusel·les a
la portada de la setmana passada?
Sí, el Manneken Pis tan famós, què
feia allí? A vore, ho diem perquè allí
ho fa en una tassa i ací... sembla
que ho fa damunt les carxoferes,
que ja em diràs quin gust! Ara que,
ja se sap, qui pot caga on vol i qui
no en un pot. No tenim molt clara la
idea que portaven, sobretot quan es
pregunten si el que ens ha de portar
Marce de la capital europea és una
planta de compostatge. A vore, que
les plantes europees són més
bones que les espanyoles? Que ací
tindríem carxoferes pixumades?
Osti tu, quin embolic! O hi havia
alguna cosa més al darrera dels
pixadors i no ens ho volen contar?
El cert és que per més que haja
agradat a alguns (i ja ens en fem
càrrec del gust que tenen...), allò no
tenia cap lliga. A vore si el Lector és
capaç de traure'n l'entrellat.

Més de la xarxa
Sembla que és inevitable. Us heu

adonat que a poc a poc anem
dedicant més espai a comentar
esdeveniments o intervencions que
s'han produït a Internet? No sabem
on anirem a parar. L'ocurrència de la
portada va fer córrer rius de tinta
digital per la xarxa. A un, aquell del
posat interessant a la foto, li agrada,
encara que no explica la
interpretació que en fa;  a Natàlia li
agrada que li agrade (mmmmm....) i
l'oposició no hi veu la gràcia perquè,
deslligos a part, Marce va tornar
amb les butxaques buides, ni el
souvenir de la ciutat ens va dur.

Àlvar en retirada
Els tafaners també ens hem

assabentat que un dels

col·laboradors de la casa en temes
sindicals, Àlvar Anyó, deixa la
primera línia de la lluita obrera.
Segons ens hem assabentat els
seus companys sindicals de brega li
van dedicar un fort aplaudiment en
el dinar que van fer després del
Consell Nacional que van celebrar a
Algemesí. Nosaltres, com a tafaners
que som i que de tot ens
assabentem, no podem més que
sumar-nos a l'ovació (que bé que
parlem, ni el mateix Àlvar ho faria
millor). Ara, recollons, van triar un
bon lloc, el casino antic de la
població, per fer la queixalada. Els
tafaners ens preguntem qui farà ara
el paper d’Alvar reivindicatiu,
samarreta inclosa, que treia els
colors als pperos de la zona o als de
fora quan venien a passejar-se ací,
com la passada setmana a
Peníscola. Com l’enyorarem al
barbut este! Ací us el deixem en el
seu últim discurs davant dels
companys mudat amb samarreta.
Igual faria bona parella de ball,
polític ens referim, amb Mònica

Oltra, que d’això de samarretes
reivindicatives també n’entén prou,
no? A Cotino segur que li agafava
un batistot si se'ls trobava els dos
junts a les Corts Valencianes en pla
reivindicatiu! Seia divertit. Bé,
només era una idea... Però seria
bona, eh! 

Maribel diu adeu a Masterchef 
Doncs si, algun dia havia de

passar: la nostra representant en
Masterchef, Maribel, ha estat
eliminada del concurs. Això sí, s'ha
anat amb magnificència. En primer
lloc, perquè va fer que el programa
fóra divertidisim. Primer, li va llevar
un peix a altre concursant, així,
perquè li feia falta. Després quasi li
dóna un atac perquè havia de fer un
d'aqueixos menjars moderns i
finalment, li va ficar la brega a un
dels companys, en pla "aquesta te
la guarde". Perquè és així de
sincera. D'altra banda, el comiat de
Maribel fou el plat fort del programa,
si es permet l'expressió. El jurat va
anar a acomiadar-se d'ella en
persona i quasi trenca a plorar fins
l'apuntador. Si ha açò li sumem que
ha estat el primer programa de la
història a desbancar a Gran
Hermano en les audiències, què
més es pot dir. Maribel ha fet passar
als benicarlandos unes nits molt
divertides i ha promocionat el poble
i la carxofa quant ha pogut. A veure
si agafen exemple altres ciutadans,
seria genial veure a un benicarlando
en Humor Amarillo o en el 1,2,3...
ah, no que estos ja no els fan!

ve de la pàgina anterior
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Maribel, la reina de les carxofes, se’n va de MasterChef.
Maribel s'ha quedat a les portes de la gran final de
MasterChef. 

Ha posat en relleu el valor la cuina tradicional i Pepe
Rodríguez va reconèixer que la seua trajectòria ha estat "un
cant a la cuina popular", la de les mares i àvies, de la qual han
begut els grans xefs actuals. L’esferificacin, una tècnica
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MARIBEL ABANDONA MASTERCHEF ENTRE LLÀGRIMES

Benicarló ha iniciat oficialment aquest cap de setmana
la temporada de platges. La policia de platges i els llocs
de vigilància ja es troben a ple funcionament per a
garantir la seguretat dels banyistes i usuaris de les tres
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ordenances relacionades amb matèries turístiques. 
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66-16 a la primera part
Els tafaners, que no coneixem el

repòs en la dedicació a la nostra
tasca d'observació dels racons més
poc il·luminats de la realitat
quotidiana, hem posat l'ull al paper
que ocupa el nostre poble en les
guies turístiques. La cosa va sorgir
quan ens en va caure a les mans
una de les més conegudes i resulta
que parlava del nostre poble. A vore,
parlar el que diríem parlar,
metafòricament, no ho feia,
evidentment, però per escrit,
literalment, si fa o no fa, tampoc.
Doncs al que anem, que vam pegar
una ullada la Guia de la Comunidad

Valenciana de El País-Aguilar i, osti
tu,  quina vergonya! I és que si fem
cas del que allí surt, ben poc o no
res cal destacar. Parla de l'església
de Sant Bartomeu... i poc més. No
diu res del convent de Sant
Francesc, ni del poblat ibèric, ni de
l'escultura d'Esteve, ni de la capella
gòtica de Sant Gregori. Tampoc s'hi
esmenta l'antic ajuntament ni la
imatge romànica de la Mare de Déu
que es conserva a l'ermita de sant
Pere. La cuina de la casa del
Marqués tampoc existeix. I per no
saber els autors de la guia tampoc
es deuen haver assabentat que
Benicarló és un poble on també fan
falles i que és el centre de producció

d'un vegetal amb denominació de
qualitat: la carxofa. La guia no diu
res tampoc de la ruta del pinxo de
carxofa i dels restaurants, ni tampoc
del diumenge de la demostració de
cuina carxofera, ni de la torrada
popular de carxofes autòctones. En
total, destina 15 línies d'una pàgina
que està a doble columna. Som els
primers que ho hem vist? No ha
protestat mai ningú ni a nivell
particular ni a nivell institucional? És
que la regidora de turisme ni tots els
tècnics no consulten les guies? És
que el nostre regidor d'Agricultura
no sap on s'ha de promocionar la
carxofa? Tanta carxofa i tanta volteta
per l'estranger i no sap que ací
també s'ha de promocionar la
carxofa? És que el nostre alcalde no
sap que diu una de les guies més
populars del país? Doncs, tot això,

algú ho hauria de fer! No sé, qui té la
competències de Turisme? Ah, una
coseta més: el poble del costat del
nord es mereix 66 línies.

Sense ofendre
Tenim entés que el passat cap de

setmana Peníscola va acollir un
triatló on van participar 400 atletes, i
que va discórrer per  més d’un
poble, allotjan-se la gran majoria,
ells i els acompanyants, als hotels
peníscolans. Al poble del costat del
nord, una concentració de ciclistes
omplia el carrer d’esportistes i de
públic. Tant a un com a l’altre el
suport institucional de promoció va
ser molt important. Ací, fa dos
setmanes, es va celebrar el
certament handbike amb molt poc
públic i poca difusió institucional.
Dins de dos setmanes tindrem la
Peníscol-Benicarló de natació que
enguany, per categoria, entra en el
Circuït autonòmic d’Aigües Obertes
ique podria ser internacional aviat, i
poca o nul·la difusió institucional se li
està donant. Això sí, sense ofendre
ningú, mentrestant, a Benicarló,
matxos i humans participaven en la
volta en carro i es cagaven als
carrers. Compte, els matxos. I de la
difusió que ha tingut... sííí, com a la
guia del paràgraf anterior... ni a la
premsa ni a l’internet. Visca la
promoció institucional!

Benicarló al fcbk
Mireu, ens comentava un tafaner

que val la pena fer-se un perfil a fcbk
del “no ets de Benicarló si no...”,
només per les fotos que hi van
apareixent. Ja sabien estos de La
Veu el que es feien quan els van
traure de portada, ja! La repercussió
podríem qualificar-la de ben sonada.
Nosaltres, a banda de ficar el nas
per tot arreu, també llancem idees i
trobem que no li aniria gens
malament al nostre ajuntament
aprofitar la iniciativa, per exemple,
per promoure una bona exposició de
la transformació que ha sofert
Benicarló al llarg del segle. Només

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
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OPINIÓ

Sorpresa en l'ajuntament de Benicarló per l'augment de
matriculacions en la Escola d’Estiu. El pròxim 1 de juliol
començarà de nou aquest servei, engegat pel consistori ara fa
19 anys. I contràriament al succeït en els últims anys a causa
de la crisi econòmica, la matriculació ha augmentat trencant la
tendència a la baixa. La incidència de l'atur va provocar que
sobretot en els dos últims estius descendira el nombre de
xiquets que assistien a l'escola, pel fet que molts pares
estaven a l’atur. Enguany, no obstant això, l'escola començarà
amb 369 xiquets i xiquetes matriculats, una xifra que suposa
un augment respecte de l'any anterior de 26 nous alumnes.
Els serveis de cangur (de 9 a 10 hores) i de matí (de 10 a 13
o 14 hores) també han incrementat notablement el nombre de
matrícules. Pel que fa a les dates més demandades, les dues
quinzenes del mes de juliol continuen sent les que més
matrícules han registrat. La primera quinzena d'agost, l'única
en la qual s'ofereix el servei, sol ser menys demandada per les
vacances dels pares. 

Per edats, els alumnes més nombrosos són els d'educació
infantil (150), seguits dels xiquets i xiquetes de primer i segon
de primària (118). Per centre de procedència, els que més
alumnes aporten són el CEIP Marquès de Benicarló (118),
seguit del col·legi La Consolació (116) i el CEIP Eduardo
Martínez Ródenas (94). Els 369 xiquets que acudiran a

l'Escola d'Estiu es repartiran entre el CEIP Martínez Ródenas,
els alumnes més menuts i sense servei de menjador, i el CEIP
Marquès de Benicarló, que acull alumnes de totes les edats
amb servei de menjador i de vesprada inclosa. Tanmateix, els
germans podran acudir al mateix centre. La setmana que ve
començaran les matrícules per a l'aula d'educació especial
dirigida a usuaris amb discapacitat física, psíquica o sensorial,
en horari de matí i servei de menjador. En els 19 anys de
funcionament, l'Escola d'Estiu ha anat incrementant de
manera progressiva el nombre d'alumnes i s'ha consolidat
com un servei municipal de referència dins de l'oferta
d'activitats d'estiu.

text NATÀLIA SANZ

AUGMENT DE MATRICULES A L’ESCOLA D’ESTIU



M I S C E L · L À N I A

Solidaritat

Difícils i complicats els temps que corren. I és que per
molt que ens vulguen enganyar, sí, enganyar amb el seus
eufemismes, abans Zapatero, amb els famosos “brotes
verdes”, i ara Rajoy, amb “unas cifras de paro
esperanzadoras”, la gent ja n’està tipa de tantes i tantes
mentides... polítiques, atés que la realitat ens diu ben a les
clares que “no hay ni para un mendrugo de pan”.

Com havíem dit abans, en estos temps difícils i
complicats que corren, és quan es veu la realitat social i
solidària de un poble que, desgraciadament, i massa
vegades, contrasta amb la miopia de l’administració que
només mira per ella mateixa i el seu benefici oblidant-se que
la política també ha de ser social.

Tanta retallada, tant de destrossar els drets socials,
aconseguits durant anys i anys d’esforç per part de tota la
societat i hem de veure com una classe política corrupta,
que paradoxalment ens ha portat a esta situació, resulta que
ha de ser la que ens ha de traure d’ella. Què Déu ens agafe
confessats!

La sort és que encara que l’administració és cega davant
aquesta realitat quotidiana no ho és així la societat civil que,
en temps difícils acaba fent la feina que li tocaria a ella. Així,
gràcies a l’esforç desinteressat de persones i entitats, que
treballen per ajudar a qui menys té, ací a casa nostra podem
tenir un menjador social que no farà “vacances” d’estiu. Així,
podrà continuar ficant el seu granet de sorra solidari perquè
la gent que ho necessite tinga un plat de calent que portar-
se a la seu boca durant aquest període on, inicialment, no es
contemplava que estigués obert.

Igualment, destacar el suport econòmic i material
d’algunes empreses que, també desinteressadament,
aporten el seu granet de sorra econòmic per fer possible el
manteniment d’aquest projecte social i solidari.

Moles gràcies a tots!
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Carxofa 1: un basquet de carxofes de les de l’hivern, atapidetes, amb el coret ben blaquinós amb la
DO, per el sindicalista, i amic d’aquesta casa, Àlvar Anyó, per la seua feina, massa vegades sorda, però
constant, al capdavant del l’STEPV d’aquestes terres lluitant pels drets dels treballadors de
l’ensenyament. Deixa la primera línia de la lluita sindical però la seua empremta segur que perdurarà.
Gràcies Àlvar!

Carxofa 2: una altra carxofeta, com les de dalt, per a totes les entitats i empreses que han fet i fan
possible que el menjador social continue durant l’estiu. La solidaritat, en aquests temps que corren, no és
precisament una moneda de canvi massa popular. Gràcies per la vostra ajuda.  

CARXOFA I PANISSOLA

twitter:

@Elstafaners 

mail:

veubenicarlo@gmail.com

"Bonitos PPobles"Per Xavi Burriel

EL CÒMIC
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quinzenes del mes de juliol continuen sent les que més
matrícules han registrat. La primera quinzena d'agost, l'única
en la qual s'ofereix el servei, sol ser menys demandada per les
vacances dels pares. 

Per edats, els alumnes més nombrosos són els d'educació
infantil (150), seguits dels xiquets i xiquetes de primer i segon
de primària (118). Per centre de procedència, els que més
alumnes aporten són el CEIP Marquès de Benicarló (118),
seguit del col·legi La Consolació (116) i el CEIP Eduardo
Martínez Ródenas (94). Els 369 xiquets que acudiran a

l'Escola d'Estiu es repartiran entre el CEIP Martínez Ródenas,
els alumnes més menuts i sense servei de menjador, i el CEIP
Marquès de Benicarló, que acull alumnes de totes les edats
amb servei de menjador i de vesprada inclosa. Tanmateix, els
germans podran acudir al mateix centre. La setmana que ve
començaran les matrícules per a l'aula d'educació especial
dirigida a usuaris amb discapacitat física, psíquica o sensorial,
en horari de matí i servei de menjador. En els 19 anys de
funcionament, l'Escola d'Estiu ha anat incrementant de
manera progressiva el nombre d'alumnes i s'ha consolidat
com un servei municipal de referència dins de l'oferta
d'activitats d'estiu.

text NATÀLIA SANZ

AUGMENT DE MATRICULES A L’ESCOLA D’ESTIU



és una idea. I si no us ho creieu, a
banda de pegar una ullada per allí,
ací teniu aquesta foto de la
Caracola quan encara estava a mig
fer. A que mola, eh!

Orinant entre carxoferes
I parlant de portades, què devien

voler insinuar els que manen de La
Veu amb el pixador de Brusel·les a
la portada de la setmana passada?
Sí, el Manneken Pis tan famós, què
feia allí? A vore, ho diem perquè allí
ho fa en una tassa i ací... sembla
que ho fa damunt les carxoferes,
que ja em diràs quin gust! Ara que,
ja se sap, qui pot caga on vol i qui
no en un pot. No tenim molt clara la
idea que portaven, sobretot quan es
pregunten si el que ens ha de portar
Marce de la capital europea és una
planta de compostatge. A vore, que
les plantes europees són més
bones que les espanyoles? Que ací
tindríem carxoferes pixumades?
Osti tu, quin embolic! O hi havia
alguna cosa més al darrera dels
pixadors i no ens ho volen contar?
El cert és que per més que haja
agradat a alguns (i ja ens en fem
càrrec del gust que tenen...), allò no
tenia cap lliga. A vore si el Lector és
capaç de traure'n l'entrellat.

Més de la xarxa
Sembla que és inevitable. Us heu

adonat que a poc a poc anem
dedicant més espai a comentar
esdeveniments o intervencions que
s'han produït a Internet? No sabem
on anirem a parar. L'ocurrència de la
portada va fer córrer rius de tinta
digital per la xarxa. A un, aquell del
posat interessant a la foto, li agrada,
encara que no explica la
interpretació que en fa;  a Natàlia li
agrada que li agrade (mmmmm....) i
l'oposició no hi veu la gràcia perquè,
deslligos a part, Marce va tornar
amb les butxaques buides, ni el
souvenir de la ciutat ens va dur.

Àlvar en retirada
Els tafaners també ens hem

assabentat que un dels

col·laboradors de la casa en temes
sindicals, Àlvar Anyó, deixa la
primera línia de la lluita obrera.
Segons ens hem assabentat els
seus companys sindicals de brega li
van dedicar un fort aplaudiment en
el dinar que van fer després del
Consell Nacional que van celebrar a
Algemesí. Nosaltres, com a tafaners
que som i que de tot ens
assabentem, no podem més que
sumar-nos a l'ovació (que bé que
parlem, ni el mateix Àlvar ho faria
millor). Ara, recollons, van triar un
bon lloc, el casino antic de la
població, per fer la queixalada. Els
tafaners ens preguntem qui farà ara
el paper d’Alvar reivindicatiu,
samarreta inclosa, que treia els
colors als pperos de la zona o als de
fora quan venien a passejar-se ací,
com la passada setmana a
Peníscola. Com l’enyorarem al
barbut este! Ací us el deixem en el
seu últim discurs davant dels
companys mudat amb samarreta.
Igual faria bona parella de ball,
polític ens referim, amb Mònica

Oltra, que d’això de samarretes
reivindicatives també n’entén prou,
no? A Cotino segur que li agafava
un batistot si se'ls trobava els dos
junts a les Corts Valencianes en pla
reivindicatiu! Seia divertit. Bé,
només era una idea... Però seria
bona, eh! 

Maribel diu adeu a Masterchef 
Doncs si, algun dia havia de

passar: la nostra representant en
Masterchef, Maribel, ha estat
eliminada del concurs. Això sí, s'ha
anat amb magnificència. En primer
lloc, perquè va fer que el programa
fóra divertidisim. Primer, li va llevar
un peix a altre concursant, així,
perquè li feia falta. Després quasi li
dóna un atac perquè havia de fer un
d'aqueixos menjars moderns i
finalment, li va ficar la brega a un
dels companys, en pla "aquesta te
la guarde". Perquè és així de
sincera. D'altra banda, el comiat de
Maribel fou el plat fort del programa,
si es permet l'expressió. El jurat va
anar a acomiadar-se d'ella en
persona i quasi trenca a plorar fins
l'apuntador. Si ha açò li sumem que
ha estat el primer programa de la
història a desbancar a Gran
Hermano en les audiències, què
més es pot dir. Maribel ha fet passar
als benicarlandos unes nits molt
divertides i ha promocionat el poble
i la carxofa quant ha pogut. A veure
si agafen exemple altres ciutadans,
seria genial veure a un benicarlando
en Humor Amarillo o en el 1,2,3...
ah, no que estos ja no els fan!

ve de la pàgina anterior
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Maribel, la reina de les carxofes, se’n va de MasterChef.
Maribel s'ha quedat a les portes de la gran final de
MasterChef. 

Ha posat en relleu el valor la cuina tradicional i Pepe
Rodríguez va reconèixer que la seua trajectòria ha estat "un
cant a la cuina popular", la de les mares i àvies, de la qual han
begut els grans xefs actuals. L’esferificacin, una tècnica
culinària d'avantguarda, va posar punt i final al pas de Miss
Carxofa pel programa, que va ser incapaç de reproduir els
nyoquis amb tòfones de Jordi Cruz. Maribel va penjar el seu
davantal, deixant alguns dels moments més divertits del
programa i repetint una vegada i una altra que el seu
ingredient preferit són les carxofes de Benicarló. En el seu
comiat, Maribel aconsegueix "EL MINUT D'OR", amb més de
4 milions d'espectadors i un 25.7% de quota de pantalla. La
benicarlanda es va imposar a la final de 'Gran Hermano', que
va viure aquest dimarts el final de la seua catorzena edició i ho
va fer amb una quota més baixa de l'esperat.

text NATÀLIA SANZ

MARIBEL ABANDONA MASTERCHEF ENTRE LLÀGRIMES

Benicarló ha iniciat oficialment aquest cap de setmana
la temporada de platges. La policia de platges i els llocs
de vigilància ja es troben a ple funcionament per a
garantir la seguretat dels banyistes i usuaris de les tres
platges del municipi. En el cas dels agents de platja,
patrullaran fins el 15 de setembre. Els quatre agents faran
tasques relacionades amb la vigilància de platges,
informació, col·laboració ciutadana i compliment de les
ordenances relacionades amb matèries turístiques. 

A més, també vetlaran pel compliment de l'Ordenança de
seguretat en l'ús, gaudi i aprofitament del litoral (compliment

de les hores de bany o de les senyalitzacions preventives) i
altres relacionades amb l'ocupació de l'espai públic per part de
autocaravanes o altres vehicles. D'altra banda, i com ja va
succeir l'any passant, seran els Serveis Públics Municipals de
Benicarló els encarregats de la neteja de les platges i del
manteniment de les infraestructures. Durant els últims dies,
els operaris han estat realitzant les tasques necessàries de
muntatge i reparació del mobiliari i neteja de les platges per a
oferir el millor servei als primers banyistes de la temporada.
Pel que fa al servei de salvament i vigilància de platges, de l’1
al 15 de juny s'ha oferit només en cap de setmana, en la platja
del Morrongo i en la Caracola. I a partir d'esta semana el
servei es va fer extensiu a la Mar Xica, en horari de vigilància
de 10 a 19 hores.

text NATÀLIA SANZ

POLICIA I VIGILÀNCIA A LES PLATGES
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La Demarcació de Carreteres ha autoritzat finalment
l'Ajuntament a obrir l'avinguda del Maestrat per poder
accedir a la carretera nacional 340. El nou accés millorarà
notablement el trànsit que es concentra ara al carrer de
Sant Francesc.

L'accés de Benicarló a la N340 guanyarà una sortida en
breu amb l'obertura de l'avinguda del Maestrat. Després de
mesos de tràmits administratius la Demarcació de Carreteres
de l'Estat a València ha emés finalment l'informe que autoritza
l'Ajuntament a obrir el carrer que enllaça amb la N340 a la
zona del Sector 7, on s'ubicarà el CEIP Ángel Esteban.
L'autorització de Carreteres està condicionada al fet que els
cotxes no puguen creuar la N340, és a dir, que els cotxes que
vindran de Peníscola podran entrar per l'avinguda del
Maestrat, però no els que vinguen de Vinaròs. De la mateixa
manera, els que vulguen sortir de Benicarló a través de
l'avinguda del Maestrat, ho podran fer en direcció cap a
Vinaròs però mai en direcció a Peníscola. D'aquesta manera
s'evitaran al màxim les situacions de perill que es generaven

anteriorment. Ara mateix, l'obertura està pendent que es
col·loquen uns pivots de plàstic per tal de fer ben visible la
sortida. També cal augmentar la senyalització vertical per
recordar els conductors que no es pot creuar la carretera.
Aquests treballs aniran a càrrec de la Brigada d'Obres i
Serveis.

text REDACCIÓ

Carreteres autoritza l'Ajuntament a obrir l'avinguda del Maestrat

L'AVE ha arribat aquesta setmana a Alacant. Des
de Madrid, és clar, no des de València ni des de
Barcelona. Passant per Albacete, una ciutat de gran
valor estratègic, com és ben sabut. Els alacantins ja
poden estar contents. Ara compten amb una
infraestructura fonamental, el tren que sens dubte
necessitaven: la connexió amb la gran capital, la
salvació econòmica per al País Valencià. Ara els
madrilenys poden arribar a la Mediterrània en menys
de dues hores. Enhorabona.

Els grans estrategs espanyols han dissenyat per als
valencians un futur esplendorós. Serem un dels motors
econòmics d'Ep·panya, gràcies al sector turístic,
capdavanter de la nostra recuperació econòmica. Gràcies
als turistes madrilenys que ompliran Benidorm. És clar
que l'aposta podria ser pel turisme estranger, fins i tot per
un turisme de qualitat que no es basés només en el sol i
la platja. Però és més fàcil i segur optar pels visitants de
la meseta. I sobretot millor per als madrilenys, que així
tenen més a prop la platja. Ara, per fi, Madrid té platja, o
la té a només dues hores d'Atocha. I els valencians
podem assolir la nostra vocació històrica, la nostra
voluntat dins la indissoluble unitat de destí espanyola: ser
la platja de Madrid, convertir-nos en un país de cambrers
i socorristes a major glòria del turista castellà. Quina millor
manera d'"ofrenar noves glòries a Espanya"?

És veritat, per què negar-ho, que mentre es gasten
diners en aves tenim una educació retallada per totes
bandes. Al cap i a la fi, per a què volem millorar l'educació,
si hem de treballar en una botiga de souvenirs? És cert
que amb la milionada que costa aquest tren, es podrien
haver cobert molts altres serveis que, per a alguns
ciutadans, poden tenir preferència. Com per exemple el
corredor mediterrani, que garantisca una vertebració
econòmica amb Barcelona i França. Per a aquests (pocs)
ciutadans crítics, tenim el servei d'intoxicació mediàtica
que parla del prestigi que suposa tot plegat; que som el
segon país del món després de Xina en quilòmetres d'alta

velocitat (en tenim més que Alemanya, i que Merkel
ràbie); que això dóna visibilitat a la "marca Espanya". I
l'espanyol mitjà aviat deixarà les crítiques, i passarà a
sentir-se cofoi i a cantar "yo soy español, español"... i a
mirar jugar la selecció.

Si, malgrat tot, alguns valencians desagraïts (entre
els quals, de ben segur, molts lectors d'aquest pamflet
infame) persisteixen en la seua actitud negativa, seran
titllats ràpidament d'antiespanyols (un insult, com tothom
sap), contraris al bé comú, antisistema, radicals. Res
podrà aturar l'expansió triomfant de l'AVE per tot Espanya,
passant sempre per Madrid. Ens enfonsarem en la
misèria més absoluta, però tindrem unes vies d'alta
velocitat que seran l'enveja d'Europa i el món. O la riota?

La platja de Madrid
text  CARLES LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

Durant els mesos de juliol i
agost, el Mercat Sostenible de
Benicarló s'instal·larà cada
diumenge a la vesprada al
carrer d'Hernan Cortés com un
complement a l'oferta turística
de la ciutat. Aquest diumenge
23 de juny tindrà lloc l'última
edició de l'hivern.

A partir del proper 7 de juliol i
fins al 25 d'agost, el Mercat
Sostenible ampliarà la seua
oferta i s'instal·larà tots els
diumenges de 17.30 a 21.30
hores al carrer d'Hernan Cortés.
Els més de 40 estands que durant
tot l'any han participat d'aquesta
iniciativa continuaran oferint els
seus articles de segona mà,
artesania local i molts altres
productes. Tot, amb l'objectiu de
complementar l'oferta turística
que durant l'estiu es concentra al municipi. El Mercat
Sostenible de Benicarló, que va nàixer ara fa un any, ha anat
incorporant noves parades i nous productes, ha millorat
l'oferta i ha passat d'una edició a dos mensuals. Ara, amb
l'ampliació a una edició setmanal, es pretén donar suport no
només a l'aspecte turístic del Mercat sinó també a la seua
vessant social i al foment de l'emprenedoria dels artesans

locals. Cal recordar que el Mercat Sostenible és un programa
de les regidories de Benestar Social, Medi Ambient i
Participació Ciutadana que té com a principals objectius cobrir
les necessitats bàsiques de les persones amb risc d'exclusió
social i també promoure valors ambientals i fomentar les
bones pràctiques de consum responsable.

text REDACCIÓ

El Mercat Sostenible s'amplia a tots els diumenges de l'estiu
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Hi ha una dita espanyola que
afirma que “obras son amores i no
buenas rasones”. Ja n’estic fart de
venedors de fum. El nostre senyor
alcalde que vaja aprenent-se bé el
refranyer castellà perquè en
som  molts els que no ens
creiem res. Sí que
m’agradaria, sí, que a
Benicarló feren una planta
de compostatge europea
(?) d’aqueixes. Faria paper i
seria un puntaço. Però
també m’agradaria vore el
col·legi Ángel Esteban no ja
començat sinó acabat. I la
depuradora en marxa. I la
variant de la carretera
general. I la costa nord
arregladeta i sense perill. I
el passeig de la costa sud
construït. I l’Escola Oficial
d’Idiomes coma mínim
projectada. I els dos
instituts públics en unes
condicions pròpies del
segle XXI. I la rotonda per
accedir al centre comercial
(al que queda de centre
comercial)... I ací, que em
vinga al pensament, l’única
obra de certa envergadura
que s’ha iniciat i s’ha acabat
en aquesta legislatura és la
plaça dedicada al
recordadíssim capellà
secessionista Mossén José
Tomás Llorach. I ja és
casualitat que l’esmentada
plaça ocupe un lloc que de
mil ciutadans més de nou-cents
hagueren dit que havia d’estar ocupat
per un carrer i ja és casualitat que a la
plaça done la sortida de l’escola
pública concertada de les mongetes.
Sí, ja veu, senyora Garcia. Si no
recordo malament aquesta és l’única
obra del nucli urbà que ha vingut a
inaugurar el molt honodable pdezident
Fabda, sí dona, aquell que diuen que
s’ha deixat la dona i se n’ha anat a

viure a València amb una senyora
molt templada a la qual li ha “muntat”
una secretaria general.  Abans els rics
els muntaven pisos a les querides, ara
els rics (només polítics i banquers a
aquest pas) els munten un càrrec; bé
siga Fabda o bé siga el senyor Vert el
de la llei d’educació. Ho veu? Tots

molt de missa, molt del papa, tos
contra el divorci i a favor de la família
tradicional, però bé que... ja m’entén,
no? Acabo,  si em permet, el
comentari amb una altra dita
espanyola: “la jodienda no tiene
enmienda”. Com mínim per a un
sector de gent del PP.  

Frenètica activitat a les escoles i
instituts del poble. Com són aquests
mestres! Els retallen el sou, els

augmenten les ràtios, els imposen les
assignatures que els done la gana, els
lleven els programes, no els arreglen
les instal·lacions... i ells, caque que
caque, a dur els xiquets d’excursió, a
fer festivals de final de curs i a
organitzar setmanes culturals. Nostre
Senyor, amb la que els ve al damunt.

Abans deien allò del treball
d’un capellà, el jornal d’un
militar i les vacances d’un
mestre. Ara, amb les
propostes del ministre Vert,
es recuperarà allò de
“passes més gana que un
mestre d’escola”. Molts
s’han quedat sense feina,
alguns veuen com la plaça
que es pensaven que
tenien per sempre ha
desaparegut i són enviats a
llocs que no han demanat
mai, els han abaixat el sou
a tots, els augmenten els
dies lectius. Ja se sap que
ven molt això de “fer
treballar a aqueixa colla de
dropos”. Per al curs que ve
ja s’anuncia que les
recuperacions que es fan al
setembre es faran al juliol i
les classes començaran el
dia u de setembre.
Sensacional. A l’escola
pollaran tots de calor. I a
més, els xiquets podran fer
en quinze dies la feina que
feien en dos mesos.
Campions! Aquell turisme
familiar que ens visitava al
mes de juliol quedarà força
tocat perquè seran moltes
les criatures que s’hauran

de quedar a la “repesca” estival. I els
equips directius, suposo, organitzaran
el curs durant el mes d’agost. I així
tots contents i funcionarà tot millor i
els dropos dels mestres tindran les
mateixes vacances que tot el món. Ja
li dic, i encara els pega per les
setmanes culturals, els festivals i les
excursions. Que les facen Vert , la
nóvia i Rouco Varela les excursions!

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

text EL LECTOR

Nou premi per al treball de conservació de les oliveres
mil·lenàries del Territori del Sénia. En aquest cas ha estat
l'Associació Hispania Nostra qui ha destacat el treball fet
en aquesta zona, que abasta tres comunitats autònomes
articulades pel riu Sénia. El premi a la Conservació del
Patrimoni arriba per a destacar el factor de
desenvolupament econòmic i social fet efectiu pel
projecte integral de conservació i posada en valor de les
oliveres mil·lenàries que es concentren en aquesta zona.
El guardó s'emmarca en “els Premis Hispania Nostra a les
bones pràctiques en la conservació del Patrimoni
Cultural”. 

El jurat reconeix el treball realitzat per la Taula del Sénia per
integrar diverses dimensions del patrimoni: històric, cultural,
territorial, paisatgístic, mediambiental, productiu, educatiu o
social. A més vol distingir l'esforç de coordinació i el treball
conjunt de diversos municipis situats en les tres comunitats

autònomes que formen larte del projecte: Aragó, Catalunya i la
Comunitat Valenciana, que han sabut conjuminar esforços per
a salvaguardar aquest ric patrimoni natural. A través del
guardó, es busca també el reconeixement a l'exemplar
sensibilitat dels llauradors que han sabut donar valor a aquest
patrimoni immemorial anteposant-lo a criteris de rendibilitat
agrícola. El Projecte ha fomentat la millora i diversificació de
l'economia en la zona, amb el consegüent augment de la
rendibilitat per als seus propietaris, contribuint, a més, a la
consolidació per una banda de la identitat cultural espanyola i
mediterrània, que s'han agrupat per a salvar un patrimoni en
perill, les oliveres mil·lenàries, testimoniatge de la història i la
cultura d'un territori en el qual s'han inventariat 4.080
exemplars. La presidenta d’Hispania Nostra, Araceli Pereda,
va fer públics els premis el 14 de juny, en el marc de la XXXII
Reunió d'Associacions i Entitats per a la defensa del Patrimoni
Cultural i el seu entorn, que es va celebrar a Pamplona. Al
costat del projecte de les oliveres mil·lenàries, també s'ha
premiat al Parc Fluvial de Pamplona, a la Universitat d'Alcalá i
la senyalització del Recinte Monumental de la Alhambra i el
Generalife.

text NATÀLIA SANZ

PREMI PER A LA TAULA DEL SÉNIA
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És senzillament una obvietat constatar que vivim en
una societat i en un moment històric en què les màquines
han adquirit un estatus central en les nostres vides i que
són valorades quasi com a divinitats. No fa pas tants anys
que vivíem sense mòbils i sense correus electrònics   ni
facebooks ni tantes altres històries. Ara ja no és així i la
nostra dependència de les maquinetes –que cada vegada
són més i més intel·ligents i, per tant,  totpoderoses- ens
converteix en un apèndix d’elles. A mida que les
maquinetes són més espavilades i fan moltes coses
interessants van adquirint una força que no tenien quan
les màquines només eren instruments per allargassar les
capacitats humanes –especialment físiques i sensorials i
també cada vegada més en l’àmbit del càlcul i dels
processos relacionats amb la comunicació i la informació.
Cada dia esdevé més real l’anunci de la dependència
humana dels objectes que feia Julio Cortázar –des de la
seva magistral prosa i ironia- quan ens presentava a un
bon home tot preocupat pel rellotge que li acabaven de
regalar i que, al capdavall, es constata que és ell el qui ha
estat regalat al rellotge.

Però aquesta febre per les màquines –i si pot ser en
la seva darrera versió, que d’aquí a pocs mesos ja serà
una versió paleolítica- implica conseqüències en molts
àmbits: el consum,l’exhauriment de recursos naturals
–que sovint s’exploten de manera desaforada i que per
tenir-ne el control es despleguen tot tipus d’estratègies- i
el volum de residus, hàbits quotidians, etc. Ara bé, la
relació entre mecanització i pèrdua de llocs de feina és un
fet objectiu i preocupant. Podríem posar per exemple
molts casos relacionats amb el teixit industrial o agrícola,
però en tinc prou tot citant dos casos del sector serveis.
Fa uns quants dies vaig llegir que les gasolineres volen
implantar un sistema de vigilància humana perquè han
augmentat molt els casos de clients que carreguen el
dipòsit però marxen sense pagar. L’aposta per la
mecanització intel·ligent va expulsar molts treballadors de
les gasolineres perquè la feina ja la feia el propi client i la
maquineta. I una cosa similar ha passat en transports
públics com el metro de Barcelona: van suprimir les
taquilles per maquinetes i sistemes de videovigilància i
ara cada dos per tres posen controls sorpresa en certes
estacions per enganxar als usuaris que no han pagat
bitllet. El mecanisme és curiós: es fan fora molts
treballadors –que des de la proximitat amb l’usuari a la
gasolinera o a l’estació- ja exercien un sistema de control
i de seguretat i, ara, sense aquest personal en actiu  en
cal contractar un de nou de vigilància que es mou sota la
consigna de la suposada culpabilitat de tots els clients. La
fórmula és senzilla: reduïm personal –i així suposadament
reduïm costos- i augmentem la presumpció de culpabilitat

de tots els clients i els sometem a controls sorpresa per
enganxar-los.

Probablement no hem de caure en una actitud
pròpia  dels blanquistes del s. XIX  que consideraven
necessari destruir les màquines perquè aquestes
destruïen els llocs de feina. Però sí que seria bo que
deixem de donar xecs en blanc a la suposada eficàcia
comprovada i la consegüent millora del servei que implica
l’adopció de màquines sofisticades i boniques. Les
màquines poden fer certes activitats més ràpidament que
els humans però els humans podem fer diverses tasques
alhora i amb una ductilitat molt important. És clar que els
venedors de maquinetes canten les excel·lències dels
estris totpoderosos  però sempre, tard o d’hora, cal que la
intel·ligència o la presència  humana actuí de nou per
cobrir els buits –sovint terribles- que deixen les
maquinetes.

Visca les màquines!

text JOAN HERAS

Fronteres

Els viatgers del tren Alvia podran viatjar
directament i sense transbordaments des de Madrid
fins a Benicarló del 21 de juny al 24 de setembre,
amb servei inclòs de trasllat des de l'estació fins als
llocs d'allotjament. El servei s'emmarca en les
accions que s'estan duent a terme des del Pla de
Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola.

Els bons resultats que es van aconseguir la passada
temporada han fet que el Pla de Competitivitat Benicarló-
Peníscola torne a oferir enguany als passatges del tren Alvia
procedents de Madrid el trasllat en autobús des de l'estació de
Renfe Benicarló-Peníscola fins als establiments on s'allotgen.
El servei de trasllat en autobús inclourà 4 serveis diaris: 2
recollides a l'estació i 2 trasllats fins a l'estació. L'empresa que
presta el servei és Autos Mediterráneo. Aquest és el segon
any que s'ofereix aquesta possibilitat. L'any passat un total de
3.657 passatger en van fer ús.

text i foto REDACCIÓ

Connexió directa: de Madrid a l'hotel

L'Antena Local de la Cambra de Comerç compta amb
un Punt d'Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) que
tramita les altes d'autònoms i societats limitades en
terminis de temps molt reduïts. L'objectiu és facilitar al
màxim l'emprenedoria i la creació d'empreses.

Totes aquelles persones que vulguen donar-se d'alta
d'autònoms o crear una empresa poden adreçar-se a l'Antena
Local de la Cambra de Comerç ubicada a Benicarló per tal de
realitzar tota la tramitació administrativa en temps rècord. Des
de la setmana passada, l'Antena Local s'ha habilitat com a
Punt d'Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) amb
l'objectiu d'agilitar al màxim els tràmits necessaris per a la
constitució i posada en marxa de les empreses.
Concretament, des de l'Antena Local, una persona es pot
donar d'alta d'autònom en menys de 30 minuts o crear una
societat limitada en menys de 48 hores. La tramitació
telemàtica es realitza a través del DUE (Document Únic
Electrònic) que, via Internet, complimenta els tràmits davant
dels diferents organismes públics. Pel que fa als autònoms,
primer es tramita l'alta a l'Agència Tributària i després a la

Seguretat Social i s'envia immediatament un missatge de
confirmació al mòbil de la persona interessada que assegura
l'efectivitat del sistema. Pel que fa a les societats limitades,
s'envia el DUE a la notaria escollida per l'emprenedor, al
Registre Mercantil, a l'Agència Tributària i a la Seguretat
Social, i en dos dies la societat està operativa. Tota la
tramitació telemàtica es realitza a través de la xarxa CIRCE
(Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses), que
garanteix l'eficàcia del procediment.

text i foto REDACCIÓ

Com donar-se d'alta d'autònoms en menys de 30 minuts



Amb el suport de Foto-Prix ha tingut lloc a la Penya
Setrill el lliurament del premis als guanyadors del
Concurs de Fotografia amb motiu de la X Marxa a Peu
Benicarló-Morella. 

El resultat ha estat el següent:
Modalitat macro: fotografia guanyadora, EL RELLOTGE.-

Autor, Jesús Fernández
Modalitat paisatgística: fotografia guanyadora, MARGE

QUE MARCA EL CAMÍ.- Autora, Rosa Lourdes Arenós.
Modalitat lliure: fotografia guanyadora EL OLIVO.- Autor,

Patxi Pèrez
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LOCAL ESPORTS

text JAUME ROLÍNDEZ

FOTOGRAFIES AL SETRILL

El BOE va publicar esta semana el llistat d'afectats per
l'aprovació definitiva del projecte de la N-340 entre Peníscola
i Vinaròs. El traçat es va aprovar definitivament el 28 de
desembre de 2012 i implica la declaració d'utilitat pública i la
necessitat d'urgent ocupació d'aquestes propietats per a
portar a terme els treballs. Els afectats han d'acudir a
l'Ajuntament de Benicarló el 8 i 9 de juliol, al de Peníscola, al
de Santa Magdalena el 10 de juliol, i en el consistori de
Vinaròs l’11 de juliol. A aquest acte haurien de comparèixer els
titulars de béns i drets que s’expropien personalment o
representats per persona degudament autoritzada, aportant
els documents acreditatius de títol de propietat, nota simple
del Registre de la Propietat i l'últim rebut de l'Impost de Béns
Immobles, i en el cas d'arrendaments, contracte i rebuts dels
últims sis mesos. De la documentació que s'aporte haurà
d'adjuntar-se fotocòpia per a la seua constància en
l'expedient. Així mateix, podran assistir acompanyats de Perits
i Notari.

text i foto NATÀLIA SANZ

AIXECAMENT D'ACTES PER LA VARIANT DE LA N-340

No, encara no me n'he anat. Ja m'he perdut un parell
d'exàmens. Però jo veig que ara mateix, faig molta falta a
casa meua. El papa es va recuperant poc a poc, gràcies a
les cures intensives que la Margot li està practicant amb
gran interès i perícia. Per sort la mama no es descuida
amb les seues feines i poc a poc anem surant. Els compis
de la facul em truquen i em van posant al dia de tot,
sobretot m'envien records dels profes, que es fan càrrec
de la meua situació i no amaguen la seua satisfacció per
haver de tornar-nos a trobar a classe el proper curs. 

De moment a casa ho tinc tot controlat. Per sort aquest mes
al papa li vindrà la paga doble i podrem fer front a les
despeses extraordinàries que l'estada de la Margot a casa ens
ha suposat a l'economia familiar. No em costa de reconèixer
que a casa s'està molt bé. La mama no em deixa fer res, la
Margot em fa companyia i el papa millora ostensiblement. A
més a més, ningú no em pressiona pel tema dels estudis. Si,
això és l'estat ideal. Aquesta setmana he parlat am el director
gerent de la modèlica empresa que edita aquest
imprescindible setmanari. Les coses ja s'han normalitzat i ara
he agafat jo les brides de la situació. Li he dit a aquest
honorable senyor que no li penso fallar, i que no deixaré
d'escriure ni una sola setmana. No vull ser com aquells que
em van precedir en aquesta pàgina, que a l'estiu se n'anaven
un parell de mesos de vacances i deixaven al pobre senyor
amb el cul a l'aire. 

Ara és l'hora de comentar allò que s'anomena la més
rabiosa actualitat. De moment, aquest dijous s'ha celebrat
l'assemblea de socis del Club Deportivo Benicarló, però jo no
puc escriure res al respecte perquè dijous al matí aquestes
línies ja han d'estar tancades i enviades. Per això, de tot allò
que va passar ahir, seran vostès degudament informats la
propera setmana. Si, ja sé que això és antiperiodisme, però jo
no puc fer res més. El respectable senyor director gerent m'ha
dit que el que tinga fet dimecres, que li envie, i la setmana que
ve la resta, que no passa res. Reconec que mai no havia tingut
un superior tan comprensiu i bona persona com l'actual. 

Però com que s'havia d'omplir la pàgina, dissabte passat
me'n vaig anar a l'auditori per tal de presenciar la Gala de
l'Esport local. No havia esta mai, però se'm va passar el temps
volant i vaig gaudir de valent. No em van sorprendre els
guanyadors dels guardons, especialment el senyor Gregorio
Segarra - millor persona vinculada amb l'esport local- a qui ja
fa anys que li l'haurien d'haver donat. Van ser tan emotives les
seues paraules, que fins i tot van fer que una llàgrima
regalimés per la meua galta. Jo algun dia voldria ser com ell.
El guardó a la millor entitat se'l va endur el Futbol Base, que
està fent una gran tasca en pro d'aquest esport i dels xiquets
que el volen practicar. Vaig sentir que havien presentat una
memòria que tombava de cul. El títol de millor esportista local
se'l va emportar una xiqueta del club Mabel que, a la seua
curta edat (la veritat és que no sé quant anus tenia però jo vaig

calcular que no més de deu) ja havia guanyat no sé quantes
medalles i premis que li diuen Marta Gimeno. No vaig fer cap
entrevista perquè estaven tots molt ocupats. Especialment jo.
Però el que més em va cridar l'atenció dels nominats als
diferents guardons va ser que quatre dels nominats, quatre,
pertanyien a la petanca i a una cosa que es diu "bolas y
bochas". 

Però tot i això, vaig parar l'orella a un grup de gent que
estava parlant...de futbol. Jo em feia el despistat o, millor dit,
el dissimulat. Era con si estigués sense estar, integrat amb
l'entorn com fan els camaleons. Tots passaven pel meu costat
sense advertir la meua presència. Era el més semblant que he
vist mai a l'home invisible. Llavors vaig sentir que un li deia a
un altre que el president dimissionari del futbol havia presentat
un altre escrit a l'ajuntament per qual es desdeia d'alguns dels
continguts del primer escrit. La conversa, que no vaig poder
seguir amb la nitidesa desitjada, em va donar esperances i fe
en que la propera temporada tindrem equip a preferent. Tan
vaig arrimar l'orella que vaig fotre un bac entre dues fileres de
butaques que em va costar tres dies de repòs i quatre tubs
d'ungüent.

NORMALITAT
text VICENT T. PERIS

L'abandó d'animals en la via pública i l'augment de les denúncies

per no arreplegar els excrements s'han convertit en veritables mals de

cap per a la Policia Local de Benicarló. Marcos Marzal, regidor de

Governació, va lamentar que, des de l'inici de la crisi, el passat va ser

l'any amb més abandó de mascotes en la via pública. En concret, 280

animals van ser abandonats a la seua sort en els carrers del municipi,

corresponent la xifra a 255 gossos i 25 gats. Els animals van ser

arreplegats pels serveis de l'empresa concessionària de recollida

d'animals al llarg de 2012, desbordant les xifres comptabilitzades fins

al moment. Així, en 2008 es van arreplegar 146 mascotes, mentre que

en 2009 la xifra va ascendir a 191, en 2010 185 i en 2011 va arribar

els 257 animals abandonats en el carrer. El consistori creu que és a

causa de la situació econòmica que travessen moltes llars en el

municipi. L'empresa concessionària del servei actua quan els veïns o

els agents de policia detecten l'abandó d'animals. 

Però els excrements en el carrer i l'incompliment de l'ordenança

que regula les condicions en les quals s'ha de traure a passejar a cada

gos també duen de cap a l'àrea de policia. Malgrat les nombroses

campanyes engegades per a evitar aquestes situacions, Marzal va

reconèixer que encara són molts els ciutadans que no arrepleguen els

excrements del seu animal quan ixen a passejar. Els agents han

arribat a vestir-se de paisà per a sorprendre els infractors, encara que

això no és tasca fàcil. AL final, com va reconèixer l'edil, són els propis

ciutadans qui alerten la policia sobre qualsevol irregularitat. Marzal va

explicar que en 2012 es van interposar 83 denúncies per excrements

en via pública, per tinença d'animals en condicions insuficients, per no

tenir identificat al gos, per passejar amb gos potencialment perillós

sense les mesures de seguretat oportunes com anar lligat amb

corretja i amb un morrió, pitjor també s'ha denunciat per criança i

venda de gossos sense llicència, per ensinistrar sense estar acreditat,

així com per potenciar l'agressivitat dels cans amb finalitats

prohibides, entre uns altres.

text NATÀLIA SANZ

BRUTÍCIA ALS CARRERS PER L’INCIVISME DELS AMOS DE GOSSOS
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regidora de Benestar Social, Sarah
Vallés, que coordina el projecte, s'ha
mostrat molt satisfeta amb aquests
primers mesos de funcionament d'un
projecte que es va pensar com un
espai de convivència i
intergeneracional i que en poc temps
ha donat els seus fruits, no només en
forma de productes, sinó també
d'implicació, de conscienciació i
d'il·lusió.

Un dels màxims impulsors del
projecte, l'expert en agricultura
ecològica Mariano Bueno, ha
assegurat que està sorprés per la
col·laboració que han mostrat tots els
usuaris i s'ha mostrat convençut que
l'Hort de les Flors està complint
perfectament la funció social per la
qual es va crear. Bueno ha explicat
que enguany s'han plantat cultius de
temporada preferentment autòctons
comprant el planter ja fet i ha anunciat
que de cara a l'any que ve
ensenyaran els usuaris de l'Hort a fer
el seu propi planter. També ha explicat
que s'està elaborant un registre de
parcel·les els propietaris de les quals
estan disposats a cedir-les per a dur a
terme un projecte similar i ampliar així
al màxim el nombre de metres
quadrats de cultiu social.

Actualment, a l'Hort de les Flors es
cultiven uns 2.000 metres quadrats,
en una parcel·la cedida pel Col·legi La
Salle ubicada al carrer de la Sequieta.
Els cultius són totalment ecològics i
cada parcel·la compta amb un
programador de reg per tal d'utilitzar
la menor quantitat d'aigua possible

13.000 EUROS PER A
PROJECTES SOCIALS EN
BENICARLÓ 

Els projectes socials de
l'ajuntament de Benicarló continuen
rebent el suport d'empreses
particulars. L'última a protegir el camí
traçat per la regidoria de Benestar
Social és l'empresa Alespri, amb seu
en la ciutat, que destinarà 13.000
euros a aquestes causes. En concret,
el conveni que es va signar amb el
consistori compromet l'empresa a
invertir 4.000 euros en el projecte de
l’Hort dels Flors i altres 9.000 en el
menjador social. “En època de

bonança, havíem realitzat
col·laboracions que se centraven en
l'àrea esportiva amb projectes com el
del futbol sala, però la greu crisi
econòmica ha fet que ens
replantegem els objectius tenint en
compte que tants ciutadans ho estan
passant malament”, va explicar el
director general grup Alespri, Victorià
Prim. A pesar que Alespri havia
demanat gestionar aquesta aportació
des de l'anonimat, l'Ajuntament ha
considerat important donar a conèixer
aquest tipus de gestos perquè la
ciutadania de Benicarló ho conega i
siga conscient de la implicació de
l'empresa amb les necessitats del
municipi. La edil de benestar social,
Sarah Vallés, va recordar que
“l'empresa sempre ha volgut treballar

des de l'anonimat però tenint en
compte la importància del fet hem
considerat convenient donar a
conèixer la col·laboració”. En aquest
sentit, Vallés va incidir en “la
proximitat i sensibilitat” d'aquesta
empresa “amb els ciutadans de
Benicarló que estan passant per
moments de dificultat”. “És important
que empreses de Benicarló que estan
funcionant puguen aportar el seu
òbol”, va assenyalar la edil. Per la
seua banda, l'alcalde de la ciutat,
Marcelino Domingo, va realçar la
solidaritat de Alespri, “una empresa
que està funcionant” i va afirmar que
“és just que la societat benicarlanda
siga coneixedora d'aquestes
aportacions”

ve de la pàgina anterior

CAMPIONAT AUTONÒMIC BENJAMÍ A BENICARLÓ

Dissabte 15.06.2013, a la piscina municipal de Benicarló, tingué

lloc la disputa del campionat autonòmic benjamí per a la província de

Castelló.

L’equip del  club Natació Benicarló, dirigit per Lucia Vicente i Carla

Cornelles,  va estar format per 22 nedadors: Paula Falcó, Eva

Valdearcos, Blanca Zorrilla, Sergi Saura, Joan Gilabert, Andreu

Gilabert, Yago Mateo, Alejandro Balagué, Marta Cheto, Patrícia

Saura, Marina Flores, Laura Verge, Raul Carbó, Oscar García, Oriol

Lluch, Dylan Villanueva, Eric Alberich, Sara Vea, Sara Troncho, David

García, Joan Martín i Aitor Gil.

Els resultats més destacats del nostre equip foren els de Sergi

Saura que va guanyar 2 medalles (or als 100 lliures i bronze als 100

esquena) i Sara Vea que va fer bronze als 400 lliures.

CONTROL 6 A LA PISCINA OLÍMPICA DE CASTELLÓ:

SUPERLATIU, MARC VEA 

Per altra part, el mateix dissabte 15 i el diumenge 16, es va

disputar el control 6 a la piscina olímpica de la salera per a nedadors

infantils, júniors i absoluts. Aquest era el darrer control per a perfilar

marques i estat físic abans dels campionats d’estiu. El nostre equip,

dirigit per Miryam Martínez, va estar

format per  17 nedadors: Alberto Añó,

Carla Fresquet, Ana García, Nicole

Mateu, Jordi Curto, Alberto García,

Gisele Mateu, Clàudia Barrachina, Ester

Segura, Noemí Anta, Albert Astor, Marc

Vea, David Curto, Salva Sorlí, Gemma

Rillo, Carlos Fuente i David Valdearcos.

L’actuació més brillant fou, altre cop,

la de Marc Vea, que va aconseguir una

nova mínima nacional als 100 lliures i un

altra als 200 estils. Aquest nedador, que

porta ja 6 mínimes nacionals enguany,

està tenint una progressió rapidíssima i

s’està consolidant com la promesa

indiscutible de la natació benicarlanda.

També destacable la gran marca de

la jove Gemma Rillo, als 200 braça, que

la deixa a poques dècimes de la mínima

per a clasificar-se per als nacionals

infantils de Pontevedra.

GALA DE L’ESPORT 2013

A la gala de l’esport, que va tindre lloc dissabte 15 a l’auditori

municipal de Benicarló, el club natació Benicarló, com a entitat, va

estar representat pel seu president Adolfo Saura; com a millor

nedadora, per Irene Sorando i com a millor trajectòria, per Miguel

Piñana del Pino. 

PRÒXIMA COMPETICIÓ:  23 JUNY, TRAVESSIA DE SANT PERE

AL PORT DE BENICARLÓ.

text i fotos CNB

NATACIÓ
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Els problemes que tenen les famílies benicarlandas
ha obligat el consistori a mantenir el servei del menjador
social durant l'estiu. Així, a diferència d'altres edicions,
el servei no deixarà de funcionar durant els mesos de
més calor, encara que els encarregats de la gestió seran
les parròquies i Càrites i no la regidoría de Benestar
Social. D'aquesta manera, el servei no quedarà en
suspens i les famílies que fan ús continuaran acudint
diàriament a arreplegar el menjar a l'Escola de la Mar
Irta, excepte la setmana de Festes Patronals (del 17 al 25
d'agost) i l'última setmana de juny (del 24 al 30), que
s'aprofitarà per a fer una neteja general a les
instal·lacions. 

El Programa de Cooperació Local, ha servit des del
passat mes de setembre 16.960 menús, un 28% més que el
curs anterior. 3.360 menús s'han servit directament en el
menjador i 13.600 menús han estat distribuïts a famílies amb
fills menors d'edat. Aquestes dades suposen un increment
d'uns 5.000 menús més respecte de la temporada anterior,
que equival a un 28% d’augment. Actualment es serveixen
110 menús diaris (que inclouen amanida o entrant, un plat
amb carn o peix i postres) gràcies a l'equip de 78 voluntaris
que participen, organitzats en diversos torns, en l'elaboració
dels menús i la neteja diària del menjador. Alguns dels

voluntaris, a més de servir els menús, també han participat
durant tot el curs en sessions informatives sobre el
funcionament del menjador i uns altres fins i tot han realitzat
el curs de manipulador d'aliments. 

Per la seua banda, 11 persones usuàries del Menjador
Social també han fet un curs de neteja d'espais col·lectius.
De cara al mes de setembre, el servei del Menjador Social
es reprendrà tal com ha funcionat durant tot aquest curs que
ara s'acaba. Pel que fa a les aportacions, les donacions
econòmiques, de productes o de serveis, s'han incrementat
en un 20% respecte de la temporada anterior. A més,
enguany han participat mitjançant donacions en productes
l'Associació de la Dona Agricultora, la Confraria de
Pescadors Sant Elm, algunes entitats esportives i falles de la
ciutat, i les empreses Consum, Bon Preu, Fruites i Verdures
Senar, Benihort, Forn Sergio, Hosevenma i Promo Serveis,
a més de moltes persones a nivell particular. Les
associacions que participen de forma directa en el programa
del Menjador Social són Amay, Grup de Dons Progressistes,
Caritas, Creu Roja, Creame i Associació de la Dona.

L’HORT DE LES FLORS APORTA TAMBÉ EL SEU
GRANET DE SORRA

Després de quasi cinc mesos des que es va posar en
marxa, l'Hort de les Flors ja funciona a ple rendiment. La
parcel·la que cultiven els usuaris del Menjador Social ja ha
començat a produir i els tomàquets, enciams i maduixes
repartits per tota la parcel·la comencen a fer goig. La
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UN BENICARLÓ SOLIDARI MANTINDRÀ EL MENJADOR SOCIAL A L'ESTIU

Resultats positius en la nova jornada del CATVAL, on
els joves benicarlandos van oferir altra vegada un gran
desplegament de joc i de qualitats tècniques en la pistes
de greenset del Club Tennis Serramar. 

Van aconseguir guanyar els seus partits Roger Alberto (7-
6 i 6-1), Esteban Van Camp (7-5 i 6-1), Diego Sánchez (6-3 i
6-2), Iratxe Serrat (6-4 i 6-3), Uriel Domenech (6-1 i 6-1) i Kiko
Mateo (6-3 6-4), avançant cap a les rondes finals. 

Pitjor sort van córrer Albert Alberich, Bernard Ferrer, Ausias
Domenech, Julia Pérez i Carla Folch, que malgrat realitzar un
gran tennis, no van poder amb els seus respectius rivals. 

Indicar també que a partir de la quarta setmana de juny,
donarà començament el circuit provincial d'estiu.

text i foto VICENT FERRER

Els tennistes benicarlandos aconseguiren sis victòries en el CATVAL
disputat en el Club de Tennis Serramar

El dissabte passat 15 es va celebrar a Onda la cinquena
prova puntuable de les Escoles Provincials de Ciclisme de
Castelló, amb la participació de l'escola del Club Ciclista
Deportes Balaguer de Benicarló. Els més novells de l'escola a
poc a poc van millorant les seues prestacions però els més
veterans van traient resultats, com el doblet en la carrera de
principiants. 

Resultats:

Promeses: Judit Mulet, 2a en gimcana i 7a en carrera (1a
fèmina). Andrés Sanabdón, 11é en gimcana i 5é en carrera. 

Principiants: Izan Monroig 4a en gimcana i 1r en carrera.
Marcos Alonso 3r en gimcana i 2n en carrera. Carla
Pruñonosa, 8a en gimcana  i 7a en carrera. 

Alevins: Isabel Balaguer, 7a en gimcana i 11a en carrera
(1a fèmina).
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Tres primers llocs dels joves ciclistes del CC Deportes Balaguer a Onda
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Dissabte 15 de juny hem
tornat a celebrar conjuntament
l'escola i l'AMPA la Festa Fi de
curs a la pista esportiva del CP
Mestre Francesc Català.

A les 18 hores es va obrir
l'Exposició de Treballs del curs
2012-2013 a l'espai del menjador
escolar.

A les 19 hores va començar el
festival amb l'exhibició del grup de
patinatge de les activitats
extraescolars de l'AMPA, per a
seguir ja a l'escenari amb els balls
dels grups de Funki i la
interpretació de tres cançonetes en
anglès per part dels alumnes més
menudets que han assistit a
aquesta activitat organitza per l'AMPA durant tot el curs.

A continuació va ser el torn de l'escola i que va obrir el cor
amb la interpretació de tres cançons per a seguir amb els balls
dels alumnes de l'escola per nivells, començant per tres anys
i acabant per sisè.

També es va fer el lliurament d'orles als alumnes que

passen d’infantil a primària i de la foto recordatori a l'alumnat
de sisè que ha acabat els seus estudis a l'escola.

A continuació tots plegats pares, alumnes, professors i
amics vam sopar acompanyats d'una bona música d'àmbient.
Per finalitzar l'acte l'AMPA va sortejar als voltants de les onze
de la nit diferents regals així com una magnífica bicicleta.

Va ser una exel·lent vetllada de fi de festa.
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CP MESTRE FRANCESC CATALAN

FESTIVAL FI DE CURS AL CP FRANCESC CATALAN


