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Dissabte passat al saló gòtic del carrer major es va
presentar el Camí per part de l'Ateneu Benicarlo. EL CAMÍ
és una ruta de senderisme cultural en procés de
senyalització de forma participativa, per fer a peu, i que
recorre totes les comarques i illes de parla catalana. Un
recorregut per la cultura, la història, el paisatge i l'esperit
de la nostra terra.

El camí està pensat per a tots els públics i edats, amb un
nivell de dificultat majoritàriament baix, si bé hi ha trams de
nivell mig i, fins i tot, algun d'alt. El nivell també se'l pot
incrementar cadascú al seu gust incrementant o reduint la
llargària de les etapes.

Va enllaçant els pobles, que és on es troba principalment la
realitat social, la cultura, l'art,... Uneix tots els caps de comarca
de parla catalana, prenent una forma de 8 irregular.

Són les entitats, veïns i institucions de cada municipi i

comarca els qui defineixen el seu tram de Camí, els continguts
de la guia i els recursos i serveis que inclou. L’exposició d’El
Camí on encara es pot veure al cafè de l’Arq, carrer dels
Alemanys 3.

Si veieu la marca del 8 irregular pel terme o pel poble, ja
sabeu de què és.

Podeu entrar al web www.elcami.org

Activitats d’El Camí a Benicarló
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“Conillet, passes per damunt l’altra, la
fiques per dins del conillet i estires”.
Aquests quatre senzills passos són l'inici
de tota una aventura, la de les polseres
Candela, que va començar al juliol del
2013. En aqueixa data Candela, una
xiqueta de Benicarló va ingressar a
l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
on li van diagnosticar Leucèmia. Mariona
i Daniela, les seues amigues
benicarlandes i veritables impulsores
d'aquesta solidària iniciativa, expliquen
que “una voluntària de l'hospital li va
ensenyar a la nostra amiga Candela a
elaborar aquestes polseres. Ella ens les
va ensenyar a fer a nosaltres i se'ns va
ocórrer vendre-les per a recaptar fons per
a l'obra social de l'Hospital”. Nus a nus,
fent polseres. 

LES CANDELAS
Les menudes van començar a aquesta

singular aventura que van batejar amb el
nom de la seua amiga, Candela. “Te una
malaltia molt greu, que necessita d'un
trasplantament de medul·la. I molts diners
per a investigar”, detallen les xiquetes. A la
seua curta edat, la proximitat d'aquesta
malaltia, amb la qual estan molt
conscienciades, els ha dut a desenvolupar
una sensibilitat especial i poc comuna entre
els xiquets de la seua edat. Tant, que
asseguren que a més de la compra de les
polseres, la gent s'ha de comprometre a ser
“donants de medul·la, perquè salva moltes
vides”. Té clar que el seu treball és solidari,
a més d'amb Candela, amb molts altres
xiquets que es troben ingressats en el Sant
Joan de Déu i que pateixen la mateixa
malaltia que la seua amiga. Per això van
emprendre aqueix projecte, que elles veuen
com una porta oberta a l'esperança. 

“Hem venut més de mil polseres ja des que començarem
a elaborar-les”, expliquen entusiasmades. Per tres euros,
cada una és un pas endavant en la investigació per a
combatre aquesta malaltia que no sap d'edats. El boca a
boca ha fet molt en la popularització de les Candelas, tant o
més que la seua publicitat a través de diferents canals:
xarxes socials, televisió, ràdio, premsa escrita…
personatges tan famosos com Antonio Orozco ja la llueixen
en els seus canells, donant suport a aquest projecte que va
nàixer de la ment de dues xiquetes de nou anys.

La iniciativa ha trobat també ressò en la planta vuitena de
Sant Joan de Déu, on estan ingressats els xiquets que reben

tractament contra la leucèmia. Les Candelas s'han convertit
per a ells i les seues famílies en un motiu d'entreteniment per
a passar les hores d'ingrés. I en una font d'ingressos per a
recaptar fons que es destinen, de forma íntegra, a la
investigació. Sense anar més lluny, el passat cap de
setmana es recaptava més de 900 euros en una marxa
solidària que es va celebrar a Barcelona. 

FALLES SOLIDARIES
No només a Barcelona s’és solidari amb la malaltia. Una

falla que tradicionalment s'ha caracteritzat per la seua
sensibilitat social, La Barraca, s'ha pujat al carro de la venda

text REDACCIÓ

LES POLSERES CANDELA, NUS  DE SOLIDARITAT

Divendres 28 de febrer i Dissabte 1 de Març el Club
Natació Benicarló va participar al campionat d’Espanya
d’hivern infantil i júnior (12-16 anys) representat per la
nedadora Gemma Labèrnia i per l’entrenadora Myriam
Martsuspesa  200 esquena)a oportunitat de demostrar els
seus progressos.

La jove bracista Gemma (12 anys) s’havia guanyat
brillantment la classificació per aquest campionat fa 2
setmanes al campionat de la comunitat valenciana, en les
proves dels 100 i 200 braça.

A Pontevedra, on va tindre la possibilitat de competir amb
les millors promeses de la natació nacional, va rebre el suport
incondicional de la seua família que la va acompanyar amb
entusiasme durant tots els dies del campionat. Ha sigut una
gran experiència per a la nostra nedadora que segur repetirà
en més ocasions en el futur.

CAMPIONAT AUTONÒMIC ALEVÍ D’HIVERN, SEGONA
JORNADA A XIRIVELLA

A Xirivella, Dissabte 1 de Març,  es va disputar la segona
jornada del campionat autonòmic aleví d’hivern que s’havia
suspès fa 3 setmanes per excés de cloració de la piscina.

El club Natació Benicarló, dirigit per l’entrenadora Lucía
Vicente, va desplaçar 3 nedadors a la competició, menys dels
que tenia a la competició inicial suspesa perquè, amb el canvi
de dia, alguns van haver de renunciar per tindre altres
compromisos. L’equip estava format per Sergi Saura (100

lliures),  Pau Ebrí (200 braça) i Nerea Martín (200 esquena).
Els 3 nedadors varen tindre una molt bona actuació, millorant
tots clarament les seues marques personals en piscina curta i
apuntant fort cap als campionats d’estiu on tindran altra
oportunitat de demostrar els seus progressos.

RECORDATORI:
El llibre commemoratiu dels 25 anys del CNB es pot adquirir

a la llibreria Grèvol de Benicarló.

CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL D’HIVERN A PONTEVEDRA

text i fotos CNB
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de Candelas. Alex Sánchez, el seu president, va recordar
que “tinc família implicada en aquest projecte i les falles
sempre intentem col·laborar amb coses del poble”. Quan va
plantejar la venda de les Candelas, va fer una comanda de
cinquanta polseres, personalitzades en els colors crema i
grisa que caracteritzen a la comissió. “En 20 minuts, dins de
la reunió, es van vendre totes”, va detallar. Ara ha tornat a
realitzar una nova comanda que està segur tornarà a tenir el
mateix èxit que l'anterior. “A més, en Falles també vendrem
en el nostre casal, per a seguir col·laborant amb aquest
projecte”. La Barraca ja va mostrar la seua cara més
solidària fa uns anys, quan els beneficis de la visita de la
Verge Pelegrina dels Desemparats es donaren a l'associació
Sant Vicent de Paüls, amb seu a Benicarló. “És una manera
de barrejar la festa amb la col·laboració amb el poble, a
través d'iniciatives solidàries com aquesta”, va concloure. De
moment la Falla El Caduf també s'ha unit a la iniciativa,
venent polseres costumitzades en color roig, i Mariona i
Daniela esperen que “totes les falles col·laboren en aquest
projecte, perquè és molt important per als xiquets malalts de
leucèmia”.

ve de la pàgina anterior

Que no vam anar a vore lo partit del Benicarló. El papa ja
ho havia dit. "Fill, no cal anar a eixe poble. Són una gent molt
ressentida i em fa l'efecte que ens estaran esperant amb els
ganivets afilats i el mànecs d'aixada polits". El papa poques
vegades s'equivoca, i aquesta no va ser l'excepció. Es veu que
al camp van acudir lo més selecte i triat del poble. Ens van dir
de tot a tots. L'ambient era hostil de veritat. La sort va ser que
ens van guanyar per quatre a zero, perquè si se'ns passa pel
cap guanyar o empatar el partit potser no tindríem jugadors per
a la setmana que ve. Però a qui més buscaven era al nostre
Marcos Cano, que al partit de la primera volta havia establert
algunes relacions de sincera amistat amb determinats
components de l'expedició musserana, o musserina, o
musserenca, o mussèrica, o musseriniana. Arribats a aquest
punt, he de manifestar que ni sé ni m'he molestat en conèixer
el gentilici d'aquests vàndals. A més a més, el papa, jo i la
mateixa Margot vam coincidir que vaja nom de poble ben lleig.
Diràs que recorde un pet.

Del partit no cal parlar perquè ni vam estar ni ningú ens
esperava. També diu el papa que el resultat no és una cosa
que ens aporte valor afegit a la crònica. Si, ho diu ell perquè
ara mateix estem fent la crònica del partit tots. A casa som
solidaris, i quan algú necessita ajuda, tots correm al seu
costat. Ara mateix, sense anar més lluny, jo estic assegut a
l'ordinador mentre el papa i la Margot busquen inspiració per a
que aquesta pàgina siga més lluïda. La mama se n'ha anat a
dormir perquè diu que som uns deslligats.

Mentre ells dos pensen, jo els vull relatar, estimats i
pacients lectors, l'autèntic motiu que ha fet que no ens

desplacem a aquell innominable poble valencià on el nostre
equip no es jugava res més que un patit de futbol. 

Com tothom sap, jo soc molt benicarlando i, per tant, molt
fallero. No sé si més fallero que benicarlando o més
benicarlando que fallero. Dissabte passat jo estava convocat
al gran acte d'inici de les grans festes del nostre poble, les
festes més marxoses, les més benicarlandes i les més
populars. No podia faltar. L'acte de la cridà, que és com els
falleros l'anomenem, i no crida, va ser molt emotiu. I després
gran sopar faller al mòdic preu de vuit euros. Un regal. Val la
pena anar a tot. L'ambient és extraordinari i els falleros ens
trobem a la nostra salsa. Aquells dos que ocupaven aquesta
pàgina abans de la meua arribada no saben el que es perden.
Deuen ser uns amargats que reneguen de les falles. Són uns
inadaptats.

Però la gran notícia que encaixa aquestes dues activitats
meues és que aquest proper cap de setmana el Benicarló ha
ajornat el seu partit davant el Vinaròs. Això té dues coses molt
bones. La primera és que la Margot i jo podrem sortir amb tota
tranquil·litat a la gran cabalgata del Ninot. Diu que ella ja té la
disfressa preparada. Jo no li n'he vist cap per casa. Nosaltres
sempre anem per lliure. L'any passat em va desaparèixer tres
o quatre vegades al llarg de la desfilada i després em va
convidar a sopar a un restaurant dels cars. Portava lo pitral ple
de diners. "Los falieros son muy fásiles", em va dir mentre
sopàvem. A mi tant me fa. Ens ho passem molt bé i ella es
guanya la vida. Què més vull?

Resumint, que el proper dia 15 tindrem un derbi d'aquells
que es vivien als anys vuitanta on la festa fallera era més
rellevant que l'espectacle esportiu. Jo penso anar amb la
meua brusa fallera, la caixa de coets i una bona provisió de
traques. Lo resultat és la cosa menys important. El que
interessa és xalar-se'n molt i després seguir la marxa fallera
pels casals. He dit. 

AMBIENT HOSTIL
text VICENT T. PERIS
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LOCAL ESPORTS

Es va presentar a l'Ajuntament de Benicarló la XII
Regata Carxofa de Benicarló que tindrà lloc el cap de
setmana del 22 i 23 de març. L'acte, organitzat per
l'Estació Nàutica Benicarló Peníscola amb la col·laboració
de l'Ajuntament de Benicarló i el Consell Regulador de la
Denominació d'Origen, suposa la clausura de la Festa de
la Carxofa i l'inici de la temporada de vela. A l'acte de
presentació van assistir el regidor d'agricultura de
l'Ajuntament de Benicarló, Eduardo Arín, el gerent de
l'Estació Nàutica Benicarló Peníscola, Manuel Simó; i el
patró d'embarcacions i participant en la regata, Martín
Ribes. 

Més de 20 embarcacions prendran part en la Regata
Carxofa de Benicarló, una cita per a navegants que preveu
reunir a embarcacions no sols de la comarca sinó també del
sud de Tarragona i Castelló. A més enguany també es
comptarà amb la participació d'una embarcació del Club
Nàutic de Saragossa, en virtut d'un conveni signat recentment.
Segons ha indicat el gerent de l'Estació Nàutica, Manuel Simó,
“l'itinerari de la regata variarà segons les condicions
climatològiques i la decisió dels jutges de la competició, atès
que aquesta cita està contemplada dins del calendari de la
Federació Valenciana de Vela”. En tot cas, el recorregut se
centrarà en la franja costanera de Benicarló i Peníscola, amb
un circuit més llarg el dissabte i un més fitat el diumenge. La
regata s'iniciarà el dissabte a les 14.00 hores
aproximadament, mentre que el diumenge les embarcacions
eixiran a navegar cap a les 13.00 hores. 

Els premis es repartiran en tres categories segons les
característiques tècniques de les embarcacions participants, a
més d'un premi per a la tripulació que més destaque en el
concurs gastronòmic “Terra i Mar” i un altre que combine els
resultats esportius amb els gastronòmics. En aquest sentit, el
patró d'embarcació Martín Ribes, ha informat que les
carxofes, donades pel Consell Regulador de la DO Carxofa de
Benicarló constituirà l'element fonamental de cadascuna de
les receptes. Les hortalisses es lliuraran a les nou del matí a
les tripulacions i a les onze hauran de presentar els seus plats
perquè el jurat puga emetre el veredicte. Cada tripulació haurà
de confeccionar el plat adaptant-se als mitjans propis de cada
embarcació, de manera que es puntuarà no solsel sabor, sinó
també l'originalitat i la presentació, entre altres aspectes. 

Per la seua banda, l'edil d'agricultura i pesca, Eduardo Arín,
ha ressaltat que entre el jurat es comptarà amb Maribel Gil,
reconeguda el passat mes de gener amb la Carxofa d’Or per
la seua labor en la promoció de l'hortalissa benicarlanda, a
més de comptar amb membres del Consell Regulador, i de
l'Agrupació de Restauradores, com és el cas d'Iván Alemany,
guanyador de l'última edició del pinxo de carxofa. La jornada
finalitzarà a la volta de les embarcacions amb un gran torrada
de carxofes donada pel Consell Regulador. Encara que la
regata es va començar programant en el mes de gener, des
de fa dues temporades s'ha decidit traslladar al mes de març
amb la finalitat d'assegurar unes millors condicions
climatològiques i una major participació. 

La regata s'emmarca en la Lliga Club de Mar, integrada per
cinc regates més. Precisament, l'empresa Metromar premiarà
a l'embarcació guanyadora de la lliga Club de Mar amb una
assegurança per a una embarcació d'esbarjo gratis durant un
any. 

Presentada la XII Regata de la Carxofa de Benicarló a disputar després de falles

text i fotoVICENT�FERRER

Unes Falles més segures per a tots. Amb aquest
objectiu va començar a treballar el passat any
l'ajuntament de Benicarló. Algunes comissions falleres es
van adaptar a la normativa de la Generalitat Valenciana
respecte a la seguretat en les seues instal·lacions, però
no ha estat fins a enguany quan la totalitat de les 13
comissions que planten els seus monuments en la ciutat
s'han adaptat totalment a la normativa. 

Marcos Marzal, regidor de Governació, va anunciar que
“per primera vegada enguany hi ha un decret d'ajuntament
que reflecteix que totes les comissions compleixen amb la
normativa en els seus casals”. El llarg camí per a assolir-lo ha
requerit de redacció de projectes, inspeccions i informes fins
a aconseguir la qualificació definitiva. I inversions que en
alguns casos han arribat als 4 000 euros per a complir amb els
requisits requerits. Algunes comissions han legalitzat els
casals estables que utilitzen durant tot l'any, però unes altres
han optat per “declarar les estructures desmuntables que
usen durant les falles. D'aquesta manera, és l'empresa que ho
lloga qui corre amb les despeses dels projectes i tramitació”.
Fins i tot d'aquesta manera, hi ha comissions que es veuran
obligades a aparcar algunes de les estructures que muntaven
per a celebrar els tradicionals menjars i sopars fallers, en
propietat de la falla. 

Tendals que no compleixen amb les característiques
ignífugues, estructures poc estables i instal·lacions de llum
són els problemes més comuns a l'hora de rebutjar el seu
muntatge i canviar-los per uns altres. En qualsevol cas i
malgrat els esforços de les falles, l'intendent de la Policia
Local, Agustín Parra, va anunciar que “els dies 12 i 13
realitzarem inspeccions per a comprovar que realment es
compleix la normativa”. Però l'adaptació a la llei no és l'única
excusa perquè les Falles de Benicarló canvien alguns dels
seus aspectes organitzatius. De tots és sabut que “des que
vam establir un horari de tancament en els casals, vam acabar
amb la major part dels problemes de seguretat nocturna”
derivats de la celebració fins a altes hores de la matinada de
festejos en els casals. Ara, una nova comissió renuncia a la
celebració dels mateixos i apostarà fort pels menjars “i els
sopars de casal, que els reporten més beneficis i menys
problemes que les multitudinàries festes nocturnes” va
explicar Marzal. Nou Barri seguirà el camí que abans van
emprendre altres comissions de la ciutat, com la Falla El
Caduf, que ara aposta per celebracions més tranquil·les i
prioritzen el dia sobre la nit. “Al final eixim tots guanyant,
comissions i la ciutat, que viu els festejos sense sobresalts”,
va assegurar l'edil. Serà a partir del pròxim diumenge dia 8
quan comencen els talls de carrers a la ciutat per a la
instal·lació dels casals. Els monuments està previst que
comencen a erigir-se a partir del pròxim dimarts, atés que el
divendres al matí el jurat qualificador els visitarà per a
determinar quins són les millors falles del municipi

FALLES MÉS SEGURES I TRANQUIL·LES

text NATÀLIA SANZ
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ESPORTS LOCAL

El Claustre de Professorat i i l'AMPA de l'IES JOAN
COROMINES felicita el seu alumne URIEL MIRALLES
CAMPOY que ha rebut el PREMI EXTRAORDINARI DE
FORMACIO ́ PROFESSIONAL 2012-13 de Grau Mitjà
(Resolucio ́de 17 de febrer de 2014 de la Direccio ́General de
Formacio ́Professional i Ensenyances de Reg̀im Especial)

PREMI EXTRAORDINARI DE
FORMACIO ́PROFESSIONAL

text IES�JC

EXPOSICIÓ
"Experiments de la Legió Còndor a
l'Alt Maestrat. 1938"

GRUP DE RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL SEGLE
XX DE BENASSAL

Inauguració: Dijous, dia 6 de març, a les 19h.
Del 6 de març al 4 d'abril de 2014.

El Mucbe acull aquesta exposició resultat de la
investigació duta a terme pel Grup de Recuperació de la
Memòria Històrica del Segle XX de Benassal. El punt de
partida és l'informe RL35/34 dels arxius militars alemanys.
Aquest document, d'unes 50 pàgines i 65 fotografies,
descriu els experiments de la Legió Còndor a l'Alt
Maestrat durant la Guerra Civil Espanyola i destaca
l'interès en verificar la precisió dels bombardeigs que es
van executar sobre objectius civils.

L'exposició està formada per 16 panells amb fotografies,
maquetes i material històric de l'època. Les imatges mostren
els estralls que la Legió Còndor va fer el 1938 a l'Alt Maestrat
amb els bombarders Junkers 87. Després d'aquests
experiments, Alemanya va decidir utilitzar-los durant la
Segona Guerra Mundial.

Col·laboren en aquesta exposició: Aula Militar "Bermúdez
de Castro" (Castelló), Subdelegació de Defensa a Castelló i
Grup de Memòria Històrica de Benicarló.

La ciutat de Sabadell va acollir la 50a edició
del Campionat d'Espanya d'atletisme Absolut en
pista coberta, en la qual participà l'atleta
benicarlanda Cristina Ferrando en la seua
especialitat el salt d’alçada.

L'atleta, que milita en el Playas de Castellón, va
signar un millor salt d'1,82 metres i tan sols va cedir
la posició davant la millor atleta espanyola del
moment, la campiona d'Europa i plusmarquista
nacional Ruth Beitia, que saltà 2,00 metres. Així, va
aconseguir la medalla de plata i la seua millor marca
personal en pista coberta. A més de mínima per a
poder participar als Jocs del Mediterrani Sub-23, que
se celebraren els pròxims 14 i 15 de Juny a la ciutat
francesa de Marsella, la qual cosa significarà la seua
sisena participació amb la selecció Espanyola
d'Atletisme. 

Cristina, que l'any passat ja va saltar 1.84 m. a
l'aire lliure i que arribava després de proclamar-se
subcampiona d'Espanya promeses, fa quinze dies
en la ciutat d'Antequera (Màlaga), va començar el
seu concurs amb molta seguretat protagonitzant una
magnífica actuació, sabent que les medalles
estaven cares ja que hi havia sis atletes separades tan sol per
cinc centímetres en la lluita per dues medalles. 

En el tercer intent sobre 1.79 ja amb la medalla de bronze
assegurada encara que compartida, amb un gran salt deixà
Noelia Ruiz fóra del podi, marxant a la busca de l'1.82, que va
aconseguir al segon intent, superant a la catalana que havia
estat campiona en Antequera, Claudia García, que no va

poder superar l'1,82 m. 
Cristina que des de cadet no sap el que és baixar del podi,

amb aquesta ja suma 20 medalles en campionats d'Espanya,
tres d'elles a nivell Absolut, dues plates i un bronze, està
desenvolupant una excel·lent projecció en aquesta difícil
disciplina del salt d'alçada i des d'ací li desitgem tots els èxits
que es mereix. 

Atletisme: Cristina Ferrando, subcampiona d’Espanya absoluta en salt d’alçada

text i foto VICENT�FERRER

Amb les ganes d'aconseguir millors resultats que
en la jornada anterior, on sols van poder guanyar un
partit, eixiran els jugadors benicarlandos en aquesta
següent jornada. Aquests són els partits a disputar: 

Sènior Masculí-Puerto de Sagunto, diumenge 18.00h.
Monte-Sion Torrent-Júnior Femení, divendres 20.30h.
Júnior Masculí-Puerto de Sagunto, diumenge 16.30h.
Cadet Femení-Puerto de Sagunto, diumenge 12.00h.
Castelló-Cadet B, dissabte 11.30h, Pavelló Ciutat de

Castelló.
Basket Paterna-Infantil B, diumenge 12.15h, Pavelló

Municipal.
Vinaròs Servol-Infantil A, divendres 20.00h, Pavelló

Municipal.
Aleví Femení-Vila-real, dissabte 11.30h. 
Amics Castelló C-Aleví A, dissabte 10.15h, Pavelló Ciutat

Castelló.

L´Alcora-Aleví B, dissabte 10.15h, Pavelló Gran Vía 1
Castelló.

Benjamí-Escuela Baloncesto Benicarló, dissabte 09.00h.

Partits a disputar pels equips del Club Bàsquet Benicarló aquesta cap de setmana

text i foto VICENT�FERRER
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Fa un parell de setmanes vaig parlar de com es va
fent cada dia més gros el problema de la manca d’una
alimentació mínimament acceptable en una franja cada
dia més dilatada de la nostra societat i de com els
responsables polítics no prenen mesures serioses ni,
evidentment, dimiteixen davant de la seva incapacitat o
manca absoluta de voluntat d’afrontar aquest gravíssim
problema. I en aquest aspecte –com en tants d’altres- qui
realment es compromet seriosament en intentar satisfer
amb dignitat  i rigor aquesta necessitat bàsica són les
entitats que configuren això que en diem societat civil. En
aquest sentit, un teixit immens d’entitats que, en la quasi
totalitat s’estructuren a partir del voluntariat, construeixen
aquelles xarxes socials que els governants –interessats
en mantenir els seus privilegis i els dels seus amics- no
tenen en consideració.

Tots hem sentit a parlar del Banc dels Aliments i
sabem que juga un paper interessant en tot aquest
entramat de connexions solidàries que permeten oferir a
milers i milers de persones abocades al no-res un suport
fonamentalíssim que els permet anar tirant. Fa uns dies,
però,vaig tenir la sort d’assistir a una xerrada informativa
de dos representants d’aquesta entitat –en realitat una
Fundació- i vaig poder conèixer una mica més el seu
funcionament. D’entrada és molt  interessant sentir que
contextualitzen la seva actuació tot fent-nos memòria de
la realitat de la fam al món –que en termes generals en els
darrers anys ha ”millorat” una mica perquè enlloc dels  mil
milions de persones que vivien sota el llindar de la
pobresa fa tres anys ara en són “només” vuit-cents mil
milions, gràcies a les”millores” en països emergents- per
explicar-nos, tot seguit, que la situació en les nostres
societats de l’anomenat “primer món” ha empitjorat d’una
manera inversament proporcional a la “millora” en termes
planetaris. Està clar que en les nostres latituds  les xarxes
de solidaritat no permeten que la desnutrició acabi amb la
vida de les persones –tal i com passa en molts indrets del
planeta- però sí que és cert que la gravetat de la manca
d’aliments és avui més greu que fa uns anys.

Més enllà de les dades que dibuixen la situació, el
Banc dels Aliments es nodreix de les donacions que fan
les pròpies empreses alimentàries –quan, per exemple,
han produït algun envàs  que no poden comercialitzar
perquè hi ha errors en l’etiqueta però l’aliment  és
perfectament bo-, de les aportacions dels supermercats i
botigues que els donen productes que tenen una
caducitat propera –sempre , però, dins dels marges de  la
caducitat establerta- i dels recaptes populars que es fan
periòdicament. Tot aquest material és classificat en els
seus magatzems i repartit   –sempre seguint uns controls
força estrictes- entre entitats que els fan arribar als
destinataris. Tota aquesta feina es fa quasi en la seva

totalitat amb personal voluntari. Evidentment hi ha
algunes persones –ben poques- que treballen de manera
remunerada al Banc dels Aliments perquè desenvolupen
tasques d’una responsabilitat tan bàsica que demanen
una dedicació professional complerta i continuada –com
és el cas , per exemple, de les tasques de contabilitat o
dels responsables de moure les màquines per ordenar o
repartir les caixes als diversos magatzems. Però el que
realment és interessant és constatar que una entitat tan
potent, tan arrelada a la societat i tan necessària funciona
amb persones que ofereixen el seu temps perquè aquells
ciutadans –aquells veïns nostres- que passen per
dificultats serioses puguin, com a mínim, menjar amb
dignitat.

Des que aquesta entitat va ser creada als Estats
Units l’any1966 i  que va arribar a Europa l’any 1985
–concretament a París- i a Barcelona l’any 1987, han anat
construint una xarxa eficaç de solidaritat que avui té
presència arreu dels països Catalans i de tot l’Estat
espanyol. Sigui com sigui, malgrat l’eficàcia de la seva
feina, de la persistència en la creació de ponts de
solidaritat, els portaveus de l’entitat asseguren que la
seva feina arriba a cobrir aproximadament  les necessitats
alimentàries bàsiques  de menys del 25%   dels nostres
conciutadans que ho necessiten. Què seria de la nostra
societat sense tota aquesta multitud de gent que dedica el
seu temps , els seus esforços, el seu saber a fer funcionar
–i créixer- una entitat com aquesta o com tantes altres
que defineixen i dignifiquen el nostre paisatge social? Què
seria de la nostra societat si tothom fes com els nostres
governants, interessats en els cotxes oficials,els dinars de
treball en restaurants cars i altres necessitats que per a
ells són molt  bàsiques? 

El menjar de cada dia (i 2)

text JOAN�HERAS

Fronteres

La Regidoria d'Esports ha posat en marxa una
campanya de conscienciació per fomentar valors
educatius, de formació i de no violència en la pràctica
esportiva. Sensibilitzar els clubs que treballen l'esport
base és la primera línia d'actuació de la campanya.

El fenomen de la violència en l'esport està molt estés, i
Benicarló no és una excepció. És habitual en els camps de
futbol, però també en la pràctica d'altres esports, assistir a
comportaments poc adequats, tant per part dels esportistes
com dels espectadors, que desencadenen en accions
violentes poc recomanables. És per això que la Regidoria
d'Esports s'ha proposat passar a l'acció per intentar eradicar
accions i comportaments que no beneficien ningú, i menys
encara als més menuts, posant en marxa una campanya

adreçada sobretot als clubs que treballen amb els més
menuts de l’esport de base.

La campanya tindrà quatre grans línies d'actuació, que se
centraran en conscienciar els clubs i inculcar-los la cultura
educativo-esportiva, implicar els professionals en la pràctica
de l'esport amb respecte, apostar per la formació dels tècnics
i premiar l'esportivitat amb un nou reconeixement que
s'entregarà en la Gala de l'Esport.

Paral·lelament, la Regidoria farà arribar als pares dels
joves esportistes un decàleg amb algunes directrius sobre
com és aconsellable comportar-se en els terrenys de joc i
quines actituds no beneficien el joc ni tampoc la percepció que
tenen dels adults els joves esportistes.

La posada en marxa d'aquesta campanya suposarà també
la modificació dels reglaments de competició en el programa
Esport Escolar i facilitarà un contacte directe entre clubs i
Ajuntament per denunciar qualsevol tipus d'incidència.

Una aposta per l'esport sense violència

text i foto REDACCIÓ
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Mitjançant els present escrit, el grup municipal
socialista de Benicarló sol·licita a l'actual equip
de govern i a la Regidoria de promoció econòmica
, la posada en marxa d'un Pla d'ocupació orientat
a facilitar per un costat l'habilitació d'un conjunt
de vivendes de lloguer social i per un altre lluitar
activament contra l'atur juvenil.

Segons el conveni signat entre l'Ajuntament de
Benicarló i la Federació Valenciana de Municipis i
províncies, el consistori disposa de 19 vivendes
adjudicades per facilitar el lloguer social. El 75 %
d'aquestes vivendes necessita una intervenció de
millora, condicionament i posada a punt per poder
procedir a la seua adjudicació a les famílies que de
forma objectiva complisquen les condicions
requerides. Juntament amb aquesta necessitat de
realitzar una intervenció en les vivendes citades, en
l'actualitat Benicarló presenta una tassa d'atur del 30
% i la falta d'oportunitats laborals entre la població
jove compresa entre 16 i 30 anys és preocupant. És
responsabilitat de les administracions públiques
treballar en la regeneració econòmica del municipi i
per tant són necessàries polítiques actives d'ocupació. Dins
del nostre marc legislatiu referent al món laboral i educatiu
existeix la possibilitat de realitzar aquestes polítiques si es
sol·liciten a les diferents administracions, autonòmica,
provincial , Plans d'ocupació, Escoles Taller, Programes de
Qualificació professional inicial....

Així doncs, donat el conveni signat amb la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies pel qual l'Ajuntament de
Benicarló disposa d'una borsa de vivendes de lloguer social
que necessiten d'una intervenció prèvia de millora en les
seues condicions d'habitabilitat i donada la falta de polítiques
actives de treball enfocades a minimitzar els efectes de la
crisis econòmica a les famílies i joves de Benicarló, el Grup

Municipal Socialista sol·licita: Realitzar un estudi de les
necessitats de rehabilitació de les vivendes adjudicades en un
termini no superior als 6 mesos. Realitzar els contactes
necessaris i firmar convenis (si s'escau) amb les entitats
bancàries propietàries dels habitatges i en les institucions
públiques responsables de les polítiques d'ocupació (SERVEF,
Fons europeus per a la formació de joves, fons del Ministeri de
Treball, Conselleria d'Ocupació.....) per portar a terme el
projecte del Pla d'ocupació Municipal orientat a rehabilitar
aquestes vivendes i oferir un contracte de treball a joves
desocupats de Benicarló. Iniciar aquest projecte durant l'any
2014, donada la situació d'emergència tant a la necessitat
d'habitatges de lloguer social com a la d'ocupació de persones
que no disposen de cap oportunitat professional.

FONS SOCIAL DE VIVENDES, PLA D'OCUPACIÓ PER A JOVES

text ROSARIO�MIRALLES�FERRANDO

PORTAVEU�MUNICIPAL�PSPV-PSOE

El pròxim curs escolar, els centres educatius de
Benicarló acolliran 301 nous alumnes, que es
corresponen amb els xiquets i xiquetes nascuts el 2011. 

La Conselleria d'Educació ha avançat el període d'admissió
d'infantil i primària a la segona setmana d'abril. Així, del 7 al 14
d'abril estarà obert el termini per a presentar les sol·licituds
d'admissió en els centres d'educació infantil i primària, un mes
abans del que és habitual. Amb aquest avenç, la Conselleria
d'Educació ha volgut facilitar al màxim els tràmits a les famílies
i avançar també l'adjudicació de les places perquè els centres

educatius puguen planificar els horaris i els grups amb més
temps. En concret, a Benicarló hi ha 301 xiquets i xiquetes,
nascuts el 2011, que es matricularan per primera vegada en
els centres educatius, una xifra que es manté en la mitjana
dels últims anys. Els nous alumnes podran triar entre els cinc
centres educatius de la ciutat, a triar entre el Programa
d'Educació en Valencià i el Programa d'Incorporació
Progressiva. A partir del 2 de juny es publicaran les llistes
provisionals i les llistes definitives es faran públiques el 9 de
juny. El termini de formalització de la matrícula serà del 12 al
25 de juny. Pel que fa a educació secundària i batxillerat, la
novetat és que enguany s'han avançat les proves
extraordinàries de setembre a primers de juliol.

LES MATEIXES MATRICULACIONS

text  REDACCIÓ

la confeccionaven encara no s'havia
produït la crida, volem dir que
oficialment encara no calia beure
fins a perdre el coneixement. Es veu
que algú ja tenia ganes de festa.

Comissions inexistents
S’imaginen l’anunci aquell d’un

aparell d'aire condicionat que
s’atura quan “detecta” que no hi ha
ningú, tot i que hi ha asseguda una
persona a un sofà? Doncs així,
suposem, es deuen sentir els
polítics de l’oposició local pel que fa
a la convocatòria de les Comissions
Informatives que, suposadament i
segons ens hem informat, hauria de
convocar el grup municipal del PP
que ens governa. Veieu, la similitud
amb l’anunci? No existeixen! O
millor dit... no són ningú! Mireu uns
quants exemples del Ple passat que
ho corroboren:

Preparen el contracte de la
brossa i diu el regidor Serrano, el de
la pela, que ell no va convocar la
comissió informativa corresponent
atès que... el tècnic ja havia donat el

seu informe favorable. Amb el
mateix interlocutor, quan està,
passen 69.000 euros per a pagar
compromisos de l’any passat i altra
volta no hi ha comissions. Ací, ja
amb números, els socialistes ho
arrodoneixen amb un 60%... sense
convocar. A vore, els que ens
hauríem de queixar som els
ciutadans ja que s’ha demostrat, de
totes, totes, que amb els tècnics ja
en tenim més que prou. Que
dimonis, ni oposició... ni govern!
Més barateta ens sortiria la broma,
no?

I per acabar de tancar-ho fica
cullerada el regidor d’Urbanisme
López dient que si l’oposició vol
informació, pot demanar-la a les
comissions... que no convoquen!
Espavilat el xic, no? I si no, mireu
com se les gasta quan aquesta
mateixa oposició li ho torna a
recriminar per un altre tanatori-
crematori, l’anterior ja va portar cua,
que ningú sap d’on ha sorgit. Entre
els socialistes amenaçant-lo de
possible prevaricació i els de
Compromís dient que tot això fa
molt mala olor, apareix la resposta

dels populars, que donen a
entendre que no cal patir mai per les
olors... si aquestes donen llocs de
treball. Sí senyor, una resposta
madura i assenyada, exactament la
mateixa que donen els xiquets més
descerebrats de 1r d'ESO quan se'ls
demana que no embruten l'aula: Si
ells no embruten bona cosa de què
treballarà l'equip de neteja del
centre?

Degradats 
Mireu, ja que estàvem parlant de

Plens, que curiosa la unanimitat
dels tres grups perquè continuen ací
les instal·lacions ferroviàries que el
PP vol desmantellar. Si haguérem
de contar les mocions que s’han
presentat per motius semblants al
nostre ajuntament, mentre al govern
central manaven Socialistes o
Populars, tindríem que les
respostes obtingudes han estat
inversament proporcionals als
resultats: no cap. Cada vegada
menys trens de llarg recorregut,
menys rodalies... i ara convertits en
baixador. Que algú d'ací ha plantat
mai cara a cap dels seus dirigents
de Madrid?

ve de la pàgina anterior

ELS MORISCOS QUAN?

Ara que els jueus descendents
dels sefardites argumenten el seu
passat, per demanar la nacionalitat
espanyola, seria hora d’atorgar el
mateix tracte als àrabs
descendents dels moriscos
–repartits pels països de la costa
mediterrània d’Àfrica- i, igualment
expulsats de la Península ibèrica,
per monarques tant catòlics com
inhumans.

O és que set-cents anys de
permanència, la laboriositat en el
conreu de les terres, l’herència de
figures emblemàtiques i universals
com Averroes o Avicena i tresors
legats com la Mesquita i l’Alhambra
–entre altres- no es mereixen un
gest d’acollida de l’Espanya actual?

Marc Ant. Adell



et furten la identitat ja pot ser greu
però... que de sobte pugues, per
exemple, aparèixer casat sense
saber-ho ja pot ser per sortir
corrents! Quin calfred ens agafa
només de pensar-ho. Que de sobte,
tranquil a casa teua, et truquen a la
porta i obris i et surt una dona i et diu
“Hola cariño, ¿ya le has hecho la
compra a tu mujercita?”, quan tu
eres un solter empedreït? Tot plegat
recorda aquell conte de Pere
Calders en què el protagonista que
s'adona baixant les escales que ha
eixit de casa sense les claus torna
esperant que li obrirà la dona de la
neteja i es troba dins del pis un
senyor amb bata feliçment casat i
amb una criatura simpatiquíssima
que li pregunta que què ven.
Benicarló paranormal. 

Noves tradicions
Ja estan ací. Ja les tenim a tocar.

Quan sortirem al carrer el proper
divendres, a nosaltres i tots vostès,
tindrem la cavalcada del Ninot
escalfant, i mai millor dit, motors,
com a preludi de la plantà de les
Falles 2014. L'altre dia la Crida des
del balcó de l'ajuntament per part de
les falleres majors adreçant-se a la
multitud de gent allí baix

agrumolada va donar el tret de
sortida, sense cap mena de dubte,
al que ens ve al damunt, si ningú hi
posa remei, i que ja vam vore al final
de l'acte: gots i més gots de plàstic
de begudes alcohòliques pel terra.
Les pixarades a les cantonades dels
carrers encara van ser poques, tot i
que alguns rius ja es podrien
considerar prou cabalosos quan
encara no hem arribat als idus de
març. En fi, que la disbauxa
alcohòlica, sobretot de mistela, que
sembla ser la beguda nacional, ja
ha començat a fer estralls. Digueu-
nos vells i corcats, però aquesta és
de veritat  l'última tradició arrelada
als carrers del poble: la conversió
de qualsevol acte festiu local en
exhibició de consum alcohòlic i de
llançament de brossa a vore qui pot
més. I no hi busqueu diferències, és
igual festes d'agost que falles o
Nadal. L'únic que canvia és la
indumentària dels concelebrants,
com a missa.

Desapareix sant Josep
Ja que estem ficats en falles,

com no podia ser d’altra manera, i
com nosaltres ens assabentem de
tot, ja hem pogut vore l'agenda de
març que havien de repartir a
tothom explicant les activitats del
mes. I l’hem vista... i l’hem
fotografiada. Sí, abans que la

censura se l’apropiés en adonar-se
de la cagada, no es pot dir d’altra
manera, de la gran cagada... que
les falles es cremaven el 18 de
març, i les retiraren. Que les deuen
haver imprès a León? O és cosa de
les retallades, que enguany tindrem
un dia menys de festes... Això sí,
després d’haver estat impreses. Sí,
el que llegiu, les nostres falles, unes
festes tradicionals com les que més,
què diem, les més tradicion
a l s i a u t è n t i c a m e n
t b e n i c a r l a n d e s i p e r e x t e n s
ióvalenciane sviscalamarededéu,
per obra i gràcia de no sabem qui...
han canviat el dia de la crema. I ara
que farem el 19? I qui pagarà la
nova edició? Perquè un o altre devia
supervisar els actes, no?

La crema i la pífia
I continuant amb la història de la

gran cagada, i sense entrar en els
detalls de la crema i la cridà, sembla
que tampoc tenen massa clar què
fan eixos dies si pensem que el 18,
que nosaltres sapiguem, tampoc hi
ha cap mascletada. No deu ser que
és el 19? O, com també es pot
observar, que la crema  de les falles
grans diu que comença a les
23:30h, quan és sabut i resabut que
és a les 22:30h, i així, fins i tot, ho
ha dit el regidor de policia. Quin
desgavell d’agenda! I això que quan

ve de la pàgina anterior
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COMUNICAT DE L'IES JOAN COROMINES

Les retallades perpetrades per l'Administracio,́ en especial en el moń de l'ensenyament, estan abocant la societat a
una situacio ́de precarietat que sembla que te ́encara tendeǹcia a agreujar-se. En les actuals circumstaǹcies, cada dia
soń meś les famiĺies que tenen problemes no nomeś econom̀ics i caldria plantejar-se si a l'institut no hauriém d'invertir
meś hores a atendre els problemes que cada dia tenim amb alumnes absentistes o alumnes que tenen dificultats per
adquirir l'imprescindible material escolar. Per a aquestes tasques tan i tan necessar̀ies l'Administracio ́adjudica nomeś
dues hores de tutoria setmanals. Una hora s'ha de passar amb l'alumnat i l'altra es dedica a una reunio ́amb la resta de
tutors. Quan s'han de fer els tram̀its per informar les famiĺies de les abseǹcies dels seus fills?, quan es pot telefonar a les
cases per posar-se en contacte amb els pares?, quan es poden redactar les cartes necessar̀ies per convocar les
famiĺies?, quan es poden fer entrevistes individuals amb alumnes que ho necessiten?, quan, en definitiva, es pot dedicar
el temps necessari a l'atencio ́de l'alumnat per part del tutor? Des del claustre de professorat de l'IES Joan Coromines de
Benicarlo ́volem manifestar el nostre patiment i el nostre desacord amb aquesta situacio ́i desitgem que l'opinio ́pub́lica
en siga sabedora.

Aquesta setmana hem començat la sortida de la
Campanya Mulla’t amb la costa 2014 en la que els
alumnes del Col·legi Públic Mestre Francesc Català de
Benicarló des de la dècada dels 90 surten a observar i
estudiar un tram de la nostra costa i omplir un informe
sobre aquest lloc. 

Els alumnes de tercer i quart van ser els primers en fer
aquesta activitat, així dimarts 25 de febrer van anar al port de
Benicarló per fer l'observació i omplir el informe del Mulla't tant
del port pesquer com de l’esportiu.

L'alumnat de 3r van observar el port pesquer i l'alumnat de
4t va fer l'esportiu.

Després a les aules es van acabar de repassar i omplir els
fulls de les activitats, així com es van comentar les
impressions que cada grup havia tingut en la visita a la zona
assignada i es van proposar solucions als problemes
mediambientals detectats.

CAMPANYA MULLA’T AMB LA COSTA 2014

text CPMC



De cavalls i cavallers
Ja feia temps que no parlàvem

dels amics de la policia local
benicarlanda i dels seus curiosos
“partes” policials. El que ara llegireu
és una mostra més de la seua
reconeguda precisió a l’hora
d’identificar el que els lladres han fet
seu sense el permís del propietari.
Diu així, “08\'39h.- Se instruyen
diligencias por recuperación de un
caballo. Se contacta con su
propietario.” Això de les diligències
ho tenim clar, un robatori és un
robatori, i cal tenir-ho tot ben apuntat
no siga cas que perdérem alguna
peça i després ens vinguen les
complicacions, ara bé, com s’ho han
fet per identificar el propietari del
cavall? No sabem si el pobre equí es
devia perdre, se’n va anar a pasturar
on no tocava, o algú, com en una
bona pel·li de l’oest, el va confondre
amb un vehicle tot terreny i el va
agafar per provar-lo. El cas és que la
poli el devia identificar d’alguna

manera. Potser deu existir una
mena de registre d'empremtes
equines o tenien alguna denúncia
d’aquelles “es busca cavall...
extraviat”. El que no sabem és si va
ser el propietari qui va anar a
l’estable policial a comprovar si
l’animal era el seu (i no és per faltar,
perquè si no, on l’havien de tindre?
Perquè el lloc on es guarden els
cavalls no és l’estable? A fora del
retén (“reforç” en català, i segons els
que en saben “Situació d'un policia

dins del seu horari laboral quan no
realitza un servei determinat i
s'espera per intervenir, si convé, en
una actuació.”) no hem vist que hi
haja cap tanca d’eixes, com a les
pel·lis, on fer dos voltes del ramal...)
o el regidor o el cap de la policia, al
més pur estil John Wayne,
yiihhaaaa, el van muntar i portar al
seu estable un cop identificat el
propietari. 

Realitat i ficció
I si identificar un cavall ja deu ser

prou complicat, açò que podeu llegir
a continuació ja ens supera de totes,
totes. Ni la millor pel·lícula
hollywoodiana, ara que s’acaben de
donar els Oscars, podria superar-ho.
Ací a Benicarló, a ca nostra, també
passen coses de pel·lícula, i no de
l’oest com a dalt, llegiu: “ 00\'18h.-
Se instruyen diligencias por
usurpación de estado civil.” A qui li fa
falta pagar per un guió de thriller, si
ací el podem tenir... i de veritat. Que
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Com sempre, encegadora, brillant, original i sobretot metafò-
rica la portada. S'hi veuen uns quants superherois aproxima-
dament nord-americans que ens pretenen salvar de la vorà-
gine recaptatòria en què ha entrat el nostre Ajuntament. O
aiuntamén, no ho sé. Ara, amb l'excusa d'una pseudoreforma
que pretén habilitar amb dignitat (amb dignitat vol dir sense
clots) la Pista Jardín ens ataquen amb l'augment d'espai
d'ORA, de la puta ORA. La Fundació Compte Fibla (quines
ínfules, Fundació!) és una altra de les vergonyes de
Benicarló. Al nivell de la casa dels collons, de l'empastre de
la urbanització dels terrenys que va ocupar la fàbrica del
Morrongo o del pati de casa la Baronessa. Com pot ser que
en més de cinquanta anys tres hòmens bons del poble -el
rector de sant Bartomeu, l'alcalde i el senyor Fibla- no s'ha-
gen posat d'acord per trobar un camí digne per a aquest seti
que durant dècades ha estat abocador d'escombraries d'inci-
vilitzats, comú públic de marranos i dipòsit de vehicles en
trànsit de desballestament? Benicarló, poble de cacics on
algú va decidir fer una casa més alta que el campanar o on
s'ha permés instal•lar una indústria que ara no és més un
permodo al mig del port. I més coses. Benicarló, poble de
cacics. Insisteixo. Com, en ple centre s'ha consentit que
durant anys i panys la primera imatge que rebera el visitant
fóra un solar insalubre i ple de clots? Ni en les diferents èpo-
ques de bonança econòmica hi ha hagut "capacitat" per dig-
nificar aquest espai. Ara, la reformeta aquesta del bo de
Pedro López no deixa de ser un pedaç amb el qual treure
quatre perres. No millorarà massa l'entorn. Hom seguirà
veient les mateixes parets de la part del darrere de les cases
del carrer del rei en Jaume. Se m'acut però una solució eco-
nòmica que satisfaria plenament els anhels de tots els beni-
carlandos d'ordre (els que no són d'ordre o no són benicar-
landos o són mals benicarlandos) que podria deixar resolt el
tema per sempre més: que els donen el terreny a les monge-

tes del col·legi de la Consolació. Al rector i a l'alcalde segur
que els pareixeria bé, al senyor Titella potser no tant però
parlant s'arreglen les coses. Segur que elles sabrien aprofitar
un lloc tan emblemàtic i no faríem riure tant. Perdone l'estira-
bot, senyora Garcia. 
Llijo també que s'ha inaugurat l'exposició del Ninot Indultat,
fallero, per descomptat. I jo que em pensava que el poble
n'estava ple tot l'any de ninots indultats! Benicarló és tot l'any
una falla de la secció especial, amb les seues escenes i els
seus ninots. Per exemple, no són una falla amb traces de
sainet els plens de l'Ajuntament on s'estan mesos i mesos
sense dir-se res de substància i no comencen a prendre ini-
ciatives fins que no s'ensuma un procés electoral? Ja vorà
com des d'ara al mes de maig anirà pujant la tensió i de tant
en tant farem la comèdia i direm que això no es pot aguantar. 
Vaig matant-ho. M'agradaria, senyora Garcia, que no feren
treballar tant la seua reportera Natàlia. Això és una explota-
ció. Pàgines i més pàgines de notícies i ni un, però és que
nio un, breu article de reflexió. Ni allò breu i intens del senyor
Marc Antoni Adell.  Li diré una cosa.  Veig que van llençats a
arribar als mil números. Veig que qualsevol dia farà vint anys
que estan als quioscos. I sé que quan plegaran hi haurà gent
de Benicarló que encara no haurà sabut de l'existència de La
Veu. Trist però real. No sé si falta compromís, si s'ha entrat
en una dinàmica d'anar tombant i fregint sense il·lusió, però
si una revista en valencià no és capaç d'aglutinar tot el sector
valencianista del poble (que en som una bona colla, que
caram) aquest projecte haurà estat un fracàs. Com li ho dic.
On estan les col·laboracions, no ja dels habituals de la casa,
sinó de noves associacions que van sortint com ara l'Ateneu
o Lo Rest? Per què la gent del Setrill no ens fa massa calen-
dari? O, fins i tot, per què per al PSOE, Compromís o ERPV
no som  un setmanari de referència? 
Deixem-ho estar ací. Dia passat, dia trobat. I que visquen les
falles i que tallen els carrers d'una punyetera vegada que ja
tinc mono. 

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

text EL LECTOR



M I S C E L · L À N I A

Un nus d’esperança

Una aventura solidària de dos amigues, Mariona i
daniela, que nus a nus, fa sorgir la part més humana de la
gent. Les polseres Candelas, una iniciativa que a través
d’aquestes dues amigues de la Candela, una xiqueta
benicarlanda ingressada a l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona, està aconseguint obrir una porta a l’esperança
dels malats de leucèmia.

Si important ens pot semblar el que és puga recaptar pera
ajudar a la investigació contra aquesta malaltia no ho és
menys el fet de qui i com ha partit aquesta iniciativa
solidària, que ja s’ha encomanat per Benicarló, i que posa
de manifest, en estos temps tant durs que estem vivint, la
lliçó exemplar del que pot fer l’amistat.

De vegades ja ens va bé mirar una mica cap avall i
adonar-nos de com de meravellosos són els nostres menuts
que ens envolten i aprendre d’ells. Des de La Veu no podem
més que agrair el fet que ens hagen deixat parlar d’elles com
el que són, un bri d’esperança per fer d’aquest un món
millor. Moltes gràcies.

Indignació

#RojaaFabra és el clam amb el que demanen la dimissió
del govern valencià i la convocatòria d'eleccions anticipades
dotzenes d’entitats de tots els sectors; entre les quals els
sindicats majoritaris, tots els partits de l’oposició i les
principals entitats cíviques valencianes. Són molts els
col·lectius agreujats per les polítiques desastroses del
govern de Fabra que han provocat l’augment devastador de
l’atur, l’atonia econòmica, el tancament d’empreses, la
desindustrialització, l’abandó del camp, la privatització dels
serveis públics, la venda a preu de saldo del nostre
patrimoni, la destrucció de la nostra Radio-Televisió, la
retallada de l'ensenyament en valencià... Davant aquest
panorama desastrós només cap una àmplia i sostinguda
mobilització social que acompanye i que culmine el canvi
necessari i possible que capgire aquestes polítiques que es
practiquen contra la ciutadania. Per tot això, les entitats
organitzadores convoquen a tota la ciutadania aquest
divendres 7 de març a les 19h, a Castelló de la Plana i a
València per treure-li la #RojaaFabra. Des de La Veu de
Benicarló ens volem sumar a aquesta reivindicació i
convidar als nostres lectors a que també ho facen.
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DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

Carxofa: als responsable del projecte El Camí, presentat el passat dissabte a Benicarló i que tracta de
senyalitzar una ruta de senderisme cultural que recòrrega totes les comarques dels Països de parla
catalana.

Panissola: al nostre ajuntament, o als responsables de la primera agenda cultural més mal feta del
mes de març i que tan “diligentment” han fet desaparèixer de la circulació. Tantes errades juntes en tan
poc de lloc sembla increïble i difícil de superar. Dates que no són, paraules errades, actes que no toca, ...
Doncs ho aconsegueixen! Quina colla de rucs! 

CARXOFA I PANISSOLA

twitter:
@Elstafaners 

mail:
veubenicarlo@gmail.com

FITXA DE SUBSCRIPCIÓ A LA VEU DE BENICARLÓ (2014)

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 Bancària

(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 2014

Domiciliació Bancària
BANC / CAIXA
ADREÇA
NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE
IBAN:
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. IBAN: ES87 3162 1201 0711 5377 6529. 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.
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De cavalls i cavallers
Ja feia temps que no parlàvem

dels amics de la policia local
benicarlanda i dels seus curiosos
“partes” policials. El que ara llegireu
és una mostra més de la seua
reconeguda precisió a l’hora
d’identificar el que els lladres han fet
seu sense el permís del propietari.
Diu així, “08\'39h.- Se instruyen
diligencias por recuperación de un
caballo. Se contacta con su
propietario.” Això de les diligències
ho tenim clar, un robatori és un
robatori, i cal tenir-ho tot ben apuntat
no siga cas que perdérem alguna
peça i després ens vinguen les
complicacions, ara bé, com s’ho han
fet per identificar el propietari del
cavall? No sabem si el pobre equí es
devia perdre, se’n va anar a pasturar
on no tocava, o algú, com en una
bona pel·li de l’oest, el va confondre
amb un vehicle tot terreny i el va
agafar per provar-lo. El cas és que la
poli el devia identificar d’alguna

manera. Potser deu existir una
mena de registre d'empremtes
equines o tenien alguna denúncia
d’aquelles “es busca cavall...
extraviat”. El que no sabem és si va
ser el propietari qui va anar a
l’estable policial a comprovar si
l’animal era el seu (i no és per faltar,
perquè si no, on l’havien de tindre?
Perquè el lloc on es guarden els
cavalls no és l’estable? A fora del
retén (“reforç” en català, i segons els
que en saben “Situació d'un policia

dins del seu horari laboral quan no
realitza un servei determinat i
s'espera per intervenir, si convé, en
una actuació.”) no hem vist que hi
haja cap tanca d’eixes, com a les
pel·lis, on fer dos voltes del ramal...)
o el regidor o el cap de la policia, al
més pur estil John Wayne,
yiihhaaaa, el van muntar i portar al
seu estable un cop identificat el
propietari. 

Realitat i ficció
I si identificar un cavall ja deu ser

prou complicat, açò que podeu llegir
a continuació ja ens supera de totes,
totes. Ni la millor pel·lícula
hollywoodiana, ara que s’acaben de
donar els Oscars, podria superar-ho.
Ací a Benicarló, a ca nostra, també
passen coses de pel·lícula, i no de
l’oest com a dalt, llegiu: “ 00\'18h.-
Se instruyen diligencias por
usurpación de estado civil.” A qui li fa
falta pagar per un guió de thriller, si
ací el podem tenir... i de veritat. Que
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ques de bonança econòmica hi ha hagut "capacitat" per dig-
nificar aquest espai. Ara, la reformeta aquesta del bo de
Pedro López no deixa de ser un pedaç amb el qual treure
quatre perres. No millorarà massa l'entorn. Hom seguirà
veient les mateixes parets de la part del darrere de les cases
del carrer del rei en Jaume. Se m'acut però una solució eco-
nòmica que satisfaria plenament els anhels de tots els beni-
carlandos d'ordre (els que no són d'ordre o no són benicar-
landos o són mals benicarlandos) que podria deixar resolt el
tema per sempre més: que els donen el terreny a les monge-

tes del col·legi de la Consolació. Al rector i a l'alcalde segur
que els pareixeria bé, al senyor Titella potser no tant però
parlant s'arreglen les coses. Segur que elles sabrien aprofitar
un lloc tan emblemàtic i no faríem riure tant. Perdone l'estira-
bot, senyora Garcia. 
Llijo també que s'ha inaugurat l'exposició del Ninot Indultat,
fallero, per descomptat. I jo que em pensava que el poble
n'estava ple tot l'any de ninots indultats! Benicarló és tot l'any
una falla de la secció especial, amb les seues escenes i els
seus ninots. Per exemple, no són una falla amb traces de
sainet els plens de l'Ajuntament on s'estan mesos i mesos
sense dir-se res de substància i no comencen a prendre ini-
ciatives fins que no s'ensuma un procés electoral? Ja vorà
com des d'ara al mes de maig anirà pujant la tensió i de tant
en tant farem la comèdia i direm que això no es pot aguantar. 
Vaig matant-ho. M'agradaria, senyora Garcia, que no feren
treballar tant la seua reportera Natàlia. Això és una explota-
ció. Pàgines i més pàgines de notícies i ni un, però és que
nio un, breu article de reflexió. Ni allò breu i intens del senyor
Marc Antoni Adell.  Li diré una cosa.  Veig que van llençats a
arribar als mil números. Veig que qualsevol dia farà vint anys
que estan als quioscos. I sé que quan plegaran hi haurà gent
de Benicarló que encara no haurà sabut de l'existència de La
Veu. Trist però real. No sé si falta compromís, si s'ha entrat
en una dinàmica d'anar tombant i fregint sense il·lusió, però
si una revista en valencià no és capaç d'aglutinar tot el sector
valencianista del poble (que en som una bona colla, que
caram) aquest projecte haurà estat un fracàs. Com li ho dic.
On estan les col·laboracions, no ja dels habituals de la casa,
sinó de noves associacions que van sortint com ara l'Ateneu
o Lo Rest? Per què la gent del Setrill no ens fa massa calen-
dari? O, fins i tot, per què per al PSOE, Compromís o ERPV
no som  un setmanari de referència? 
Deixem-ho estar ací. Dia passat, dia trobat. I que visquen les
falles i que tallen els carrers d'una punyetera vegada que ja
tinc mono. 

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

text EL LECTOR



et furten la identitat ja pot ser greu
però... que de sobte pugues, per
exemple, aparèixer casat sense
saber-ho ja pot ser per sortir
corrents! Quin calfred ens agafa
només de pensar-ho. Que de sobte,
tranquil a casa teua, et truquen a la
porta i obris i et surt una dona i et diu
“Hola cariño, ¿ya le has hecho la
compra a tu mujercita?”, quan tu
eres un solter empedreït? Tot plegat
recorda aquell conte de Pere
Calders en què el protagonista que
s'adona baixant les escales que ha
eixit de casa sense les claus torna
esperant que li obrirà la dona de la
neteja i es troba dins del pis un
senyor amb bata feliçment casat i
amb una criatura simpatiquíssima
que li pregunta que què ven.
Benicarló paranormal. 

Noves tradicions
Ja estan ací. Ja les tenim a tocar.

Quan sortirem al carrer el proper
divendres, a nosaltres i tots vostès,
tindrem la cavalcada del Ninot
escalfant, i mai millor dit, motors,
com a preludi de la plantà de les
Falles 2014. L'altre dia la Crida des
del balcó de l'ajuntament per part de
les falleres majors adreçant-se a la
multitud de gent allí baix

agrumolada va donar el tret de
sortida, sense cap mena de dubte,
al que ens ve al damunt, si ningú hi
posa remei, i que ja vam vore al final
de l'acte: gots i més gots de plàstic
de begudes alcohòliques pel terra.
Les pixarades a les cantonades dels
carrers encara van ser poques, tot i
que alguns rius ja es podrien
considerar prou cabalosos quan
encara no hem arribat als idus de
març. En fi, que la disbauxa
alcohòlica, sobretot de mistela, que
sembla ser la beguda nacional, ja
ha començat a fer estralls. Digueu-
nos vells i corcats, però aquesta és
de veritat  l'última tradició arrelada
als carrers del poble: la conversió
de qualsevol acte festiu local en
exhibició de consum alcohòlic i de
llançament de brossa a vore qui pot
més. I no hi busqueu diferències, és
igual festes d'agost que falles o
Nadal. L'únic que canvia és la
indumentària dels concelebrants,
com a missa.

Desapareix sant Josep
Ja que estem ficats en falles,

com no podia ser d’altra manera, i
com nosaltres ens assabentem de
tot, ja hem pogut vore l'agenda de
març que havien de repartir a
tothom explicant les activitats del
mes. I l’hem vista... i l’hem
fotografiada. Sí, abans que la

censura se l’apropiés en adonar-se
de la cagada, no es pot dir d’altra
manera, de la gran cagada... que
les falles es cremaven el 18 de
març, i les retiraren. Que les deuen
haver imprès a León? O és cosa de
les retallades, que enguany tindrem
un dia menys de festes... Això sí,
després d’haver estat impreses. Sí,
el que llegiu, les nostres falles, unes
festes tradicionals com les que més,
què diem, les més tradicion
a l s i a u t è n t i c a m e n
t b e n i c a r l a n d e s i p e r e x t e n s
ióvalenciane sviscalamarededéu,
per obra i gràcia de no sabem qui...
han canviat el dia de la crema. I ara
que farem el 19? I qui pagarà la
nova edició? Perquè un o altre devia
supervisar els actes, no?

La crema i la pífia
I continuant amb la història de la

gran cagada, i sense entrar en els
detalls de la crema i la cridà, sembla
que tampoc tenen massa clar què
fan eixos dies si pensem que el 18,
que nosaltres sapiguem, tampoc hi
ha cap mascletada. No deu ser que
és el 19? O, com també es pot
observar, que la crema  de les falles
grans diu que comença a les
23:30h, quan és sabut i resabut que
és a les 22:30h, i així, fins i tot, ho
ha dit el regidor de policia. Quin
desgavell d’agenda! I això que quan

ve de la pàgina anterior
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COMUNICAT DE L'IES JOAN COROMINES

Les retallades perpetrades per l'Administracio,́ en especial en el moń de l'ensenyament, estan abocant la societat a
una situacio ́de precarietat que sembla que te ́encara tendeǹcia a agreujar-se. En les actuals circumstaǹcies, cada dia
soń meś les famiĺies que tenen problemes no nomeś econom̀ics i caldria plantejar-se si a l'institut no hauriém d'invertir
meś hores a atendre els problemes que cada dia tenim amb alumnes absentistes o alumnes que tenen dificultats per
adquirir l'imprescindible material escolar. Per a aquestes tasques tan i tan necessar̀ies l'Administracio ́adjudica nomeś
dues hores de tutoria setmanals. Una hora s'ha de passar amb l'alumnat i l'altra es dedica a una reunio ́amb la resta de
tutors. Quan s'han de fer els tram̀its per informar les famiĺies de les abseǹcies dels seus fills?, quan es pot telefonar a les
cases per posar-se en contacte amb els pares?, quan es poden redactar les cartes necessar̀ies per convocar les
famiĺies?, quan es poden fer entrevistes individuals amb alumnes que ho necessiten?, quan, en definitiva, es pot dedicar
el temps necessari a l'atencio ́de l'alumnat per part del tutor? Des del claustre de professorat de l'IES Joan Coromines de
Benicarlo ́volem manifestar el nostre patiment i el nostre desacord amb aquesta situacio ́i desitgem que l'opinio ́pub́lica
en siga sabedora.

Aquesta setmana hem començat la sortida de la
Campanya Mulla’t amb la costa 2014 en la que els
alumnes del Col·legi Públic Mestre Francesc Català de
Benicarló des de la dècada dels 90 surten a observar i
estudiar un tram de la nostra costa i omplir un informe
sobre aquest lloc. 

Els alumnes de tercer i quart van ser els primers en fer
aquesta activitat, així dimarts 25 de febrer van anar al port de
Benicarló per fer l'observació i omplir el informe del Mulla't tant
del port pesquer com de l’esportiu.

L'alumnat de 3r van observar el port pesquer i l'alumnat de
4t va fer l'esportiu.

Després a les aules es van acabar de repassar i omplir els
fulls de les activitats, així com es van comentar les
impressions que cada grup havia tingut en la visita a la zona
assignada i es van proposar solucions als problemes
mediambientals detectats.

CAMPANYA MULLA’T AMB LA COSTA 2014

text CPMC



OPINIÓ LOCAL

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

Mitjançant els present escrit, el grup municipal
socialista de Benicarló sol·licita a l'actual equip
de govern i a la Regidoria de promoció econòmica
, la posada en marxa d'un Pla d'ocupació orientat
a facilitar per un costat l'habilitació d'un conjunt
de vivendes de lloguer social i per un altre lluitar
activament contra l'atur juvenil.

Segons el conveni signat entre l'Ajuntament de
Benicarló i la Federació Valenciana de Municipis i
províncies, el consistori disposa de 19 vivendes
adjudicades per facilitar el lloguer social. El 75 %
d'aquestes vivendes necessita una intervenció de
millora, condicionament i posada a punt per poder
procedir a la seua adjudicació a les famílies que de
forma objectiva complisquen les condicions
requerides. Juntament amb aquesta necessitat de
realitzar una intervenció en les vivendes citades, en
l'actualitat Benicarló presenta una tassa d'atur del 30
% i la falta d'oportunitats laborals entre la població
jove compresa entre 16 i 30 anys és preocupant. És
responsabilitat de les administracions públiques
treballar en la regeneració econòmica del municipi i
per tant són necessàries polítiques actives d'ocupació. Dins
del nostre marc legislatiu referent al món laboral i educatiu
existeix la possibilitat de realitzar aquestes polítiques si es
sol·liciten a les diferents administracions, autonòmica,
provincial , Plans d'ocupació, Escoles Taller, Programes de
Qualificació professional inicial....

Així doncs, donat el conveni signat amb la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies pel qual l'Ajuntament de
Benicarló disposa d'una borsa de vivendes de lloguer social
que necessiten d'una intervenció prèvia de millora en les
seues condicions d'habitabilitat i donada la falta de polítiques
actives de treball enfocades a minimitzar els efectes de la
crisis econòmica a les famílies i joves de Benicarló, el Grup

Municipal Socialista sol·licita: Realitzar un estudi de les
necessitats de rehabilitació de les vivendes adjudicades en un
termini no superior als 6 mesos. Realitzar els contactes
necessaris i firmar convenis (si s'escau) amb les entitats
bancàries propietàries dels habitatges i en les institucions
públiques responsables de les polítiques d'ocupació (SERVEF,
Fons europeus per a la formació de joves, fons del Ministeri de
Treball, Conselleria d'Ocupació.....) per portar a terme el
projecte del Pla d'ocupació Municipal orientat a rehabilitar
aquestes vivendes i oferir un contracte de treball a joves
desocupats de Benicarló. Iniciar aquest projecte durant l'any
2014, donada la situació d'emergència tant a la necessitat
d'habitatges de lloguer social com a la d'ocupació de persones
que no disposen de cap oportunitat professional.

FONS SOCIAL DE VIVENDES, PLA D'OCUPACIÓ PER A JOVES

text ROSARIO�MIRALLES�FERRANDO

PORTAVEU�MUNICIPAL�PSPV-PSOE

El pròxim curs escolar, els centres educatius de
Benicarló acolliran 301 nous alumnes, que es
corresponen amb els xiquets i xiquetes nascuts el 2011. 

La Conselleria d'Educació ha avançat el període d'admissió
d'infantil i primària a la segona setmana d'abril. Així, del 7 al 14
d'abril estarà obert el termini per a presentar les sol·licituds
d'admissió en els centres d'educació infantil i primària, un mes
abans del que és habitual. Amb aquest avenç, la Conselleria
d'Educació ha volgut facilitar al màxim els tràmits a les famílies
i avançar també l'adjudicació de les places perquè els centres

educatius puguen planificar els horaris i els grups amb més
temps. En concret, a Benicarló hi ha 301 xiquets i xiquetes,
nascuts el 2011, que es matricularan per primera vegada en
els centres educatius, una xifra que es manté en la mitjana
dels últims anys. Els nous alumnes podran triar entre els cinc
centres educatius de la ciutat, a triar entre el Programa
d'Educació en Valencià i el Programa d'Incorporació
Progressiva. A partir del 2 de juny es publicaran les llistes
provisionals i les llistes definitives es faran públiques el 9 de
juny. El termini de formalització de la matrícula serà del 12 al
25 de juny. Pel que fa a educació secundària i batxillerat, la
novetat és que enguany s'han avançat les proves
extraordinàries de setembre a primers de juliol.

LES MATEIXES MATRICULACIONS

text  REDACCIÓ

la confeccionaven encara no s'havia
produït la crida, volem dir que
oficialment encara no calia beure
fins a perdre el coneixement. Es veu
que algú ja tenia ganes de festa.

Comissions inexistents
S’imaginen l’anunci aquell d’un

aparell d'aire condicionat que
s’atura quan “detecta” que no hi ha
ningú, tot i que hi ha asseguda una
persona a un sofà? Doncs així,
suposem, es deuen sentir els
polítics de l’oposició local pel que fa
a la convocatòria de les Comissions
Informatives que, suposadament i
segons ens hem informat, hauria de
convocar el grup municipal del PP
que ens governa. Veieu, la similitud
amb l’anunci? No existeixen! O
millor dit... no són ningú! Mireu uns
quants exemples del Ple passat que
ho corroboren:

Preparen el contracte de la
brossa i diu el regidor Serrano, el de
la pela, que ell no va convocar la
comissió informativa corresponent
atès que... el tècnic ja havia donat el

seu informe favorable. Amb el
mateix interlocutor, quan està,
passen 69.000 euros per a pagar
compromisos de l’any passat i altra
volta no hi ha comissions. Ací, ja
amb números, els socialistes ho
arrodoneixen amb un 60%... sense
convocar. A vore, els que ens
hauríem de queixar som els
ciutadans ja que s’ha demostrat, de
totes, totes, que amb els tècnics ja
en tenim més que prou. Que
dimonis, ni oposició... ni govern!
Més barateta ens sortiria la broma,
no?

I per acabar de tancar-ho fica
cullerada el regidor d’Urbanisme
López dient que si l’oposició vol
informació, pot demanar-la a les
comissions... que no convoquen!
Espavilat el xic, no? I si no, mireu
com se les gasta quan aquesta
mateixa oposició li ho torna a
recriminar per un altre tanatori-
crematori, l’anterior ja va portar cua,
que ningú sap d’on ha sorgit. Entre
els socialistes amenaçant-lo de
possible prevaricació i els de
Compromís dient que tot això fa
molt mala olor, apareix la resposta

dels populars, que donen a
entendre que no cal patir mai per les
olors... si aquestes donen llocs de
treball. Sí senyor, una resposta
madura i assenyada, exactament la
mateixa que donen els xiquets més
descerebrats de 1r d'ESO quan se'ls
demana que no embruten l'aula: Si
ells no embruten bona cosa de què
treballarà l'equip de neteja del
centre?

Degradats 
Mireu, ja que estàvem parlant de

Plens, que curiosa la unanimitat
dels tres grups perquè continuen ací
les instal·lacions ferroviàries que el
PP vol desmantellar. Si haguérem
de contar les mocions que s’han
presentat per motius semblants al
nostre ajuntament, mentre al govern
central manaven Socialistes o
Populars, tindríem que les
respostes obtingudes han estat
inversament proporcionals als
resultats: no cap. Cada vegada
menys trens de llarg recorregut,
menys rodalies... i ara convertits en
baixador. Que algú d'ací ha plantat
mai cara a cap dels seus dirigents
de Madrid?

ve de la pàgina anterior

ELS MORISCOS QUAN?

Ara que els jueus descendents
dels sefardites argumenten el seu
passat, per demanar la nacionalitat
espanyola, seria hora d’atorgar el
mateix tracte als àrabs
descendents dels moriscos
–repartits pels països de la costa
mediterrània d’Àfrica- i, igualment
expulsats de la Península ibèrica,
per monarques tant catòlics com
inhumans.

O és que set-cents anys de
permanència, la laboriositat en el
conreu de les terres, l’herència de
figures emblemàtiques i universals
com Averroes o Avicena i tresors
legats com la Mesquita i l’Alhambra
–entre altres- no es mereixen un
gest d’acollida de l’Espanya actual?

Marc Ant. Adell
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Fa un parell de setmanes vaig parlar de com es va
fent cada dia més gros el problema de la manca d’una
alimentació mínimament acceptable en una franja cada
dia més dilatada de la nostra societat i de com els
responsables polítics no prenen mesures serioses ni,
evidentment, dimiteixen davant de la seva incapacitat o
manca absoluta de voluntat d’afrontar aquest gravíssim
problema. I en aquest aspecte –com en tants d’altres- qui
realment es compromet seriosament en intentar satisfer
amb dignitat  i rigor aquesta necessitat bàsica són les
entitats que configuren això que en diem societat civil. En
aquest sentit, un teixit immens d’entitats que, en la quasi
totalitat s’estructuren a partir del voluntariat, construeixen
aquelles xarxes socials que els governants –interessats
en mantenir els seus privilegis i els dels seus amics- no
tenen en consideració.

Tots hem sentit a parlar del Banc dels Aliments i
sabem que juga un paper interessant en tot aquest
entramat de connexions solidàries que permeten oferir a
milers i milers de persones abocades al no-res un suport
fonamentalíssim que els permet anar tirant. Fa uns dies,
però,vaig tenir la sort d’assistir a una xerrada informativa
de dos representants d’aquesta entitat –en realitat una
Fundació- i vaig poder conèixer una mica més el seu
funcionament. D’entrada és molt  interessant sentir que
contextualitzen la seva actuació tot fent-nos memòria de
la realitat de la fam al món –que en termes generals en els
darrers anys ha ”millorat” una mica perquè enlloc dels  mil
milions de persones que vivien sota el llindar de la
pobresa fa tres anys ara en són “només” vuit-cents mil
milions, gràcies a les”millores” en països emergents- per
explicar-nos, tot seguit, que la situació en les nostres
societats de l’anomenat “primer món” ha empitjorat d’una
manera inversament proporcional a la “millora” en termes
planetaris. Està clar que en les nostres latituds  les xarxes
de solidaritat no permeten que la desnutrició acabi amb la
vida de les persones –tal i com passa en molts indrets del
planeta- però sí que és cert que la gravetat de la manca
d’aliments és avui més greu que fa uns anys.

Més enllà de les dades que dibuixen la situació, el
Banc dels Aliments es nodreix de les donacions que fan
les pròpies empreses alimentàries –quan, per exemple,
han produït algun envàs  que no poden comercialitzar
perquè hi ha errors en l’etiqueta però l’aliment  és
perfectament bo-, de les aportacions dels supermercats i
botigues que els donen productes que tenen una
caducitat propera –sempre , però, dins dels marges de  la
caducitat establerta- i dels recaptes populars que es fan
periòdicament. Tot aquest material és classificat en els
seus magatzems i repartit   –sempre seguint uns controls
força estrictes- entre entitats que els fan arribar als
destinataris. Tota aquesta feina es fa quasi en la seva

totalitat amb personal voluntari. Evidentment hi ha
algunes persones –ben poques- que treballen de manera
remunerada al Banc dels Aliments perquè desenvolupen
tasques d’una responsabilitat tan bàsica que demanen
una dedicació professional complerta i continuada –com
és el cas , per exemple, de les tasques de contabilitat o
dels responsables de moure les màquines per ordenar o
repartir les caixes als diversos magatzems. Però el que
realment és interessant és constatar que una entitat tan
potent, tan arrelada a la societat i tan necessària funciona
amb persones que ofereixen el seu temps perquè aquells
ciutadans –aquells veïns nostres- que passen per
dificultats serioses puguin, com a mínim, menjar amb
dignitat.

Des que aquesta entitat va ser creada als Estats
Units l’any1966 i  que va arribar a Europa l’any 1985
–concretament a París- i a Barcelona l’any 1987, han anat
construint una xarxa eficaç de solidaritat que avui té
presència arreu dels països Catalans i de tot l’Estat
espanyol. Sigui com sigui, malgrat l’eficàcia de la seva
feina, de la persistència en la creació de ponts de
solidaritat, els portaveus de l’entitat asseguren que la
seva feina arriba a cobrir aproximadament  les necessitats
alimentàries bàsiques  de menys del 25%   dels nostres
conciutadans que ho necessiten. Què seria de la nostra
societat sense tota aquesta multitud de gent que dedica el
seu temps , els seus esforços, el seu saber a fer funcionar
–i créixer- una entitat com aquesta o com tantes altres
que defineixen i dignifiquen el nostre paisatge social? Què
seria de la nostra societat si tothom fes com els nostres
governants, interessats en els cotxes oficials,els dinars de
treball en restaurants cars i altres necessitats que per a
ells són molt  bàsiques? 

El menjar de cada dia (i 2)

text JOAN�HERAS

Fronteres

La Regidoria d'Esports ha posat en marxa una
campanya de conscienciació per fomentar valors
educatius, de formació i de no violència en la pràctica
esportiva. Sensibilitzar els clubs que treballen l'esport
base és la primera línia d'actuació de la campanya.

El fenomen de la violència en l'esport està molt estés, i
Benicarló no és una excepció. És habitual en els camps de
futbol, però també en la pràctica d'altres esports, assistir a
comportaments poc adequats, tant per part dels esportistes
com dels espectadors, que desencadenen en accions
violentes poc recomanables. És per això que la Regidoria
d'Esports s'ha proposat passar a l'acció per intentar eradicar
accions i comportaments que no beneficien ningú, i menys
encara als més menuts, posant en marxa una campanya

adreçada sobretot als clubs que treballen amb els més
menuts de l’esport de base.

La campanya tindrà quatre grans línies d'actuació, que se
centraran en conscienciar els clubs i inculcar-los la cultura
educativo-esportiva, implicar els professionals en la pràctica
de l'esport amb respecte, apostar per la formació dels tècnics
i premiar l'esportivitat amb un nou reconeixement que
s'entregarà en la Gala de l'Esport.

Paral·lelament, la Regidoria farà arribar als pares dels
joves esportistes un decàleg amb algunes directrius sobre
com és aconsellable comportar-se en els terrenys de joc i
quines actituds no beneficien el joc ni tampoc la percepció que
tenen dels adults els joves esportistes.

La posada en marxa d'aquesta campanya suposarà també
la modificació dels reglaments de competició en el programa
Esport Escolar i facilitarà un contacte directe entre clubs i
Ajuntament per denunciar qualsevol tipus d'incidència.

Una aposta per l'esport sense violència

text i foto REDACCIÓ
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El Claustre de Professorat i i l'AMPA de l'IES JOAN
COROMINES felicita el seu alumne URIEL MIRALLES
CAMPOY que ha rebut el PREMI EXTRAORDINARI DE
FORMACIO ́ PROFESSIONAL 2012-13 de Grau Mitjà
(Resolucio ́de 17 de febrer de 2014 de la Direccio ́General de
Formacio ́Professional i Ensenyances de Reg̀im Especial)

PREMI EXTRAORDINARI DE
FORMACIO ́PROFESSIONAL

text IES�JC

EXPOSICIÓ
"Experiments de la Legió Còndor a
l'Alt Maestrat. 1938"

GRUP DE RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL SEGLE
XX DE BENASSAL

Inauguració: Dijous, dia 6 de març, a les 19h.
Del 6 de març al 4 d'abril de 2014.

El Mucbe acull aquesta exposició resultat de la
investigació duta a terme pel Grup de Recuperació de la
Memòria Històrica del Segle XX de Benassal. El punt de
partida és l'informe RL35/34 dels arxius militars alemanys.
Aquest document, d'unes 50 pàgines i 65 fotografies,
descriu els experiments de la Legió Còndor a l'Alt
Maestrat durant la Guerra Civil Espanyola i destaca
l'interès en verificar la precisió dels bombardeigs que es
van executar sobre objectius civils.

L'exposició està formada per 16 panells amb fotografies,
maquetes i material històric de l'època. Les imatges mostren
els estralls que la Legió Còndor va fer el 1938 a l'Alt Maestrat
amb els bombarders Junkers 87. Després d'aquests
experiments, Alemanya va decidir utilitzar-los durant la
Segona Guerra Mundial.

Col·laboren en aquesta exposició: Aula Militar "Bermúdez
de Castro" (Castelló), Subdelegació de Defensa a Castelló i
Grup de Memòria Històrica de Benicarló.

La ciutat de Sabadell va acollir la 50a edició
del Campionat d'Espanya d'atletisme Absolut en
pista coberta, en la qual participà l'atleta
benicarlanda Cristina Ferrando en la seua
especialitat el salt d’alçada.

L'atleta, que milita en el Playas de Castellón, va
signar un millor salt d'1,82 metres i tan sols va cedir
la posició davant la millor atleta espanyola del
moment, la campiona d'Europa i plusmarquista
nacional Ruth Beitia, que saltà 2,00 metres. Així, va
aconseguir la medalla de plata i la seua millor marca
personal en pista coberta. A més de mínima per a
poder participar als Jocs del Mediterrani Sub-23, que
se celebraren els pròxims 14 i 15 de Juny a la ciutat
francesa de Marsella, la qual cosa significarà la seua
sisena participació amb la selecció Espanyola
d'Atletisme. 

Cristina, que l'any passat ja va saltar 1.84 m. a
l'aire lliure i que arribava després de proclamar-se
subcampiona d'Espanya promeses, fa quinze dies
en la ciutat d'Antequera (Màlaga), va començar el
seu concurs amb molta seguretat protagonitzant una
magnífica actuació, sabent que les medalles
estaven cares ja que hi havia sis atletes separades tan sol per
cinc centímetres en la lluita per dues medalles. 

En el tercer intent sobre 1.79 ja amb la medalla de bronze
assegurada encara que compartida, amb un gran salt deixà
Noelia Ruiz fóra del podi, marxant a la busca de l'1.82, que va
aconseguir al segon intent, superant a la catalana que havia
estat campiona en Antequera, Claudia García, que no va

poder superar l'1,82 m. 
Cristina que des de cadet no sap el que és baixar del podi,

amb aquesta ja suma 20 medalles en campionats d'Espanya,
tres d'elles a nivell Absolut, dues plates i un bronze, està
desenvolupant una excel·lent projecció en aquesta difícil
disciplina del salt d'alçada i des d'ací li desitgem tots els èxits
que es mereix. 

Atletisme: Cristina Ferrando, subcampiona d’Espanya absoluta en salt d’alçada

text i foto VICENT�FERRER

Amb les ganes d'aconseguir millors resultats que
en la jornada anterior, on sols van poder guanyar un
partit, eixiran els jugadors benicarlandos en aquesta
següent jornada. Aquests són els partits a disputar: 

Sènior Masculí-Puerto de Sagunto, diumenge 18.00h.
Monte-Sion Torrent-Júnior Femení, divendres 20.30h.
Júnior Masculí-Puerto de Sagunto, diumenge 16.30h.
Cadet Femení-Puerto de Sagunto, diumenge 12.00h.
Castelló-Cadet B, dissabte 11.30h, Pavelló Ciutat de

Castelló.
Basket Paterna-Infantil B, diumenge 12.15h, Pavelló

Municipal.
Vinaròs Servol-Infantil A, divendres 20.00h, Pavelló

Municipal.
Aleví Femení-Vila-real, dissabte 11.30h. 
Amics Castelló C-Aleví A, dissabte 10.15h, Pavelló Ciutat

Castelló.

L´Alcora-Aleví B, dissabte 10.15h, Pavelló Gran Vía 1
Castelló.

Benjamí-Escuela Baloncesto Benicarló, dissabte 09.00h.

Partits a disputar pels equips del Club Bàsquet Benicarló aquesta cap de setmana

text i foto VICENT�FERRER
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Es va presentar a l'Ajuntament de Benicarló la XII
Regata Carxofa de Benicarló que tindrà lloc el cap de
setmana del 22 i 23 de març. L'acte, organitzat per
l'Estació Nàutica Benicarló Peníscola amb la col·laboració
de l'Ajuntament de Benicarló i el Consell Regulador de la
Denominació d'Origen, suposa la clausura de la Festa de
la Carxofa i l'inici de la temporada de vela. A l'acte de
presentació van assistir el regidor d'agricultura de
l'Ajuntament de Benicarló, Eduardo Arín, el gerent de
l'Estació Nàutica Benicarló Peníscola, Manuel Simó; i el
patró d'embarcacions i participant en la regata, Martín
Ribes. 

Més de 20 embarcacions prendran part en la Regata
Carxofa de Benicarló, una cita per a navegants que preveu
reunir a embarcacions no sols de la comarca sinó també del
sud de Tarragona i Castelló. A més enguany també es
comptarà amb la participació d'una embarcació del Club
Nàutic de Saragossa, en virtut d'un conveni signat recentment.
Segons ha indicat el gerent de l'Estació Nàutica, Manuel Simó,
“l'itinerari de la regata variarà segons les condicions
climatològiques i la decisió dels jutges de la competició, atès
que aquesta cita està contemplada dins del calendari de la
Federació Valenciana de Vela”. En tot cas, el recorregut se
centrarà en la franja costanera de Benicarló i Peníscola, amb
un circuit més llarg el dissabte i un més fitat el diumenge. La
regata s'iniciarà el dissabte a les 14.00 hores
aproximadament, mentre que el diumenge les embarcacions
eixiran a navegar cap a les 13.00 hores. 

Els premis es repartiran en tres categories segons les
característiques tècniques de les embarcacions participants, a
més d'un premi per a la tripulació que més destaque en el
concurs gastronòmic “Terra i Mar” i un altre que combine els
resultats esportius amb els gastronòmics. En aquest sentit, el
patró d'embarcació Martín Ribes, ha informat que les
carxofes, donades pel Consell Regulador de la DO Carxofa de
Benicarló constituirà l'element fonamental de cadascuna de
les receptes. Les hortalisses es lliuraran a les nou del matí a
les tripulacions i a les onze hauran de presentar els seus plats
perquè el jurat puga emetre el veredicte. Cada tripulació haurà
de confeccionar el plat adaptant-se als mitjans propis de cada
embarcació, de manera que es puntuarà no solsel sabor, sinó
també l'originalitat i la presentació, entre altres aspectes. 

Per la seua banda, l'edil d'agricultura i pesca, Eduardo Arín,
ha ressaltat que entre el jurat es comptarà amb Maribel Gil,
reconeguda el passat mes de gener amb la Carxofa d’Or per
la seua labor en la promoció de l'hortalissa benicarlanda, a
més de comptar amb membres del Consell Regulador, i de
l'Agrupació de Restauradores, com és el cas d'Iván Alemany,
guanyador de l'última edició del pinxo de carxofa. La jornada
finalitzarà a la volta de les embarcacions amb un gran torrada
de carxofes donada pel Consell Regulador. Encara que la
regata es va començar programant en el mes de gener, des
de fa dues temporades s'ha decidit traslladar al mes de març
amb la finalitat d'assegurar unes millors condicions
climatològiques i una major participació. 

La regata s'emmarca en la Lliga Club de Mar, integrada per
cinc regates més. Precisament, l'empresa Metromar premiarà
a l'embarcació guanyadora de la lliga Club de Mar amb una
assegurança per a una embarcació d'esbarjo gratis durant un
any. 

Presentada la XII Regata de la Carxofa de Benicarló a disputar després de falles

text i fotoVICENT�FERRER

Unes Falles més segures per a tots. Amb aquest
objectiu va començar a treballar el passat any
l'ajuntament de Benicarló. Algunes comissions falleres es
van adaptar a la normativa de la Generalitat Valenciana
respecte a la seguretat en les seues instal·lacions, però
no ha estat fins a enguany quan la totalitat de les 13
comissions que planten els seus monuments en la ciutat
s'han adaptat totalment a la normativa. 

Marcos Marzal, regidor de Governació, va anunciar que
“per primera vegada enguany hi ha un decret d'ajuntament
que reflecteix que totes les comissions compleixen amb la
normativa en els seus casals”. El llarg camí per a assolir-lo ha
requerit de redacció de projectes, inspeccions i informes fins
a aconseguir la qualificació definitiva. I inversions que en
alguns casos han arribat als 4 000 euros per a complir amb els
requisits requerits. Algunes comissions han legalitzat els
casals estables que utilitzen durant tot l'any, però unes altres
han optat per “declarar les estructures desmuntables que
usen durant les falles. D'aquesta manera, és l'empresa que ho
lloga qui corre amb les despeses dels projectes i tramitació”.
Fins i tot d'aquesta manera, hi ha comissions que es veuran
obligades a aparcar algunes de les estructures que muntaven
per a celebrar els tradicionals menjars i sopars fallers, en
propietat de la falla. 

Tendals que no compleixen amb les característiques
ignífugues, estructures poc estables i instal·lacions de llum
són els problemes més comuns a l'hora de rebutjar el seu
muntatge i canviar-los per uns altres. En qualsevol cas i
malgrat els esforços de les falles, l'intendent de la Policia
Local, Agustín Parra, va anunciar que “els dies 12 i 13
realitzarem inspeccions per a comprovar que realment es
compleix la normativa”. Però l'adaptació a la llei no és l'única
excusa perquè les Falles de Benicarló canvien alguns dels
seus aspectes organitzatius. De tots és sabut que “des que
vam establir un horari de tancament en els casals, vam acabar
amb la major part dels problemes de seguretat nocturna”
derivats de la celebració fins a altes hores de la matinada de
festejos en els casals. Ara, una nova comissió renuncia a la
celebració dels mateixos i apostarà fort pels menjars “i els
sopars de casal, que els reporten més beneficis i menys
problemes que les multitudinàries festes nocturnes” va
explicar Marzal. Nou Barri seguirà el camí que abans van
emprendre altres comissions de la ciutat, com la Falla El
Caduf, que ara aposta per celebracions més tranquil·les i
prioritzen el dia sobre la nit. “Al final eixim tots guanyant,
comissions i la ciutat, que viu els festejos sense sobresalts”,
va assegurar l'edil. Serà a partir del pròxim diumenge dia 8
quan comencen els talls de carrers a la ciutat per a la
instal·lació dels casals. Els monuments està previst que
comencen a erigir-se a partir del pròxim dimarts, atés que el
divendres al matí el jurat qualificador els visitarà per a
determinar quins són les millors falles del municipi

FALLES MÉS SEGURES I TRANQUIL·LES

text NATÀLIA SANZ
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de Candelas. Alex Sánchez, el seu president, va recordar
que “tinc família implicada en aquest projecte i les falles
sempre intentem col·laborar amb coses del poble”. Quan va
plantejar la venda de les Candelas, va fer una comanda de
cinquanta polseres, personalitzades en els colors crema i
grisa que caracteritzen a la comissió. “En 20 minuts, dins de
la reunió, es van vendre totes”, va detallar. Ara ha tornat a
realitzar una nova comanda que està segur tornarà a tenir el
mateix èxit que l'anterior. “A més, en Falles també vendrem
en el nostre casal, per a seguir col·laborant amb aquest
projecte”. La Barraca ja va mostrar la seua cara més
solidària fa uns anys, quan els beneficis de la visita de la
Verge Pelegrina dels Desemparats es donaren a l'associació
Sant Vicent de Paüls, amb seu a Benicarló. “És una manera
de barrejar la festa amb la col·laboració amb el poble, a
través d'iniciatives solidàries com aquesta”, va concloure. De
moment la Falla El Caduf també s'ha unit a la iniciativa,
venent polseres costumitzades en color roig, i Mariona i
Daniela esperen que “totes les falles col·laboren en aquest
projecte, perquè és molt important per als xiquets malalts de
leucèmia”.

ve de la pàgina anterior

Que no vam anar a vore lo partit del Benicarló. El papa ja
ho havia dit. "Fill, no cal anar a eixe poble. Són una gent molt
ressentida i em fa l'efecte que ens estaran esperant amb els
ganivets afilats i el mànecs d'aixada polits". El papa poques
vegades s'equivoca, i aquesta no va ser l'excepció. Es veu que
al camp van acudir lo més selecte i triat del poble. Ens van dir
de tot a tots. L'ambient era hostil de veritat. La sort va ser que
ens van guanyar per quatre a zero, perquè si se'ns passa pel
cap guanyar o empatar el partit potser no tindríem jugadors per
a la setmana que ve. Però a qui més buscaven era al nostre
Marcos Cano, que al partit de la primera volta havia establert
algunes relacions de sincera amistat amb determinats
components de l'expedició musserana, o musserina, o
musserenca, o mussèrica, o musseriniana. Arribats a aquest
punt, he de manifestar que ni sé ni m'he molestat en conèixer
el gentilici d'aquests vàndals. A més a més, el papa, jo i la
mateixa Margot vam coincidir que vaja nom de poble ben lleig.
Diràs que recorde un pet.

Del partit no cal parlar perquè ni vam estar ni ningú ens
esperava. També diu el papa que el resultat no és una cosa
que ens aporte valor afegit a la crònica. Si, ho diu ell perquè
ara mateix estem fent la crònica del partit tots. A casa som
solidaris, i quan algú necessita ajuda, tots correm al seu
costat. Ara mateix, sense anar més lluny, jo estic assegut a
l'ordinador mentre el papa i la Margot busquen inspiració per a
que aquesta pàgina siga més lluïda. La mama se n'ha anat a
dormir perquè diu que som uns deslligats.

Mentre ells dos pensen, jo els vull relatar, estimats i
pacients lectors, l'autèntic motiu que ha fet que no ens

desplacem a aquell innominable poble valencià on el nostre
equip no es jugava res més que un patit de futbol. 

Com tothom sap, jo soc molt benicarlando i, per tant, molt
fallero. No sé si més fallero que benicarlando o més
benicarlando que fallero. Dissabte passat jo estava convocat
al gran acte d'inici de les grans festes del nostre poble, les
festes més marxoses, les més benicarlandes i les més
populars. No podia faltar. L'acte de la cridà, que és com els
falleros l'anomenem, i no crida, va ser molt emotiu. I després
gran sopar faller al mòdic preu de vuit euros. Un regal. Val la
pena anar a tot. L'ambient és extraordinari i els falleros ens
trobem a la nostra salsa. Aquells dos que ocupaven aquesta
pàgina abans de la meua arribada no saben el que es perden.
Deuen ser uns amargats que reneguen de les falles. Són uns
inadaptats.

Però la gran notícia que encaixa aquestes dues activitats
meues és que aquest proper cap de setmana el Benicarló ha
ajornat el seu partit davant el Vinaròs. Això té dues coses molt
bones. La primera és que la Margot i jo podrem sortir amb tota
tranquil·litat a la gran cabalgata del Ninot. Diu que ella ja té la
disfressa preparada. Jo no li n'he vist cap per casa. Nosaltres
sempre anem per lliure. L'any passat em va desaparèixer tres
o quatre vegades al llarg de la desfilada i després em va
convidar a sopar a un restaurant dels cars. Portava lo pitral ple
de diners. "Los falieros son muy fásiles", em va dir mentre
sopàvem. A mi tant me fa. Ens ho passem molt bé i ella es
guanya la vida. Què més vull?

Resumint, que el proper dia 15 tindrem un derbi d'aquells
que es vivien als anys vuitanta on la festa fallera era més
rellevant que l'espectacle esportiu. Jo penso anar amb la
meua brusa fallera, la caixa de coets i una bona provisió de
traques. Lo resultat és la cosa menys important. El que
interessa és xalar-se'n molt i després seguir la marxa fallera
pels casals. He dit. 

AMBIENT HOSTIL
text VICENT T. PERIS
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“Conillet, passes per damunt l’altra, la
fiques per dins del conillet i estires”.
Aquests quatre senzills passos són l'inici
de tota una aventura, la de les polseres
Candela, que va començar al juliol del
2013. En aqueixa data Candela, una
xiqueta de Benicarló va ingressar a
l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
on li van diagnosticar Leucèmia. Mariona
i Daniela, les seues amigues
benicarlandes i veritables impulsores
d'aquesta solidària iniciativa, expliquen
que “una voluntària de l'hospital li va
ensenyar a la nostra amiga Candela a
elaborar aquestes polseres. Ella ens les
va ensenyar a fer a nosaltres i se'ns va
ocórrer vendre-les per a recaptar fons per
a l'obra social de l'Hospital”. Nus a nus,
fent polseres. 

LES CANDELAS
Les menudes van començar a aquesta

singular aventura que van batejar amb el
nom de la seua amiga, Candela. “Te una
malaltia molt greu, que necessita d'un
trasplantament de medul·la. I molts diners
per a investigar”, detallen les xiquetes. A la
seua curta edat, la proximitat d'aquesta
malaltia, amb la qual estan molt
conscienciades, els ha dut a desenvolupar
una sensibilitat especial i poc comuna entre
els xiquets de la seua edat. Tant, que
asseguren que a més de la compra de les
polseres, la gent s'ha de comprometre a ser
“donants de medul·la, perquè salva moltes
vides”. Té clar que el seu treball és solidari,
a més d'amb Candela, amb molts altres
xiquets que es troben ingressats en el Sant
Joan de Déu i que pateixen la mateixa
malaltia que la seua amiga. Per això van
emprendre aqueix projecte, que elles veuen
com una porta oberta a l'esperança. 

“Hem venut més de mil polseres ja des que començarem
a elaborar-les”, expliquen entusiasmades. Per tres euros,
cada una és un pas endavant en la investigació per a
combatre aquesta malaltia que no sap d'edats. El boca a
boca ha fet molt en la popularització de les Candelas, tant o
més que la seua publicitat a través de diferents canals:
xarxes socials, televisió, ràdio, premsa escrita…
personatges tan famosos com Antonio Orozco ja la llueixen
en els seus canells, donant suport a aquest projecte que va
nàixer de la ment de dues xiquetes de nou anys.

La iniciativa ha trobat també ressò en la planta vuitena de
Sant Joan de Déu, on estan ingressats els xiquets que reben

tractament contra la leucèmia. Les Candelas s'han convertit
per a ells i les seues famílies en un motiu d'entreteniment per
a passar les hores d'ingrés. I en una font d'ingressos per a
recaptar fons que es destinen, de forma íntegra, a la
investigació. Sense anar més lluny, el passat cap de
setmana es recaptava més de 900 euros en una marxa
solidària que es va celebrar a Barcelona. 

FALLES SOLIDARIES
No només a Barcelona s’és solidari amb la malaltia. Una

falla que tradicionalment s'ha caracteritzat per la seua
sensibilitat social, La Barraca, s'ha pujat al carro de la venda

text REDACCIÓ

LES POLSERES CANDELA, NUS  DE SOLIDARITAT

Divendres 28 de febrer i Dissabte 1 de Març el Club
Natació Benicarló va participar al campionat d’Espanya
d’hivern infantil i júnior (12-16 anys) representat per la
nedadora Gemma Labèrnia i per l’entrenadora Myriam
Martsuspesa  200 esquena)a oportunitat de demostrar els
seus progressos.

La jove bracista Gemma (12 anys) s’havia guanyat
brillantment la classificació per aquest campionat fa 2
setmanes al campionat de la comunitat valenciana, en les
proves dels 100 i 200 braça.

A Pontevedra, on va tindre la possibilitat de competir amb
les millors promeses de la natació nacional, va rebre el suport
incondicional de la seua família que la va acompanyar amb
entusiasme durant tots els dies del campionat. Ha sigut una
gran experiència per a la nostra nedadora que segur repetirà
en més ocasions en el futur.

CAMPIONAT AUTONÒMIC ALEVÍ D’HIVERN, SEGONA
JORNADA A XIRIVELLA

A Xirivella, Dissabte 1 de Març,  es va disputar la segona
jornada del campionat autonòmic aleví d’hivern que s’havia
suspès fa 3 setmanes per excés de cloració de la piscina.

El club Natació Benicarló, dirigit per l’entrenadora Lucía
Vicente, va desplaçar 3 nedadors a la competició, menys dels
que tenia a la competició inicial suspesa perquè, amb el canvi
de dia, alguns van haver de renunciar per tindre altres
compromisos. L’equip estava format per Sergi Saura (100

lliures),  Pau Ebrí (200 braça) i Nerea Martín (200 esquena).
Els 3 nedadors varen tindre una molt bona actuació, millorant
tots clarament les seues marques personals en piscina curta i
apuntant fort cap als campionats d’estiu on tindran altra
oportunitat de demostrar els seus progressos.

RECORDATORI:
El llibre commemoratiu dels 25 anys del CNB es pot adquirir

a la llibreria Grèvol de Benicarló.

CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL D’HIVERN A PONTEVEDRA

text i fotos CNB
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pàgina 20  la veu de Benicarló Atletisme: Cristina Ferrando, subcampiona d’Espanya absoluta en salt d’alçada

Dissabte passat al saló gòtic del carrer major es va
presentar el Camí per part de l'Ateneu Benicarlo. EL CAMÍ
és una ruta de senderisme cultural en procés de
senyalització de forma participativa, per fer a peu, i que
recorre totes les comarques i illes de parla catalana. Un
recorregut per la cultura, la història, el paisatge i l'esperit
de la nostra terra.

El camí està pensat per a tots els públics i edats, amb un
nivell de dificultat majoritàriament baix, si bé hi ha trams de
nivell mig i, fins i tot, algun d'alt. El nivell també se'l pot
incrementar cadascú al seu gust incrementant o reduint la
llargària de les etapes.

Va enllaçant els pobles, que és on es troba principalment la
realitat social, la cultura, l'art,... Uneix tots els caps de comarca
de parla catalana, prenent una forma de 8 irregular.

Són les entitats, veïns i institucions de cada municipi i

comarca els qui defineixen el seu tram de Camí, els continguts
de la guia i els recursos i serveis que inclou. L’exposició d’El
Camí on encara es pot veure al cafè de l’Arq, carrer dels
Alemanys 3.

Si veieu la marca del 8 irregular pel terme o pel poble, ja
sabeu de què és.

Podeu entrar al web www.elcami.org

Activitats d’El Camí a Benicarló




