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Assegura que ho ha aconseguit. Maribel, de Masterchef, ha
asconseguiit la esterificació de les carxofes, la tècnica que li
va suposar la seua eixida del programa. “He practicat molt,
amb tranquil·litat i ho he aconseguit”, va assegurar. La
tranquil·litat de la seua cuina, allunyada dels “complicadíssims
i espectaculars muntatges de la televisió” han obrat el miracle.
Això i la tenacitat d'aquesta benicarlanda a la qual poques
coses se li resisteixen. Maribel està fora del programa però no
de Benicarló. Amb distància intenta gestionar les emocions
que li provoquen la seua sobtada fama, una paraula que no li
agrada molt escoltar aplicada a ella. 

Maribel és d'aqueixes persones inquietes que ni el pas dels
anys aconsegueix apaivagar. Compte, que mentre va durar el
rodatge de Masterchef vivien en un xalet als afores de Madrid
“on ens cuidaven molt…i també ens vigilaven. Al principi no
sabíem com anaven les audiències i no fèiem més que
preguntar. Tots es feien els bojos i nosaltres temíem que no
fóra bé la cosa”. La seua inquietud va anar més enllà quan una
periodista li va dir durant un enregistrament que havia estat
gravant a Benicarló, “amb els meus amics i tota la meua
família. La van separar immediatament de mi perquè vaig
intentar sostraure-li”. 

Ara, s'obri un futur esperançador per a Maribel. Se
succeeixen les invitacions per a assistir a actes, impartir
conferències i xarrades. Tots volen estar amb ella. De moment,
la pròxima setmana començarà a col·laborar amb la revista
Diez Minutos, en la qual publicarà les seues receptes més
famoses i en les quals tindran especial protagonisme les

carxofes. Dimarts, va tindre l’oportunitat de tastar el sopar que
les Dones Llauradores van preparar a la Penya Setrill, en el
marc dels tradicionals sopars setmanals. Ells van presentar,
després de ser aprovat en junta, la petició a l'Ajuntament de
Benicarló perquè concedisca la Carxofa d’Or a Maribel Gil.
“Tenint en compte tot el que ha fet Maribel per la difusió de la
ciutat i sobretot de la carxofa amb denominació d'origen, vam
demanar que se li concedira el més il·lustre dels
reconeixements, la Carxofa d’Or”. José Luis Guzmán,
president de la Penya Setrill, va recordar que Maribel és
simpatitzant de l'entitat. 

text i fotos NATÀLIA SANZ

MARIBEL ESTERIFICA LA CARXOFA

BENICARLÓ, 
CAPITAL DEL
“KENDAMA”
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Cal aguantar tres segons cada posició. A partir d'eixe
punt, centenars de xiquets de Benicarló són capaços de
fer volar el kendama entre les seues mans. Amb una
paciència infinita executen els diversos moviments
sense alterar-se. Sembla molt senzill, però amb un
kendama a la mà la perspectiva canvia radicalment. La
pràctica fa mestres i en aquest cas cal exercitar molt
perquè els trucs siguen vàlids. “Fa ja un any que el
joguet japonès va començar a introduir-se a Benicarló
gràcies a l'obstinació d'un grup d'amics”,  ens expliquen
Benja i Nabin, principals impulsors del joc a Espanya. 

QUÈ ÉS UN KENDAMA
El kendama és un joguet infantil originari de Japó. El seu

nom ve de la unió de KEN(martell) i dama (bola). Es
tracta  d’un objecte amb aparença de martell al que va unit
una bola mitjançant una corda. La bola té un forat en ella, i
es troba inicialment clavada en la part d'a dalt del kendama.
Els dos costats del "martell" són còncaus i l'objectiu del joc
consisteix a llançar la bola cap amunt i fer que aterre sobre
una de les parts còncaves del "martell", a partir d'ací, la
combinació d'aquests moviments dóna lloc al truc. 

A data d'avui, s'ha convertit en tot un fenomen social.
“Començarem a jugar a la plaça de la Constitució, seguint el
Free style, i prompte la gent que passava va començar a
interessar-se. Un fa un truc i la resta l’ha d'imitar, per cada
errada s'assigna una lletra, fins a completar la paraula
“skate” que provoca que es perda el joc. Aquesta batalla
implica concentració, habilitat i sobretot molt d’entrenament
per a arribar a aconseguir els trucs més espectaculars. De
fet, tan valorat està a Japó que fins i tot s'atorguen guardons
en aconseguir els nivells establits per l'Associació Japonesa
Kendama.  La JKA estableix les especificacions tècniques
per a kendamas competitius, estableix les normes i
reglaments, organitza competicions (sobretot per als

xiquets), i els premis kyu i donen rànquings nivell per a
kendama. 

COM ES JUGA 
Hi ha moltes maneres de jugar a aquest joc: deixar la bola

penjant de la corda i llançar-la cap amunt per a intentar
"punxar-la" en el KEN, fer que la bola vaja passant d'un
lateral còncau del kendama a un altre, etc.“A Japó és una
disciplina que s'ensenya en els col·legis, com a activitat
extraescolar”, explica Nabin. A Benicarló, ha envaït els patis
escolars, les places i els carrers, convertint-se en un autèntic
fenomen social. “Els xiquets juguen amb ell i els arriben a
col·leccionar, convertint-se en un objecte de culte,
conservant-los amb els seus colps, com a mostra de les

text REDACCIÓ

BENICARLÓ, CAPITAL DEL KENDAMA

L'atleta benicarlanda que
competeix amb els colors del
Playas de Castellón es va mostrar
en el meeting atlètic celebrat a
Benicarló, molt contenta per
haver aconseguit la marca
mínima per a participar en els
Campionat d'Europa a celebrar a
Finlàndia aquest estiu. 

Va indicar que la marca l'havia
obtingut en la UNIVERSITAT
JAUME I de Castelló, durant la
segona jornada del Campionat
Provincial Absolut, on va haver una
bona participació, tant d'atletes
valencianes, alacantines i
catalanes. 

Cristina Ferrando participà en la prova de salt d'altura, on
aconseguia millorar la seua marca personal, establint un nou
rècord provincial de salt d'altura amb una marca de 1,84
metres, millorant en dos centímetres la mínima exigida per a
participar en el Campionat d'Europa sub-23 que se celebrarà

el mes que ve en Tampere (Finlàndia), alhora que es col·loca
segona en el rànquing nacional de la temporada, per darrere
de la campiona d'Europa, la cántabra Ruth Beitia. 

La saltadora benicarlanda ens va comentar que estava en
plena forma, i saltara la pròxima setmana a Mataró, ciutat que
acollirà el campionat d'Espanya Promesa d'Estiu.

text i foto VICENT FERRER

La benicarlanda Cristina Ferrando salta 1.84 
i aconsegueix la mínima pel Campionat d’Europa Sub-23

La parella formada per Beatriz Carda i Pedro García es
van emportar la victòria en l'últim torneig americà mixt
disputat en les instal·lacions del Pádel Indoor Benicarló. 

Un total de vuit parelles es van mesurar tots contra tots
amb partides de 15 minuts, i van ser Carda i García els que

s’emportaren la victòria final a l'acumular més punts que la
resta. Les finals no van ser per a res senzilles, atés que els
campions van haver d'enfrontar-se a Verónica Belencoso i
Adrián Centelles en semifinals. D'altra banda, es van
proclamar subcampiones la parella formada per Juanjo Melet
i Carmen Melet, pare i filla que van demostrar una gran
versatilitat en el joc i van aconseguir imposar-se en semifinals
al duo compost per Eva Polaina i Monchi Vela.

text i foto VICENT FERRER

Beatriz Carda i Pedro García guanyadors del torneig mixt en el Pàdel Indoor Benicarló
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hores i obstinació posats per a
aprendre”. 

Aquests defensors del joc detallen
que “calculem que, de debò, han
d'haver-hi uns cinc-cents jugadors a
Benicarló”. "Volem compartir amb tota
Espanya, l'experiència i l'esperit
d'aquest gran joc, sobretot la
satisfacció que suposa aconseguir un
nou truc, després d'haver dedicat
tantes hores”, per la qual cosa es
dediquen a fer tallers i exhibicions allí
on se'ls reclama. Van començar
impartint-los a Benicarló i ara “els fem
per les platges, com la de Vinaròs,
Peníscola i pobles de l'interior de
Castelló, perquè cada vegada hagen
més aficionats”. De moment han
començat a experimentar amb la
fabricació de Kendames més del
terreny, utilitzant fustes nobles com
per exemple “arrel d'olivera o
carrasca”. També  existeix la
possibilitat d'adquirir models
personalitzats, amb dibuixos, colors o
temes especials. 

BENICARLÓ, CAPITAL DEL
KENDAMA

El fenomen està cridat a
consolidar-se en la població i
expandir-se des de Benicarló a la
resta del nostre país. Des de la seua
pàgina web, www.kendamaspain.es,
“estem enviant kendames a qualsevol
punt d'Espanya”. La pàgina s'ha
convertit també en un punt de trobada
dels fans d'aquesta disciplina i de
difusió de les nombroses activitats
que realitzen. “Ara estem treballant el
tema del vídeo, els xavals es graven
jugant i després munten un vídeo amb
el qual entren en un concurs”. En

l'horitzó més proper, a més, la
participació dels responsables de la
introducció d'aquest joc en la
convenció europea de malabars, que
es realitza a Toulousse (França).
Nabin es mostra il·lusionat amb ell i
detalla que “serà el primer contacte
que tinguem amb jugadors d'altres
punts d'Europa. A més, tindrem
l'oportunitat de passar un examen per
a aconseguir els nivells de
capacitació”. Aquesta titulació “ens
permetrà a nosaltres impartir el nivell
a Benicarló”, la qual cosa podria
convertir a la ciutat en capital
espanyola d'aquest joc japonès. Una
oportunitat més de promoció que, a
més, serveix perquè es deixen de
costat els vídeo jocs. 

Els principals arguments dels
pares, davant aquest magnífic
fenomen, radiquen en l'absència de
piles i cables, allunyant unes hores als
seus fills d'ordinadors, mòbils i
consoles, així com el fet que els seus
xicotets, tornen a jugar en les places,
com feien els seus pares en la
infància.  En breu, la nostra ciutat
comptarà amb el campionat nacional,
on pretenen reunir als millors jugadors
del territori nacional, i convidar a
visitar la nostra ciutat als jugadors
europeus.  Per a estar al dia de tot el
relacionat amb KENDAMA, ens
recomanen passar per la seua pàgina
web:www.kendamaspain.es, el seu
canal en youtube, i el seu lloc en
facebook.com/kendamaspain.es

ve de la pàgina anterior

Diumenge 23 de Juny  al port
de Benicarló es va disputar la
tradicional travessia de Sant
Pere. La travessia va ser un gran
èxit i va tindre la  presència de
nombrós públic. S’ha d’agrair la
desinteressada i imprescindible
col·laboració de molts voluntaris
i de nombroses entitats com
l’Ajuntament de Benicarló, la
Confraria de pescadors, Creu
Roja,  Protecció civil, Bombers,
Piragüistes, etc. 

El guanyadors foren Albert
Castañeda del Club Natació
Vinaròs i Nerea Sorando del club
Natació Benicarló. 

A la classificació per categories
els guanyadors foren: 

Màster: Miguel Febrer (CNB),
Maica Mollà (JiJiJaJà).

Absolut: Joan Ferran Barrachina (CNB) i Sara Marqués
(CNB).

Júnior: Albert Castañeda (CNV) i Nerea Sorando (CNB).
Infantil: Xavier Bordes (CNV) i Clàudia Barrachina (CNB).
Aleví: Sergi Saura (CNB) i Júlia Barrachina (CNB).

Benjamí: Ian Calvo (CNV) i Sara
Vea (CNB).

Promeses: Diego Pérez (CNB) i
Henar Àvila (CNB).

Escola: Adam Ortiz (CNB) i Sara
Martín (CNB).

Els trofeus els entregaren  el Sr.
Alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo i la dama del club de
Natació, Maria Coll.

Posteriorment es va celebrar el
pertinent dinar de germanor del
club on els socis i nedadors
passaren una jornada molt
agradable de celebració.

En aquest dinar es va
acomiadar la dama de la darrera
temporada, la nedadora Maria
Coll, i es va presentar a tota la
concurrència com a nova dama
2013 a la nedadora Sara Marqués.
També va rebre un obsequi la
millor nedadora del club 2012,
Irene Sorando.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:  29-
30 JUNY, JOCS ESPORTIUS DE
LA COMUNITAT VALENCIANA.
TORREVIEJA.

text i fotos CNB

TRAVESSIA DE SANT PERE AL PORT DE BENICARLÓ El fenomen està cridat a
consolidar-se en la població
i expandir-se des de
Benicarló a la resta del
nostre país. 
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LOCAL ESPORTS

La sala del contenciós administratiu ha arxivat el procés
que seguia contra l'ajuntament de Benicarló per la construcció
d'un tanatori crematori en la ciutat. I és que després de la
concessió de la llicència provisional d'instal·lació en uns
terrenys pròxims al cementiri municipal, un veí havia
interposat un recurs de reposició davant la sala. Un dels
motius que va al·ludir fou que aquesta activitat no pot gaudir
d'una llicència provisional. L'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, es va mostrar optimista i confiat que Fiscalia també
decidisca arxivar el cas. I és que cal recordar que aquest
estament ha requerit documentació relativa al procés per la
investigació que ha obert contra el consistori. Domingo va
sostenir que “no hi ha res que amagar, i tot s'ha realitzat
seguint els procediments legals”. 

De fet, després del requeriment de la Sala, el consistori va
resoldre emetent l'informe favorable a la instal·lació sol·licitada
per l'empresa Nou Tanatori S.L, un dels processos
administratius que faltaven en l'expedient. Després de
l'anul·lació d'aquest procés que se seguia en el Contenciós, el
consistori remetrà la documentació requerida per Fiscalia,
amb la qual intentarà demostrar la neteja del procés
d'autorització de la infraestructura mortuòria. Domingo va
explicar que s'enviarà “tota la documentació requerida pels
tècnics com és el cas de la llicència ambiental”. 

Cal recordar que l'Ajuntament de Benicarló va atorgar a
l'agost de 2012 una llicència d'ús provisional per a la
construcció d'un tanatori-crematori a l'empresa Nou Tanatori

S.L., sense un informe favorable de la Conselleria en matèria
de policia sanitària mortuòria, segons va denunciar el grup
municipal socialista. Fiscalia ha obert una investigació sobre
aquest procés, en el qual l'equip de govern ha defensat la
transparència que s'ha seguit. En aquests moments altra
empresa, Tanatoris i Serveis S. a., té sol·licitada també en el
consistori una llicència per a la qualificació de la resta de la
finca inicial per a la construcció d'altre tanatori-crematori.
L'alcalde del municipi no veu impediment que existisquen dos
crematoris en la població, pel que els dos projectes poden
anar avant. Domingo va recordar que aquests projectes
podrien donar treball a 14 persones cadascuna i confiava que
ambdues instal·lacions puguen ser una realitat en breu.

text i foto NATÀLIA SANZ

ARXIVEN UN PROCÉS CONTRA BENICARLÓ PEL TANATORI CREMATORI 

Cada dia que passa estic una mica més tranquil. El temps
passa plàcidament i jo cada dia soc més feliç. Llegeixo i
rellegeixo el magnífic poema de Fray Luis de León "Vida
retirada" i me'n vaig adonant que aquest és l'estat ideal de la
persona. Sobretot al llarg del mes de juny. Si, per tot això dels
exàmens, perquè tothom sap que aquest mes de l'any és el
més dur per als que, com jo, encara estudiem i ens
sacrifiquem per a aconseguir un lloc brillant a la nostra
societat. No he pogut parlar amb els compis de la facul perquè
estan molt ocupats i no em contesten els guasaps que els
envio. En fi, ja ens trobarem al setembre, al començament de
curs. Com sempre, cares noves. Ja fa anys que soc
l'encarregat de donar la benvinguda als alumnes nous. Els
veig passar i penso "no sé quina pressa teniu en acabar els
estudis... és tan bona la vida d'estudiant...".

A casa tot continua amb la normalitat pròpia d'aquestes
dates. Comença la calor i la mama ens prepara uns menjars
suculents. El papa i jo ens llepem els dits. Se'ns estan
esborrant les empremtes digitals de tant de llepar. Jo segueixo
tan tranquil perquè ningú no em passa comptes. Els papàs
estan contents i pagats de tenir-me per casa i jo entro i surto
quan vull sense donar explicacions a ningú. La Margot ja se
n'ha anat a Barna. Al carrer Bailén ja fa massa temps que la
troben a faltar. El papa diu que a vore si anem un dia a fer una
ullada per tal de comprovar que tot estiga al seu lloc. El veig
una mica encegat. Haurem de fer un viatget, però serà ben
entrat el juliol, que la mama se'n va amb les amigues a la platja
al fer gimnàstica.

Ja sé que aquesta pàgina sembla més un diari de la meua
vida que no una crònica esportiva, però és el que hi ha, i
encara no he vist cap col·laborador que conte les intimitats
familiars que explico jo a aquesta pàgina. Tot tenint en compte
que me'n guardo moltes de molta gent del poble que, en
aquests anys de vida estudiantil, m'he trobat a certs llocs

comprometedors de Barna. Però sobretot, soc una persona
discreta i gens tafanera, i la majoria de vegades m'he limitat a
esbossar un discret "bona nit" amb una mirada de complicitat.
De vegades fem una mica més de conversa amb un "què, tot
bé pel poble?". Fins i tot algú em diu allò de "que vols res del
poble?". La veritat és que quan passejo pel carrer Bailén de
vegades sembla que estic voltant pel poble.

Ara, tal i com li vaig prometre al senyor director gerent,
amabilíssima persona i gran empresari de la comunicació,
vaig a complir amb els meus compromisos i a comentar una
mica l'actualitat al voltant de l'equip de futbol de Benicarló.

He de reconèixer que no he esbrinat gran cosa al respecte.
Efectivament, dijous passat es va verificar l'assemblea de
socis a la que no vaig assistir perquè no me'n vaig recordar.
Si, jo no m'amago de dir-ho: no me'n vaig recordar. Però
l'endemà vaig vore un petit extracte de la mateixa per una
coneguda televisió local i ja em vaig fer una idea al respecte.
En línies generals, Juan Pasqual va dir que ell no seguia de
president, però que estava disposat a col·laborar amb el seu
substitut, que podia contar amb ell per a qualsevol cosa. Va dir
que, segons les seues informacions, hi havia dos possibles
candidats. Avui he sentit pel poble que hi ha un tercer que
seria un antic president del club que m'han dit que fumava
havans. Els altres dos candidats diuen que són un ex membre
de l'actual junta i un ex president d'una penya esportiva local.
Per més que he parat l'orella, no he sentit noms. Clar, fa tants
d'anys que estic fora del poble que algunes coses i persones
ja se m'escapen. Però poc a poc em posaré al dia. Va dir
algunes coses més sobre la possibilitat d'arribar  acords de
filialitat amb altres clubs (no pensa mantenir el segon equip).
Però la cosa que més m'ha preocupat ha estat que avui m'he
assabentat de que el gran davanter local Marcos Cano ha
fitxat pel Vinaròs degut a l' incertesa que planeja sobre el futur
de l'equip i la planificació esportiva per a la propera
temporada. Espero que no es confirme aquesta notícia perquè
seria catastròfica. 

La setmana que ve, més i millor. 

CALMA TENSA

text VICENT T. PERIS

Benicarló haurà de pagar prop de dos-cents mil euros més
per la redacció del seu pla general d'ordenació urbana. És la
denúncia que ha fet el grup municipal socialista, després que
els redactors del nou planejament hagen requerit al consistori
una revisió del preu pel qual se'ls va adjudicar el servei ara fa
nou anys. Pepe Sánchez, regidor socialista en l'ajuntament de
Benicarló, va denunciar ahir que Territori i Ciutat “va signar el
contracte en el 2004, per un import de 350.000 euros. Ara, nou
anys després, han demanat la revisió i augmentaran el cost en
un 20%”. Això significa, segons va detallar l'edil, que el
consistori abonarà 70.000 euros més a l'empresa per a
finalitzar la revisió del pla general. Però no només això, al Ple
anirà per urgència per a la seua aprovació el pla de pagament
plurianual per a satisfer un nou requeriment de l'empresa. I és
que la modificació legislativa realitzada per la Generalitat
Valenciana en el 2010, requereix que els consistoris incloguen
entre la documentació un document d'avaluació estratègica
“que ens costarà 121.000 euros més”. Sánchez no va criticar
aquest sobrecost, però va lamentar “la falta de gestió de
l'equip de govern, que, sabent que s'havia de redactar aquest
document, no va incloure una partida per a pagar-lo en el
pressupost municipal”. En concret els comptes d'enguany
només preveien per al pla general 90.000 euros que, “tenint

en compte que cal pagar els 70.000 de l'augment de preu per
la revisió, es queden en no-res”. Així les coses l'equip de
govern preveu pagar enguany 25.000 euros del document
d'avaluació i la resta, en l'anualitat que ve. L'edil socialista va
assegurar que  “ens abstindrem en la votació. Són ja nou anys
de tramitacions i no hem avançat gens, només paguem i
paguem perquè ens canvien la legislació durant el procés”.
Recordar que Benicarló duu des del 2003, any que s'aprova
l'inici dels tràmits de revisió del PGOU, intentant dissenyar el
futur planejament urbanístic de la ciutat. De moment,
l'empresa redactora ja ha rebut més de mig milió d'euros.

text NATÀLIA SANZ

MÉS PEL PLA GENERAL: JA ANEM PEL MIG MILIÓ D’EUROS
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ESPORTS LOCAL

La jove gimnasta Marta Gimeno, del Club Mabel, millor
esportista Benicarló. Gregorio Segarra millor persona
vinculada amb l’esport. Benicarló Base Futbol millor
entitat esportiva

El passat dia 14 a l'Auditori Municipal, es va celebrar la
Gal·la de l'Esport benicarlando, en la qual Marta Gimeno,
gimnasta del Club Mabel, va ser triada com millor esportista
de l'any 2013; Gregorio Segarra, presentat per la Unión
Ciclista, va rebre el premi a la millor trajectòria en una entitat;
i el Benicarló Base Futbol va ser triat com la millor entitat
esportiva, rebent el premi el seu president Juan Bosch. L'acte
va estar presidit per l'alcalde Marcelino Domingo, que
acompanyat de l'edil d'Esports, Joaquín Pérez Ollo, va lliurar
els premis i va tancar l'acte felicitant, no sols els guanyadors,
sinó a tots els esportistes de la ciutat. 

Enguany, l'Ajuntament també ha tingut un reconeixement
especial al jugador de bàsquet Ángel Aparicio, al campió de la
modalitat de tir Compak Sporting, David Tena, a la jugadora de
rugby Laura Esbrí, i a la jugadora de futbol americà Marta
Ferreres. A tots ells se'ls va lliurar un esment d'honor pels
mèrits esportius aconseguits 

Al premi de millor esportista optaven 23 persones que
representen diverses de les entitats esportives de la ciutat que
els han presentat. Els nominats han estat: Carmen Ortiz
Cuesta, Club Atletisme Baix Maestrat; Equip Júnior Femení
del Club Bàsquet Benicarló; Manuela Moreno Herrero, Club
Petanca Benicarló; Arturo Casanova Albalat. Moto Club
Benicarló; Marta Gimeno Cardona, Club Mabel; Maria Rakraki
Kdira, Club Hándbol Benicarló; Irene Sorando Gràcia, Club
Natació Benicarló;
Pablo Fabián
Navarrès Rosende,
Club Tennis Mesa
Benicarló; José
Enrique Delshorts
Serra, Centre
Excursionista Xiruca;
Mar Món Vallés, Club
Esportiu Kaiden;
Eduardo Tijeras
Vicent, Club de Pesca
El Nero; Raúl García
Calvet, Unió Ciclista
Benicarló; David Tena
Pérez, Club Caçadors
San Huberto; Manuel
Albiol Soriano, Club
Petanca Bolas y
Bochas; Gaizka
Blasco Balagué, Kick
Boxing Club
Benicarló; Rafael
Lisón Hernández,

Club Colombófilo Mensajero; Grup Cheerleaders Club de Ball
Esportiu Madison; José Miguel Gea Gellida, Club Escacs
Benicarló; Iván Peña Rubert, Club Arreal·li Bona Pilota
Valenciana; Vicent Prats Feliu, Club Triatló Basiliscus; Iratxe
Serrat Barabero, Club Tennis Benicarló; i Joan Jiménez
Villamayor, Club Ciclista Deportes Balaguer. 

Per a la millor trajectòria esportiva, han estat candidats:
Núria Ballester Ortí, Club Atletisme Baix Maestrat; Juan
Francisco Esbrí *Bretó, Benicarló Base Futbol; Carlos Miravet
Sabaté, Club Bàsquet Benicarló; José Banyeres de Mariola
Rodríguez, Club Petanca Benicarló; Conrado Marzal Llorach,
Moto Club Benicarló; Joel Ratlla García, Club Handbol
Benicarló; Miguel Piñana del Pino, Club Natació Benicarló;
Roberto Bueno Luján, Club Tennis Mesa Benicarló; Óscar
Cuento Moros, Centre Excursionista Xiruca; Angel González
Simón, Club de Pesca El Nero; Gregorio Segarra Calvet, Unió
Ciclista Benicarló; José Miguel Gómez Cruz, Club Petanca
Bolas y Bochas; Rafael Lisón Hernández, Colombófilo
Mensajero; Inma Pla i Reverter, CAS Mare Nostrum; Angela
Gómez Blat, Club de Ball Esportiu Madison; Agustín Masip
Cerdà, Club Escacs Benicarló; Albert Rodríguez Agut, Club
Arreal·li Bona de Pilota Valenciana; Víctor Manuel Cheto
Vargas, Club Triatló Basiliscus; Carlos Robles Lluch, Futbol
Sala Benicarló Promeses; Miguel Vallés Ferrer, Club Tennis
Benicarló; i Aurelio López Belmonte, Club Ciclista Deportes
Balaguer. 

Finalment al premi de millor entitat van concursar: Club
Natació Benicarló, Club Tennis Benicarló, Club Bàsquet
Benicarló, Club Hándbol Benicarló, Club Colombófilo
Mensajero, Club Atletisme Baix Maestrat, Club Mabel, Club
Pesca Submarina i Apnea Baix Maestrat i Benicarló Base
Futbol. 

Enmig del lliurament de premis van actuar les ballarines del
Club Madison i tres gimnastes del Club Mabel.

text i foto VICENT FERRER

GALA DE L’ESPORT

Divendres passat arribava un nou fi de curs al "cole"
Marqués de Benicarló, però no era un any com els
anteriors, era especial.

Era l'últim moment en què els alumnes del Marqués podien
estar al costat del seu director, Donfer. I és que a Donfer, com
diu ell, el jubilen i per això els xiquets I les xiquetes es van
atansar per a dir-li tot el que sentien en aquell moment,
sobretot paraules dolcetes i d'agraïment. Li van fer alguns
obsequis però de ben segur que l'obsequi més gran va ser

l'estima que li van demostrar tots els seus alumnes, grans i
menuts. Així que amb tot el que li van dir, amb el cant de la
cançó Cuando me vaya a 750 veus i amb les 3 "oles" que li
van dedicar es tancava la llarga i preciosa etapa educativa de
Fernando López Marcelo, Donfer. Això va ser l'acomiadament
dels alumnes de l'escola ja que la seua jubilació serà el
divendres 6 de setembre a la tarde en un acte acadèmic i
festiu que s'està preparant i que serà obert per a totes les
persones que ho desitgen. Les persones interessades poden
posar-se en contacte al telèfon de l'escola 964 336410.

text i fotos REDACCIÓ

FI DE CURS DEL MARQUÉS; FI DE CURS DE DONFER
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LOCAL ESPORTS

Les regidories de Cultura i Comerç estan disposades que
Benicarló es passe la nit en blanc el pròxim 12 de juliol. Nieves
Eugenio i María Ortiz han unit el potencial de les àrees que
dirigeixen per a crear un esdeveniment que pretén “que el
públic conega la nostra oferta cultural”. Així, s'han dissenyat
sis hores intensives d'art i cultura, amb concerts, exposicions,
teatre, cinema i amb tots els edificis culturals oberts. 154
establiments comercials s'han unit a aquesta iniciativa que
pretén promocionar l'oferta cultural i dinamitzar els carrers de
la ciutat. Tot tipus d'activitats culturals de qualitat, dirigides a
tots els públics, es desenvoluparan en diferents àmbits de la
ciutat, amb espectacles de companyies d'àmbit nacional i
també proposades d'artistes locals que mostraran, durant la
vesprada-nit, creacions produïdes expressament per a
l'ocasió.

El primer espectacle començarà a les 20 hores, amb un
concert d'arpa a càrrec de Pilar i Mar Anglés i seguidament
arrancarà en el Mercat Central el muntatge de la companyia
andalusa Animasur Clan Zapping, produït en exclusiva per a
l'interior i els voltants del Mercat. L'Associació Cultura Pere de
Thous, per la seua banda, projectarà la pel·lícula rodada a
Benicarló l'any 1956 La vida és meravellosa. La fotografia
també tindrà un espai en aquesta Nit en Vela, amb una original
proposta de l'estudi fotogràfic de Javier Roda & La Pepa, que
fins a les 24 hores emularà les fotos escolars antigues en un
estudi improvisat en la plaça de Sant Joan. A les 20 hores
començarà una pintada mural en el carrer Major, on Irene
Furió acompanyada d'altres artistes decorarà el mur d'un solar.
I a les 21.00 hores es realitzarà una visita guiada a l'antiga
presó, un dels edificis històrics més emblemàtics de Benicarló.
El Mucbe també viurà una nit de portes obertes amb tallers
infantils i la presència dels artistes que tenen obra exposada
en el centre cultural. El Grup de Danses La Sotà tancarà les
activitats en el Mucbe amb una actuació a les 22.30 hores. A
les 22.30 hores, pel carrer de Joan Carles I, s'ha programat
l'espectacle A quadres, de la companyia granadina Vagalume.
I a les 23.15 hores tindrà lloc un concert des de la façana de
l'Ajuntament. El músic i compositor Juanjo Villarroya dirigirà a
més de 40 músics, entre els quals està la pianista Inés Borrás,
el trompetista Marcos Celma, el grup de Bombos i Tambors de
Benicarló i el grup de metalls de l'Associació Musical Ciutat de

Benicarló. Finalment, a les 24 hores s'estrenarà el muntatge
Somnis d'arena en la plaça de Sant Bartomeu. La Regidoria de
Comerç i Turisme s'ha sumat a aquesta iniciativa involucrant
als comerços de la ciutat amb la intenció d'aprofitar el públic
que acudirà als espectacles. 154 establiments, entre comerços
i cafeteries, a més del Mercat Central, estaran oberts de 20 a
24 hores, oferint descomptes especials i regals per als clients.
I de la mà de l'Estació Nàutica Benicarló-Peníscola, se
sortejaran 12 circuits spa, 12 batejos de vela i 12 batejos de
rem.

text NATÀLIA SANZ

LA NIT EN BLANC

Divendres 21 de Juny una representació de la junta
directiva del Club Natació  Benicarló va visitar el domicili
de Sara Marqués Villarroya per a comunicar-li la seua
designació com a dama del Club de l’any 2013. 

Sara, nedadora del club des dels 3 anys,  és actualment
una brillant estudiant universitària a València. Tot i tindre molt
menys temps per a entrenar que abans, encara participa amb
èxit defensant els colors del club benicarlando en alguns
campionats, travessies (va ser la guanyadora de la darrera
copa Nadal 2012) i a la lliga autonòmica de clubs. 

text i fotos CNB

NOMENAMENT DE SARA MARQUÉS VILLARROYA COM A DAMA DEL CNB 2013 

EXHIBICIÓ DEL MENUTS DEL CLUB A LA PISCINA DEL CLUB DE TENNIS BENICARLÓ

passat divendres 21, a la piscina del club de tenis Benicarló, els nedadors més menuts del club van tindre la seua festa i
exhibició d’estiu. En un ambient molt agradable, amb nombrosa presència de pares, varen fer una demostració dels seus
progressos tècnics, amb la supervisió atenta de les seues entrenadores Isabel Muñoz, Merche Senar i Carla Cornelles.
Posteriorment varen rebre una merescuda medalla commemorativa i un gelat.
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Una altra vegada la “solidaritat” a la
portada. El menjador social –compta,
quin remei-  haurà de continuar
donant servei durant l’estiu si no
volem veure com els contenidors
d’escombraries passen a ser
la residència habitual d’alguns
veïns nostres. Parlem, se’n
ompli la boca, del Benicarló
“solidari”. Concerts solidaris,
partits de futbol, carreres
pedestres, desfilades de
moda i balls solidaris,
polseres i euros solidaris... De
tant de gastar la paraula
“solidaritat” trobo que li hem
buidat el seu significat.
Sempre he pensat que
solidaritat tenia a veure amb
empatia, amb la noble actitud
de compartir allò que es té,
però dedicar uns diners (el
que pot valer un dinar en un
restaurant de menú) de tant
en tant a causes necessàries
no és solidaritat sinó que és
caritat. Som hipòcrites –jo el
primer- i ens agrada més ser
“solidaris” que “caritatius”. Si
més no l’Església Catòlica,
Apostòlica i Romana no
enganya ningú i dels quartos
que no té invertits en cadenes
de televisió incendiàries i
antisistema o en emissores de
ràdio pamfletàries en dedica
una part a les obres pietoses i
de misericòrdia. Compte, que
no estic en contra de la caritat; si tots
fórem caritatius –donàrem un
percentatge d’un sol dígit d’allò que
tenim als més necessitats- potser el
món aniria millor. I si l’Estat recaptara
els impostos amb Justícia i prioritzant
no caldria patir tant. Aquesta, en
resum, hauria de ser la solidaritat d’un
país civilitzat: un govern que
recaptara els impostos necessaris i
els repartira amb equitat entre els
ciutadans. Difícil, no, senyora Garcia?
Ja veu, som així, la culpa sempre és

dels altres. Del govern mateix i
nosaltres podrem continuar dormint
plàcidament. 

Com m’ha agradat l’article de
Carles Lluch! M’agradaria saber dir
les coses com les diu ell! Afirma que li
sembla aproximadament una

bajanada que l’AVA (Alta Velositat
Aspanyola) arriba des de Madrit a
Alicante (rincón feliç d’aquesta
nuestra REPUTA) en un parell d’hores
i, en canvi, no es puga anar de
València a Barcelona en un tren
d’aqueixos. És clar: s’ha de vertebrar
el territori, el territori espanyol. I sí, ja
està bé que els madrilenys amb
possibles puguen anar a rentar-se
l’escata a la nostra mar, que tot s’ho
mereixen per ser qui són. Es tracta, sí,
de continuar vertebrant un territori que

nosaltres no veiem per la nostra
manca de perspectiva. Parlo d’allò
que algú va batejar (poc coneixement)
com a Països Catalans. No, no estic
boig. O no estic molt boig. El
mesetaris tenen clara l’existència dels
Països Catalans. Nosaltres, no. Per
alguna cosa s’han inventat el

SOPAPO o com es diga el
català de la Franja, el
prehistòric valencià iber o sa
llengo baleâ. I per això no
els convé que el País
Valencià i Catalunya
estiguen ben connectats, no
volen que ens adonem de
qui som i on estem i la
perspectiva d’uns Països
Catalans independents dels
quals no puguen seguir
recaptant impostos els té
esglaiats. No parlo de
broma, no. Si em permet,
senyora Garcia, li contaré
una anècdota. Quin remei
tindrà més que aguantar-la,
veritat? En la meua vida he
anat dues vegades a Madrit.
A la primera, per anar no sé
on, vaig agarrar un taxi i el
campechaníssim xofer em
va preguntar d’on era, li vaig
dir que de Benicarló i primer
no va caure, li vaig després
que valencià i em va
respondre: ah, sí, yo tengo
una prima que vive en
Terrassa, al lado de
Barcelona, sabe? Ho tenia
ben claret l’home. La
segona vegada es va repetir

l’escena, amb un altre taxista
campechaníssim també: Sí, sí,
Benicarló, ya lo conozco, voy a
veranear con la mujer y los hijos por
aquells tierra suyas (sic), en Salou. Ja
ho veu si ho tenen clar ells si
existeixen o no els Països Catalans.
Nosaltres, mentrestant, amb molt
d’entusiasme i orgull, ofrenant noves
glòries a España. 

I ara tinc molta calor i no tinc ganes
d’escriure res més. Au, senyora
Garcia, que vosté ho passe bé.     

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

text EL LECTOR

Tradicionalment,  la Coral  Polifònica Benicarlanda, ha
estat   amfitriona de  Cors  d’arreu  de l’Estat  i també
d’agrupacions corals procedents de més enllá de les
nostres  fronteres  (Alemania,  Polonia, Puerto Rico, Japó
etc),   la qual cosa  ens ha  donat l’oportunitat d’obrir-nos
al món  i de  mostrar  al públic benicarlando,  la riquesa   i
diversitat   musical i vocal, de cultures  desconegudes per
la majoría.        

Seguint   amb  aquesta tradició, ens complau comunicar
que la  Coral Polifònica  Benicarlanda, juntament amb la seua
secció juvenil, la Coral Kylix, rebrem a l’agrupació coral
“OKUMENIKUS  SKOLA” procedent  de Hongria, amb  els que
oferirem un concert  conjunt, el proper dissabte dia  6 dejuliol
a les  20h a l’Auditori Municipal de Benicarló. La coral
hongaresa  esta formada per uns 55 cantaires amb edats que
abarquen des dels 12 fins als 22 anys i han estat guanyadors
de premis corals a Hongria, un païs que destaca  per la seua
arrelada tradició musical en general i coral, en particular.
També oferiran un concert al Saló Gòtic del Castell de
Peníscola, el proper dia 9 de juliol a les 22h. 

text CPB

EL MISTERI DE LES VEUS DE L’EST D’EUROPA ARRIVA A BENICARLÓ

Divendres 21 de juny hem tornat a celebrar
l'acomiadament d'un altre curs al CP Mestre Francesc
Català.

Aixi mentre l'alumnat de cinquè preparava la gran Gimcana
Fi de Curs 2012-2013 la resta d'alumnes van fer petites festes
a les seues classes. A les 11 hores tots van sortir a la pista
esportiva, els alumnes de cinquè i sisè per a controlar els jocs
i els altres per a passar-ho bé amb els 14 jocs preparats. Els
alumnes amb grups de 12 alumnes van anar passant pels
diferents jocs, on, durant 7 minuts, sota les instruccions dels
alumnes més grans i de les professores anaven realitzant les
tasques encomanades. Fins a les 13 hores tots vam gaudir
amb jocs de ball, de circuits, de punteria, de globus d'aigua, de
carreres de sacs, de sambori, de maquillatge,.. Va ser un
excel·lent final de festa on tothom va quedar ben xop, no de
suor, sinó d'aigua.

text 

Col·legi Públic Mestre Francesc Català.

ÚLTIM DIA DE CURS AL CP MESTRE FRANCESC CATALÀ



milions, mentre que Espanya en va
portar 16 milions amb una xarxa
més extensa i moderna que les dels
dos països anteriors. Ací us
ensenyem la foto de com van de
plens els vagons d’un d’aquests
grans trens d’alta velocitat. Això...
quan van plens!

Trens fantasma
I mentrestant  als d’ací, als que

els fa falta durant la resta de l’any
anar i tornar per aquesta perifèria,
per anar al metge o estudiar,
sobretot, que els bomben. Hi ha
altres mitjans de transport públic,
com va dir la ministra del ram. Pocs
trens... i damunt cars! I de rodalies
pel Maestrat... no, que això és una
inversió poc rendible i cara. Al final,
un any rere altre, la mateixa
cantarella dels polítics d’ací dient
que ells ja ho han demanat a
Madrid. Com sempre som bons per
a pagar però no per a rebre el que
necessitem. Xit, i no cal alçar la veu
no siga que l’amo de la capital se’ns
enfade i damunt ens deixe sense
res. Però no, això no és
discriminació, això és aprofitar els
recursos. Però no passa res... La
rabera continua seguint el pastor i
sembla que el tornaríem a votar si
les eleccions foren demà. Ací teniu
la foto que acompanya l'últim
informe del CIS sobre intenció de
vot.

Un altre error informàtic
Antigament ja sabeu que davant

de fets inexplicables i especialment
dramàtics per a les comunitats, com
les sequeres, les pluges o les
plagues, els nostres avantpassats
acostumaven a traure un sant o
altre i a encomanar-s'hi perquè els
deslliurés de la desgràcia que venia
del cel o del dimoni. Potser ja
hauríem d'anar preparant la peanya
de santa Tecla o la que siga la
patrona dels informàtics perquè els
errors que sembla que cometen
últimament arriben a una vastitud

bíblica. Ja coneixeu el cas de les
finques de la infanta, no? Doncs el
consistori benicarlando les fa de la
mateixa mida i, per un error
informàtic, és clar, envia 200.000
missatges de telefonia mòbil als
usuaris del Canal Comercio i el
Pregoner. En concret, 1000
persones, algunes a l'estranger,
reberen  200 SMS cada una. Una
cosa tan antiga, un SMS!

Clar i Català
La consellera Català diu que

restar recursos, com ara la
subvenció per al menjador, als
alumnes de les escoles públiques,
amuntonar els xiquets, augmentar
les hores del professorat a costa
d'una degradació del seu treball a
l'aula, reduir els drets dels consells
escolars i menar una política
educativa a cop de sondeig
electoral, “es un punto más a favor
de la libertad de elección de las
familias”. Així explica ella que

mentre que a Castelló els centres
més demanats per les famílies
siguen la majoria públics (entre els
quals el Marqués de Benicarló), a
València, ho siguen els concertats.
Nosaltres ho veiem igual.

Municipals d'estiu
Heu vist que guapos els

municipardals sobre dos rodes?
Semblen eixits d'alguna sèrie
infumable com Pacífic Blue,
considerada de les pitjors que s’han
fet. És que comença el servei de
policia de platges, que s'allargarà
fins al 15 de setembre. Quatre
agents vigilaran les platges,
informaran els banyistes,
col·laboraran amb els ciutadans i
faran complir les ordenances
relacionades amb matèries
turístiques (preu de la gerra de
sangria, temperatura de cervesa,
frescor de l'enterita, etc.). Ah, com
diu la cançó, també faran aparcar bé
la gent, és evident.

ve de la pàgina anterior
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SUCCÉS
Un arbre de grans dimensions del geriàtric de Benicarló es

va trencar dissabte passat causant destrosses en les finestres
de l'edifici. El succés, provocat per l'antiguitat de l'arbre que es
trobava plantat en el jardí, va provocar danys materials i va
obligar a la intervenció de la Policia Local i efectius del
Consorci provincial de Bombers, que es van personar en el
centre a les 11:50h. Encara que per fortuna no van haver
danys personals, la caiguda del monumental arbre va
provocar danys en la planta baixa i 1ª planta pel trencament
de finestres.

CURS
Esta semana ha  finalitzat el curs organitzat pels

ajuntaments de Benicarló, Peníscola i Vinaròs. En ell,
professionals i voluntaris de diversos àmbits s'han format
sobre la gestió de la diversitat i la incorporació de codis
culturals i de gènere. Des del passat 24 de maig, els
participants han estat dotats d'eines que poden incorporar en
el seu treball diari. En concret, el curs els proporciona
coneixements sobre la gestió de la diversitat i sobre la
incorporació dels codis culturals i de gènere per a millorar la
seua atenció al públic. 

OBRIN L’AVINGUDA MAESTRAT
La Demarcació de Carreteres ha autoritzat finalment a

l'Ajuntament de Benicarló a obrir l'avinguda del Maestrat para
poder accedir a la N340 des de la ciutat. Les intenses

negociacions han donat com resultat que s'accepte finalment
la proposta feta des del consistori benicarlando, després de
les contínues negatives del departament al considerar que
l'accés era perillós tant per als que circulaven per la carretera
com pels que s'incorporaven a ella. 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 eixir de Benicarló a través de l'avinguda del Maestrat,
ho podran fer en direcció a Vinaròs però mai en direcció a
Peníscola. D'aquesta manera s'evitaran al màxim les
situacions de perill que es generaven anteriorment.

text NATÀLIA SANZ

BREUS



Sòl rural en plena ciutat
Un tafaner que anava passejant

per la zona de l’avinguda de les
Corts Valencianes, a l’alçada del
Centre de Formació Professional, va
veure jardineres amb la terra
remoguda i es va quedar una mica
encuriosit pel fet. A vore si ja deuen
haver arribat el poble els senglars
famolencs? Per què, és clar, va
pensar que la gent no es dedica a
escarbar per les jardineres, o a fer-hi
el seu hortet particular, tot i que amb
els temps que corren tot podria
ser... Fins i tot va pensar si no
devia ser que, com està el
morrut roig de les palmeres, a
vore si ja n'havia atacat alguna i
caldria arrancar-la. Doncs, no
anava mal encaminat el tafaner
en qüestió perquè segons
sembla hi ha un mòdul
d’agricultura i sembla que
planten, llauren, reguen i tot el
que és menester. Deu ser que
tenen poca terra per fer les
pràctiques i els xics es llancen a
la recerca de la poca terra que
encara no ha estat afectada per
cap PAI: la de les jardineres!

Cicles formatius i sostenibilitat
Certament cal llevar-se el barret

davant aquesta gent del cicle de
Restauració i Hostaleria que fan
servir els terrenys que envolten
l'antic escorxador com a camp de
cultiu. I és que allí planten tot tipus
d’espècies vegetals comestibles,
flors incloses, que després fan servir
a la cuina. I pel que sembla, això
només és el que es veu. Al pati
interior del centre tenen els planters
on germinen tot allò que després
plantaran a l'hortet. Una idea
fantàstica, si pensem que estem
parlant d'aprofitament de recursos i
de laboratori d'assaig, si no anem
errats, de dos mòduls; el de
Jardineria i el de Cuina. Bona part
de la matèria primera que utilitzen
per a la cuina la trauen d’ací. Si
senyor, quan l’administració no
destina recursos, la imaginació al

poder. Reaprofitem els espais
urbans i en traiem profit.

De ben parits és ser agraïts.. i de
vegades babau

Doncs sí, diuen que al nostre
municipi i al veí del sud estan que no
s'hi troben amb el Pla de
Competitivitat Turística que van fer
fa uns anys. Definitivament, la zona
nord del nostre país, la sud ja ho
era, ha acabat convertint-se en el
Grau de Madrid. Ara ja podem
afirmar, sense temor a errar-nos,
que l’Espanya radial que Quico, el
Caudillo por la gracia de Dios, va
heretar del segle XVIII i va contribuir
a consolidar per deixar-la en mans
dels governs successius dels dos (?)
colors que han governat la
democràcia, s’ha completat quasi
del tot. A vore, diem quasi perquè
l’AVE encara no l’han pogut fer
passar pel túnel de Benicàssim

(segons sembla no van calcular la
relació entre  l’amplada  del túnel i la
velocitat de l’AVE i ara es podria
entrabancar), i ens hem de
conformar amb un Alvia des de la
capital o l’europet  des del Principat.
Però tot i això, els turistes de la
capital són els turistes de la capital i
tenen preferència de pas, i estem
tant contents que vinguen ací a
deixar-se els quartos (bé a
Peníscola per a ser més exactes),
que des de la nostra estació els hem

posat un bus especial per a
portar-los a la seua destinació
hotelera directament i
gratuïtament. Agraïts que som
en aquest país.  

El que ens costa l'AVE
Mireu, i ja que estem parlant

d’AVES rapinyaires, que en
aquest país en tenim moltes, i no
precisament amb ales, sinó amb
dos potes i dos braços, els
tafaners hem volgut investigar
sobre els que van per la via, si
en tenim molts de kilòmetres i el
cost que tenen. I, voreu quina
sorpresa, en descobrir que
l’estat Espanyol és el segon país

en línies d’aquests tipus, només per
darrere de la Xina. Sí, el que llegiu,
ni Japó (2496 km), ni França (2106
km), ni Alemanya (1410 km), ni... en
tenen tants com nosaltres (3744
km). Països que tenen una renda
per càpita molt superior a la nostra
no inverteixen tan amb aquestes
línies perquè és molt difícil fer-les
rendibles. L’anècdota, la del
Secretari de transport nord-americà,
de visita a Espanya per veure
aquestes línies, quan va veure els
seu cost va exclamar “Vostés són
molt rics!”. Un país que té un PIB 15
vegades superior al nostre va
afirmar que ells no s’ho podien
permetre. I si ho voleu per xifres de
passatgers ho podreu tenir més clar
de com els diners ací sortien a
palades a no sé sap quina butxaca,
doncs, en un any França va tenir 113
milions de viatgers i Japó vora 300
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TRAGÈDIA

En tragèdia ha acabat l’episodi fester de “les fogueres”
d’Alacant, on una criatura ha mort dessagnada per
l’explosió d’un petard que li ha seccionat la jugular. I no és
la primera vegada que els focs d’artifici (!?) es cobren una
vida.

Com han reaccionat, però, les “autoritats”? Doncs han
dipositat un crespó negre al lloc del succés, han guardat
uns minuts de silenci...i que siga la fiesta! Es pot mostrar
una major insensibilitat i una més gran irresponsabilitat,
front a un tal i luctuós esdeveniment? Ja que no
prohibeixen –d’una vegada per totes- l’ús de “jocs” amb foc,
que poden –i acaben sent- ser mortals, podrien haver
suspès les festes en senyal de dol i de respecte a la família.
Però no, la festa és la festa i els vots “populars”, cal
mantenir-los malgrat tot.

No hi ha paraules.

SALVADORS

El govern ultradretà d’Israel i l’exèrcit d’ocupació dels
territoris de  Palestina, malden per distraure l’atenció
internacional del genocidi a que sotmeten als palestins, i
ara intervenen en el conflicte sirià, en un pretès alineament
amb les democràcies occidentals, que encara els hauran
d’estar agraïdes.

Fora d’això, amb els atacs a objectius militars de
Damasc –amb míssils de llarg abast-, s’entrenen per
desencadenar un conflicte de proporcions inabastables,
atacant l’Iran i les suposades bases atòmiques dels
aiatol·làs. Així pretenen aparèixer com a “salvadors” de la
civilització i la democràcia planetàries, quan en realitat són
ells els qui suposen el primer i gravíssim perill per a la pau
i la legalitat internacionals.

Marc Antoni Adell

Les regidories de Joventut i
de Promoció Econòmica
s'han adherit al programa de
la Diputació de Castelló de
foment de l'esperit
emprenedor entre els joves.
Un taller i una jornada de
convivència centraran les
accions encaminades a
ajudar els joves a iniciar un
projecte empresarial.

La cerca de solucions per a
ajudar els joves a trobar treball és
un dels principals objectius de
l'Ajuntament de Benicarló. Per això,
les regidories de Joventut i de Promoció Econòmica s'han
adherit al programa que ha posat en marxa la Diputació de
Castelló per fomentar entre els joves l'esperit emprenedor de
forma que consideren com a opció de futur iniciar un projecte
empresarial. L'objectiu del curs, totalment gratuït, és facilitar la
generació d'idees de negoci noves i emprenedores i fomentar
la creació de xarxes entre joves emprenedors.

Una de les primeres accions que s'han programat per
iniciar el treball amb els joves és un taller que tindrà lloc del 8
al 12 de juliol en horari de matí, de 10 a 13 hores, al Centre
Integrat Públic de Formació Professional. En el taller
s'aproparà els joves a la realitat empresarial, als riscos i la
viabilitat d'un projecte determinat i es valoraran els possibles
resultats. El curs, previst per a 15 persones, està adreçat a
joves d'entre 25 i 35 anys. Les matrícules es poden formalitzar
a l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local.

Una altra de les accions que es faran ja de cara al setembre
serà un Networking off door, és a dir, una activitat fora de
l'aula, on es treballaran conceptes com el treball en equip, la
cooperació, la capacitat de lideratge o la importància de la
comunicació. Per últim, els alumnes del taller que hagen
presentat les idees més innovadores faran un viatge a
Brussel·les per conèixer l'estructura organitzativa de la Unió
Europea, el seu funcionament i els programes adreçats a
joves emprenedors.

També relacionat amb l'emprenedoria però adreçat al
públic en general, el proper 3 de juliol a les 19 hores tindrà lloc
una xarrada informativa que sota el títol «Reinvéntate»
tractarà d'explicar als emprenedors les possibilitats d'orientar
amb èxit el desenvolupament d'un negoci. La xarrada, que
anirà a càrrec del grup de coaches 3 veces+, tindrà lloc al
Centre Integrat Públic de Formació Professional.
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M I S C E L · L À N I A

Kendama 
Per un dia, a Benicarló, sembla que siguem la capital

ibèrica del Kendama. Resulta que som pioners en la
introducció d'aquest joc japonès en la península, així que
entre el Kendama i els bonsai resulta que el món nipó està
calant en aquest poble tradicionalment dedicat a altres
menesters. Els japonesos saben el que fan pel que fa a la
cultura. Per exemple, el consolat de Japó va muntar un
stand en el saló del còmic de Barcelona, en el qual
ensenyaven a fer origami i a jugar al kendama. Així, entre
capítols de Son Goku i partides al Pacman, els occidentals
aprenem que, a més de lo nostre, hi ha més coses al món.
És cert que té tota la pinta de tractar-se d'una moda, però
també és indubtable que el temps que un es passa jugant
amb l’artilugi japones no el passa davant del mòbil teclejant.
I encara que sigui trist dir-ho, això ja és un gran avantatge.

Tant de bo dure un parell d'estius més aquesta diversió
del Kendama, entretingut joc d'habilitat i malabarisme, i qui
sap, potser algun dia emeten en la televisió un concurs
anomenat MasterKendama i puga participar en ell la famosa
Maribel, aprofitant la seua habilitat amb els boixets. Llavors
tot cobraria sentit.
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FITXA DE SUBSCRIPCIÓ A LA VEU DE BENICARLÓ (2013)

Nom
Domicili
Població                                CP
Correu electrònic

Cognoms

Telèfon

Se subscriu a La Veu de Benicarló, per l’import de 85 euros (50 números, anual) prorrogable si no hi ha ordre
en contra (l’anulació caldrà avisar-la amb dos mesos d’antelació). Als enviaments fora de Benicarló caldrà
afegir 26,60 euros anuals.

Forma de pagament: (1) Domiciliació     (2) Transferència Bancaria

(1) Domiciliació: Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancària per 85,00 euros a l’Associació Cultural la
Feram de Benicarló ( C/Sant Francesc, 95 Casal Municipal - 12580 Benicarló)

Signatura;
a dia ____      de ____________  de 2013

Domiciliació Bancària
BANC / CAIXA
ADREÇA
NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE
CODI DE COMPTE
Senyors, els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l’Associació Cultural la Feram de
Benicarló per l’import de la subscripció a La Veu de Benicarló

(2) Transferència bancària de 85,00 euros (50 números anuals), a favor de l’Associació Cultural la Feram de
Benicarló. 
C/C 3162 1201 07 1153776529. La transferència s’haurà de realitzar abans de la recepció del primer número
de la subscripció realitzada (cal enviar per fax al 964 47 56 98 comprovant de la transferència o de l’ordre de
pagament). Fins la recepció d’aquest, no es remetrà el primer exemplar de la subscripció.

Carxofa: per a tots els nomenats en la Gala de l’Esport benicarlando, guardonats o no, atés que ells
són, en eixe moment, la cara visible de tots els seus clubs que representen l’esperit més viu de l’esport
del nostre poble. Moltes gràcies.

Panissola: a la gent que no llaura les seues finques, i les tenen deixades, brutes i amb uns herbassars
més alts que les persones. A banda de ser bruts i deixats, la seua deixadesa constitueix un perill ara que
ve època de calor, sequera i risc d’incendis.

CARXOFA I PANISSOLA

twitter:

@Elstafaners 

mail:

veubenicarlo@gmail.com



M I S C E L · L À N I A

Kendama 
Per un dia, a Benicarló, sembla que siguem la capital

ibèrica del Kendama. Resulta que som pioners en la
introducció d'aquest joc japonès en la península, així que
entre el Kendama i els bonsai resulta que el món nipó està
calant en aquest poble tradicionalment dedicat a altres
menesters. Els japonesos saben el que fan pel que fa a la
cultura. Per exemple, el consolat de Japó va muntar un
stand en el saló del còmic de Barcelona, en el qual
ensenyaven a fer origami i a jugar al kendama. Així, entre
capítols de Son Goku i partides al Pacman, els occidentals
aprenem que, a més de lo nostre, hi ha més coses al món.
És cert que té tota la pinta de tractar-se d'una moda, però
també és indubtable que el temps que un es passa jugant
amb l’artilugi japones no el passa davant del mòbil teclejant.
I encara que sigui trist dir-ho, això ja és un gran avantatge.

Tant de bo dure un parell d'estius més aquesta diversió
del Kendama, entretingut joc d'habilitat i malabarisme, i qui
sap, potser algun dia emeten en la televisió un concurs
anomenat MasterKendama i puga participar en ell la famosa
Maribel, aprofitant la seua habilitat amb els boixets. Llavors
tot cobraria sentit.

EDITORIAL

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
veubenicarlo@gmail.com

Administració, subscripcions

© COPISTERIA GRÈVOL

Dipòsit legal/ CS-193-2004

Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2

12580 Benicarló  Tel. 964 475698 

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA

Consell de Redacció:
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

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

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

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

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

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

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

pàgina 10                                                                                                                                                   la veu de Benicarló                                                                                                                                                      pàgina 11 

890
la veu de Benicarló

DES DEL 18 

D’AGOST DE 1995

FITXA DE SUBSCRIPCIÓ A LA VEU DE BENICARLÓ (2013)

Nom
Domicili
Població                                CP
Correu electrònic

Cognoms

Telèfon

Se subscriu a La Veu de Benicarló, per l’import de 85 euros (50 números, anual) prorrogable si no hi ha ordre
en contra (l’anulació caldrà avisar-la amb dos mesos d’antelació). Als enviaments fora de Benicarló caldrà
afegir 26,60 euros anuals.

Forma de pagament: (1) Domiciliació     (2) Transferència Bancaria

(1) Domiciliació: Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancària per 85,00 euros a l’Associació Cultural la
Feram de Benicarló ( C/Sant Francesc, 95 Casal Municipal - 12580 Benicarló)

Signatura;
a dia ____      de ____________  de 2013

Domiciliació Bancària
BANC / CAIXA
ADREÇA
NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE
CODI DE COMPTE
Senyors, els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l’Associació Cultural la Feram de
Benicarló per l’import de la subscripció a La Veu de Benicarló

(2) Transferència bancària de 85,00 euros (50 números anuals), a favor de l’Associació Cultural la Feram de
Benicarló. 
C/C 3162 1201 07 1153776529. La transferència s’haurà de realitzar abans de la recepció del primer número
de la subscripció realitzada (cal enviar per fax al 964 47 56 98 comprovant de la transferència o de l’ordre de
pagament). Fins la recepció d’aquest, no es remetrà el primer exemplar de la subscripció.

Carxofa: per a tots els nomenats en la Gala de l’Esport benicarlando, guardonats o no, atés que ells
són, en eixe moment, la cara visible de tots els seus clubs que representen l’esperit més viu de l’esport
del nostre poble. Moltes gràcies.

Panissola: a la gent que no llaura les seues finques, i les tenen deixades, brutes i amb uns herbassars
més alts que les persones. A banda de ser bruts i deixats, la seua deixadesa constitueix un perill ara que
ve època de calor, sequera i risc d’incendis.

CARXOFA I PANISSOLA

twitter:

@Elstafaners 

mail:

veubenicarlo@gmail.com



Sòl rural en plena ciutat
Un tafaner que anava passejant

per la zona de l’avinguda de les
Corts Valencianes, a l’alçada del
Centre de Formació Professional, va
veure jardineres amb la terra
remoguda i es va quedar una mica
encuriosit pel fet. A vore si ja deuen
haver arribat el poble els senglars
famolencs? Per què, és clar, va
pensar que la gent no es dedica a
escarbar per les jardineres, o a fer-hi
el seu hortet particular, tot i que amb
els temps que corren tot podria
ser... Fins i tot va pensar si no
devia ser que, com està el
morrut roig de les palmeres, a
vore si ja n'havia atacat alguna i
caldria arrancar-la. Doncs, no
anava mal encaminat el tafaner
en qüestió perquè segons
sembla hi ha un mòdul
d’agricultura i sembla que
planten, llauren, reguen i tot el
que és menester. Deu ser que
tenen poca terra per fer les
pràctiques i els xics es llancen a
la recerca de la poca terra que
encara no ha estat afectada per
cap PAI: la de les jardineres!

Cicles formatius i sostenibilitat
Certament cal llevar-se el barret

davant aquesta gent del cicle de
Restauració i Hostaleria que fan
servir els terrenys que envolten
l'antic escorxador com a camp de
cultiu. I és que allí planten tot tipus
d’espècies vegetals comestibles,
flors incloses, que després fan servir
a la cuina. I pel que sembla, això
només és el que es veu. Al pati
interior del centre tenen els planters
on germinen tot allò que després
plantaran a l'hortet. Una idea
fantàstica, si pensem que estem
parlant d'aprofitament de recursos i
de laboratori d'assaig, si no anem
errats, de dos mòduls; el de
Jardineria i el de Cuina. Bona part
de la matèria primera que utilitzen
per a la cuina la trauen d’ací. Si
senyor, quan l’administració no
destina recursos, la imaginació al

poder. Reaprofitem els espais
urbans i en traiem profit.

De ben parits és ser agraïts.. i de
vegades babau

Doncs sí, diuen que al nostre
municipi i al veí del sud estan que no
s'hi troben amb el Pla de
Competitivitat Turística que van fer
fa uns anys. Definitivament, la zona
nord del nostre país, la sud ja ho
era, ha acabat convertint-se en el
Grau de Madrid. Ara ja podem
afirmar, sense temor a errar-nos,
que l’Espanya radial que Quico, el
Caudillo por la gracia de Dios, va
heretar del segle XVIII i va contribuir
a consolidar per deixar-la en mans
dels governs successius dels dos (?)
colors que han governat la
democràcia, s’ha completat quasi
del tot. A vore, diem quasi perquè
l’AVE encara no l’han pogut fer
passar pel túnel de Benicàssim

(segons sembla no van calcular la
relació entre  l’amplada  del túnel i la
velocitat de l’AVE i ara es podria
entrabancar), i ens hem de
conformar amb un Alvia des de la
capital o l’europet  des del Principat.
Però tot i això, els turistes de la
capital són els turistes de la capital i
tenen preferència de pas, i estem
tant contents que vinguen ací a
deixar-se els quartos (bé a
Peníscola per a ser més exactes),
que des de la nostra estació els hem

posat un bus especial per a
portar-los a la seua destinació
hotelera directament i
gratuïtament. Agraïts que som
en aquest país.  

El que ens costa l'AVE
Mireu, i ja que estem parlant

d’AVES rapinyaires, que en
aquest país en tenim moltes, i no
precisament amb ales, sinó amb
dos potes i dos braços, els
tafaners hem volgut investigar
sobre els que van per la via, si
en tenim molts de kilòmetres i el
cost que tenen. I, voreu quina
sorpresa, en descobrir que
l’estat Espanyol és el segon país

en línies d’aquests tipus, només per
darrere de la Xina. Sí, el que llegiu,
ni Japó (2496 km), ni França (2106
km), ni Alemanya (1410 km), ni... en
tenen tants com nosaltres (3744
km). Països que tenen una renda
per càpita molt superior a la nostra
no inverteixen tan amb aquestes
línies perquè és molt difícil fer-les
rendibles. L’anècdota, la del
Secretari de transport nord-americà,
de visita a Espanya per veure
aquestes línies, quan va veure els
seu cost va exclamar “Vostés són
molt rics!”. Un país que té un PIB 15
vegades superior al nostre va
afirmar que ells no s’ho podien
permetre. I si ho voleu per xifres de
passatgers ho podreu tenir més clar
de com els diners ací sortien a
palades a no sé sap quina butxaca,
doncs, en un any França va tenir 113
milions de viatgers i Japó vora 300
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l’explosió d’un petard que li ha seccionat la jugular. I no és
la primera vegada que els focs d’artifici (!?) es cobren una
vida.

Com han reaccionat, però, les “autoritats”? Doncs han
dipositat un crespó negre al lloc del succés, han guardat
uns minuts de silenci...i que siga la fiesta! Es pot mostrar
una major insensibilitat i una més gran irresponsabilitat,
front a un tal i luctuós esdeveniment? Ja que no
prohibeixen –d’una vegada per totes- l’ús de “jocs” amb foc,
que poden –i acaben sent- ser mortals, podrien haver
suspès les festes en senyal de dol i de respecte a la família.
Però no, la festa és la festa i els vots “populars”, cal
mantenir-los malgrat tot.

No hi ha paraules.

SALVADORS

El govern ultradretà d’Israel i l’exèrcit d’ocupació dels
territoris de  Palestina, malden per distraure l’atenció
internacional del genocidi a que sotmeten als palestins, i
ara intervenen en el conflicte sirià, en un pretès alineament
amb les democràcies occidentals, que encara els hauran
d’estar agraïdes.

Fora d’això, amb els atacs a objectius militars de
Damasc –amb míssils de llarg abast-, s’entrenen per
desencadenar un conflicte de proporcions inabastables,
atacant l’Iran i les suposades bases atòmiques dels
aiatol·làs. Així pretenen aparèixer com a “salvadors” de la
civilització i la democràcia planetàries, quan en realitat són
ells els qui suposen el primer i gravíssim perill per a la pau
i la legalitat internacionals.

Marc Antoni Adell

Les regidories de Joventut i
de Promoció Econòmica
s'han adherit al programa de
la Diputació de Castelló de
foment de l'esperit
emprenedor entre els joves.
Un taller i una jornada de
convivència centraran les
accions encaminades a
ajudar els joves a iniciar un
projecte empresarial.

La cerca de solucions per a
ajudar els joves a trobar treball és
un dels principals objectius de
l'Ajuntament de Benicarló. Per això,
les regidories de Joventut i de Promoció Econòmica s'han
adherit al programa que ha posat en marxa la Diputació de
Castelló per fomentar entre els joves l'esperit emprenedor de
forma que consideren com a opció de futur iniciar un projecte
empresarial. L'objectiu del curs, totalment gratuït, és facilitar la
generació d'idees de negoci noves i emprenedores i fomentar
la creació de xarxes entre joves emprenedors.

Una de les primeres accions que s'han programat per
iniciar el treball amb els joves és un taller que tindrà lloc del 8
al 12 de juliol en horari de matí, de 10 a 13 hores, al Centre
Integrat Públic de Formació Professional. En el taller
s'aproparà els joves a la realitat empresarial, als riscos i la
viabilitat d'un projecte determinat i es valoraran els possibles
resultats. El curs, previst per a 15 persones, està adreçat a
joves d'entre 25 i 35 anys. Les matrícules es poden formalitzar
a l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local.

Una altra de les accions que es faran ja de cara al setembre
serà un Networking off door, és a dir, una activitat fora de
l'aula, on es treballaran conceptes com el treball en equip, la
cooperació, la capacitat de lideratge o la importància de la
comunicació. Per últim, els alumnes del taller que hagen
presentat les idees més innovadores faran un viatge a
Brussel·les per conèixer l'estructura organitzativa de la Unió
Europea, el seu funcionament i els programes adreçats a
joves emprenedors.

També relacionat amb l'emprenedoria però adreçat al
públic en general, el proper 3 de juliol a les 19 hores tindrà lloc
una xarrada informativa que sota el títol «Reinvéntate»
tractarà d'explicar als emprenedors les possibilitats d'orientar
amb èxit el desenvolupament d'un negoci. La xarrada, que
anirà a càrrec del grup de coaches 3 veces+, tindrà lloc al
Centre Integrat Públic de Formació Professional.

text REDACCIÓ

Fomentar l'esperit dels joves emprenedors



milions, mentre que Espanya en va
portar 16 milions amb una xarxa
més extensa i moderna que les dels
dos països anteriors. Ací us
ensenyem la foto de com van de
plens els vagons d’un d’aquests
grans trens d’alta velocitat. Això...
quan van plens!

Trens fantasma
I mentrestant  als d’ací, als que

els fa falta durant la resta de l’any
anar i tornar per aquesta perifèria,
per anar al metge o estudiar,
sobretot, que els bomben. Hi ha
altres mitjans de transport públic,
com va dir la ministra del ram. Pocs
trens... i damunt cars! I de rodalies
pel Maestrat... no, que això és una
inversió poc rendible i cara. Al final,
un any rere altre, la mateixa
cantarella dels polítics d’ací dient
que ells ja ho han demanat a
Madrid. Com sempre som bons per
a pagar però no per a rebre el que
necessitem. Xit, i no cal alçar la veu
no siga que l’amo de la capital se’ns
enfade i damunt ens deixe sense
res. Però no, això no és
discriminació, això és aprofitar els
recursos. Però no passa res... La
rabera continua seguint el pastor i
sembla que el tornaríem a votar si
les eleccions foren demà. Ací teniu
la foto que acompanya l'últim
informe del CIS sobre intenció de
vot.

Un altre error informàtic
Antigament ja sabeu que davant

de fets inexplicables i especialment
dramàtics per a les comunitats, com
les sequeres, les pluges o les
plagues, els nostres avantpassats
acostumaven a traure un sant o
altre i a encomanar-s'hi perquè els
deslliurés de la desgràcia que venia
del cel o del dimoni. Potser ja
hauríem d'anar preparant la peanya
de santa Tecla o la que siga la
patrona dels informàtics perquè els
errors que sembla que cometen
últimament arriben a una vastitud

bíblica. Ja coneixeu el cas de les
finques de la infanta, no? Doncs el
consistori benicarlando les fa de la
mateixa mida i, per un error
informàtic, és clar, envia 200.000
missatges de telefonia mòbil als
usuaris del Canal Comercio i el
Pregoner. En concret, 1000
persones, algunes a l'estranger,
reberen  200 SMS cada una. Una
cosa tan antiga, un SMS!

Clar i Català
La consellera Català diu que

restar recursos, com ara la
subvenció per al menjador, als
alumnes de les escoles públiques,
amuntonar els xiquets, augmentar
les hores del professorat a costa
d'una degradació del seu treball a
l'aula, reduir els drets dels consells
escolars i menar una política
educativa a cop de sondeig
electoral, “es un punto más a favor
de la libertad de elección de las
familias”. Així explica ella que

mentre que a Castelló els centres
més demanats per les famílies
siguen la majoria públics (entre els
quals el Marqués de Benicarló), a
València, ho siguen els concertats.
Nosaltres ho veiem igual.

Municipals d'estiu
Heu vist que guapos els

municipardals sobre dos rodes?
Semblen eixits d'alguna sèrie
infumable com Pacífic Blue,
considerada de les pitjors que s’han
fet. És que comença el servei de
policia de platges, que s'allargarà
fins al 15 de setembre. Quatre
agents vigilaran les platges,
informaran els banyistes,
col·laboraran amb els ciutadans i
faran complir les ordenances
relacionades amb matèries
turístiques (preu de la gerra de
sangria, temperatura de cervesa,
frescor de l'enterita, etc.). Ah, com
diu la cançó, també faran aparcar bé
la gent, és evident.

ve de la pàgina anterior
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SUCCÉS
Un arbre de grans dimensions del geriàtric de Benicarló es

va trencar dissabte passat causant destrosses en les finestres
de l'edifici. El succés, provocat per l'antiguitat de l'arbre que es
trobava plantat en el jardí, va provocar danys materials i va
obligar a la intervenció de la Policia Local i efectius del
Consorci provincial de Bombers, que es van personar en el
centre a les 11:50h. Encara que per fortuna no van haver
danys personals, la caiguda del monumental arbre va
provocar danys en la planta baixa i 1ª planta pel trencament
de finestres.

CURS
Esta semana ha  finalitzat el curs organitzat pels

ajuntaments de Benicarló, Peníscola i Vinaròs. En ell,
professionals i voluntaris de diversos àmbits s'han format
sobre la gestió de la diversitat i la incorporació de codis
culturals i de gènere. Des del passat 24 de maig, els
participants han estat dotats d'eines que poden incorporar en
el seu treball diari. En concret, el curs els proporciona
coneixements sobre la gestió de la diversitat i sobre la
incorporació dels codis culturals i de gènere per a millorar la
seua atenció al públic. 

OBRIN L’AVINGUDA MAESTRAT
La Demarcació de Carreteres ha autoritzat finalment a

l'Ajuntament de Benicarló a obrir l'avinguda del Maestrat para
poder accedir a la N340 des de la ciutat. Les intenses

negociacions han donat com resultat que s'accepte finalment
la proposta feta des del consistori benicarlando, després de
les contínues negatives del departament al considerar que
l'accés era perillós tant per als que circulaven per la carretera
com pels que s'incorporaven a ella. 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 eixir de Benicarló a través de l'avinguda del Maestrat,
ho podran fer en direcció a Vinaròs però mai en direcció a
Peníscola. D'aquesta manera s'evitaran al màxim les
situacions de perill que es generaven anteriorment.

text NATÀLIA SANZ

BREUS
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Una altra vegada la “solidaritat” a la
portada. El menjador social –compta,
quin remei-  haurà de continuar
donant servei durant l’estiu si no
volem veure com els contenidors
d’escombraries passen a ser
la residència habitual d’alguns
veïns nostres. Parlem, se’n
ompli la boca, del Benicarló
“solidari”. Concerts solidaris,
partits de futbol, carreres
pedestres, desfilades de
moda i balls solidaris,
polseres i euros solidaris... De
tant de gastar la paraula
“solidaritat” trobo que li hem
buidat el seu significat.
Sempre he pensat que
solidaritat tenia a veure amb
empatia, amb la noble actitud
de compartir allò que es té,
però dedicar uns diners (el
que pot valer un dinar en un
restaurant de menú) de tant
en tant a causes necessàries
no és solidaritat sinó que és
caritat. Som hipòcrites –jo el
primer- i ens agrada més ser
“solidaris” que “caritatius”. Si
més no l’Església Catòlica,
Apostòlica i Romana no
enganya ningú i dels quartos
que no té invertits en cadenes
de televisió incendiàries i
antisistema o en emissores de
ràdio pamfletàries en dedica
una part a les obres pietoses i
de misericòrdia. Compte, que
no estic en contra de la caritat; si tots
fórem caritatius –donàrem un
percentatge d’un sol dígit d’allò que
tenim als més necessitats- potser el
món aniria millor. I si l’Estat recaptara
els impostos amb Justícia i prioritzant
no caldria patir tant. Aquesta, en
resum, hauria de ser la solidaritat d’un
país civilitzat: un govern que
recaptara els impostos necessaris i
els repartira amb equitat entre els
ciutadans. Difícil, no, senyora Garcia?
Ja veu, som així, la culpa sempre és

dels altres. Del govern mateix i
nosaltres podrem continuar dormint
plàcidament. 

Com m’ha agradat l’article de
Carles Lluch! M’agradaria saber dir
les coses com les diu ell! Afirma que li
sembla aproximadament una

bajanada que l’AVA (Alta Velositat
Aspanyola) arriba des de Madrit a
Alicante (rincón feliç d’aquesta
nuestra REPUTA) en un parell d’hores
i, en canvi, no es puga anar de
València a Barcelona en un tren
d’aqueixos. És clar: s’ha de vertebrar
el territori, el territori espanyol. I sí, ja
està bé que els madrilenys amb
possibles puguen anar a rentar-se
l’escata a la nostra mar, que tot s’ho
mereixen per ser qui són. Es tracta, sí,
de continuar vertebrant un territori que

nosaltres no veiem per la nostra
manca de perspectiva. Parlo d’allò
que algú va batejar (poc coneixement)
com a Països Catalans. No, no estic
boig. O no estic molt boig. El
mesetaris tenen clara l’existència dels
Països Catalans. Nosaltres, no. Per
alguna cosa s’han inventat el

SOPAPO o com es diga el
català de la Franja, el
prehistòric valencià iber o sa
llengo baleâ. I per això no
els convé que el País
Valencià i Catalunya
estiguen ben connectats, no
volen que ens adonem de
qui som i on estem i la
perspectiva d’uns Països
Catalans independents dels
quals no puguen seguir
recaptant impostos els té
esglaiats. No parlo de
broma, no. Si em permet,
senyora Garcia, li contaré
una anècdota. Quin remei
tindrà més que aguantar-la,
veritat? En la meua vida he
anat dues vegades a Madrit.
A la primera, per anar no sé
on, vaig agarrar un taxi i el
campechaníssim xofer em
va preguntar d’on era, li vaig
dir que de Benicarló i primer
no va caure, li vaig després
que valencià i em va
respondre: ah, sí, yo tengo
una prima que vive en
Terrassa, al lado de
Barcelona, sabe? Ho tenia
ben claret l’home. La
segona vegada es va repetir

l’escena, amb un altre taxista
campechaníssim també: Sí, sí,
Benicarló, ya lo conozco, voy a
veranear con la mujer y los hijos por
aquells tierra suyas (sic), en Salou. Ja
ho veu si ho tenen clar ells si
existeixen o no els Països Catalans.
Nosaltres, mentrestant, amb molt
d’entusiasme i orgull, ofrenant noves
glòries a España. 

I ara tinc molta calor i no tinc ganes
d’escriure res més. Au, senyora
Garcia, que vosté ho passe bé.     

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

text EL LECTOR

Tradicionalment,  la Coral  Polifònica Benicarlanda, ha
estat   amfitriona de  Cors  d’arreu  de l’Estat  i també
d’agrupacions corals procedents de més enllá de les
nostres  fronteres  (Alemania,  Polonia, Puerto Rico, Japó
etc),   la qual cosa  ens ha  donat l’oportunitat d’obrir-nos
al món  i de  mostrar  al públic benicarlando,  la riquesa   i
diversitat   musical i vocal, de cultures  desconegudes per
la majoría.        

Seguint   amb  aquesta tradició, ens complau comunicar
que la  Coral Polifònica  Benicarlanda, juntament amb la seua
secció juvenil, la Coral Kylix, rebrem a l’agrupació coral
“OKUMENIKUS  SKOLA” procedent  de Hongria, amb  els que
oferirem un concert  conjunt, el proper dissabte dia  6 dejuliol
a les  20h a l’Auditori Municipal de Benicarló. La coral
hongaresa  esta formada per uns 55 cantaires amb edats que
abarquen des dels 12 fins als 22 anys i han estat guanyadors
de premis corals a Hongria, un païs que destaca  per la seua
arrelada tradició musical en general i coral, en particular.
També oferiran un concert al Saló Gòtic del Castell de
Peníscola, el proper dia 9 de juliol a les 22h. 

text CPB

EL MISTERI DE LES VEUS DE L’EST D’EUROPA ARRIVA A BENICARLÓ

Divendres 21 de juny hem tornat a celebrar
l'acomiadament d'un altre curs al CP Mestre Francesc
Català.

Aixi mentre l'alumnat de cinquè preparava la gran Gimcana
Fi de Curs 2012-2013 la resta d'alumnes van fer petites festes
a les seues classes. A les 11 hores tots van sortir a la pista
esportiva, els alumnes de cinquè i sisè per a controlar els jocs
i els altres per a passar-ho bé amb els 14 jocs preparats. Els
alumnes amb grups de 12 alumnes van anar passant pels
diferents jocs, on, durant 7 minuts, sota les instruccions dels
alumnes més grans i de les professores anaven realitzant les
tasques encomanades. Fins a les 13 hores tots vam gaudir
amb jocs de ball, de circuits, de punteria, de globus d'aigua, de
carreres de sacs, de sambori, de maquillatge,.. Va ser un
excel·lent final de festa on tothom va quedar ben xop, no de
suor, sinó d'aigua.

text 

Col·legi Públic Mestre Francesc Català.

ÚLTIM DIA DE CURS AL CP MESTRE FRANCESC CATALÀ
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LOCAL ESPORTS

Les regidories de Cultura i Comerç estan disposades que
Benicarló es passe la nit en blanc el pròxim 12 de juliol. Nieves
Eugenio i María Ortiz han unit el potencial de les àrees que
dirigeixen per a crear un esdeveniment que pretén “que el
públic conega la nostra oferta cultural”. Així, s'han dissenyat
sis hores intensives d'art i cultura, amb concerts, exposicions,
teatre, cinema i amb tots els edificis culturals oberts. 154
establiments comercials s'han unit a aquesta iniciativa que
pretén promocionar l'oferta cultural i dinamitzar els carrers de
la ciutat. Tot tipus d'activitats culturals de qualitat, dirigides a
tots els públics, es desenvoluparan en diferents àmbits de la
ciutat, amb espectacles de companyies d'àmbit nacional i
també proposades d'artistes locals que mostraran, durant la
vesprada-nit, creacions produïdes expressament per a
l'ocasió.

El primer espectacle començarà a les 20 hores, amb un
concert d'arpa a càrrec de Pilar i Mar Anglés i seguidament
arrancarà en el Mercat Central el muntatge de la companyia
andalusa Animasur Clan Zapping, produït en exclusiva per a
l'interior i els voltants del Mercat. L'Associació Cultura Pere de
Thous, per la seua banda, projectarà la pel·lícula rodada a
Benicarló l'any 1956 La vida és meravellosa. La fotografia
també tindrà un espai en aquesta Nit en Vela, amb una original
proposta de l'estudi fotogràfic de Javier Roda & La Pepa, que
fins a les 24 hores emularà les fotos escolars antigues en un
estudi improvisat en la plaça de Sant Joan. A les 20 hores
començarà una pintada mural en el carrer Major, on Irene
Furió acompanyada d'altres artistes decorarà el mur d'un solar.
I a les 21.00 hores es realitzarà una visita guiada a l'antiga
presó, un dels edificis històrics més emblemàtics de Benicarló.
El Mucbe també viurà una nit de portes obertes amb tallers
infantils i la presència dels artistes que tenen obra exposada
en el centre cultural. El Grup de Danses La Sotà tancarà les
activitats en el Mucbe amb una actuació a les 22.30 hores. A
les 22.30 hores, pel carrer de Joan Carles I, s'ha programat
l'espectacle A quadres, de la companyia granadina Vagalume.
I a les 23.15 hores tindrà lloc un concert des de la façana de
l'Ajuntament. El músic i compositor Juanjo Villarroya dirigirà a
més de 40 músics, entre els quals està la pianista Inés Borrás,
el trompetista Marcos Celma, el grup de Bombos i Tambors de
Benicarló i el grup de metalls de l'Associació Musical Ciutat de

Benicarló. Finalment, a les 24 hores s'estrenarà el muntatge
Somnis d'arena en la plaça de Sant Bartomeu. La Regidoria de
Comerç i Turisme s'ha sumat a aquesta iniciativa involucrant
als comerços de la ciutat amb la intenció d'aprofitar el públic
que acudirà als espectacles. 154 establiments, entre comerços
i cafeteries, a més del Mercat Central, estaran oberts de 20 a
24 hores, oferint descomptes especials i regals per als clients.
I de la mà de l'Estació Nàutica Benicarló-Peníscola, se
sortejaran 12 circuits spa, 12 batejos de vela i 12 batejos de
rem.

text NATÀLIA SANZ

LA NIT EN BLANC

Divendres 21 de Juny una representació de la junta
directiva del Club Natació  Benicarló va visitar el domicili
de Sara Marqués Villarroya per a comunicar-li la seua
designació com a dama del Club de l’any 2013. 

Sara, nedadora del club des dels 3 anys,  és actualment
una brillant estudiant universitària a València. Tot i tindre molt
menys temps per a entrenar que abans, encara participa amb
èxit defensant els colors del club benicarlando en alguns
campionats, travessies (va ser la guanyadora de la darrera
copa Nadal 2012) i a la lliga autonòmica de clubs. 

text i fotos CNB

NOMENAMENT DE SARA MARQUÉS VILLARROYA COM A DAMA DEL CNB 2013 

EXHIBICIÓ DEL MENUTS DEL CLUB A LA PISCINA DEL CLUB DE TENNIS BENICARLÓ

passat divendres 21, a la piscina del club de tenis Benicarló, els nedadors més menuts del club van tindre la seua festa i
exhibició d’estiu. En un ambient molt agradable, amb nombrosa presència de pares, varen fer una demostració dels seus
progressos tècnics, amb la supervisió atenta de les seues entrenadores Isabel Muñoz, Merche Senar i Carla Cornelles.
Posteriorment varen rebre una merescuda medalla commemorativa i un gelat.
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ESPORTS LOCAL

La jove gimnasta Marta Gimeno, del Club Mabel, millor
esportista Benicarló. Gregorio Segarra millor persona
vinculada amb l’esport. Benicarló Base Futbol millor
entitat esportiva

El passat dia 14 a l'Auditori Municipal, es va celebrar la
Gal·la de l'Esport benicarlando, en la qual Marta Gimeno,
gimnasta del Club Mabel, va ser triada com millor esportista
de l'any 2013; Gregorio Segarra, presentat per la Unión
Ciclista, va rebre el premi a la millor trajectòria en una entitat;
i el Benicarló Base Futbol va ser triat com la millor entitat
esportiva, rebent el premi el seu president Juan Bosch. L'acte
va estar presidit per l'alcalde Marcelino Domingo, que
acompanyat de l'edil d'Esports, Joaquín Pérez Ollo, va lliurar
els premis i va tancar l'acte felicitant, no sols els guanyadors,
sinó a tots els esportistes de la ciutat. 

Enguany, l'Ajuntament també ha tingut un reconeixement
especial al jugador de bàsquet Ángel Aparicio, al campió de la
modalitat de tir Compak Sporting, David Tena, a la jugadora de
rugby Laura Esbrí, i a la jugadora de futbol americà Marta
Ferreres. A tots ells se'ls va lliurar un esment d'honor pels
mèrits esportius aconseguits 

Al premi de millor esportista optaven 23 persones que
representen diverses de les entitats esportives de la ciutat que
els han presentat. Els nominats han estat: Carmen Ortiz
Cuesta, Club Atletisme Baix Maestrat; Equip Júnior Femení
del Club Bàsquet Benicarló; Manuela Moreno Herrero, Club
Petanca Benicarló; Arturo Casanova Albalat. Moto Club
Benicarló; Marta Gimeno Cardona, Club Mabel; Maria Rakraki
Kdira, Club Hándbol Benicarló; Irene Sorando Gràcia, Club
Natació Benicarló;
Pablo Fabián
Navarrès Rosende,
Club Tennis Mesa
Benicarló; José
Enrique Delshorts
Serra, Centre
Excursionista Xiruca;
Mar Món Vallés, Club
Esportiu Kaiden;
Eduardo Tijeras
Vicent, Club de Pesca
El Nero; Raúl García
Calvet, Unió Ciclista
Benicarló; David Tena
Pérez, Club Caçadors
San Huberto; Manuel
Albiol Soriano, Club
Petanca Bolas y
Bochas; Gaizka
Blasco Balagué, Kick
Boxing Club
Benicarló; Rafael
Lisón Hernández,

Club Colombófilo Mensajero; Grup Cheerleaders Club de Ball
Esportiu Madison; José Miguel Gea Gellida, Club Escacs
Benicarló; Iván Peña Rubert, Club Arreal·li Bona Pilota
Valenciana; Vicent Prats Feliu, Club Triatló Basiliscus; Iratxe
Serrat Barabero, Club Tennis Benicarló; i Joan Jiménez
Villamayor, Club Ciclista Deportes Balaguer. 

Per a la millor trajectòria esportiva, han estat candidats:
Núria Ballester Ortí, Club Atletisme Baix Maestrat; Juan
Francisco Esbrí *Bretó, Benicarló Base Futbol; Carlos Miravet
Sabaté, Club Bàsquet Benicarló; José Banyeres de Mariola
Rodríguez, Club Petanca Benicarló; Conrado Marzal Llorach,
Moto Club Benicarló; Joel Ratlla García, Club Handbol
Benicarló; Miguel Piñana del Pino, Club Natació Benicarló;
Roberto Bueno Luján, Club Tennis Mesa Benicarló; Óscar
Cuento Moros, Centre Excursionista Xiruca; Angel González
Simón, Club de Pesca El Nero; Gregorio Segarra Calvet, Unió
Ciclista Benicarló; José Miguel Gómez Cruz, Club Petanca
Bolas y Bochas; Rafael Lisón Hernández, Colombófilo
Mensajero; Inma Pla i Reverter, CAS Mare Nostrum; Angela
Gómez Blat, Club de Ball Esportiu Madison; Agustín Masip
Cerdà, Club Escacs Benicarló; Albert Rodríguez Agut, Club
Arreal·li Bona de Pilota Valenciana; Víctor Manuel Cheto
Vargas, Club Triatló Basiliscus; Carlos Robles Lluch, Futbol
Sala Benicarló Promeses; Miguel Vallés Ferrer, Club Tennis
Benicarló; i Aurelio López Belmonte, Club Ciclista Deportes
Balaguer. 

Finalment al premi de millor entitat van concursar: Club
Natació Benicarló, Club Tennis Benicarló, Club Bàsquet
Benicarló, Club Hándbol Benicarló, Club Colombófilo
Mensajero, Club Atletisme Baix Maestrat, Club Mabel, Club
Pesca Submarina i Apnea Baix Maestrat i Benicarló Base
Futbol. 

Enmig del lliurament de premis van actuar les ballarines del
Club Madison i tres gimnastes del Club Mabel.

text i foto VICENT FERRER

GALA DE L’ESPORT

Divendres passat arribava un nou fi de curs al "cole"
Marqués de Benicarló, però no era un any com els
anteriors, era especial.

Era l'últim moment en què els alumnes del Marqués podien
estar al costat del seu director, Donfer. I és que a Donfer, com
diu ell, el jubilen i per això els xiquets I les xiquetes es van
atansar per a dir-li tot el que sentien en aquell moment,
sobretot paraules dolcetes i d'agraïment. Li van fer alguns
obsequis però de ben segur que l'obsequi més gran va ser

l'estima que li van demostrar tots els seus alumnes, grans i
menuts. Així que amb tot el que li van dir, amb el cant de la
cançó Cuando me vaya a 750 veus i amb les 3 "oles" que li
van dedicar es tancava la llarga i preciosa etapa educativa de
Fernando López Marcelo, Donfer. Això va ser l'acomiadament
dels alumnes de l'escola ja que la seua jubilació serà el
divendres 6 de setembre a la tarde en un acte acadèmic i
festiu que s'està preparant i que serà obert per a totes les
persones que ho desitgen. Les persones interessades poden
posar-se en contacte al telèfon de l'escola 964 336410.

text i fotos REDACCIÓ

FI DE CURS DEL MARQUÉS; FI DE CURS DE DONFER
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LOCAL ESPORTS

La sala del contenciós administratiu ha arxivat el procés
que seguia contra l'ajuntament de Benicarló per la construcció
d'un tanatori crematori en la ciutat. I és que després de la
concessió de la llicència provisional d'instal·lació en uns
terrenys pròxims al cementiri municipal, un veí havia
interposat un recurs de reposició davant la sala. Un dels
motius que va al·ludir fou que aquesta activitat no pot gaudir
d'una llicència provisional. L'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, es va mostrar optimista i confiat que Fiscalia també
decidisca arxivar el cas. I és que cal recordar que aquest
estament ha requerit documentació relativa al procés per la
investigació que ha obert contra el consistori. Domingo va
sostenir que “no hi ha res que amagar, i tot s'ha realitzat
seguint els procediments legals”. 

De fet, després del requeriment de la Sala, el consistori va
resoldre emetent l'informe favorable a la instal·lació sol·licitada
per l'empresa Nou Tanatori S.L, un dels processos
administratius que faltaven en l'expedient. Després de
l'anul·lació d'aquest procés que se seguia en el Contenciós, el
consistori remetrà la documentació requerida per Fiscalia,
amb la qual intentarà demostrar la neteja del procés
d'autorització de la infraestructura mortuòria. Domingo va
explicar que s'enviarà “tota la documentació requerida pels
tècnics com és el cas de la llicència ambiental”. 

Cal recordar que l'Ajuntament de Benicarló va atorgar a
l'agost de 2012 una llicència d'ús provisional per a la
construcció d'un tanatori-crematori a l'empresa Nou Tanatori

S.L., sense un informe favorable de la Conselleria en matèria
de policia sanitària mortuòria, segons va denunciar el grup
municipal socialista. Fiscalia ha obert una investigació sobre
aquest procés, en el qual l'equip de govern ha defensat la
transparència que s'ha seguit. En aquests moments altra
empresa, Tanatoris i Serveis S. a., té sol·licitada també en el
consistori una llicència per a la qualificació de la resta de la
finca inicial per a la construcció d'altre tanatori-crematori.
L'alcalde del municipi no veu impediment que existisquen dos
crematoris en la població, pel que els dos projectes poden
anar avant. Domingo va recordar que aquests projectes
podrien donar treball a 14 persones cadascuna i confiava que
ambdues instal·lacions puguen ser una realitat en breu.

text i foto NATÀLIA SANZ

ARXIVEN UN PROCÉS CONTRA BENICARLÓ PEL TANATORI CREMATORI 

Cada dia que passa estic una mica més tranquil. El temps
passa plàcidament i jo cada dia soc més feliç. Llegeixo i
rellegeixo el magnífic poema de Fray Luis de León "Vida
retirada" i me'n vaig adonant que aquest és l'estat ideal de la
persona. Sobretot al llarg del mes de juny. Si, per tot això dels
exàmens, perquè tothom sap que aquest mes de l'any és el
més dur per als que, com jo, encara estudiem i ens
sacrifiquem per a aconseguir un lloc brillant a la nostra
societat. No he pogut parlar amb els compis de la facul perquè
estan molt ocupats i no em contesten els guasaps que els
envio. En fi, ja ens trobarem al setembre, al començament de
curs. Com sempre, cares noves. Ja fa anys que soc
l'encarregat de donar la benvinguda als alumnes nous. Els
veig passar i penso "no sé quina pressa teniu en acabar els
estudis... és tan bona la vida d'estudiant...".

A casa tot continua amb la normalitat pròpia d'aquestes
dates. Comença la calor i la mama ens prepara uns menjars
suculents. El papa i jo ens llepem els dits. Se'ns estan
esborrant les empremtes digitals de tant de llepar. Jo segueixo
tan tranquil perquè ningú no em passa comptes. Els papàs
estan contents i pagats de tenir-me per casa i jo entro i surto
quan vull sense donar explicacions a ningú. La Margot ja se
n'ha anat a Barna. Al carrer Bailén ja fa massa temps que la
troben a faltar. El papa diu que a vore si anem un dia a fer una
ullada per tal de comprovar que tot estiga al seu lloc. El veig
una mica encegat. Haurem de fer un viatget, però serà ben
entrat el juliol, que la mama se'n va amb les amigues a la platja
al fer gimnàstica.

Ja sé que aquesta pàgina sembla més un diari de la meua
vida que no una crònica esportiva, però és el que hi ha, i
encara no he vist cap col·laborador que conte les intimitats
familiars que explico jo a aquesta pàgina. Tot tenint en compte
que me'n guardo moltes de molta gent del poble que, en
aquests anys de vida estudiantil, m'he trobat a certs llocs

comprometedors de Barna. Però sobretot, soc una persona
discreta i gens tafanera, i la majoria de vegades m'he limitat a
esbossar un discret "bona nit" amb una mirada de complicitat.
De vegades fem una mica més de conversa amb un "què, tot
bé pel poble?". Fins i tot algú em diu allò de "que vols res del
poble?". La veritat és que quan passejo pel carrer Bailén de
vegades sembla que estic voltant pel poble.

Ara, tal i com li vaig prometre al senyor director gerent,
amabilíssima persona i gran empresari de la comunicació,
vaig a complir amb els meus compromisos i a comentar una
mica l'actualitat al voltant de l'equip de futbol de Benicarló.

He de reconèixer que no he esbrinat gran cosa al respecte.
Efectivament, dijous passat es va verificar l'assemblea de
socis a la que no vaig assistir perquè no me'n vaig recordar.
Si, jo no m'amago de dir-ho: no me'n vaig recordar. Però
l'endemà vaig vore un petit extracte de la mateixa per una
coneguda televisió local i ja em vaig fer una idea al respecte.
En línies generals, Juan Pasqual va dir que ell no seguia de
president, però que estava disposat a col·laborar amb el seu
substitut, que podia contar amb ell per a qualsevol cosa. Va dir
que, segons les seues informacions, hi havia dos possibles
candidats. Avui he sentit pel poble que hi ha un tercer que
seria un antic president del club que m'han dit que fumava
havans. Els altres dos candidats diuen que són un ex membre
de l'actual junta i un ex president d'una penya esportiva local.
Per més que he parat l'orella, no he sentit noms. Clar, fa tants
d'anys que estic fora del poble que algunes coses i persones
ja se m'escapen. Però poc a poc em posaré al dia. Va dir
algunes coses més sobre la possibilitat d'arribar  acords de
filialitat amb altres clubs (no pensa mantenir el segon equip).
Però la cosa que més m'ha preocupat ha estat que avui m'he
assabentat de que el gran davanter local Marcos Cano ha
fitxat pel Vinaròs degut a l' incertesa que planeja sobre el futur
de l'equip i la planificació esportiva per a la propera
temporada. Espero que no es confirme aquesta notícia perquè
seria catastròfica. 

La setmana que ve, més i millor. 

CALMA TENSA

text VICENT T. PERIS

Benicarló haurà de pagar prop de dos-cents mil euros més
per la redacció del seu pla general d'ordenació urbana. És la
denúncia que ha fet el grup municipal socialista, després que
els redactors del nou planejament hagen requerit al consistori
una revisió del preu pel qual se'ls va adjudicar el servei ara fa
nou anys. Pepe Sánchez, regidor socialista en l'ajuntament de
Benicarló, va denunciar ahir que Territori i Ciutat “va signar el
contracte en el 2004, per un import de 350.000 euros. Ara, nou
anys després, han demanat la revisió i augmentaran el cost en
un 20%”. Això significa, segons va detallar l'edil, que el
consistori abonarà 70.000 euros més a l'empresa per a
finalitzar la revisió del pla general. Però no només això, al Ple
anirà per urgència per a la seua aprovació el pla de pagament
plurianual per a satisfer un nou requeriment de l'empresa. I és
que la modificació legislativa realitzada per la Generalitat
Valenciana en el 2010, requereix que els consistoris incloguen
entre la documentació un document d'avaluació estratègica
“que ens costarà 121.000 euros més”. Sánchez no va criticar
aquest sobrecost, però va lamentar “la falta de gestió de
l'equip de govern, que, sabent que s'havia de redactar aquest
document, no va incloure una partida per a pagar-lo en el
pressupost municipal”. En concret els comptes d'enguany
només preveien per al pla general 90.000 euros que, “tenint

en compte que cal pagar els 70.000 de l'augment de preu per
la revisió, es queden en no-res”. Així les coses l'equip de
govern preveu pagar enguany 25.000 euros del document
d'avaluació i la resta, en l'anualitat que ve. L'edil socialista va
assegurar que  “ens abstindrem en la votació. Són ja nou anys
de tramitacions i no hem avançat gens, només paguem i
paguem perquè ens canvien la legislació durant el procés”.
Recordar que Benicarló duu des del 2003, any que s'aprova
l'inici dels tràmits de revisió del PGOU, intentant dissenyar el
futur planejament urbanístic de la ciutat. De moment,
l'empresa redactora ja ha rebut més de mig milió d'euros.

text NATÀLIA SANZ

MÉS PEL PLA GENERAL: JA ANEM PEL MIG MILIÓ D’EUROS
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hores i obstinació posats per a
aprendre”. 

Aquests defensors del joc detallen
que “calculem que, de debò, han
d'haver-hi uns cinc-cents jugadors a
Benicarló”. "Volem compartir amb tota
Espanya, l'experiència i l'esperit
d'aquest gran joc, sobretot la
satisfacció que suposa aconseguir un
nou truc, després d'haver dedicat
tantes hores”, per la qual cosa es
dediquen a fer tallers i exhibicions allí
on se'ls reclama. Van començar
impartint-los a Benicarló i ara “els fem
per les platges, com la de Vinaròs,
Peníscola i pobles de l'interior de
Castelló, perquè cada vegada hagen
més aficionats”. De moment han
començat a experimentar amb la
fabricació de Kendames més del
terreny, utilitzant fustes nobles com
per exemple “arrel d'olivera o
carrasca”. També  existeix la
possibilitat d'adquirir models
personalitzats, amb dibuixos, colors o
temes especials. 

BENICARLÓ, CAPITAL DEL
KENDAMA

El fenomen està cridat a
consolidar-se en la població i
expandir-se des de Benicarló a la
resta del nostre país. Des de la seua
pàgina web, www.kendamaspain.es,
“estem enviant kendames a qualsevol
punt d'Espanya”. La pàgina s'ha
convertit també en un punt de trobada
dels fans d'aquesta disciplina i de
difusió de les nombroses activitats
que realitzen. “Ara estem treballant el
tema del vídeo, els xavals es graven
jugant i després munten un vídeo amb
el qual entren en un concurs”. En

l'horitzó més proper, a més, la
participació dels responsables de la
introducció d'aquest joc en la
convenció europea de malabars, que
es realitza a Toulousse (França).
Nabin es mostra il·lusionat amb ell i
detalla que “serà el primer contacte
que tinguem amb jugadors d'altres
punts d'Europa. A més, tindrem
l'oportunitat de passar un examen per
a aconseguir els nivells de
capacitació”. Aquesta titulació “ens
permetrà a nosaltres impartir el nivell
a Benicarló”, la qual cosa podria
convertir a la ciutat en capital
espanyola d'aquest joc japonès. Una
oportunitat més de promoció que, a
més, serveix perquè es deixen de
costat els vídeo jocs. 

Els principals arguments dels
pares, davant aquest magnífic
fenomen, radiquen en l'absència de
piles i cables, allunyant unes hores als
seus fills d'ordinadors, mòbils i
consoles, així com el fet que els seus
xicotets, tornen a jugar en les places,
com feien els seus pares en la
infància.  En breu, la nostra ciutat
comptarà amb el campionat nacional,
on pretenen reunir als millors jugadors
del territori nacional, i convidar a
visitar la nostra ciutat als jugadors
europeus.  Per a estar al dia de tot el
relacionat amb KENDAMA, ens
recomanen passar per la seua pàgina
web:www.kendamaspain.es, el seu
canal en youtube, i el seu lloc en
facebook.com/kendamaspain.es

ve de la pàgina anterior

Diumenge 23 de Juny  al port
de Benicarló es va disputar la
tradicional travessia de Sant
Pere. La travessia va ser un gran
èxit i va tindre la  presència de
nombrós públic. S’ha d’agrair la
desinteressada i imprescindible
col·laboració de molts voluntaris
i de nombroses entitats com
l’Ajuntament de Benicarló, la
Confraria de pescadors, Creu
Roja,  Protecció civil, Bombers,
Piragüistes, etc. 

El guanyadors foren Albert
Castañeda del Club Natació
Vinaròs i Nerea Sorando del club
Natació Benicarló. 

A la classificació per categories
els guanyadors foren: 

Màster: Miguel Febrer (CNB),
Maica Mollà (JiJiJaJà).

Absolut: Joan Ferran Barrachina (CNB) i Sara Marqués
(CNB).

Júnior: Albert Castañeda (CNV) i Nerea Sorando (CNB).
Infantil: Xavier Bordes (CNV) i Clàudia Barrachina (CNB).
Aleví: Sergi Saura (CNB) i Júlia Barrachina (CNB).

Benjamí: Ian Calvo (CNV) i Sara
Vea (CNB).

Promeses: Diego Pérez (CNB) i
Henar Àvila (CNB).

Escola: Adam Ortiz (CNB) i Sara
Martín (CNB).

Els trofeus els entregaren  el Sr.
Alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo i la dama del club de
Natació, Maria Coll.

Posteriorment es va celebrar el
pertinent dinar de germanor del
club on els socis i nedadors
passaren una jornada molt
agradable de celebració.

En aquest dinar es va
acomiadar la dama de la darrera
temporada, la nedadora Maria
Coll, i es va presentar a tota la
concurrència com a nova dama
2013 a la nedadora Sara Marqués.
També va rebre un obsequi la
millor nedadora del club 2012,
Irene Sorando.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:  29-
30 JUNY, JOCS ESPORTIUS DE
LA COMUNITAT VALENCIANA.
TORREVIEJA.

text i fotos CNB

TRAVESSIA DE SANT PERE AL PORT DE BENICARLÓ El fenomen està cridat a
consolidar-se en la població
i expandir-se des de
Benicarló a la resta del
nostre país. 
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Cal aguantar tres segons cada posició. A partir d'eixe
punt, centenars de xiquets de Benicarló són capaços de
fer volar el kendama entre les seues mans. Amb una
paciència infinita executen els diversos moviments
sense alterar-se. Sembla molt senzill, però amb un
kendama a la mà la perspectiva canvia radicalment. La
pràctica fa mestres i en aquest cas cal exercitar molt
perquè els trucs siguen vàlids. “Fa ja un any que el
joguet japonès va començar a introduir-se a Benicarló
gràcies a l'obstinació d'un grup d'amics”,  ens expliquen
Benja i Nabin, principals impulsors del joc a Espanya. 

QUÈ ÉS UN KENDAMA
El kendama és un joguet infantil originari de Japó. El seu

nom ve de la unió de KEN(martell) i dama (bola). Es
tracta  d’un objecte amb aparença de martell al que va unit
una bola mitjançant una corda. La bola té un forat en ella, i
es troba inicialment clavada en la part d'a dalt del kendama.
Els dos costats del "martell" són còncaus i l'objectiu del joc
consisteix a llançar la bola cap amunt i fer que aterre sobre
una de les parts còncaves del "martell", a partir d'ací, la
combinació d'aquests moviments dóna lloc al truc. 

A data d'avui, s'ha convertit en tot un fenomen social.
“Començarem a jugar a la plaça de la Constitució, seguint el
Free style, i prompte la gent que passava va començar a
interessar-se. Un fa un truc i la resta l’ha d'imitar, per cada
errada s'assigna una lletra, fins a completar la paraula
“skate” que provoca que es perda el joc. Aquesta batalla
implica concentració, habilitat i sobretot molt d’entrenament
per a arribar a aconseguir els trucs més espectaculars. De
fet, tan valorat està a Japó que fins i tot s'atorguen guardons
en aconseguir els nivells establits per l'Associació Japonesa
Kendama.  La JKA estableix les especificacions tècniques
per a kendamas competitius, estableix les normes i
reglaments, organitza competicions (sobretot per als

xiquets), i els premis kyu i donen rànquings nivell per a
kendama. 

COM ES JUGA 
Hi ha moltes maneres de jugar a aquest joc: deixar la bola

penjant de la corda i llançar-la cap amunt per a intentar
"punxar-la" en el KEN, fer que la bola vaja passant d'un
lateral còncau del kendama a un altre, etc.“A Japó és una
disciplina que s'ensenya en els col·legis, com a activitat
extraescolar”, explica Nabin. A Benicarló, ha envaït els patis
escolars, les places i els carrers, convertint-se en un autèntic
fenomen social. “Els xiquets juguen amb ell i els arriben a
col·leccionar, convertint-se en un objecte de culte,
conservant-los amb els seus colps, com a mostra de les

text REDACCIÓ

BENICARLÓ, CAPITAL DEL KENDAMA

L'atleta benicarlanda que
competeix amb els colors del
Playas de Castellón es va mostrar
en el meeting atlètic celebrat a
Benicarló, molt contenta per
haver aconseguit la marca
mínima per a participar en els
Campionat d'Europa a celebrar a
Finlàndia aquest estiu. 

Va indicar que la marca l'havia
obtingut en la UNIVERSITAT
JAUME I de Castelló, durant la
segona jornada del Campionat
Provincial Absolut, on va haver una
bona participació, tant d'atletes
valencianes, alacantines i
catalanes. 

Cristina Ferrando participà en la prova de salt d'altura, on
aconseguia millorar la seua marca personal, establint un nou
rècord provincial de salt d'altura amb una marca de 1,84
metres, millorant en dos centímetres la mínima exigida per a
participar en el Campionat d'Europa sub-23 que se celebrarà

el mes que ve en Tampere (Finlàndia), alhora que es col·loca
segona en el rànquing nacional de la temporada, per darrere
de la campiona d'Europa, la cántabra Ruth Beitia. 

La saltadora benicarlanda ens va comentar que estava en
plena forma, i saltara la pròxima setmana a Mataró, ciutat que
acollirà el campionat d'Espanya Promesa d'Estiu.

text i foto VICENT FERRER

La benicarlanda Cristina Ferrando salta 1.84 
i aconsegueix la mínima pel Campionat d’Europa Sub-23

La parella formada per Beatriz Carda i Pedro García es
van emportar la victòria en l'últim torneig americà mixt
disputat en les instal·lacions del Pádel Indoor Benicarló. 

Un total de vuit parelles es van mesurar tots contra tots
amb partides de 15 minuts, i van ser Carda i García els que

s’emportaren la victòria final a l'acumular més punts que la
resta. Les finals no van ser per a res senzilles, atés que els
campions van haver d'enfrontar-se a Verónica Belencoso i
Adrián Centelles en semifinals. D'altra banda, es van
proclamar subcampiones la parella formada per Juanjo Melet
i Carmen Melet, pare i filla que van demostrar una gran
versatilitat en el joc i van aconseguir imposar-se en semifinals
al duo compost per Eva Polaina i Monchi Vela.

text i foto VICENT FERRER

Beatriz Carda i Pedro García guanyadors del torneig mixt en el Pàdel Indoor Benicarló



L’ÚLTIMA

pàgina 20  la veu de Benicarló MARIBEL ESTERIFICA LA CARXOFA

Assegura que ho ha aconseguit. Maribel, de Masterchef, ha
asconseguiit la esterificació de les carxofes, la tècnica que li
va suposar la seua eixida del programa. “He practicat molt,
amb tranquil·litat i ho he aconseguit”, va assegurar. La
tranquil·litat de la seua cuina, allunyada dels “complicadíssims
i espectaculars muntatges de la televisió” han obrat el miracle.
Això i la tenacitat d'aquesta benicarlanda a la qual poques
coses se li resisteixen. Maribel està fora del programa però no
de Benicarló. Amb distància intenta gestionar les emocions
que li provoquen la seua sobtada fama, una paraula que no li
agrada molt escoltar aplicada a ella. 

Maribel és d'aqueixes persones inquietes que ni el pas dels
anys aconsegueix apaivagar. Compte, que mentre va durar el
rodatge de Masterchef vivien en un xalet als afores de Madrid
“on ens cuidaven molt…i també ens vigilaven. Al principi no
sabíem com anaven les audiències i no fèiem més que
preguntar. Tots es feien els bojos i nosaltres temíem que no
fóra bé la cosa”. La seua inquietud va anar més enllà quan una
periodista li va dir durant un enregistrament que havia estat
gravant a Benicarló, “amb els meus amics i tota la meua
família. La van separar immediatament de mi perquè vaig
intentar sostraure-li”. 

Ara, s'obri un futur esperançador per a Maribel. Se
succeeixen les invitacions per a assistir a actes, impartir
conferències i xarrades. Tots volen estar amb ella. De moment,
la pròxima setmana començarà a col·laborar amb la revista
Diez Minutos, en la qual publicarà les seues receptes més
famoses i en les quals tindran especial protagonisme les

carxofes. Dimarts, va tindre l’oportunitat de tastar el sopar que
les Dones Llauradores van preparar a la Penya Setrill, en el
marc dels tradicionals sopars setmanals. Ells van presentar,
després de ser aprovat en junta, la petició a l'Ajuntament de
Benicarló perquè concedisca la Carxofa d’Or a Maribel Gil.
“Tenint en compte tot el que ha fet Maribel per la difusió de la
ciutat i sobretot de la carxofa amb denominació d'origen, vam
demanar que se li concedira el més il·lustre dels
reconeixements, la Carxofa d’Or”. José Luis Guzmán,
president de la Penya Setrill, va recordar que Maribel és
simpatitzant de l'entitat. 
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MARIBEL ESTERIFICA LA CARXOFA

BENICARLÓ, 
CAPITAL DEL
“KENDAMA”


