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Benicarló ha entrat a l’Olimp de les úniques sis
ciutats falleres amb declaració de Festa d'Interès
Turístic Autonòmic. Ho ha fet fent valdre “que som els
que més al nord de la Comunitat Valenciana les
celebrem, a més dels 41 anys que duem plantant
monuments fallers en la ciutat”. Pedro Manchón,
president de Junta Local Fallera, no podia amagar la
seua satisfacció mentre l'alcalde Marcelino Domingo
anunciava la resolució de la conselleria d'Economia.
L'edil va explicar que “han estat molts els tràmits per a
aconseguir aquesta declaració. Però del que més
orgullós me sent és que hem demostrat que, per sobre
de la política, els benicarlandos som capaços d'unir-nos
per a aconseguir coses que són bones per a tots”.
Xàtiva, Sagunt, o Cullera, entre unes altres, ostenten
aquest distintiu “que ens dóna un plus de qualitat a les
nostres celebracions”, va sostenir l'alcalde. 

PREMIS I COMPETICIONS FALLERES
Amb aquesta bona notícia Benicarló continuava dissabte

passat amb l'intens cap de setmana ple de celebracions
falleres. El divendres la Falla El Grill desvetllava els
guanyadors del concurs de maquetes falleres convocades
entre els col·legis de la ciutat. En aquesta primera edició,
van ser els xiquets del CEIP Francesc Català qui
aconseguien alçar-se amb la banderola. Ja a la tarda, la

ciutat s'omplia amb la sàtira de les 13 comissions falleres,
que van desfilar en una de les més multitudinàries
Cavalcada del Ninot que es recorda a la ciutat. Com és
habitual, les comissions van recrear la temàtica dels
monuments que plantaran en les seues demarcacions. 

Bruixotes, abillaments medievals, pirates... Els fallers no
van deixar res a l’atzar i des de les set de la vesprada,
recorrien el circuit urbà fitat per a la cavalcada. Les
carrosses posaven el punt de color al seguici, mentre que les
coreografies resolien dies i hores robades al somni per a
traure al carrer una cuidada posada en escena. Un riu de
festa que no va deixar indiferent ningú i que va ser el
prolegomen d'una animada festa que es va celebrar a la nit
en la carpa de la Falla El Campanar. 

NINOTS INDULTATS 
Les falles Els Cremats i El Caduf van aconseguir indultar

els seus ninots del foc. En el cas de la jove comissió Els
Cremats, que enguany compleix el seu vint aniversari,
s'erigiria amb el guardó en la categoria de falles grans
gràcies a la creació ideada per l'artista faller Xavi Ribes. Els
pecats cabdals inspiren aquesta innovadora creació, molt en
la línia de la jove comissió. En el cas del Caduf, és l'artista
benicarlando Dani Ballester qui, per segon any consecutiu,
s'alçava amb el guardó. Un conte de prínceps i princeses
falleres que viu la comissió des de fa 37 anys. Els premis als
Ninots indultats obrien pas a la plantà, que diumenge
avançaven algunes comissions del municipi aprofitant la
jornada festiva. 

text REDACCIÓ

FALLES: FESTES AMB DECLARACIÓ D’INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC

Aquest cap de setmana del 8-9 de Març, a la piscina
olímpica de Castelló, va tindre lloc el campionat de la
Comunitat Valenciana de les categories júnior i absoluta
amb participació de 259 nedadors de 27 clubs de la
comunitat.

L’equip del CNB, dirigit per Myriam Martínez, va estar format
per 15 nedadors: 

Miguel Piñana, Carlos Fuente, Alberto Añó, David
Valdearcos, Marc Vea, Lucía Piñana, Marta Valdearcos, Irene
Sorando, Nerea Sorando, Gisele Mateu, Carla Fresquet,
Clàudia Barrachina, Cristina García, Ester Segura i Gemma
Rillo.

Les actuacions més destacades de la categoria júnior foren
la medalla de plata  de Gisele Mateu (subcampiona
autonòmica) a la prova dels 200 papallona i el 4t lloc de
Clàudia Barrachina amb una gran marca que es la segona
millor de la història del club Natació Benicarló, als 400 estils.

A la categoria absoluta, molt bona actuació de Irene
Sorando, 5a classificada als 200 papallona amb un nou rècord
del club Natació Benicarló. Irene també va batre els rècords
del club dels 50 i 100 papallona. La seua germana, Nerea
Sorando, va establir nous rècords del club Natació Benicarló
als 50 i 200 esquena.

En conjunt, va ser un molt bon campionat per al nostres
nedadors que milloraren, en molt casos, les seues marques
personals.

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

a la llibreria Grèvol de Benicarló.

CAMPIONAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA JÚNIOR I ABSOLUT A CASTELLÓ 

text i fotos CNB
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COMENÇA LA PLANTÀ DE LES FALLES. 
Són dies de molt treball, però també d'il·lusió. Una

setmana sencera de preparatius, plantades, primeres hores
robades a la son... la Falla Mercat Vell no volia fer tard  i des
de diumenge  tenia pràcticament muntat el seu monument
faller, que farà el 35 en el seu particular còmput de
plantades. Per a sorpresa dels vianants, el grandiós Ali Babá
de Sergio Edo desafiava les lleis de la gravetat apuntant
amb la seua espasa als que s'atrevisquen a mirar-li a la cara.
I és que la particular idiosincràsia de les falles benicarlandes
obliga a avançar aquests tràmits fallers. 

La major part de les comissions confien els seus
monuments a artistes fallers de fora de la ciutat, el que fa
que aquests s'hàgen de desdoblar a l'hora de plantar-les en
diferents ciutats. Així, al llarg de tota la setmana  la major
part de les comissions iniciaven la plantà dels seus
monuments grans, reservant la dels infantils al dijous a la nit. 

LA MASCLETÀ DE TOMÁS 
Centenars de benicarlandos es van traslladar dimarts a

València per a acompanyar a l'empresa local Pirotècnia
Tomás que, seguint la tradició, era l'encarregada de disparar
la mascletà fallera. Els autobusos van partir a primera hora

del matí rumb a la capital, en un ambient festiu que ja s'ha
convertit en tota una tradició en el programa faller de
Benicarló. Enguany, a més, s'aprofitava la visita de les
primeres autoritats de la ciutat per a fer lliurament del
distintiu que reconeix a les Falles com d'Interès Turístic
Autonòmic. L'acte va tenir lloc a l'ajuntament de València i
l'encarregat d'arreplegar el preuat guardó va ser l'alcalde de
la ciutat, Marcelino Domingo, en presència de les Falleres
Majors del municipi, Griselda Ros i Alba Ribera. 

A les dues de la vesprada, com mana la tradició, s'iniciava
el dispar de la singular mascletà, un exemple d'integració
social. I és que els envasos de paper i cartó de tots els trons
terrestres utilitzats en l'espectacle pirotècnic havien estat
realitzats en els Centres d'Educació Especial de Benicarló i
Torreblanca. Fa més de deu anys que Pirotècnia Tomás
encarrega aquests treballs als usuaris de l’IVAS, amb els
quals manté una fluida relació. La tradicional traca
valenciana obria la mascletà, seguida de descàrregues de
xiulets de tres tons juntament amb carcasses de tro. Li
seguien efectes digitals de volcans d'efectes sonors
juntament amb ràfegues de trons terrestres. A continuació,
una seqüència digital de volcans de serpentines juntament
amb trons d'avís des dels laterals de la plaça, servia
d'avantsala al potent final, format per una rematada aèria i
terrestre de trons. En total, s'utilitzaven 3.267 unitats. La
festa, ja estava al carrer. 

ve de la pàgina anterior

Divendres passat a la tarda, en la seu social del Club
deportivo Benicarló, l'actual Junta Gestora anunciava que
el deute que arrossegava el club, d'anteriors temporades,
de quasi 36.000 euros, ha estat cancel·lat després de
llargues negociacions amb l'empresa que va adquirir el
deute, Viento-1, de la desapareguda Caixa Penedés. 

Pedro Baca va començar per indicar que la gestora havia
aconseguit tancar un capítol econòmic molt preocupant, d'un
deute que ascendia a 33.078,99 euros. Ampliant el tema Pablo
Ferrer, encarregat dels temes econòmics per a indicar que
“aqueix deute era de 25.445.38 euros, més els interessos de
demora 7.633,61. Poc després d'iniciar-se la temporada, el 6
de setembre de 2013 l'empresa que va comprar el crèdit va
realitzar un embargament als comptes del club, per un valor de
8.345.46 euros. Van seguir negociant per a cancel·lar el deute
i el 27 de febrer d'enguany se'ls va remetre un xec per 10.000
euros, la qual cosa va sumar un pagament final de 18.345,46
euros”, sent la resta la quitació que es va aconseguir de
l'entitat que va comprar el deute a la desapareguda caixa

d'estalvis, per a ensenyar al final l'escriptura per la qual se
certificava el tancament del deute del club”. 

El regidor d'esports, Joaquín Pérez Ollo, va indicar que
juntament amb el d'Hisenda, José María Serrano, s'havia
ajudat a l'entitat en tot tipus de negociacions per a aconseguir
eliminar aqueixa llosa econòmica. Després, Juan Bosch, com
a portaveu de la Gestora va afegir, “hem aconseguit, amb
l'ajuda de moltes parts cancel·lar un deute que s'arrossegava
des de fa uns anys, amb el que la nostra labor acabarà a final
de temporada, que serà quan convocarem eleccions a la
presidència del club. Vull afegir que a més de tota aquesta
labor, la plantilla de l'equip està al dia, ja que el passat dia 28
van percebre la mensualitat de febrer”. 

Una gestora que en un any ha aconseguit, a més de tancar
el deute, demostrar que amb el treball conjunt tot és possible i
que no hi ha ningú imprescindible en el món del futbol i que
quan gent que ha estat lligada a aquest esport es marca una
meta l'aconsegueix. 

Finalment es van indicar els preus per al derbi del Maestrat,
a disputar el dissabte 15 de març a les 17.00 hores entre el CD
Benicarló i el Vinaròs CF: entrada general 10 euros, socis 5
euros. 

Futbol: El Club Deportivo Benicarló anuncia que ha cancel·lat el deute que arrossegava

text i foto VICENT FERRER
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LOCAL ESPORTS

Tres victòries va sumar el cap de setmana passat el
Club Bàsquet Benicarló i dues derrotes, una d'elles
motivada per la falta d'actitud de l'equip davant un rival al
que es va poder guanyar tot i que la dels junior es pot
considerar normal, amb el típic arbitratge “valensianet”
en Lliria. 

SÈNIOR MASCULÍ 
SAN JOSÉ 56, CB BENICARLO 48 
La setmana passada dèiem que hi havia una falta d'actitud

i de compromís notables doncs bé ens reafirmem, al sènior li
falta compromís i el dissabte va haver-hi jugadors que no van
estar. En un partit dolent guanyà el que més va posar, sols 9
punts en el primer quart i un últim amb 7 punts van condemnar
la sort del visitant. Va semblar que la cavalcada del ninot era
el que l'equip benicarlando havia anat fer a València. Cal
recapacitar i tenir clar el que es vol, segons sembla en els
últims partits res bo es pot esperar, sols els jugadors poden fer
canviar d'opinió. 

JUNIOR MASCULÍ 
CB LLIRIA 64, CB BENICARLO 49 
Bon partit en el que fins al final del tercer quart van estar

lluitant per la victòria, però en l'últim quart els locals van
estrènyer moltíssim, amb el beneplàcit dels àrbitres, i van
acabar amb un parcial de 22-5. El que s'ha dit un arbitratge
molt casolà i uns bons tres quarts. Cal créixer i sols així hi
haurà opcions en finals com este. 

JUNIOR FEMENÍ 
CB BENICARLO 66, CB MARISTAS 69 
Bona primera part de les benicarlandes, amb fluïdesa i

bons percentatges de tir, que va permetre arribar al descans
amb un marcador favorable 40-33, però en la represa, el rival
més jove però amb moltes ganes es va emportar el triomf. 

CADET MASCULÍ 
CB BENICARLO 63, CB BORRIANA 59 
Partit molt disputat, en el qual cada equip va jugar les

seues cartes, als benicarlandos els van fallar les forces i sols
un rabiós final va fer possible la victòria, que d'haver caigut de
cara visitant tampoc haguera estat injusta. Cal ser més
consistents per a evitar finals com este, amb rivals de major
importància el resultat haguera estat un altre. 

CADET FEMENÍ 
CB ONDA 32, CB BENICARLO 88 
Fàcil victòria davant d'un rival amb sols 7 jugadores, i tal

com avançava el partit la diferència creixia de manera clara.
Les benicarlandas li van posar velocitat i ganes, açò els va
permetre una clara victòria davant d'un rival que acabà lliurat
al bon joc benicarlando. 

ALEVIN MASCULÍ 
CB BENICARLO 73, VINAROS 65 
Victòria que es va decidir en els instants finals, gràcies a un

triple providencial que va permetre guanyar després d'un partit
molt igualat, en el qual ambdós equips ho van donar tot. el joc
com a equip, amb una molt bona actitud, els va permetre
guanyar aquest derbi. Cal seguir per aquest camí. 

BÀSQUET: L’equip sènior torna a donar la d’arena davant el San josé de València

text i fotoVICENT�FERRER

Com ja és tradicional, la Coral Petiquillo i la
Coral Kylix van oferir dissabte dia 8 de març el
Concert del Ninot, enguany, a l'entrada de
l'auditori Pedro Mercader. 

Coincidint amb la Cavalcada del Ninot, les
seccions infantil i juvenil de la Coral Polifònica
Benicarlanda van interpretar un variat repertori
festiu per al públic que va omplir el hall de
l'auditori. Els més menuts, dirigits per Raquel
Maura, van cantar les conegudíssimes
“Supercalifragilísticoexpialidoso” i “DO RE MI”,
peces de les bandes sonores de Mary Poppins i
“Sonrisas y lágrimas”, per acabar amb la marxosa
“On beat”, de la sèrie Violeta. Per la seua banda, les
components de la Coral Kylix, amb Sònia Ferrer com a
directora, van interpretar “Can you feel the love tonight”, de la
pel·lícula El rei lleó, “La vida és un carnaval”, de Celia Cruz i
“Say a little prayer”, popularitzada per Aretha Franklin. Juan
Bañales va acompanyar amb la guitarra i la percussió totes
tres peces. L'actuació va continuar amb la interpretació

conjunta de les peces de Mecano “No me mires” i “En tu fiesta
me colé”.  Aquest concert va ser un primer tast de l'actuació
que, conjuntament amb la Coral Polifònica Benicarlanda,
s'oferirà el dia 5 d'abril a l'auditori Pedro Mercader i que porta
per títol “Sons de cinema”. Les entrades estaran disponibles
el proper dia 24 de març al Centro Óptico Eva Marín i el
donatiu serà de 4€. 

MÚSICA I DISFRESSES

text REDACCIÓ
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ESPORTS LOCAL

Nova victòria del juvenil A de el Benicarló base futbol,
en partit disputat el passat cap de setmana en el Javier
Marquina del Grau de Castelló davant el San Pedro, per 3
gols a 1. Van marcar Jairo, en dues ocasions i Genis. 

El juvenil benicarlando va jugar amb Adrián Ripollés,
Matías Cardozo, Carlos González, Francisco Dura (TA, min.

16), Carlos Rico, Miguel Roca (Xavier Bel, min. 72), Miguel
Jairo (Joan Palau, min. 88), Alejandro Chavalera (TA, min. 24),
Genis Rodrigo, Alejandro Ferrer (José Marzal, min. 85) i Julián
Ciubotaru. 

El marcador: 0-1 min. 5, Miguel Jairo, de penalty. 0-2 min.
24, Genis Rodrigo. 0-3 min. 45, Jairo Baena. 1-3 min. 77
Oscar Rodríguez. 

En el pròxim partit visitarà el Municipal Angel Alonso l'Acero
B, cuer des del primer partit. 

Fútbol: El juvenil A del Benicarló Base Fútbol s’imposa al camp del San Pedro per 1-3

text i foto VICENT�FERRER

Benicarló va celebrar un dels últims actes de la Festa
de la Carxofa amb l el II Concurs de Cuina i Serveis de la
Carxofa. 

L'acte es va celebrar en les instal·lacions del Centre
Integrat Públic de Formació Professional i va comptar amb la
participació de vuit equips procedents de Castelló, Cambrils,
València, Benidorm, Sitges i Benicarló. La iniciativa es va
engegar l'any passat per part de la Regidoria d'Agricultura i el
centre educatiu amb l'objectiu de promocionar la carxofa i
implicar als joves estudiants en l'elaboració de noves
propostes gastronòmiques relacionades amb el producte
estavella de Benicarló.  Els dos equips que presentava el
Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló
van aconseguir el primer i segon premi. L'equip format per
Ariadna Pla i Rodrigo Castell, del Centre Integrat Públic de
Formació Professional de Benicarló (CIPFP), era el guanyador
mentre que el segon premi ha estat per a l'equip format per
Cristian Millan i Rafael Villalba, també del CIPFP. Enguany, a
més, s'ha reconegut també al millor cuiner, que ha estat per al
representant de l'Escola d'Hoteleria de Sitges, i al millor
cambrer de sala, que s'ha endut la representant de l'Escola
d'Hoteleria Ciudad del Aprendiz, de València.

Per a la valoració de les diferents propostes es va constituir
un jurat tècnic, format per Federico Añó, inspector de l'Àrea de
Salut, i Hèctor Roca, xef del restaurant El Tràngol i antic
alumne de l'escola. També va haver un jurat de presentació
dels plats format per Ester Segura, directora del CIPFP,

Eduardo Arín, regidor d'Agricultura, Guillermo Edo, gerent de
Benihort, Manolo Rico, president de l'Agrupació de
Restaurants i David Buj i Vicent Flors, en representació de la
IGP Vins de la Terra de Castelló. El jurat de la cata de vins
estabá format per Manolo Rico, David Buj i Vicent Flors. Els
equips van començar a elaborar els plats a partir de les 9.15
hores. El primer concursant va presentar la seua creació
davant el jurat a partir de les 11:00 h i l'últim ho va fer sobre
les 12.45 hores. A més, els alumnes de Serveis van realitzar
una cata de vins, mentre els alumnes de cuina elaboraven els
plats. 

CONCURS DE CUINA DE CARXOFA DE BENICARLÓ 

text i foto REDACCIÓ

La Regidoria d'Esports de Benicarló ha engegat una
campanya de conscienciació per a fomentar valors
educatius, de formació i de no violència en la pràctica
esportiva. 

Sensibilitzar als 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 n’és una
excepció. És habitual en els camps de futbol, però també en
la pràctica 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 a intentar eradicar accions i comportaments que no

beneficien a ningú, i menys encara als més menuts, engegant
una campanya dirigida sobretot als clubs que treballen amb
esports de base. La campanya tindrà quatre grans línies
d'actuació, que se centraran a conscienciar als clubs i
inculcar-los la cultura educatiu-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 es lliurarà en la Gal·la 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 a
denunciar qualsevol tipus d'incidència.

BENICARLÓ PREMIA L'ESPORTIVITAT

text NATÀLIA�SANZ
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LOCAL OPINIÓ

NISSAN X TRAIL
La Policia Local de Benicarló ha adquirit dues nous vehicles

patrulla que renovaran la flota i suposaran una millora en la
prestació del servei. Es tracta de dos vehicles Nissan X-Trail,
un d'ells preparat per al trasllat de persones detingudes. Els
dos vehicles disposen de l'equipament policial necessari i
permetran la prestació d'un millor servei als ciutadans. Els
quatre vehicles patrulla són dels anomenats tot-terreny, una
opció que la Prefectura de la Policia va considerar essencial
atès que Benicarló és una població d'alt risc d'inundacions. 

MATRICULACIÓ ESCOLAR
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.

BREUS (VA DE MATRICULES)

text i foto REDACCIÓ

L'Ajuntament de Benicarló, en col·laboració amb
Onada Edicions, ha convocat la primera edició del Premi
Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de
Benicarló, amb l'objectiu d'incentivar i promocionar la
lectura a través dels àlbums il·lustrats destinats al públic
infantil.

La regidora de Cultura, Nieves Eugenio, i l'editor d'Onada
Edicions, Miquel Àngel Pradilla, han presentat les bases del I
Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de
Benicarló, una aposta decidida de la Regidoria i l'editorial per
la promoció de la lectura entre el públic infantil. El premi tindrà
una dotació econòmica de 3.000 euros i està adreçat a autors
de qualsevol nacionalitat amb obres il·lustrades de temàtica
lliure, escrites en valencià, castellà o anglés i dirigides a un
públic infantil. Els participants hauran de presentar un o més
projectes on descriguen el contingut i un mínim de tres
il·lustracions completes, entre d'altres. L'obra premiada serà
publicada per Onada Edicions durant els 12 mesos posteriors
a l'anunci del veredicte. Pel que fa als terminis, els treballs es
podran presentar fins al 30 de maig de 2014. Amb aquest
premi, que naix amb vocació de continuïtat, la Regidoria de
Cultura pretén fomentar la creació de nous lectors en un
moment en què l'edició de llibres està passant per moments
delicats. A pesar d'això, la literatura infantil continua sent un
dels gèneres que es mantenen, i l'edició d'àlbums infantils es
pot considerar que fins i tot està en auge. Per completar la
difusió del premi, la Regidoria organitzarà activitats paral·leles
que giraran al voltant del món de la il·lustració.

Benicarló convoca un Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat

text REDACCIÓ

L'adjudicació de l'aeroport de Castelló i la pròxima obertura
del parc submarí enfront de les costes de Peníscola han
aconseguit captar l'atenció de turoperadores importants. Així
ho va constatar el passat cap de setmana l'Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola, a través del seu soci Barracuda, que va
estar present en el Dive Travel Show a Madrid, un certamen
especialitzat en busseig que ha servit per a establir contactes
que es podrien materialitzar amb la visita de gran nombre de
turistes russos, anglesos i alemanys. El bussejador encaixa
amb un perfil de turista de poder adquisitiu mitjà- alt en el cas
del turista espanyol i alt o molt alt en el cas dels internacionals.
El busseig en el nord de Castelló podria ampliar aquest estiu
el perfil de l'afeccionat que freqüenta el seu litoral per a
practicar immersions. 

Actualment, un 80% dels turistes que acudeixen a les
costes de Benicarló, Peníscola i Alcossebre  per a  practicar

busseig són espanyols i la resta procedeixen majoritàriament
de Bèlgica i França. No obstant això, després dels contactes
establits en la fira de busseig de Madrid amb una central de
reserves molt important de Saragossa, especialitzada en
busseig, s'ha obert una nova via per a l'arribada d'afeccionats
procedents d'Anglaterra, Alemanya i Rússia.

TURISME DE BUSSEIG, L'ESPERANÇA DEL NORD DE LA PROVÍNCIA 

text i foto REDACCIÓ
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avant ni cap enrere. L’embolic va
ser dels que fan època. Clàxons,
males cares, renecs... un embolic
de mil parell de dimonis. Vehicles
que s’anaven acumulant en ambdós
carrers, atrapats, uns que pegaven
la volta al mig del carrer, altres que
no ho sabien i volien entrar, i mentre
es creuaven de tots els sentits. I
encara no havien arribat falles! El
que fan dos pintors i un tractoret!
Per descomptat, molt més que cap
municipal, que no es van deixar
caure per allí. 

Un poble nou al mapa
Hem vist al MUCBE una

excel·lent exposició sobre el que va
fer la legió Condor alemanya a les
nostres comarques. Certament
l’exposició val la pena. Ara bé, tal
volta, quan envien la informació des
del Pregoner s’ho podrien repassar
una mica abans de prémer l'enter. I
és que, tant en la versió en la
llengua d'ací, com en la que ens van

dur després, ens hem quedat una
mica descol·locats en vore d’on
diuen era el grup que l'ha
organitzada: “Benicassal”. Hem
regirat cel i terra, mapes antics,

nous, passats, bibliografia diversa i
no hem trobat enlloc un poble amb
aquest nom. I si no us creieu el que
diem, ací teniu el mail que ho
demostra. 

ve de la pàgina anterior

PRESENTADA 
LA FESTA PER LA LLENGUA

Benicarló està ultimant els detalls de la Festa
per la Llengua que tindrà lloc el pròxim 6 d’abril. 

El representat de l’entitat coordinadora de la Festa,
Ximo Bueno, anunciava que els actes s’iniciaran el 28
de març  i conclouran el dia 6 d’abril, jornada dedicada
plenament a la festa.  El pressupost  es situa entre els
5.000 i 6.000 euros, aportats per les AMPES locals,
Alambor , ajuntament i Diputació de Castelló.
L’esborrany de l’agenda inclou conferències, debats-
col·loquis, concerts de rock i recitals,  o  espectacles
infantils. Així, per el dia 28 l’esdeveniment se inaugura
amb la projecció del documental “Carles Salvador, la
llarga vida de les paraules”. 

Però el gruix de les celebracions seran el dia 6 ja
que des de les 9 del matí es succeiran les activitats a
la plaça dels Mestres del Temple. Tallers, Cercaviles,
actuacions, xarangues, cantaors, lloes, ball rock
acrobàtic, dolçainers... i tot un seguit d’actes que
seguiran a bon ritme fins el moment de la cloenda, que
faran  la Rondalla de Morella i Veniu a cantar.

Aquest diumenge 9 de Març ha estat un dia històric pel
PSPV. Per primera vegada s’han celebrat primàries
obertes per triar al candidat a la Presidència de la
Generalitat Valenciana, un fet que ha significat aprofundir
en la democràcia interna del Partit Socialista.

A Benicarló l’agrupació local ha estat durant tota la jornada
molt concorreguda, exercint el dret al vot el 85% del cens. El
resultat dóna com a clar guanyador a Ximo Puig, que ha
obtingut 174 vots (90,15%) pels 19 vots ( 9,85%) de Toni
Gaspar. Des de l’agrupació local agraïm el suport de totes les
persones que s’han aplegat a la nostra seu per participar en
aquesta jornada històrica, en la que han participat unes 55.000
persones al llarg de tot el País.

També, com no, felicitar als dos candidats i en especial, a
Ximo Puig, que amb el 70% dels vots totals, ha quedat
proclamat candidat del PSPV a la Presidència de la
Generalitat.

Primàries del PSPV
text i foto NOTA�DE�PREMSA PSPV�BENICARLÓ



amb les botelles de dos litres de
calimotxo, que abans portaven
alguns per lliure, per la barra
continua que anava des de la
primera a l’ultima carrossa.
Organització, organització! Ja hem
tingut el preludi del que ens espera
durant tot el que resta de falles.
L’exemple a seguir dels més
menuts!

Una estoreta velleta per a la falla
Per cert, segons ens han contat,

fer de ninot disfressat en alguna que
altra falla, era una mena de pack on
entraven la disfressa i la barra lliure
pel mòdic preu d’uns vint-i-tants
eurets. Perquè després diguen que
les falles no són emprenedores i no
s’autofinancien generant a més
negoci. I compte, tot ben legal,
segons tenim entès també, amb la
firma d’un paperet per part dels
pares autoritzant-ho (això de la
barra lliure no sabem si hi
constava). De tota manera, les
autoritzacions devien ser per a

menors, no? I els menors, per llei,
tenen prohibit que se’ls venguen
begudes alcohòliques, no? Doncs
nosaltres vam veure molt de menor
amb el got a la mà. Malpensats que
són alguns! Segurament devia ser...
d’aigua de Vichy. O era que
demanaven per a la falla.

Un altre, un altre de policies!
O de municipals, dels millors que

hem contat. Llegiu: “04'55h.-
Requerimiento por persona ebria en
interior de vehículo en N-340. No se
localiza vehículo”. A vore, si estava
“ebria en el interior del vehículo”
com és que no troben el “vehículo”?
És un cas de poltergueists d’eixos
del Cuarto Milenio? Anava tan gat
que estava assegut a l'empara (v.
Quitamiedos) del pas inferior del
Costa del Azahar i es pensava que
anava al volant del cotxe? Duia el
pack de barra lliure la patrulla de
policies? Entenem-ho bé: potser els
van reclamar (requerir) per telèfon i
ells no van poder trobar després els
cotxe des del qual els havien trucat?
Ja veieu que la precisió no és el pal
fort dels nostres prosistes.

Pintor, que pintas con amor
Feia temps que d’aquesta mena

els tafaners no n’havíem vist.
Aquesta història que ara us
contarem és més pròpia de l’època
de les vaques grasses, quan els
camions de les formigoneres eren
els amos del municipi i campaven
per on volien tancant els carrers que
els venia de gust, com si foren
fallers, amb la tanca que ells
mateixos duien penjant al darrere.
Doncs com si això s’encomanés, i
no és un cas de poltergueist com el
de dalt, la setmana passada, i en
dos dies consecutius, va aparèixer
de sobte una tanca al cap del carrer
del rei en Jaume, a l’alçada de
Mutxola. Al fons del carrer es veia
un vehicle d’eixos elevadors, amb
unes persones a dalt que s’ho
miraven amb molta tranquil·litat. I
diem que s’ho miraven amb molta
tranquil·litat perquè els cotxes que
venien del carrer de Joan Carles I i
del camí la Mar, no ho van veure
precisament de la mateixa manera.
Arribaven tant d’una banda com de
l’altra davant de Mutxola i... ni cap

ve de la pàgina anterior
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S'obri el termini per inscriure's a la I Volta a peu de la
Dona, una cita lúdicofestiva exclusiva per a dones que
tindrà lloc el proper 6 d'abril. Fer visibles les dones i
promocionar la salut són els principals objectius
d'aquesta cursa.

Ja es poden formalitzar les inscripcions per a la I Volta a
peu de la Dona a l'establiment Esports Arín. El preu de la
inscripció és de 4 euros, que inclou una samarreta
commemorativa que s'entregarà en el moment de la inscripció
i un donatiu de 50 cèntims per persona que es destinarà a
AFA Benicarló (Associació de Familiars de Malalts
d'Alzheimer de Benicarló).

L'objectiu és que el màxim de dones de totes les edats i
condicions surtin al carrer el proper 6 d'abril, identificades amb
una mateixa samarreta, per recórrer vora cinc quilòmetres de
vies urbanes amb l'objectiu de fer-se visibles davant de la
societat, al mateix temps que es promociona la pràctica de
l'esport i de la salut. La carrera és una iniciativa de les
regidories de Benestar Social i d'Esports que compta amb la
col·laboració de l'Associació de la Dona, l'Associació de la
Dona Llauradora i el Grup de Treball Dones Progressistes. La
volta s'emmarca en els actes que ha previst l'Ajuntament amb
motiu del Dia de la Dona i que aquest dimecres dia 12 va
incloure la presentació de la novel·la Reunión de colegas, de
Pilar Bellés, precedida amb una taula redona sobre
l'assetjament laboral.

S'obrin les inscripcions per a la I Volta a peu de la Dona

text NATÀLIA�SANZ

El projecte social i educatiu L'Hort de les Flors ha
programat un 'Curs d'agricultura i jardineria amb criteris
ecològics' que impartiran els experts Mariano Bueno i
Jesús Arnau. Amb aquesta iniciativa, es pretén arribar a la
població sensibilitzada en el cultiu ecològic que no té
accés a l'Hort.

El proper dijous 20 de març tindrà lloc la primera sessió del
'Curs d'agricultura i jardineria amb criteris ecològics' organitzat
per l'Hort de les Flors i adreçat al públic en general. El curs
tindrà lloc cada dijous de 18.30 a 20.30 hores fins al 19 de
juny i comptarà amb dos professors de luxe: els experts en
agricultura i jardineria ecològica Mariano Bueno i Jesús Arnau,
impulsors del projecte social i educatiu de l'Hort de les Flors,
un hort pensat no només com un espai de cultiu amb finalitats
socials, sinó com un projecte global d'agricultura i jardineria
que servisca de referent per a tota la població.

És precisament per això que s'ha organitzat aquest curs,
per intentar donar cabuda dins del projecte a totes aquelles
persones interessades en el cultiu ecològic que, per no estar

jubilats o no formar part de la comunitat educativa, no tenen
un accés directe a l'Hort.

Els continguts del curs seran teòrics i pràctics i inclouran
des de tècniques per a crear i cultivar hortalisses i plantes de
consum habitual fins a mètodes per a crear espais
ornamentals i harmònics on tinguen cabuda també plantes
aromàtiques i medicinals. El curs està pensat tant per a
persones que s'inicien en el cultiu ecològic com per a aquelles
que ja tenen experiència, i tot i que serà un curs eminentment
pràctic (disseny de bancals, adobaments, reg,
trasplantaments, recol·lecció, usos culinaris, etc.), també se
centrarà en explicar el per què de cadascuna de les tècniques
que s'aplicaran. Les inscripcions per al curs encara estan
obertes i es poden formalitzar al Centre Social Municipal La
Farola, al telèfon 964 47 39 68.

L'Hort de les Flors és un projecte que es va posar en marxa
fa més d'un any, coordinat per la Regidoria de Benestar
Social, i que al llarg d'aquests mesos ha aconseguit integrar
des de socis del Club de la Tercera Edat i usuaris del
Menjador Social fins a entitats socials que treballen amb
persones discapacitades o alumnes dels diversos cursos
reglats que s'ofereixen a Benicarló sobre agricultura i
jardineria. 

L'Hort de les Flors obri al públic amb un curs sobre agricultura i jardineria ecològica

text REDACCIÓ



Donar la cara 
Ho hem dit moltes vegades i no

ens cansarem de repetir-ho, cada u
es penja al Facebook les intimitats
que vol, després no val a queixar-se.
Mireu quina imatge més curiosa la
de la nostra regidora Vallés, a la
pelu, rentant-se el cap. Nosaltres,
com veiem que sembla agradar-li
això de fer públiques algunes
intimitats (deu ser perquè, com a
càrrec públic, li va amb el càrrec?),
hem considerat que l’havíem
d’ajudar a difondre-les i, com on no
arriba la xarxa social, entra La Veu,
doncs ací ho teniu. Certament, això
de les noves tecnologies ajuda i molt
a saber quin és el dia a dia dels
nostres mandataris apropant-los
més a la gent que els votem i als que
no els votem. Des d’ací animem a
tots els nostres regidors a enviar-
nos les seues imatges més
“humanes”, a través del seu
Facebook, perquè la gent els
conega una mica més. Que no es
preocupen, que nosaltres no
passem la censura i els traurem
sempre... tal com són. Si un o altre
ens vol passar fotos del seu
Fuckbook encara li ho agrairem
més!

El que som
Bé, i ara entrem en el que

segurament deu ser, venuts que
són, el tema estrella de la setmana a
La Veu, les falles. I entrarem amb
una conversa entre persones que,
sens dubte, objectiva clarament eixe
sentiment contradictori que ens
provoquen les festes de sant Josep.
L'altre dia un de fora li preguntava a
un d’ací si ja estàvem de festa i
aquest últim li contestava (era la
setmana passada), que encara no,
que ací som de falles i ens guardem
les festes per tirar coets. Tot i que el
d’ací no és massa partidari
d’aquesta festa (no entrarem ací a
valorar les qüestions personals, a no

ser que ho traga al seu
Facebook i aleshores ja en
parlarem, com de la regidora
de dalt), ho va tancar un
afegitó típicament
benicarlando indicant, però,
que encara li semblen més
ridículs els carnavals de
Vinaròs, que volen ser com
els del Brasil (amb molta
cuixa i molta samba) però
amb el fred del febrer. Això sí,
sense deixar ben clar que tot
i les ostensibles diferències,
això no lleva que som, va dir,
ja ho saps, un parc temàtic.
Una falla.

El botellot del ninot
I continuem amb les

nostres festes tradicionals...
de València i rodalies. Ja vau

notar que la setmana passada van
fer el seu particular tret de sortida
amb la ja tradicional també
cavalcada del ninot. Els tafaners,
que ens ho vam mirar de reüll des
d'una terrassa, vam vore que la
disbauxa i el deslligo eren la nota
predominant de tota, però de tota,
tota aquella processó en el sentit
més ampli i literal de la paraula. Bé,
predominant i també tradicional,
com no podia ser d'una altra
manera. I és per això de la poca-
solta que no acabem d’entendre del
tot si el complement “del ninot” fa
referència al fet que se n'hi poden
bona cosa o respon tal volta a la
constatació que als fallers fer el
ninot els va molt, atès que és
intrínsec, com ja se sap, a les
mateixes falles (cfr. ninot indultat,
per exemple). Però al que anem,
dèiem això del ninot al vore que la
cavalcada en qüestió pareixia una
cohort romana al pas d’una
inacabable barra lliure llarga, molt
llarga, constituïda pel continu
circular de carrosses convertides en
taulells ambulants sobre els quals
corrien litres i litres d'alcohol en
direcció a l'entrada d'uns ninots que,
en aquest cas, no eren de cartó
pedra... sinó modèlics pares i mares
de família en algun cas.

Benicarló, més gatera!
I encara amb el ninot, un tafaner

que va vore més que els altres
recordava quan encara, en
cavalcades anteriors, es podia
disfrutar d'una mica de coreografia
dels que es disfressaven conferint
una mica de ritme i moviment al
recorregut. I és que enguany, ni els
més menuts podien ballar res
perquè els grans, i no tan grans, no
feien més que destarotar la possible
coreografia anant de barra lliure en
barra lliure, got a la mà... amb
aquella inesgotable simpatia i
urbanitat naturals que solen aportar
els destil·lats a qui n'abusa. Això sí,
almenys, ho han fet més integrat
canviant el carro del Mercadona

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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No, no i no! Això no pot ser, senyora Garcia, no pot ser.
Anem malament. Què vostès viuen a un altre món? Que no
saben què està passant al nostre poble? No passegen pels
carrers? No parlen amb la gent? No veuen les emissores
comarcals? És que vostès no són prou benicarlandos? 

Per a començar. Tema de la setmana. Unes polseretes
solidàries per tal d'arreplegar fons per a la lluita contra el
càncer infantil. Això és important? Això? No ha passat res més
important al nostre poble que siga mereixedor de la portada?
Ara mateix li ho diré jo, senyora Garcia, que sembla que
vostès no se n'assabenten de les coses que ens importen als
benicarlandos com fan els altres mitjans impresos locals. Mire,
senyora meua, allò que realment motiva tots i cadascun dels
habitants del nostre poble no és una altra cosa que les falles.
Però per damunt d'això, aquesta setmana hem tingut la gran,
grandíssima, supèrbia notícia de la proclamació de les nostres
festes falleres com d'interès turístic autonòmic. D'interès
turístic autonòmic! Ho ha llegit bé, senyora Garcia i resta de
capsots que omplen aquestes pàgines? D'interès turístic
autonòmic! O siga una passada. Hem aconseguit el mateix
que la setmana santa del poble del costat, cosa que no s'entén
perquè nosaltres tenim "acento religioso" i ells no, però ja s'ho
faran. Això també és un assumpte que s'ha d'estudiar
detingudament.

Però anem al que ens interessa. Quan em vaig assabentar
de la confirmació de la notícia, el meu cor va esclatar, presa
d'una alegria tan gran que no hi ha comparació possible. La
cosa més semblant que he sentit va ser lo dia que vaig vore la
primera porta-barraqueta posada a l'entrada d'un edifici del
nostre poble. Era tan immens el gaudi que sentia, que no
sabia com ho podia celebrar. Festa d'interès autonòmic!
Llavors me'n vaig recordar de que els mestres experts fallers
que de vegades pontifiquen a aquestes mateixes fulles són
partidaris de celebrar aquestes grans notícies falleres donant-
se plaer. Així és que em vaig posar, i mai millor dit, mans a
l'obra. Com que la meua companya darrerament no
m'acompanya, vaig començar un rítmic moviment onanístic
encomanant-me a la figura femenina del cartell anunciador de
les falles d'aquest any tan memorable. La inspiració va ser
molt encertada per la meua part, ja que el meu cos ben aviat
va esclatar en una onada fantàstica que va deixar a l'alçada
del betum altres experiments compartits. Així, el meu
organisme desbocat va fer la seua particular ofrena als
promotors d'aquesta gran iniciativa i a aquells que la van
acceptar i aprovar i, aprofitant l'avinentesa, al món faller en
general. Com que allò no ho vaig considerar suficient, donada
la immensitat de la benaurança rebuda i merescuda, vaig voler
rematar la jugada amb un important cim. Llavors, vaig seure a
la trona més important de la casa, a la dels grans moments i
les més importants decisions. Vaig seure allà, amb l'esfínter a
punt, i poc a poc anava sentint com els meus budells

començaven la seua tasca transportadora, amb petites però
constants contraccions, que la força de la gravetat ajudava a
consumar. Jo notava com s'acostava el moment, i el meu
esfínter deixava pas, amb tots els honors, a una gran dejecció
que semblava que no s'acabava mai, amb una lentitud que
feia honor a la seua sublimitat, amb una cadència perfecta,
calculada, mil·limètrica. Quan aquest fenomen de la
naturalesa va abandonar el meu cos entre gemecs i plors, vaig
sentir al meu paner l'esquitx d'un parell de gotes que
anunciaven la seua arribada a la zona inundada de l'inodor
mentre un aroma inconfusible omplia l'estança. Sense dubte,
el perfum que es mereixia aquella xola descomunal. Vaig
haver de buidar fins a cinc galledes d'aigua per tal de facilitar-
li el camí cap al seu destí final, el cementiri dels grans
esdeveniments. 

La celebració va continuar en una orgia de begudes
espirituoses que no penso deixar fins que no s'acaben
aquestes grans i inoblidables festes falleres. Serà la gran bufa,
lo gran pet, la gran merla. Penso omplir els carrers dels meus
efluvis i es meus líquids. Vull compartir aquesta alegria amb
tothom, i vaig a fer un règim estricte de bunyols i mistela
valencians. Festes d'interès turístic autonòmic. Quin gran
goig!

I ja que estic embalat, i donada la gran espifiada que han
fet, demano la dimissió de tots i que aquest pamflet es
convertisca en un butlletí faller, on aquestes sigues les
protagonistes com a mostra de desgreuge. Tatxán!!!   

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

De falles i comportaments

No podem amagar que les falles, al nostre poble, s’han
convertit des que van començar fa més de 40 anys, en un
fenomen social que arrossega molta gent al seu voltant. Ha
plogut molt des d’aquella primera falla, la Benicarló, allà al
descampat que hi havia davant del Cortijo. Des de llavors
han anat apareixent-ne més fins conformar una mena de
nucli faller molt important en aquestes comarques del nord.
Tant ha estat així que s’han convertit en un referent que ha
fet que molta gent, que sempre anava a veure-les a
València, simplement ha optat per quedar-se a veure-les ací.
I sens dubte això és bo per la nostra economia local. Ara,
declarades d’Interés Turístic Autonòmic, la seua força
exterior ha guanyat encara més pes per la qual cosa el
benefici per a la ciutat pot ser encara major... si se sap
administrar correctament.

I per què diem si se sap administrar bé? Resulta una
obvietat que no a tots agraden alguns aspectes que les
falles porten, desgraciadament intrínsecs, en la seua curta
vida que les acaba desvirtuant: la disbauxa i el tot s’hi val.

Anem a pams. Si una cosa diferencia les nostres falles de
les de València, deixant de banda el propis monuments
fallers, és l’incivisme amb que es comporta massa gent

durant aquests dies i la permissivitat de la qual fan gala les
nostres autoritats al no aturar-ho. Sembla que ací, alguns
per desgràcia cada vegada més, quan es fiquen la brusa
fallera, es transformen en una mena d’energúmens capaços
d’escometre els mil i un abusos sabedors que ningú els hi
ficarà fre. I és una realitat més que diària que ha anat en
augment en els últims anys, tot i els molts bans del nostre
alcalde volen ficar normes que ningu compleix ni ell fa res
per fer-les acomplir. Tirar coets perillosos a tort i a dret, a
totes hores, dia i nit, contra la gent, contra el mobiliari públic,
sense control, és el pa nostre de cada dia que molta gent ha
d’aguantar estoicament. No parlem ja de les nits de
disbauxa etílica on els carrerons, ara ja ni això, simplement
qualsevol carrer, es converteixen en unes latrines públiques
completament fastigoses al més pur estil de la Roma
d’abans de Crist. I sí, ací rau la diferència principal entre el
que signifiquen les falles a Benicarló i el que es viu al cap i
casal valencià, on les autoritats ja fa uns quan anys, i ara
encara més, van apostar per fer-les conviure amb tota la
gent tallant de soca-rel comportaments com els que ací ens
toca viure durant aquests dies.

Compte, no estem fent un panegíric de les falles de
València, segurament allí també n’hi haurà d’energúmens,
però si els enxampen se’ls hi acaben les ganes de cop. I ací,
ací el problema es trobar un policia que siga capaç, només,
no ja de multar, simplement de dir a qui llance un petard fora
de l’horari establert que no ho pot fer. I no és demanar
massa. S’entén la diferència?

Si més no, ja que ara s’està promocionant tant des de la
regidoria d’esports el decàleg del comportament cívic-
esportiu, per què no l’aprofiten i l’envien també, però
adaptat, a les Falles? És una idea.

Així i tot, ara només cal esperar que la gent gaudisca de
les Falles declarades d’Interés Turístic Autonòmic.

Si pot!
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Carxofa: a tots els que han aconseguit que les Falles benicarlandes hagen estat catalogades com a
Festa d’Interés Autonòmic. Sense dubte, el guardó, pot ser un estímul per fer de les falles una festa més
cívica. Ara només cal que Junta Local i Ajuntament facen el que calga perquè així siga. Festa i civisme no
han de ser incompatibles. Enhorabona!

Panissola: als responsables fallers, inclòs el nostre ajuntament, que permeten que el tret de sortida de
les falles, la cavalcada del ninot, s’haja convertit, i cada vegada més, en una mena de barra lliure de
l’exaltació alcohòlica. Un bon espill on es miren molts dels menuts que allí hi eren. És això el que volem?
Si és així... ens ho hauríem de fer mirar, i molt, com a societat. No anem bé!

CARXOFA I PANISSOLA

twitter:
@Elstafaners 

mail:
veubenicarlo@gmail.com

“Ninot de falles”Per Xavi Burriel
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Donar la cara 
Ho hem dit moltes vegades i no

ens cansarem de repetir-ho, cada u
es penja al Facebook les intimitats
que vol, després no val a queixar-se.
Mireu quina imatge més curiosa la
de la nostra regidora Vallés, a la
pelu, rentant-se el cap. Nosaltres,
com veiem que sembla agradar-li
això de fer públiques algunes
intimitats (deu ser perquè, com a
càrrec públic, li va amb el càrrec?),
hem considerat que l’havíem
d’ajudar a difondre-les i, com on no
arriba la xarxa social, entra La Veu,
doncs ací ho teniu. Certament, això
de les noves tecnologies ajuda i molt
a saber quin és el dia a dia dels
nostres mandataris apropant-los
més a la gent que els votem i als que
no els votem. Des d’ací animem a
tots els nostres regidors a enviar-
nos les seues imatges més
“humanes”, a través del seu
Facebook, perquè la gent els
conega una mica més. Que no es
preocupen, que nosaltres no
passem la censura i els traurem
sempre... tal com són. Si un o altre
ens vol passar fotos del seu
Fuckbook encara li ho agrairem
més!

El que som
Bé, i ara entrem en el que

segurament deu ser, venuts que
són, el tema estrella de la setmana a
La Veu, les falles. I entrarem amb
una conversa entre persones que,
sens dubte, objectiva clarament eixe
sentiment contradictori que ens
provoquen les festes de sant Josep.
L'altre dia un de fora li preguntava a
un d’ací si ja estàvem de festa i
aquest últim li contestava (era la
setmana passada), que encara no,
que ací som de falles i ens guardem
les festes per tirar coets. Tot i que el
d’ací no és massa partidari
d’aquesta festa (no entrarem ací a
valorar les qüestions personals, a no

ser que ho traga al seu
Facebook i aleshores ja en
parlarem, com de la regidora
de dalt), ho va tancar un
afegitó típicament
benicarlando indicant, però,
que encara li semblen més
ridículs els carnavals de
Vinaròs, que volen ser com
els del Brasil (amb molta
cuixa i molta samba) però
amb el fred del febrer. Això sí,
sense deixar ben clar que tot
i les ostensibles diferències,
això no lleva que som, va dir,
ja ho saps, un parc temàtic.
Una falla.

El botellot del ninot
I continuem amb les

nostres festes tradicionals...
de València i rodalies. Ja vau

notar que la setmana passada van
fer el seu particular tret de sortida
amb la ja tradicional també
cavalcada del ninot. Els tafaners,
que ens ho vam mirar de reüll des
d'una terrassa, vam vore que la
disbauxa i el deslligo eren la nota
predominant de tota, però de tota,
tota aquella processó en el sentit
més ampli i literal de la paraula. Bé,
predominant i també tradicional,
com no podia ser d'una altra
manera. I és per això de la poca-
solta que no acabem d’entendre del
tot si el complement “del ninot” fa
referència al fet que se n'hi poden
bona cosa o respon tal volta a la
constatació que als fallers fer el
ninot els va molt, atès que és
intrínsec, com ja se sap, a les
mateixes falles (cfr. ninot indultat,
per exemple). Però al que anem,
dèiem això del ninot al vore que la
cavalcada en qüestió pareixia una
cohort romana al pas d’una
inacabable barra lliure llarga, molt
llarga, constituïda pel continu
circular de carrosses convertides en
taulells ambulants sobre els quals
corrien litres i litres d'alcohol en
direcció a l'entrada d'uns ninots que,
en aquest cas, no eren de cartó
pedra... sinó modèlics pares i mares
de família en algun cas.

Benicarló, més gatera!
I encara amb el ninot, un tafaner

que va vore més que els altres
recordava quan encara, en
cavalcades anteriors, es podia
disfrutar d'una mica de coreografia
dels que es disfressaven conferint
una mica de ritme i moviment al
recorregut. I és que enguany, ni els
més menuts podien ballar res
perquè els grans, i no tan grans, no
feien més que destarotar la possible
coreografia anant de barra lliure en
barra lliure, got a la mà... amb
aquella inesgotable simpatia i
urbanitat naturals que solen aportar
els destil·lats a qui n'abusa. Això sí,
almenys, ho han fet més integrat
canviant el carro del Mercadona

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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No, no i no! Això no pot ser, senyora Garcia, no pot ser.
Anem malament. Què vostès viuen a un altre món? Que no
saben què està passant al nostre poble? No passegen pels
carrers? No parlen amb la gent? No veuen les emissores
comarcals? És que vostès no són prou benicarlandos? 

Per a començar. Tema de la setmana. Unes polseretes
solidàries per tal d'arreplegar fons per a la lluita contra el
càncer infantil. Això és important? Això? No ha passat res més
important al nostre poble que siga mereixedor de la portada?
Ara mateix li ho diré jo, senyora Garcia, que sembla que
vostès no se n'assabenten de les coses que ens importen als
benicarlandos com fan els altres mitjans impresos locals. Mire,
senyora meua, allò que realment motiva tots i cadascun dels
habitants del nostre poble no és una altra cosa que les falles.
Però per damunt d'això, aquesta setmana hem tingut la gran,
grandíssima, supèrbia notícia de la proclamació de les nostres
festes falleres com d'interès turístic autonòmic. D'interès
turístic autonòmic! Ho ha llegit bé, senyora Garcia i resta de
capsots que omplen aquestes pàgines? D'interès turístic
autonòmic! O siga una passada. Hem aconseguit el mateix
que la setmana santa del poble del costat, cosa que no s'entén
perquè nosaltres tenim "acento religioso" i ells no, però ja s'ho
faran. Això també és un assumpte que s'ha d'estudiar
detingudament.

Però anem al que ens interessa. Quan em vaig assabentar
de la confirmació de la notícia, el meu cor va esclatar, presa
d'una alegria tan gran que no hi ha comparació possible. La
cosa més semblant que he sentit va ser lo dia que vaig vore la
primera porta-barraqueta posada a l'entrada d'un edifici del
nostre poble. Era tan immens el gaudi que sentia, que no
sabia com ho podia celebrar. Festa d'interès autonòmic!
Llavors me'n vaig recordar de que els mestres experts fallers
que de vegades pontifiquen a aquestes mateixes fulles són
partidaris de celebrar aquestes grans notícies falleres donant-
se plaer. Així és que em vaig posar, i mai millor dit, mans a
l'obra. Com que la meua companya darrerament no
m'acompanya, vaig començar un rítmic moviment onanístic
encomanant-me a la figura femenina del cartell anunciador de
les falles d'aquest any tan memorable. La inspiració va ser
molt encertada per la meua part, ja que el meu cos ben aviat
va esclatar en una onada fantàstica que va deixar a l'alçada
del betum altres experiments compartits. Així, el meu
organisme desbocat va fer la seua particular ofrena als
promotors d'aquesta gran iniciativa i a aquells que la van
acceptar i aprovar i, aprofitant l'avinentesa, al món faller en
general. Com que allò no ho vaig considerar suficient, donada
la immensitat de la benaurança rebuda i merescuda, vaig voler
rematar la jugada amb un important cim. Llavors, vaig seure a
la trona més important de la casa, a la dels grans moments i
les més importants decisions. Vaig seure allà, amb l'esfínter a
punt, i poc a poc anava sentint com els meus budells

començaven la seua tasca transportadora, amb petites però
constants contraccions, que la força de la gravetat ajudava a
consumar. Jo notava com s'acostava el moment, i el meu
esfínter deixava pas, amb tots els honors, a una gran dejecció
que semblava que no s'acabava mai, amb una lentitud que
feia honor a la seua sublimitat, amb una cadència perfecta,
calculada, mil·limètrica. Quan aquest fenomen de la
naturalesa va abandonar el meu cos entre gemecs i plors, vaig
sentir al meu paner l'esquitx d'un parell de gotes que
anunciaven la seua arribada a la zona inundada de l'inodor
mentre un aroma inconfusible omplia l'estança. Sense dubte,
el perfum que es mereixia aquella xola descomunal. Vaig
haver de buidar fins a cinc galledes d'aigua per tal de facilitar-
li el camí cap al seu destí final, el cementiri dels grans
esdeveniments. 

La celebració va continuar en una orgia de begudes
espirituoses que no penso deixar fins que no s'acaben
aquestes grans i inoblidables festes falleres. Serà la gran bufa,
lo gran pet, la gran merla. Penso omplir els carrers dels meus
efluvis i es meus líquids. Vull compartir aquesta alegria amb
tothom, i vaig a fer un règim estricte de bunyols i mistela
valencians. Festes d'interès turístic autonòmic. Quin gran
goig!

I ja que estic embalat, i donada la gran espifiada que han
fet, demano la dimissió de tots i que aquest pamflet es
convertisca en un butlletí faller, on aquestes sigues les
protagonistes com a mostra de desgreuge. Tatxán!!!   

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

text EL LECTOR



amb les botelles de dos litres de
calimotxo, que abans portaven
alguns per lliure, per la barra
continua que anava des de la
primera a l’ultima carrossa.
Organització, organització! Ja hem
tingut el preludi del que ens espera
durant tot el que resta de falles.
L’exemple a seguir dels més
menuts!

Una estoreta velleta per a la falla
Per cert, segons ens han contat,

fer de ninot disfressat en alguna que
altra falla, era una mena de pack on
entraven la disfressa i la barra lliure
pel mòdic preu d’uns vint-i-tants
eurets. Perquè després diguen que
les falles no són emprenedores i no
s’autofinancien generant a més
negoci. I compte, tot ben legal,
segons tenim entès també, amb la
firma d’un paperet per part dels
pares autoritzant-ho (això de la
barra lliure no sabem si hi
constava). De tota manera, les
autoritzacions devien ser per a

menors, no? I els menors, per llei,
tenen prohibit que se’ls venguen
begudes alcohòliques, no? Doncs
nosaltres vam veure molt de menor
amb el got a la mà. Malpensats que
són alguns! Segurament devia ser...
d’aigua de Vichy. O era que
demanaven per a la falla.

Un altre, un altre de policies!
O de municipals, dels millors que

hem contat. Llegiu: “04'55h.-
Requerimiento por persona ebria en
interior de vehículo en N-340. No se
localiza vehículo”. A vore, si estava
“ebria en el interior del vehículo”
com és que no troben el “vehículo”?
És un cas de poltergueists d’eixos
del Cuarto Milenio? Anava tan gat
que estava assegut a l'empara (v.
Quitamiedos) del pas inferior del
Costa del Azahar i es pensava que
anava al volant del cotxe? Duia el
pack de barra lliure la patrulla de
policies? Entenem-ho bé: potser els
van reclamar (requerir) per telèfon i
ells no van poder trobar després els
cotxe des del qual els havien trucat?
Ja veieu que la precisió no és el pal
fort dels nostres prosistes.

Pintor, que pintas con amor
Feia temps que d’aquesta mena

els tafaners no n’havíem vist.
Aquesta història que ara us
contarem és més pròpia de l’època
de les vaques grasses, quan els
camions de les formigoneres eren
els amos del municipi i campaven
per on volien tancant els carrers que
els venia de gust, com si foren
fallers, amb la tanca que ells
mateixos duien penjant al darrere.
Doncs com si això s’encomanés, i
no és un cas de poltergueist com el
de dalt, la setmana passada, i en
dos dies consecutius, va aparèixer
de sobte una tanca al cap del carrer
del rei en Jaume, a l’alçada de
Mutxola. Al fons del carrer es veia
un vehicle d’eixos elevadors, amb
unes persones a dalt que s’ho
miraven amb molta tranquil·litat. I
diem que s’ho miraven amb molta
tranquil·litat perquè els cotxes que
venien del carrer de Joan Carles I i
del camí la Mar, no ho van veure
precisament de la mateixa manera.
Arribaven tant d’una banda com de
l’altra davant de Mutxola i... ni cap

ve de la pàgina anterior
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S'obri el termini per inscriure's a la I Volta a peu de la
Dona, una cita lúdicofestiva exclusiva per a dones que
tindrà lloc el proper 6 d'abril. Fer visibles les dones i
promocionar la salut són els principals objectius
d'aquesta cursa.

Ja es poden formalitzar les inscripcions per a la I Volta a
peu de la Dona a l'establiment Esports Arín. El preu de la
inscripció és de 4 euros, que inclou una samarreta
commemorativa que s'entregarà en el moment de la inscripció
i un donatiu de 50 cèntims per persona que es destinarà a
AFA Benicarló (Associació de Familiars de Malalts
d'Alzheimer de Benicarló).

L'objectiu és que el màxim de dones de totes les edats i
condicions surtin al carrer el proper 6 d'abril, identificades amb
una mateixa samarreta, per recórrer vora cinc quilòmetres de
vies urbanes amb l'objectiu de fer-se visibles davant de la
societat, al mateix temps que es promociona la pràctica de
l'esport i de la salut. La carrera és una iniciativa de les
regidories de Benestar Social i d'Esports que compta amb la
col·laboració de l'Associació de la Dona, l'Associació de la
Dona Llauradora i el Grup de Treball Dones Progressistes. La
volta s'emmarca en els actes que ha previst l'Ajuntament amb
motiu del Dia de la Dona i que aquest dimecres dia 12 va
incloure la presentació de la novel·la Reunión de colegas, de
Pilar Bellés, precedida amb una taula redona sobre
l'assetjament laboral.

S'obrin les inscripcions per a la I Volta a peu de la Dona

text NATÀLIA�SANZ

El projecte social i educatiu L'Hort de les Flors ha
programat un 'Curs d'agricultura i jardineria amb criteris
ecològics' que impartiran els experts Mariano Bueno i
Jesús Arnau. Amb aquesta iniciativa, es pretén arribar a la
població sensibilitzada en el cultiu ecològic que no té
accés a l'Hort.

El proper dijous 20 de març tindrà lloc la primera sessió del
'Curs d'agricultura i jardineria amb criteris ecològics' organitzat
per l'Hort de les Flors i adreçat al públic en general. El curs
tindrà lloc cada dijous de 18.30 a 20.30 hores fins al 19 de
juny i comptarà amb dos professors de luxe: els experts en
agricultura i jardineria ecològica Mariano Bueno i Jesús Arnau,
impulsors del projecte social i educatiu de l'Hort de les Flors,
un hort pensat no només com un espai de cultiu amb finalitats
socials, sinó com un projecte global d'agricultura i jardineria
que servisca de referent per a tota la població.

És precisament per això que s'ha organitzat aquest curs,
per intentar donar cabuda dins del projecte a totes aquelles
persones interessades en el cultiu ecològic que, per no estar

jubilats o no formar part de la comunitat educativa, no tenen
un accés directe a l'Hort.

Els continguts del curs seran teòrics i pràctics i inclouran
des de tècniques per a crear i cultivar hortalisses i plantes de
consum habitual fins a mètodes per a crear espais
ornamentals i harmònics on tinguen cabuda també plantes
aromàtiques i medicinals. El curs està pensat tant per a
persones que s'inicien en el cultiu ecològic com per a aquelles
que ja tenen experiència, i tot i que serà un curs eminentment
pràctic (disseny de bancals, adobaments, reg,
trasplantaments, recol·lecció, usos culinaris, etc.), també se
centrarà en explicar el per què de cadascuna de les tècniques
que s'aplicaran. Les inscripcions per al curs encara estan
obertes i es poden formalitzar al Centre Social Municipal La
Farola, al telèfon 964 47 39 68.

L'Hort de les Flors és un projecte que es va posar en marxa
fa més d'un any, coordinat per la Regidoria de Benestar
Social, i que al llarg d'aquests mesos ha aconseguit integrar
des de socis del Club de la Tercera Edat i usuaris del
Menjador Social fins a entitats socials que treballen amb
persones discapacitades o alumnes dels diversos cursos
reglats que s'ofereixen a Benicarló sobre agricultura i
jardineria. 

L'Hort de les Flors obri al públic amb un curs sobre agricultura i jardineria ecològica

text REDACCIÓ
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avant ni cap enrere. L’embolic va
ser dels que fan època. Clàxons,
males cares, renecs... un embolic
de mil parell de dimonis. Vehicles
que s’anaven acumulant en ambdós
carrers, atrapats, uns que pegaven
la volta al mig del carrer, altres que
no ho sabien i volien entrar, i mentre
es creuaven de tots els sentits. I
encara no havien arribat falles! El
que fan dos pintors i un tractoret!
Per descomptat, molt més que cap
municipal, que no es van deixar
caure per allí. 

Un poble nou al mapa
Hem vist al MUCBE una

excel·lent exposició sobre el que va
fer la legió Condor alemanya a les
nostres comarques. Certament
l’exposició val la pena. Ara bé, tal
volta, quan envien la informació des
del Pregoner s’ho podrien repassar
una mica abans de prémer l'enter. I
és que, tant en la versió en la
llengua d'ací, com en la que ens van

dur després, ens hem quedat una
mica descol·locats en vore d’on
diuen era el grup que l'ha
organitzada: “Benicassal”. Hem
regirat cel i terra, mapes antics,

nous, passats, bibliografia diversa i
no hem trobat enlloc un poble amb
aquest nom. I si no us creieu el que
diem, ací teniu el mail que ho
demostra. 

ve de la pàgina anterior

PRESENTADA 
LA FESTA PER LA LLENGUA

Benicarló està ultimant els detalls de la Festa
per la Llengua que tindrà lloc el pròxim 6 d’abril. 

El representat de l’entitat coordinadora de la Festa,
Ximo Bueno, anunciava que els actes s’iniciaran el 28
de març  i conclouran el dia 6 d’abril, jornada dedicada
plenament a la festa.  El pressupost  es situa entre els
5.000 i 6.000 euros, aportats per les AMPES locals,
Alambor , ajuntament i Diputació de Castelló.
L’esborrany de l’agenda inclou conferències, debats-
col·loquis, concerts de rock i recitals,  o  espectacles
infantils. Així, per el dia 28 l’esdeveniment se inaugura
amb la projecció del documental “Carles Salvador, la
llarga vida de les paraules”. 

Però el gruix de les celebracions seran el dia 6 ja
que des de les 9 del matí es succeiran les activitats a
la plaça dels Mestres del Temple. Tallers, Cercaviles,
actuacions, xarangues, cantaors, lloes, ball rock
acrobàtic, dolçainers... i tot un seguit d’actes que
seguiran a bon ritme fins el moment de la cloenda, que
faran  la Rondalla de Morella i Veniu a cantar.

Aquest diumenge 9 de Març ha estat un dia històric pel
PSPV. Per primera vegada s’han celebrat primàries
obertes per triar al candidat a la Presidència de la
Generalitat Valenciana, un fet que ha significat aprofundir
en la democràcia interna del Partit Socialista.

A Benicarló l’agrupació local ha estat durant tota la jornada
molt concorreguda, exercint el dret al vot el 85% del cens. El
resultat dóna com a clar guanyador a Ximo Puig, que ha
obtingut 174 vots (90,15%) pels 19 vots ( 9,85%) de Toni
Gaspar. Des de l’agrupació local agraïm el suport de totes les
persones que s’han aplegat a la nostra seu per participar en
aquesta jornada històrica, en la que han participat unes 55.000
persones al llarg de tot el País.

També, com no, felicitar als dos candidats i en especial, a
Ximo Puig, que amb el 70% dels vots totals, ha quedat
proclamat candidat del PSPV a la Presidència de la
Generalitat.

Primàries del PSPV
text i foto NOTA�DE�PREMSA PSPV�BENICARLÓ
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NISSAN X TRAIL
La Policia Local de Benicarló ha adquirit dues nous vehicles

patrulla que renovaran la flota i suposaran una millora en la
prestació del servei. Es tracta de dos vehicles Nissan X-Trail,
un d'ells preparat per al trasllat de persones detingudes. Els
dos vehicles disposen de l'equipament policial necessari i
permetran la prestació d'un millor servei als ciutadans. Els
quatre vehicles patrulla són dels anomenats tot-terreny, una
opció que la Prefectura de la Policia va considerar essencial
atès que Benicarló és una població d'alt risc d'inundacions. 

MATRICULACIÓ ESCOLAR
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.

BREUS (VA DE MATRICULES)

text i foto REDACCIÓ

L'Ajuntament de Benicarló, en col·laboració amb
Onada Edicions, ha convocat la primera edició del Premi
Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de
Benicarló, amb l'objectiu d'incentivar i promocionar la
lectura a través dels àlbums il·lustrats destinats al públic
infantil.

La regidora de Cultura, Nieves Eugenio, i l'editor d'Onada
Edicions, Miquel Àngel Pradilla, han presentat les bases del I
Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de
Benicarló, una aposta decidida de la Regidoria i l'editorial per
la promoció de la lectura entre el públic infantil. El premi tindrà
una dotació econòmica de 3.000 euros i està adreçat a autors
de qualsevol nacionalitat amb obres il·lustrades de temàtica
lliure, escrites en valencià, castellà o anglés i dirigides a un
públic infantil. Els participants hauran de presentar un o més
projectes on descriguen el contingut i un mínim de tres
il·lustracions completes, entre d'altres. L'obra premiada serà
publicada per Onada Edicions durant els 12 mesos posteriors
a l'anunci del veredicte. Pel que fa als terminis, els treballs es
podran presentar fins al 30 de maig de 2014. Amb aquest
premi, que naix amb vocació de continuïtat, la Regidoria de
Cultura pretén fomentar la creació de nous lectors en un
moment en què l'edició de llibres està passant per moments
delicats. A pesar d'això, la literatura infantil continua sent un
dels gèneres que es mantenen, i l'edició d'àlbums infantils es
pot considerar que fins i tot està en auge. Per completar la
difusió del premi, la Regidoria organitzarà activitats paral·leles
que giraran al voltant del món de la il·lustració.

Benicarló convoca un Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat

text REDACCIÓ

L'adjudicació de l'aeroport de Castelló i la pròxima obertura
del parc submarí enfront de les costes de Peníscola han
aconseguit captar l'atenció de turoperadores importants. Així
ho va constatar el passat cap de setmana l'Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola, a través del seu soci Barracuda, que va
estar present en el Dive Travel Show a Madrid, un certamen
especialitzat en busseig que ha servit per a establir contactes
que es podrien materialitzar amb la visita de gran nombre de
turistes russos, anglesos i alemanys. El bussejador encaixa
amb un perfil de turista de poder adquisitiu mitjà- alt en el cas
del turista espanyol i alt o molt alt en el cas dels internacionals.
El busseig en el nord de Castelló podria ampliar aquest estiu
el perfil de l'afeccionat que freqüenta el seu litoral per a
practicar immersions. 

Actualment, un 80% dels turistes que acudeixen a les
costes de Benicarló, Peníscola i Alcossebre  per a  practicar

busseig són espanyols i la resta procedeixen majoritàriament
de Bèlgica i França. No obstant això, després dels contactes
establits en la fira de busseig de Madrid amb una central de
reserves molt important de Saragossa, especialitzada en
busseig, s'ha obert una nova via per a l'arribada d'afeccionats
procedents d'Anglaterra, Alemanya i Rússia.

TURISME DE BUSSEIG, L'ESPERANÇA DEL NORD DE LA PROVÍNCIA 

text i foto REDACCIÓ
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Nova victòria del juvenil A de el Benicarló base futbol,
en partit disputat el passat cap de setmana en el Javier
Marquina del Grau de Castelló davant el San Pedro, per 3
gols a 1. Van marcar Jairo, en dues ocasions i Genis. 

El juvenil benicarlando va jugar amb Adrián Ripollés,
Matías Cardozo, Carlos González, Francisco Dura (TA, min.

16), Carlos Rico, Miguel Roca (Xavier Bel, min. 72), Miguel
Jairo (Joan Palau, min. 88), Alejandro Chavalera (TA, min. 24),
Genis Rodrigo, Alejandro Ferrer (José Marzal, min. 85) i Julián
Ciubotaru. 

El marcador: 0-1 min. 5, Miguel Jairo, de penalty. 0-2 min.
24, Genis Rodrigo. 0-3 min. 45, Jairo Baena. 1-3 min. 77
Oscar Rodríguez. 

En el pròxim partit visitarà el Municipal Angel Alonso l'Acero
B, cuer des del primer partit. 

Fútbol: El juvenil A del Benicarló Base Fútbol s’imposa al camp del San Pedro per 1-3

text i foto VICENT�FERRER

Benicarló va celebrar un dels últims actes de la Festa
de la Carxofa amb l el II Concurs de Cuina i Serveis de la
Carxofa. 

L'acte es va celebrar en les instal·lacions del Centre
Integrat Públic de Formació Professional i va comptar amb la
participació de vuit equips procedents de Castelló, Cambrils,
València, Benidorm, Sitges i Benicarló. La iniciativa es va
engegar l'any passat per part de la Regidoria d'Agricultura i el
centre educatiu amb l'objectiu de promocionar la carxofa i
implicar als joves estudiants en l'elaboració de noves
propostes gastronòmiques relacionades amb el producte
estavella de Benicarló.  Els dos equips que presentava el
Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló
van aconseguir el primer i segon premi. L'equip format per
Ariadna Pla i Rodrigo Castell, del Centre Integrat Públic de
Formació Professional de Benicarló (CIPFP), era el guanyador
mentre que el segon premi ha estat per a l'equip format per
Cristian Millan i Rafael Villalba, també del CIPFP. Enguany, a
més, s'ha reconegut també al millor cuiner, que ha estat per al
representant de l'Escola d'Hoteleria de Sitges, i al millor
cambrer de sala, que s'ha endut la representant de l'Escola
d'Hoteleria Ciudad del Aprendiz, de València.

Per a la valoració de les diferents propostes es va constituir
un jurat tècnic, format per Federico Añó, inspector de l'Àrea de
Salut, i Hèctor Roca, xef del restaurant El Tràngol i antic
alumne de l'escola. També va haver un jurat de presentació
dels plats format per Ester Segura, directora del CIPFP,

Eduardo Arín, regidor d'Agricultura, Guillermo Edo, gerent de
Benihort, Manolo Rico, president de l'Agrupació de
Restaurants i David Buj i Vicent Flors, en representació de la
IGP Vins de la Terra de Castelló. El jurat de la cata de vins
estabá format per Manolo Rico, David Buj i Vicent Flors. Els
equips van començar a elaborar els plats a partir de les 9.15
hores. El primer concursant va presentar la seua creació
davant el jurat a partir de les 11:00 h i l'últim ho va fer sobre
les 12.45 hores. A més, els alumnes de Serveis van realitzar
una cata de vins, mentre els alumnes de cuina elaboraven els
plats. 

CONCURS DE CUINA DE CARXOFA DE BENICARLÓ 

text i foto REDACCIÓ

La Regidoria d'Esports de Benicarló ha engegat una
campanya de conscienciació per a fomentar valors
educatius, de formació i de no violència en la pràctica
esportiva. 

Sensibilitzar als 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 n’és una
excepció. És habitual en els camps de futbol, però també en
la pràctica 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 a intentar eradicar accions i comportaments que no

beneficien a ningú, i menys encara als més menuts, engegant
una campanya dirigida sobretot als clubs que treballen amb
esports de base. La campanya tindrà quatre grans línies
d'actuació, que se centraran a conscienciar als clubs i
inculcar-los la cultura educatiu-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 es lliurarà en la Gal·la 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 a
denunciar qualsevol tipus d'incidència.

BENICARLÓ PREMIA L'ESPORTIVITAT

text NATÀLIA�SANZ
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Tres victòries va sumar el cap de setmana passat el
Club Bàsquet Benicarló i dues derrotes, una d'elles
motivada per la falta d'actitud de l'equip davant un rival al
que es va poder guanyar tot i que la dels junior es pot
considerar normal, amb el típic arbitratge “valensianet”
en Lliria. 

SÈNIOR MASCULÍ 
SAN JOSÉ 56, CB BENICARLO 48 
La setmana passada dèiem que hi havia una falta d'actitud

i de compromís notables doncs bé ens reafirmem, al sènior li
falta compromís i el dissabte va haver-hi jugadors que no van
estar. En un partit dolent guanyà el que més va posar, sols 9
punts en el primer quart i un últim amb 7 punts van condemnar
la sort del visitant. Va semblar que la cavalcada del ninot era
el que l'equip benicarlando havia anat fer a València. Cal
recapacitar i tenir clar el que es vol, segons sembla en els
últims partits res bo es pot esperar, sols els jugadors poden fer
canviar d'opinió. 

JUNIOR MASCULÍ 
CB LLIRIA 64, CB BENICARLO 49 
Bon partit en el que fins al final del tercer quart van estar

lluitant per la victòria, però en l'últim quart els locals van
estrènyer moltíssim, amb el beneplàcit dels àrbitres, i van
acabar amb un parcial de 22-5. El que s'ha dit un arbitratge
molt casolà i uns bons tres quarts. Cal créixer i sols així hi
haurà opcions en finals com este. 

JUNIOR FEMENÍ 
CB BENICARLO 66, CB MARISTAS 69 
Bona primera part de les benicarlandes, amb fluïdesa i

bons percentatges de tir, que va permetre arribar al descans
amb un marcador favorable 40-33, però en la represa, el rival
més jove però amb moltes ganes es va emportar el triomf. 

CADET MASCULÍ 
CB BENICARLO 63, CB BORRIANA 59 
Partit molt disputat, en el qual cada equip va jugar les

seues cartes, als benicarlandos els van fallar les forces i sols
un rabiós final va fer possible la victòria, que d'haver caigut de
cara visitant tampoc haguera estat injusta. Cal ser més
consistents per a evitar finals com este, amb rivals de major
importància el resultat haguera estat un altre. 

CADET FEMENÍ 
CB ONDA 32, CB BENICARLO 88 
Fàcil victòria davant d'un rival amb sols 7 jugadores, i tal

com avançava el partit la diferència creixia de manera clara.
Les benicarlandas li van posar velocitat i ganes, açò els va
permetre una clara victòria davant d'un rival que acabà lliurat
al bon joc benicarlando. 

ALEVIN MASCULÍ 
CB BENICARLO 73, VINAROS 65 
Victòria que es va decidir en els instants finals, gràcies a un

triple providencial que va permetre guanyar després d'un partit
molt igualat, en el qual ambdós equips ho van donar tot. el joc
com a equip, amb una molt bona actitud, els va permetre
guanyar aquest derbi. Cal seguir per aquest camí. 

BÀSQUET: L’equip sènior torna a donar la d’arena davant el San josé de València

text i fotoVICENT�FERRER

Com ja és tradicional, la Coral Petiquillo i la
Coral Kylix van oferir dissabte dia 8 de març el
Concert del Ninot, enguany, a l'entrada de
l'auditori Pedro Mercader. 

Coincidint amb la Cavalcada del Ninot, les
seccions infantil i juvenil de la Coral Polifònica
Benicarlanda van interpretar un variat repertori
festiu per al públic que va omplir el hall de
l'auditori. Els més menuts, dirigits per Raquel
Maura, van cantar les conegudíssimes
“Supercalifragilísticoexpialidoso” i “DO RE MI”,
peces de les bandes sonores de Mary Poppins i
“Sonrisas y lágrimas”, per acabar amb la marxosa
“On beat”, de la sèrie Violeta. Per la seua banda, les
components de la Coral Kylix, amb Sònia Ferrer com a
directora, van interpretar “Can you feel the love tonight”, de la
pel·lícula El rei lleó, “La vida és un carnaval”, de Celia Cruz i
“Say a little prayer”, popularitzada per Aretha Franklin. Juan
Bañales va acompanyar amb la guitarra i la percussió totes
tres peces. L'actuació va continuar amb la interpretació

conjunta de les peces de Mecano “No me mires” i “En tu fiesta
me colé”.  Aquest concert va ser un primer tast de l'actuació
que, conjuntament amb la Coral Polifònica Benicarlanda,
s'oferirà el dia 5 d'abril a l'auditori Pedro Mercader i que porta
per títol “Sons de cinema”. Les entrades estaran disponibles
el proper dia 24 de març al Centro Óptico Eva Marín i el
donatiu serà de 4€. 

MÚSICA I DISFRESSES

text REDACCIÓ
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COMENÇA LA PLANTÀ DE LES FALLES. 
Són dies de molt treball, però també d'il·lusió. Una

setmana sencera de preparatius, plantades, primeres hores
robades a la son... la Falla Mercat Vell no volia fer tard  i des
de diumenge  tenia pràcticament muntat el seu monument
faller, que farà el 35 en el seu particular còmput de
plantades. Per a sorpresa dels vianants, el grandiós Ali Babá
de Sergio Edo desafiava les lleis de la gravetat apuntant
amb la seua espasa als que s'atrevisquen a mirar-li a la cara.
I és que la particular idiosincràsia de les falles benicarlandes
obliga a avançar aquests tràmits fallers. 

La major part de les comissions confien els seus
monuments a artistes fallers de fora de la ciutat, el que fa
que aquests s'hàgen de desdoblar a l'hora de plantar-les en
diferents ciutats. Així, al llarg de tota la setmana  la major
part de les comissions iniciaven la plantà dels seus
monuments grans, reservant la dels infantils al dijous a la nit. 

LA MASCLETÀ DE TOMÁS 
Centenars de benicarlandos es van traslladar dimarts a

València per a acompanyar a l'empresa local Pirotècnia
Tomás que, seguint la tradició, era l'encarregada de disparar
la mascletà fallera. Els autobusos van partir a primera hora

del matí rumb a la capital, en un ambient festiu que ja s'ha
convertit en tota una tradició en el programa faller de
Benicarló. Enguany, a més, s'aprofitava la visita de les
primeres autoritats de la ciutat per a fer lliurament del
distintiu que reconeix a les Falles com d'Interès Turístic
Autonòmic. L'acte va tenir lloc a l'ajuntament de València i
l'encarregat d'arreplegar el preuat guardó va ser l'alcalde de
la ciutat, Marcelino Domingo, en presència de les Falleres
Majors del municipi, Griselda Ros i Alba Ribera. 

A les dues de la vesprada, com mana la tradició, s'iniciava
el dispar de la singular mascletà, un exemple d'integració
social. I és que els envasos de paper i cartó de tots els trons
terrestres utilitzats en l'espectacle pirotècnic havien estat
realitzats en els Centres d'Educació Especial de Benicarló i
Torreblanca. Fa més de deu anys que Pirotècnia Tomás
encarrega aquests treballs als usuaris de l’IVAS, amb els
quals manté una fluida relació. La tradicional traca
valenciana obria la mascletà, seguida de descàrregues de
xiulets de tres tons juntament amb carcasses de tro. Li
seguien efectes digitals de volcans d'efectes sonors
juntament amb ràfegues de trons terrestres. A continuació,
una seqüència digital de volcans de serpentines juntament
amb trons d'avís des dels laterals de la plaça, servia
d'avantsala al potent final, format per una rematada aèria i
terrestre de trons. En total, s'utilitzaven 3.267 unitats. La
festa, ja estava al carrer. 

ve de la pàgina anterior

Divendres passat a la tarda, en la seu social del Club
deportivo Benicarló, l'actual Junta Gestora anunciava que
el deute que arrossegava el club, d'anteriors temporades,
de quasi 36.000 euros, ha estat cancel·lat després de
llargues negociacions amb l'empresa que va adquirir el
deute, Viento-1, de la desapareguda Caixa Penedés. 

Pedro Baca va començar per indicar que la gestora havia
aconseguit tancar un capítol econòmic molt preocupant, d'un
deute que ascendia a 33.078,99 euros. Ampliant el tema Pablo
Ferrer, encarregat dels temes econòmics per a indicar que
“aqueix deute era de 25.445.38 euros, més els interessos de
demora 7.633,61. Poc després d'iniciar-se la temporada, el 6
de setembre de 2013 l'empresa que va comprar el crèdit va
realitzar un embargament als comptes del club, per un valor de
8.345.46 euros. Van seguir negociant per a cancel·lar el deute
i el 27 de febrer d'enguany se'ls va remetre un xec per 10.000
euros, la qual cosa va sumar un pagament final de 18.345,46
euros”, sent la resta la quitació que es va aconseguir de
l'entitat que va comprar el deute a la desapareguda caixa

d'estalvis, per a ensenyar al final l'escriptura per la qual se
certificava el tancament del deute del club”. 

El regidor d'esports, Joaquín Pérez Ollo, va indicar que
juntament amb el d'Hisenda, José María Serrano, s'havia
ajudat a l'entitat en tot tipus de negociacions per a aconseguir
eliminar aqueixa llosa econòmica. Després, Juan Bosch, com
a portaveu de la Gestora va afegir, “hem aconseguit, amb
l'ajuda de moltes parts cancel·lar un deute que s'arrossegava
des de fa uns anys, amb el que la nostra labor acabarà a final
de temporada, que serà quan convocarem eleccions a la
presidència del club. Vull afegir que a més de tota aquesta
labor, la plantilla de l'equip està al dia, ja que el passat dia 28
van percebre la mensualitat de febrer”. 

Una gestora que en un any ha aconseguit, a més de tancar
el deute, demostrar que amb el treball conjunt tot és possible i
que no hi ha ningú imprescindible en el món del futbol i que
quan gent que ha estat lligada a aquest esport es marca una
meta l'aconsegueix. 

Finalment es van indicar els preus per al derbi del Maestrat,
a disputar el dissabte 15 de març a les 17.00 hores entre el CD
Benicarló i el Vinaròs CF: entrada general 10 euros, socis 5
euros. 

Futbol: El Club Deportivo Benicarló anuncia que ha cancel·lat el deute que arrossegava
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Benicarló ha entrat a l’Olimp de les úniques sis
ciutats falleres amb declaració de Festa d'Interès
Turístic Autonòmic. Ho ha fet fent valdre “que som els
que més al nord de la Comunitat Valenciana les
celebrem, a més dels 41 anys que duem plantant
monuments fallers en la ciutat”. Pedro Manchón,
president de Junta Local Fallera, no podia amagar la
seua satisfacció mentre l'alcalde Marcelino Domingo
anunciava la resolució de la conselleria d'Economia.
L'edil va explicar que “han estat molts els tràmits per a
aconseguir aquesta declaració. Però del que més
orgullós me sent és que hem demostrat que, per sobre
de la política, els benicarlandos som capaços d'unir-nos
per a aconseguir coses que són bones per a tots”.
Xàtiva, Sagunt, o Cullera, entre unes altres, ostenten
aquest distintiu “que ens dóna un plus de qualitat a les
nostres celebracions”, va sostenir l'alcalde. 

PREMIS I COMPETICIONS FALLERES
Amb aquesta bona notícia Benicarló continuava dissabte

passat amb l'intens cap de setmana ple de celebracions
falleres. El divendres la Falla El Grill desvetllava els
guanyadors del concurs de maquetes falleres convocades
entre els col·legis de la ciutat. En aquesta primera edició,
van ser els xiquets del CEIP Francesc Català qui
aconseguien alçar-se amb la banderola. Ja a la tarda, la

ciutat s'omplia amb la sàtira de les 13 comissions falleres,
que van desfilar en una de les més multitudinàries
Cavalcada del Ninot que es recorda a la ciutat. Com és
habitual, les comissions van recrear la temàtica dels
monuments que plantaran en les seues demarcacions. 

Bruixotes, abillaments medievals, pirates... Els fallers no
van deixar res a l’atzar i des de les set de la vesprada,
recorrien el circuit urbà fitat per a la cavalcada. Les
carrosses posaven el punt de color al seguici, mentre que les
coreografies resolien dies i hores robades al somni per a
traure al carrer una cuidada posada en escena. Un riu de
festa que no va deixar indiferent ningú i que va ser el
prolegomen d'una animada festa que es va celebrar a la nit
en la carpa de la Falla El Campanar. 

NINOTS INDULTATS 
Les falles Els Cremats i El Caduf van aconseguir indultar

els seus ninots del foc. En el cas de la jove comissió Els
Cremats, que enguany compleix el seu vint aniversari,
s'erigiria amb el guardó en la categoria de falles grans
gràcies a la creació ideada per l'artista faller Xavi Ribes. Els
pecats cabdals inspiren aquesta innovadora creació, molt en
la línia de la jove comissió. En el cas del Caduf, és l'artista
benicarlando Dani Ballester qui, per segon any consecutiu,
s'alçava amb el guardó. Un conte de prínceps i princeses
falleres que viu la comissió des de fa 37 anys. Els premis als
Ninots indultats obrien pas a la plantà, que diumenge
avançaven algunes comissions del municipi aprofitant la
jornada festiva. 
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FALLES: FESTES AMB DECLARACIÓ D’INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC

Aquest cap de setmana del 8-9 de Març, a la piscina
olímpica de Castelló, va tindre lloc el campionat de la
Comunitat Valenciana de les categories júnior i absoluta
amb participació de 259 nedadors de 27 clubs de la
comunitat.

L’equip del CNB, dirigit per Myriam Martínez, va estar format
per 15 nedadors: 

Miguel Piñana, Carlos Fuente, Alberto Añó, David
Valdearcos, Marc Vea, Lucía Piñana, Marta Valdearcos, Irene
Sorando, Nerea Sorando, Gisele Mateu, Carla Fresquet,
Clàudia Barrachina, Cristina García, Ester Segura i Gemma
Rillo.

Les actuacions més destacades de la categoria júnior foren
la medalla de plata  de Gisele Mateu (subcampiona
autonòmica) a la prova dels 200 papallona i el 4t lloc de
Clàudia Barrachina amb una gran marca que es la segona
millor de la història del club Natació Benicarló, als 400 estils.

A la categoria absoluta, molt bona actuació de Irene
Sorando, 5a classificada als 200 papallona amb un nou rècord
del club Natació Benicarló. Irene també va batre els rècords
del club dels 50 i 100 papallona. La seua germana, Nerea
Sorando, va establir nous rècords del club Natació Benicarló
als 50 i 200 esquena.

En conjunt, va ser un molt bon campionat per al nostres
nedadors que milloraren, en molt casos, les seues marques
personals.

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

a la llibreria Grèvol de Benicarló.

CAMPIONAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA JÚNIOR I ABSOLUT A CASTELLÓ 
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