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Dissabte 8 i Diumenge 9 de Març, a la piscina municipal
de Benicarló, es va disputar la 5a jornada de la lliga
provincial de promeses amb la participació de: CN
Aquàtic, CN Castàlia Castelló, CN Onda, CN Vila real, CD
Lledó, CN Azahar Vila Real, CN Vall d’Uixò, CN Albacora,
CN Vinaròs i CN Benicarló.

L’equip benicarlando, dirigit per Lucía Vicente, va presentar
un total de 30 nedadors:

Sergi Saura, Raúl Carbó, Víctor Montserrat, Pablo Ebrí,
Alicia Sorlí, Marina Segura, Laura Jiménez, Lara Rodríguez,
Nerea Martín, Diego Pérez, Yeray Cervera, Isaac Vendrell,
Hugo Desir, Maria Verge, Noemí Verge, Henar Àvila, Hugo
Beser, Eric Alberich, Claudio Dragoste, Dylan Villanueva,
Oscar García, Aitor Gil, Joan Martín, David García, Paula
Falcó, Marta Cheto, Sara Vea, Eva Valdearcos, Sara Troncho
i Laura Verge. 

Individualment va destacar la gran actuació de David
García que va guanyar la prova dels 200 estils de la categoria
benjamí, any 2002.

Per equips, als relleus, meritoris segons llocs del club
Natació Benicarló en categoria benjamí femenina i masculina.

En general, van tindre moltes millores de marques
personals i les entrenadores quedaren satisfetes del
rendiment de les promeses del Club Natació Benicarló.

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

a la llibreria Grèvol de Benicarló.

5a JORNADA DE LA LLIGA PROMESES A BENICARLÓ

text i foto CNB
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Els atacs i el menyspreu a la nostra llengua en ple
segle XXI són constants, tot i els intents des de diferents
sectors de la societat valenciana de situar-la en el lloc
que li correspon. Ara ha estat l’entitat Maestrat Viu qui
denúncia públicament la castellanització que RENFE fa,
a la seua pàgina web, dels noms dels nostres pobles.  

Qui és Maestrat viu?
Maestrat Viu es forma en l'estiu del 2011 a partir de

diverses reunions de diverses persones i col•lectius d'arreu
del Maestrat amb gent d'Escola Valenciana en l'ermitori de
Sant Pau d'Albocàsser. El lloc triat no va ser casual, atés que
va ser al mateix ermitori de Sant Pau d'Albocàsser, on a l'any
1933, Carles Salvador, Enric Soler i Godes, Antoni Porcar
Candel i Francesc Boix Senmartí van organitzar la I Colònia
Escolar Valencianista. Per tant, ací va el nostre homenatge
a les persones que van creure que era possible fer al
Maestrat cultura cívica valencianista, fer persones amb una
consciència cap a la llengua i la cultura pròpia, i estima pel
país. En esta línia de treball, intenta treure el major profit de
les seues accions de defensa i denuncia dels atacs que
pateixen les nostres senyes d’identitat. 

MAESTRAT VIU denuncia públicament la voluntat

desorientadora, espanyolitzadora de la denominació de les
ciutats i pobles valencians que atura el procés de
normalització lingüística. L'estat, i les empreses de l'estat,
recorda l’entitat, estan obligats a defendre el patrimoni
cultural i lingüístic. “I com és sabut, no hi ha cap altre
element més simbòlic i més transcendental per a una cultura
que no siga la seua llengua. La nostra llengua, amb la
correcta escriptura, d'acord amb les normes ortogràfiques
fixades per l'acadèmia de la llengua, que és el màxim
exponent de la nostra expressió com a poble. I escriure
malament els noms dels nostres pobles és un atac directe a
la nostra cultura i al nostre poble, és una mostra de voluntat
de subordinació i d’aniquilació que s’ha perseguit durant els
3 darrers segles”.

La nostra particular toponímia
El nomenclàtor de la toponímia dels pobles valencians es

va establir en els anys seixanta per filòlegs i estudiosos com
Sanchis Guarner, i en època democràtica es van oficialitzar,
en alguns casos de manera immediata i en altres de manera
progressiva, passant primer per una doble denominació i
després a la forma genuïna exclusiva. No obstant això,
“l'empresa RENFE desatenent la denominació oficial dels
pobles valencians, en la seua web, concretament en
l'aplicatiu de destinacions de la venda de bitllets, adopta
denominacions no oficials, que no són altra cosa que la
denominació castellana del nom, quan el nom oficial és
exclusivament en valencià”. 

Els casos més flagrants en la comarca del Maestrat són
Vinaròs i Alcalà de Xivert, dos denominacions perfectament
acceptades a nivell local. El primer cas apareix amb dues
entrades diferents: "Vinaros" (sense accent) i "Vinaroz".
Maestrat Viu recorda que “és sabut que el topònim de
Vinaròs és dels primers que adopta la denominació en
valencià només entrada la democràcia. A més, l'Ajuntament
de Vinaròs va fer una campanya recentment perquè la gent
de fora aprenguera a dir "Vinaròs" en comptes de "Vinaroz"”.
El segon cas, el d'Alcalà de Xivert també té dues entrades
diferenciades: "Alcala De Xivert" i "Alcalá De Chivert", quan
l'oficial és exclusivament en valencià. 

“És curiós que la denominació no oficial apareix amb
accent, "Alcalá De Chivert", posat que no hi ha cap altra
localitat de tota Espanya, en qualsevol de les llengües
d'origen, que se li haja posat corresponentment l'accent (ex.:
"Cordova" i "Caceres"; en fi, un element de desorientació
lingüística més”, lamenten. 

Uns altres casos són les dobles denominacions, com
podria ser el cas de Peníscola, que oficialment manté la
doble denominació Peníscola-Peñíscola. Ara bé, a Renfe,
“no es manté com una doble denominació sinó com a dues
localitats diferents: una és "Benicarlo-Peniscola" i l'altra
"Benicarlo-Peñiscola", de manera que la desorientació d'un
viatger nouvingut se'n pot fer creus de l'existència de dos
localitats que pràcticament es diuen igual”

text REDACCIÓ

EL CENTRALISME RADIAL
RENFE castellanitza els noms dels pobles i ciutats del nostres país

Aquesta setmana s'ha presentat  al nostre ajuntament el
XXII Campionat del Món de Pesca Mar-Costa de clubs, que se
celebrarà en platges de Benicarló i Peníscola, del 5 a l'11
d'abril, i que organitzarà el club de Pesca Esportiva, que ja el
passat any organitzara amb gran èxit el Campionat d'Espanya. 

El president del club organitzador, Agustín Marzá, va donar
a conèixer detalls d'aquesta competició, que tindrà com a
marc la Platja de la Mar Chica, de grava i fons sorrenc de
Benicarló, amb una longitud d'un quilòmetre i en la Platja Nord
de Peníscola amb uns 5.000 metres d'arena, en alguns trams
artificial, i el més important, a sols 40 metres de l'hotel on
s'allotjaran les quasi 300 persones entre concursants, àrbitres,
federatius, familiars i acompanyants. 

El president de l'espanyola, José Luís Bruna, ha agraït
primer l'esforç del club organitzador i indicar la bona gestió en
la promoció de l'esport de la pesca de la seua homòloga de la
valenciana, “les ciutats de Benicarló i Peníscola són un
atractiu de primer ordre, i durant els dies de campionat els
participants i acompanyants podran gaudir de les magnífiques
platges, els seus espectaculars monuments i el seu excel·lent
i variada gastronomia. Van a arribar els millors clubs del món,
tant d'Europa com d'Amèrica, la qual cosa servirà de promoció
internacional a ambdues ciutats”. 

Tancava l'acte de presentació l'alcalde de la ciutat,
Marcelino Domingo, per a indicar “les nostres platges, part del
nostre patrimoni més valuós, seran l'escenari d'una
competició que acollirà a més d'un centenar d'esportistes
procedents de tothom, i és per aquesta raó que els
benicarlandos ens bolcarem a fer que la seua estada i la dels
seus acompanyants siga el millor possible. Com a alcalde vull
agrair als organitzadors el fet d'haver confiat en la nostra ciutat

per a acollir el campionat i sols em queda desitjar que la
competició siga un èxit”. 

El Campionat del Món de Pesca Mar-Costa Clubs, està
convocat per la Federació Internacional de Pesca en el Març
La cerimònia d'obertura del campionat tindrà lloc en el Castell
del Papa Lluna i el lliurament de medalles, trofeus i distincions,
al Parador Nacional de Turisme de Benicarló. 

Presentat el Campionat del Món de pesca que se celebrarà del 5 a l’11 de abril

text i fotos VICENT�FERRER
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Desorientació per culpa de la llengua
Amb les dobles denominacions de Benicàssim,

Castelló de la Plana i Sagunt apareix primer la
denominació valenciana i després la castellana, diguem
que l'actuació seria correcta oficialment, per exemple
"Sagunt/Sagunto", però de nou no apareixen els accents
"Benicassim/Benicasim", "Castello De la
Plana/Castellon De la Pl.". Tampoc no deixa de ser un
altre sense sentit que apareguen com a dues parades
diferents "Valencia San Isidro" i "Valencia Sant Isidre", i
com a dues paredes diferents "Valencia Estacio Del
Nord" i "Valencia Estación del Norte", quan són
exactament la mateixa. Per contra, hi ha parades que
estan exclusivament en valencià sense cap problema,
com "Valencia-Cabanyal" o "Valencia Font de Sant
Lluis", que seria la manera digna d'actuar amb la
toponímia valenciana. 

Altres exemples
A la comarca de la Costera també trobem una joia i

és que si demanes d'anar a Xàtiva, pots anar a "Xativa",
però alerta pots anar a Xàtiva per un altre camí, pots
anar per "Jativa". És terriblement desorientadora
aquesta política de recuperar denominacions no oficials
per tal de desestabilitzar la normalització de la toponímia
valenciana.

A la comarca de la Marina, la localitat afectada és
Xàbia, que no apareix amb la denominació valenciana
per enlloc, només trobem la castellana "Javea-Bus",
quan la denominació oficial almenys és bilingüe Xàbia-
Javea.

I finalment, encara trobem un parell de perles més a
l'extrem sud. La ciutat d'Elx, contràriament a la resta de
les ciutats que hem citat més amunt, apareix amb la
denominació valenciana en segon terme "Elche Parque-
Elx Parc". Però per si fora poc, d'acord amb la parada
"Elche/Elx Carrús", les estacions d'Elx no mantenen
denominacions paral•leles en castellà i valencià, posat
que mentre en castellà t'atures a "Elche", en valencià
t'atures a "Elx Carrús". Més desorientació, per si no en
teníem prou en baixar del nord. Però el despropòsit
continua perquè Petrer, que té aquesta denominació
com a oficial, també apareix amb la denominació
castellanitzada, com si compartira espai com a oficial
amb la valenciana oficialment, però per embolicar-lo
també apareix amb dues entrades diferents, com si foren
dues parades diferents: "Elda-Petrel" (amb la
denominació no oficial) i "Elda-Petrer" (que és l'oficial).

ve de la pàgina anterior

Sembla que la història es repeteix. És més, estic segur
que hi haurà qui no es creurà el que contaré avui sobre
l’expedició que ben amorosament vam preparar el papa i
jo a la ciutat de Tavernes Blanques per vore si la
remuntada del CDB es confirmava després de la gloriosa
victòria contra el Vinaròs. 

Per no enganyar  ningú. No vaig poder assistir al partit de
futbol perquè, com ens ha passat tantes i tantes vegades,  ens
vam quedar a mitjan camí. Mon pare és així. I jo em penso que
també sóc una mica com ell. En resum. La mama va dir que
era Quaresma i ella no sortia de casa i el papa i jo i la Magot
vam acabar, encara no sé com, detinguts pels municipals de
Castelló per escàndol a la via pública. I tot és perquè la meua
nóvia sent una miqueta de música i se li’n van les cames. Les
cames i la samarreta i els sostenidors i tot i vinga el meneo i
vinga la contorsió eufòrica i impossible. Com que anàvem bé
de temps vam decidir parar a capital de la província per
prendre un frugal refrigerio.  El papa es va entossudir a anar
al Mesón del Vino però es veu que ara això ja no ho fan. S’han
fet fins els castellonencs i davant de l’estació vella han
plantificat unes carpes per menjar i xamar. Allà que vam fer
cap, no cal dir-ho. A la tercera cervesa ja érem amics de tots.
La Margot, per deformació professional diu ella, no feia més
que portar senyors a la barra i fer-los que la invitaren a
xampany. Quin disgust. Després pretenia que una d’aquells
xicots que despatxava li pagara una comissió per totes les
ampolles que havia venut. Quina vergonya vaig passar. Mon
pare va triomfar una vegada més i va entrar en dura
competència amb un nadiu a vore qui era capaç de beure’s
més cerveses. Va perdre i ens va tocar gratar-nos la butxaca.
Presos ja d’una desfermada eufòria i atés que no podíem

agarrar el cotxe si no volíem que ens llevaren tots els punts del
carnet, ens en vam anar els tres al pregó. Quin mal
pensament. Ens vam posar davant de la presidència. Cara a
cara amb el senyor Alberto Fabra. Cada vegada que passava
algun grup de danses regionals la Margot s’hi posava a ballar
imitant maldestrament els moviments de les balladores. Mon
pare les aücava a totes: xiques, va, va, ensenyeu una mica les
cames!!! Quina vergonya, insisteixo. El pitjor va ser quan es va
apropar un grup de batucada. Margot que s’ho va vore es va
llençar al mig dels tabals. Sense adonar-me’n de res ella ja
estava amb els pits enlaire i fent l’acció d’abaixar-se els shorts
que duia, el papa grapejant-la davant de tots i quatre
municipals intentant tapar-li les vergonyes (unes vergonyes
redones i rotundes) amb una bandera quadribarrada i una part
verda en un dels extrems. El president de la generalitat, tan
formal ell, cridant com un boig: que los encieden, que los
encieden. La gaiatera major tapant-li els ulls a la gaiatera
infantil i l’alcalde de Castelló  plantat cantant “Rotllo i canya”
per dissimular. 

Vam passar la nit tancats en no sé quina dependència
municipal  fosca i humida i vigilats per un municipal folklòric
que ens va contar diverses vegades la llegenda de Perot de
Granyana. Quins tragos més amargs. 

De matí manyana ens en vam tornar capcots cap a casa.
Sense haver fet jo el meu treball periodístic –quina vergonya
més gran, torno- i, el que és pitjor, sense saber què havia fet
el Benicarló. 

Una vegada més, la humiliació de mirar-m’ho per Internet.
El Benicarló va empatar a un al minut noranta-quatre en
transformar Marcos Cano un penal que els locals van
considerar injust i fora de temps. Ja està bé que de tant en tant
també ens en toque alguna. 

Des d’ací faig la ferma promesa de no endur-me més mon
pare a cap banda. Fem riure allà on anem. Ara, que si no ve
ell, qui em pagarà els viciets que tinc?  

EMPAT IN EXTREMIS 
text VICENT T. PERIS
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LOCAL ESPORTS

Benicarló va recuperar la normalitat en els seus carrers
després de més de deu dies de festejos fallers. 

Dijous era moment per a la major part de les comissions i
els serveis de neteja, d'arreplegar  restes de brutícia, casals
que encara romanien en peus, llums i altres elements
necessaris per al desenvolupament de la festa. I també era
moment de fer balanç dels incidents registrats pels cossos de
seguretat. El regidor de Seguretat, Marcos Marzal, va
assegurar que, en línies generals, Benicarló ha viscut una
setmana fallera exempta d'incidents remarcables. Els danys
en bústies de correus i les denúncies per mala utilització de
petards han augmentat, mentre que els danys en contenidors
o en façanes han disminuït notablement. En total, 34
incidències, exactament les mateixes que l'any passat.
Tanmateix, s'han detectat alguns canvis en la tipologia. 

Enguany han augmentat les actuacions de la Policia Local
relacionades amb els petards i s'han produït fins a sis
decomisos de material pirotècnic. També han augmentat els

incendis en solars de les afores causats per la mala utilització
dels petards. Pel que fa al mobiliari urbà, enguany han
augmentat els danys en les bústies de correus però en canvi
han disminuït els danys en papereres i contenidors. Els danys
en façanes s'han reduït a zero, mentre que en senyalització
viària només s'han produït 3 incidències, quatre menys que
l'any passat. Les assistències sanitàries han baixat de 17 de
l'any passat a 10 d'enguany i les queixes per 'botellón' han
estat “mínimes”. Els responsables de la seguretat han coincidit
a assenyalar el bon funcionament del dispositiu de seguretat
que s'ha preparat enguany per a les falles i han destacat la
col·laboració dels casals fallers a l'hora de complir l'horari de
tancament. En aquest sentit, només s'han produït algunes
queixes relacionades amb el volum de la música, però no amb
l'horari, que s'ha complit rigorosament. El regidor també ha
destacat la presència notòria i visible dels agents de la Policia
Local de Benicarló i de la Guàrdia Civil i ha agraït la
col·laboració tant dels cossos de seguretat com dels bombers,
Creu Roja, Protecció Civil i ha fet esment especial a la Brigada
d'Obres i Serveis de l'Ajuntament, a les 13 comissions falleres
i a la ciutadana en general pel bon comportament i per la
manca d'incidents destacables.

UNES FALLES MOLT CÍVIQUES

text i fotos NATÀLIA�SANZ

Aquesta setmana es va presentar en l'Ajuntament de
Benicarló el VIII Torneig Internacional Juniors de Tennis
de Benicarló, que organitza el Club de Tennis de la ciutat.
El torneig es jugarà del 29 de març al 5 d'abril, i en ell es
podrà veure en acció als jugadors més prometedors del
tennis mundial buscant punts que els permeten entrar en
els quadres dels tornejos del Grand Eslam. 

El director del torneig, Gines Pérez, ha donat a conèixer les
dades tècniques del torneig, que tindrà una fase prèvia els
dies 30 i 31 de març, per a jugar-se la fase final a partir del
dimarts 1 d'abril. Els partits es jugaren en les 7 pistes de terra
batuda del Club de Tennis Benicarló. El pressupost del torneig
és de 20.465 euros per a cobrir les despeses d'hostalatge,
menjars i transports des dels hotels a les instal·lacions. Va
recordar el director que el club compta amb una escola amb
més d'un centenar d'alumnes i que el club té gran experiència
en tornejos internacionals, atés que també organitzen un
torneig professional femení que enguany arribarà a la
cinquena edició. 

El representant de la Federació Valenciana de Tennis,
Oscar Muntanyès va voler agrair en primer lloc l'esforç de tots

els que permeten, en aquests temps difícils, s'organitzen
tornejos, qualificant al C.T. Benicarló com una locomotora del
tennis valencià, amb un torneig setmanes abans de Roland
Garros que farà que molts jugadors s'arpropen per a sumar
punts. Jugadors com Barroso, Calvo o Tavernes jugaren
aquest torneig i tornaran a Benicarló al Campionat Junior de
la Comunitat Valenciana- 

El diputat provincial d'Esports, Luís Martínez, va qualificar
a Benicarló com a ciutat dinàmica de l'esport pel treball que
s'està fent per a promocionar tot tipus d'esports. Va afegir que
davant els tennistes citats per Muntanyès cal afegir a
Ortuñedo i Sorribes. Va acabar indicant que l'esport és un
dinamitzador econòmic per a la zona, pel nombre de
pernoctacions que se sumen amb aquests tornejos, a més del
gran nivell esportiu i recordant que la província compta amb 6
tornejos de la WTA, que cap altra província té. 

Finalment l'alcalde Marcelino Domingo va destacar que
sols 6 poblacions a Espanya acullen un torneig d'aquesta
categoria, que a la ciutat arriba a la vuitena edició, afegint que
Benicarló és ciutat de grans esdeveniments com el que es
presentarà aquest dimecres, el Campionat del Món de Pesca.
Per a acabar diumenge va animar als afeccionats a l'esport
pujar al Club de Tennis Benicarló per a poder veure en acció
a tennistes que en pocs anys seran les noves figures. 

Presentat el VIII Torneig Internacional Junior de Tennis de Benicarló

text i foto VICENT�FERRER
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ESPORTS LOCAL

Major vigilància en el camp i augment del nombre d'efectius
per a controlar la seguretat en l'àmbit rural. És el que van
demanar els manifestants convocats per l'Associació Local
d'Agricultors (ALA) a Benicarló. L'agressió patida la passada
setmana per un matrimoni d'agricultors, que van ser assaltats
en la seua casa per cinc encaputxats que buscaven diners en
efectiu, és la gota que ha desbordat  el got. “Tots estem en
perill, implorem seguretat i desitgem que açò no torne a
passar mai més”, resava el comunicat que es va llegir durant
l'acte. Francisco Vallés, representant del sindicat agrari, va
agrair el treball realitzat per la Guàrdia Civil, però va assegurar
que “açò es podia haver evitat”. En aquest sentit, va acusar
l'ajuntament de Benicarló de no complir amb les seues
promeses. “On està el lector nocturn de matrícules que s'havia
d'instal·lar en quatre punts estratègics del terme? On estan els
distintius de vehicles agrícoles? S'han perdut?”, va lamentar.
Vallés va sostenir que “ens rebel·lem davant el menyspreu” al
consell agrari local i reclamava “major inversió en seguretat”. 

Un dels néts del matrimoni agredit, José i Angelita, es va
encarregar de llegir un comunicat d'agraïment. A la
concentració, se sumaven Ramón Mampel, secretari general
de la Unió de Llauradors, l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, regidors del PP i els portaveus dels grups polítics
PSPV i Compromís, amb representació municipal. Entre els
assistents també es va poder veure al diputat provincial i
alcalde de Peníscola, Andrés Martínez i el secretari de la

Federació Valenciana de municipis i províncies, José Antonio
Redorat. 

Marcos Marzal, regidor de Seguretat,  va desvetlar que “la
guàrdia civil està treballant en diverses línies d'investigació
que no podem desvetlar i esperem que aquests individus
entren prompte en la presó”. Marzal va lamentar l'incident i va
recordar que aqueixa nit “el camp estava més reforçat que en
altres ocasions” degut al fet que era una de les jornades fortes
de Falles en el municipi.

MÉS VIGILÀNCIA AL CAMP

text i fotos NATÀLIA�SANZ

4 BENICARLO BASE FUTBOL A: Adrián, Cardozo
(Marzal, min. 76), González, Palau (Sorlí, min. 46), Rico, Roca
(Kasouan, min. 58), Jairo, Chavalera, Rodrigo, Bel i Ferrer.

1 ACERO B: Badía, Beltrán (Sancho, min. 64), Rosado,
Lozano (Juárez, min. 49), Frías, Cerezuela (Berruezo, min.
72), Almarcha, Cortina, Merlos, Navarro i Hernández (Ramón,
min. 81).

ÀRBITRE: Cornelles Vicente, col·legi valencià. Targeta
groga als locals Chavalera i Rodrigo; als visitants Juárez,
Almarcha, Navarro i Ramón; expulsà por doble amonestació a
Sancho (min. 87) del Acero B.

GOLS: 1-0 min. 48, Ferrer. 2-0 min. 62, González. 2-1 min.

74, Sancho. 3-1 min. 88, Jairo, de penal. 4-1 min. 89, Ferrer.

INCIDÈNCIES: Partit corresponent a la 24a jornada de lliga
disputat al Municipal Angel Alonso davant un centenar
d’espectadors.

El juvenil A de el Benicarló Base Futbol va aconseguir
guanyar a l'Acero B amb més dificultat del que indica el
marcador, atés que van certificar el triomf en els últims minuts
del partit. L'equip del Port de Sagunt, malgrat ser el cuer de la
taula, es va mostrar molt lluitador durant tot el partit i una mica
dur en algunes entrades, davant la qual cosa els joves
jugadors benicarlandos van imposar la seua millor qualitat
tècnica, en un matí on el fort vent va perjudicar el joc. Amb
aquesta victòria ascendeixen a la sisena posició de la Lliga
faltant sis partits. El proper partit al camp de l'Atlético
Moncadense, tercer classificat. 

El juvenil del Benicarló Base Futbol s’imposa a l’Acero B i puja a la sexta posició

text VICENT�FERRER
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Al pati de l’Escola de la Mar Irta de la Fundació Bancaixa ha
tingut lloc la cremada d’una falla senzilla però, ben especial la
qual, com explicaven les monitores de la Unitat de Respir
d’AFA Benicarló, la havien bastida amb la finalitat de cremar
desmemòries, errors de cada dia, carència d’humor, cara de
pomes agres, preocupacions innecessàries, sons
enganyoses...

I a l’acte es va afegir la Comissió de Falles de la ciutat. Un
detall que cal agrair ben de veres.

Una falla ben especial
text i fotos JAUME�ROL˝NDEZ

El passat divendres, a la seu de Compromís a Benicarló
van tindre lloc les votacions primàries per a triar tant el
cap de llista com tots els components de l’equip per a les
properes eleccions europees. El procés ha registrat un
gran èxit al llarg de tot el País Valencià, amb una
participació de més de 7.000 persones tant per vot
telemàtic com presencial. 

En paraules de Marta Escudero, secretària local de
Compromís: “estem molt orgullosos de prendre part d’este
procés innovador, d’esta aposta per la democràcia més pura.
Estem fent el procés de tria de candidats i candidates més
obert i participatiu d’Europa. Volem que el País Valencià tinga
veu a Europa i eixe camí l’iniciem amb estes eleccions
primàries”. 

“A Benicarló hem tret una lectura molt positiva del procés”,
continua Escudero; “en primer lloc perquè molta gent que no
pertany al nostre partit polític ens ha demanat participar en les
primàries de Compromís. Concretament, hem augmentat en
més d’un 30% el cens de militants de Coompromís de que
disposàvem inicialment, afegint a benicarlandos interessats en
el nostre projecte. Açò ens alegra perquè demostra que esta
nova forma de fer política, esta tria de candidats per primàries

pures és el que la gent del carrer volia i  estava demanant”,
assenyala.

A més, estem molt satisfets amb la participació, propera al
60%, molt més elevada que les xifres habituals en eleccions
europees, el que demostra de nou l’interés que ha despertat
este procés a Benicarló, afegeix la secretària local de la
formació nacionalista.

I per últim, el nostre col·lectiu a Benicarló dóna
l’enhorabona a Jordi Sebastià. alcalde de Burjassot, que ha
sortit triat candidat de Compromís a les eleccions europees, i
serà la veu valenciana i valencianista a Europa conclou
Escudero.

Benicarló acull les votacions primàries de Compromís per a les eleccions europees

text i foto NOTA�DE�PREMSA C. COMPROM˝S

La festa de la carxofa de Benicarló va posar punt i final a
l'edició XXI amb la celebració de la tradicional regata de la
Carxofa. Un total de 17 embarcacions s'havien inscrit en
aquest esdeveniment, de les quals 16 van participar en el
concurs gastronòmic. La cita, organitzada per l'Estació
Nàutica Benicarló-Peníscola, de la mà del Consell Regulador
de la Denominació d'Origen Carxofa de Benicarló i
l'Ajuntament de Benicarló va servir per a inaugurar la
temporada de vela. Per primera vegada els guanyadors van
rebre com premis productes i serveis oferits pels associats de
l'Estació Nàutica. La cita va arrancar el dissabte a les 14h amb
la primera mànega que tenia la seua eixida enfront del port de
Benicarló, una arrencada que es va caracteritzar per la poca
visibilitat a causa de una espessa boira que conforme va
avançar la regata va desaparèixer, això sí, en favor del vent.
Les embarcacions van arribar a l'altura del castell de
Peníscola i sobre les 17h totes les embarcacions havien
realitzat la seua entrada en el port benicarlando, moment just
en el qual va començar a ploure.

En categoria A, la primera embarcació a completar el
recorregut va ser MODARK amb un temps total de 1:36:59,
seguits per MARINA BENICARLO amb un temps de 1:50:02,
la HEPTA amb 1:51:59, UMA amb 1:53:57 i DANICO amb un
temps total de 2:36:56 . En el següent grup, l'embarcació
LLANGOSTI va ser la primera a arribar amb un temps total de
1:37:35, seguits molt de prop per la MIRAVENT amb 1:37:37,
la XEQUECAFE amb un temps de 2:11:52, i la TASMÀNIA
amb 2:15:31 . Quant a la categoria de promoció, el

MOONSHADOW va aconseguir creuar la línia de meta amb
un temps de 1:38:25, sent el campió del seu grup. El
AGUAMARINA va ser el segon amb un temps de 1:40:10
seguit del KARMIÑA en tercer lloc per 1:53:08 en quart lloc el
LAURA SENAR va culminar el recorregut en 1:57:17, el ANAIS
en 1:59:44 i finalment l'embarcació del CLUBDEMAR-C N
ZARAGOZA va fer el propi amb un temps total de 2:16:13 .

D'altra banda, el diumenge, es va haver de suspendre la
prova marítima, a causa de la velocitat del vent que va  arribar
a ràfegues superiors als 60km/h, que no van fer viable el
desenvolupament de la prova. Tot i això, les tripulacions van
apostar fort per jugar les seues millors bases en la cuina, que
va permetre veure plats molt elaborats i marcats per la gran
creativitat dels xefs de cadascuna de les embarcacions
participants. En aquest sentit, els cuiners van utilitzar les
carxofes donades pel consell Regulador de la Denominació
d'Origen Carxofa de Benicarló, per a elaborar els seus plats.
El jurat compost per Maribel Gil, Carxofa d’Or 2014, Iván
Alemany, guanyador del premi al millor pinxo  de carxofa 2014;
Rodrigo Castell, guanyador del concurs de cuina i serveis de
la carxofa de Benicarló; així com el president del Consell
Regulador de la D.O, Jorge Llorach; la dama del Club de vela
de Benicarló, Patricia Ribes, així com l'edil d'agricultura de
l'Ajuntament de Benicarló, Eduardo Arín; va valorar no només
el gust, sinó també la presentació, el nom i l'originalitat i
creativitat del plat. Finalment, el premi al millor plat l'hi va dur
Xe quin cafè pels seus potes de porc amb carxofa, encara que
no va ser l'únic que es va dur en el dia d'ahir, ja que també va
aconseguir adjudicar-se el premi combinat, arreplegant,
d'aquesta manera, el trofeu de la carxofa.

MODARK, LLANGOSTÍ I MOONSHADOW, 
GUANYADORS DE LA REGATA DE LA CARXOFA

text i foto REDACCIÓ
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pocs cívics, per deixar-ho fi. I no
sols la dels municipals, la de la
guàrdia civil segons hem pogut
sentir anava pel mateix camí. No
res, que les dos garites estaven
desbordades. S’entén això de les
vacances... falleres, no? De tota
manera no ens estranya venint de
Marzal i companyia com de “bonitas
son las fiestas más tradicionales
d’este pueblo”. I és que per a ells
sempre està tot bé. Tan bé com que,
segons hem pogut saber, que quan
algú anava a fer la queixa escrita
l’emplaçaven a tornar... el dilluns
després de falles. Ui, com encara no
havien fet la roda de premsa dient
que tot era tan tan guai... devien
tenir temor que algú els espatllara la
festa! Els coets a les hores
establertes, les begudes dins dels
recintes, no se servia als menors,
les pixarades als poliklins, la música
al volum permès, la brutícia cada
faller se l'enduia a ca seua... Ciutat
modèlica, sí, senyors! Una mica de
vergonya, no? Nosaltres ens

quedem amb la imatge de la falla
que us ensenyem, una de les més
presents als monuments (aclarim-
ho, les falles) de tota la geografia
fallera: els rastres de xoriços. Tot i
que tal volta faria falta una mica de
pa, no?

Merda pel terme
Aquests dies que ha fet bon

temps els tafaners hem anat a pegar
una volta pel terme. A més de
prendre el sol, afavorir la circulació
de la sang, estimular el cor i cremar
l'excés de calories que ingerim, hem
fugit del soroll dels petards que els
fallers i fallerets, oficials o no, no
paren de llançar les vint-i-quatre
hores del dia. Bé, no són vint-i-
quatre però més de divuit, sí. I així,
caminant, caminant hem vist dos
abocadors incontrolats: un a la ratlla
del terme, al revolt que gira cap a
l'aljub i camí dels Moliners i l'altre,
seguint recte per la ratlla del terme,
baix de la pedrera del Navarros.

Ja sabem que l'ésser humà és
brut per naturalesa, uns molt més
que altres, i que difícilment

acabarem mai amb la gent incívica
que llancen escombraries on els
sembla bé. Però si on embruten un
poc no ho netegem aniran un altres,
o els mateixos, i ho embrutaran
més. I per això se suposa que tenim
un alcalde i un regidor que vetlla
pels camins del poble, un altre
d'agricultura que es deuen passejar,
a peu o en cotxe pel terme, un altre
de governació que controlarà uns
municipals que també pegaran una
volta per terme i que tots ells estan
rebent una paga per complir les
seues obligacions. Doncs... “Home,
Eduardo, això és cosa teua, no?
També dels altres, però en aquest
cas et toca a tu”. No entenem com
ningú no veu la brossa que hi ha
llançada pel terme. Tenim un govern
municipal per a lluir: segur que han
anat als casals fallers, a les
despertades, al les mascletades, als
dinarots i soparons de la carxofa, i
d'ací ben poquet a totes les
processons possibles, i trencades
de l'hora. Com els agrada la
comèdia, no? Que facen girar les
processons pel terme i els caurà la
cara de vergonya.

ve de la pàgina anterior

RARA AVIS

El decés de l’expresident Adolfo
Suárez –rara avis de la política, a
Espanya- ha desfermat tot un seguit
de manifestacions de dol de la
ciutadania –amb seguretat
sentides- i de la classe política –de
dubtosa credibilitat-. 

Els ciutadans -des de
sensibilitats diverses- han
reconegut l’honestedat i esforç
d’aquell home en superar un passat
gens gloriós i “transitar” cap a una
democràcia presentable. Els
segons –bona part d’ells, si més no-
, però, haurien de reflexionar sobre
la contradicció flagrant entre la
manifestació pública que fan, del
reconeixement a aquella figura de
consens i les conductes partidistes
–quan no sectàries- que practiquen
a diari.

Marc Antoni Adell

Un any més, la Regidoria de Cultura ha convocat el
Concurs Local de Primavera de Dibuix i Pintura per a
persones nascudes o empadronades a Benicarló. Els
treballs, que tenen llibertat de temàtica i de tècnica, es
poden presentar fins al 13 d'abril.

El Concurs Local de Primavera de Dibuix i Pintura arriba ja
a la 21a edició. Un any més, les persones nascudes o
empadronades a Benicarló es podran presentar al concurs,
sempre i quan no siguen els guanyadors de la passada edició

ni siguen autors professionals de trajectòria artística
reconeguda. Com sempre, s'estableixen dos modalitats, la de
dibuix i la de pintura, amb llibertat de tema i de tècnica. Per a
la selecció de les millors obres, el jurat tindrà en compte
criteris com la qualitat expressiva de l'obra, la creativitat,
l'originalitat, la perfecció tècnica i artística, la composició i la
dificultat. Els premis són de 500 euros per al guanyador en la
modalitat de pintura i 300 euros per al guanyador en la
modalitat de dibuix. El segon i el tercer premi de les dos
modalitats es premiarà amb 120 euros i 60 euros
respectivament. Juntament amb les obres premiades, el jurat
farà una selecció de 20 a 23 treballs que s'exposaran al
Mucbe del 25 d'abril a l'11 de maig.

Cultura convoca el Concurs Local de Primavera de Dibuix i Pintura

text i fotos REDACCIÓ



intentara imitar la falla Na Jordana
d'enguany. I després... al final la
gent gran sense seients. Mireu que
fins i tot els iaios que allí anaven van
ficar cartells de queixa i rebuig per
haver-los deixat plantats... igual que
ninots de falla! I ara han tornat,
esperem que en millor estat que la
farola. I, per cert, una pregunta
innocent: la faenada que es fot la
brigada municipal desmuntant tot
aquest mobiliari, la paga la falla en
qüestió o vostè i jo, que som tant de
la festa? Com dèiem, a falles s’hi val
tot!

Sin novedad en el frente, como
siempre.

I per cert, tal com vam augurar la
setmana passada, molt bones les
declaracions dels responsables
municipals sobre com han anat les
seues falles (les nostres, viscudes a
peu de carrer, no es pareixien en res
a les que ens han contat). Semblava
que havien estat de vacances...
però en un altre poble. Allò de
sempre, i sense incidències a
remarcar, van dir. Curiosa resposta
la d’aquests responsables
municipals que només veuen
l’estadística escrita que volen i no
escolten la telefònica. I és que
segons ens hem assabentat la
centraleta dels municipals tirava

més fum que un borratxo (al coet
ens referim), sense donar a l’abast

de tants veïns com cridaven
queixant-se o denunciant actes

ve de la pàgina anterior
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Els diversos programes que es gestionen des de l'Àrea
de Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló seveix a
set estudiants per a realitzar les seues pràctiques. Aquest
mes d'abril s'incorporarà un alumne del grau superior de
Gestió Forestal interessat en veure de prop el
funcionament de l'Hort de les Flors.

La Regidoria de Benestar Social està tutoritzant diversos
estudiants en pràctiques a través dels programes que es
gestionen des de l'Àrea. Durant aquest mes de març, cinc
estudiants de l'especialitat d'Atenció Sociosanitària a
Persones en el Domicili estan realitzant pràctiques en el SAD
(Servei d'Atenció a Domicili) municipal. Les pràctiques, que
finalitzaran el proper 8 d'abril, tenen una durada de 120 hores
i s'han pogut realitzar gràcies a un conveni específic amb el
Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló.

D'altra banda, durant el mes de febrer, una alumna del grau
d'Educació Social de la Universitat de València ha realitzat les
pràctiques en el Centre Social Municipal La Farola, amb una
durada de 120 hores i supervisades per l'educadora social de
La Farola. L'acord per a aquestes pràctiques s'ha formalitzat
amb la Fundació Adeit de la Universitat de València, amb qui
l'Ajuntament té un conveni marc previ.

L'última incorporació està prevista per a aquest mes d'abril.
Es tracta d'un alumne del grau superior de Gestió Forestal i
del Medi Natural interessat a fer les pràctiques en el projecte
socioeducatiu de l'Hort de les Flors. L'alumne, procedent de
l'IES Alto Palancia, vol especialitzar-se en el cultiu ecològic i
realitzarà 400 hores de pràctiques. L'estada començarà l'1
d'abril i finalitzarà el 30 de juny, amb una dedicació de 8 hores
diàries. Per tal de dur a terme aquestes pràctiques, s'ha firmat
un concert previ entre l'Ajuntament i l'IES Alto Palancia que
servirà de marc per a aquesta i per a altres futures estades de
pràctiques.

Els programes de Serveis Socials acullen set estudiants en pràctiques

text REDACCIÓ

El Museu de la Ciutat de Benicarló rebrà una donació de la
Fundació La Llum de les Imatges. En concret, es tracta de
material expográfic com peanyes, expositors o urnes de
cristall a altres institucions de la Comunitat. Segons ha
informat la Generalitat en un comunicat, es tracta de material
utilitzat per aquest organisme per a l'exposició d'obres d'art en
les mostres 'Espais de Llum' (Borriana, Vila-real i Castelló,
2008), 'La Glòria del Barroc' (València, 2009) i Camins d'Art
(Alcoi, 2011). Més de 60 peces seran reutilitzades per
institucions com la Col·lecció Museográfica Municipal,
MUCBE de Benicarló  i el Museu de l'Església Arciprestal de
Sant Mateu; la Col·lecció Museográfica Permanent del
Forcall; el Museu Arqueològic Centre Cultural 'La Mercé' de
Borriana; el Museu Arqueològic d'Alcoi; el Museu Etnológico
de Bocairent i el Museu Municipal 'Palau Condal' de
Cocentaina.

D'altra banda, l'actual exposició de La Llum de les Imatges,
'Pulchra Magistri. L'esplendor del Maestrat a Castelló', que se
celebra a Benicarló, Vinaròs, Culla i Catí, acumula ja més de
10.000 reserves per als pròxims mesos i ha superat els
25.000 visitants. "L'èxit de la mostra es basa en la recuperació
d'edificis i obres d'art que s'exhibeixen de forma cronològica
en les diferents seus. Es mostren 302 manifestacions
artístiques, de les quals han estat recuperades un total de
108", han assenyalat les mateixes fonts.

DONACIÓ AL MUCBE

text i foto NATÀLIA�SANZ



A falles tot és possible
De tant en tant als tafaners ens

arriben fotos summament curioses i
aquesta que us ensenyem, sens
dubte, n'és una. A primera vista el
que vam pensar, tenint en compte el
temps de bonança d’ara, va ser que
havia arribat ja la primavera i que
havia entrat amb tanta, tanta força,
que el seu brot havia sorprès aquest
pobre contenidor de paper i que la
seua força inusitada, a la branca ens
referim, l’havia empés a sortir per
l’únic lloc que li quedava, la bocana
d’entrada del contenidor. Però no,
ens vam adonar que no era així, que
tot i el canvi d’estació meteorològica,
no era el cas. Però igualment vam
pensar, tenint en compte que el
paper pot ser un bon adob orgànic,
si no era un nou cossiet o un nou
seti, que el nostre ajuntament havia
ficat per estalviar-se eixos altres
grans de pedra que ha anat posant
per tot arreu i que cada vegada que
els mou van perdent peces pel camí.
Doncs tampoc, no ho encertàvem de
cap manera. Tot era voler-li trobar un
sentit irreal a una qüestió tan real,
per desgràcia avui dia, com fer el
brètol amb el mobiliari de la via
pública. I no passa res! Són falles!

Todo es posible si hay amor...
Certament, açò de les falles dóna

per a molt. Les curiositats van
servides, i mai millor dit, a got de
cubata... per un capellà. La setmana
passada ja vam comentar que això
d’un capellà servint cubates a un
casal en una festa pagana no era
massa... normal (a vore, no ens
direu que s’hi veuen molts de
capellans servint cubates a falles?).
En fi, les coses són així, i així us les
contem, però que a més a la
mateixa falla, la del Campanar, li
toquen les campanes al vol, com si
fos l’Anunciació, per anunciar, valga
la redundància, la cremà, home...
No res, o unes falles saben expiar

millor els pecats d’eixos dies de
rauxa i desenfrenament o tenen línia
directa celestial! Està clar que si
tens un capellà a casa... guanyes
punts. Certament el món a l’inrevés.
Una cosa sí que ens han assegurat:
no serveix alcohol als menors, quan
han d'emigrar a uns altres casals
més permissius. Mira, ja tenim una
idea: encarreguem la supervisió
d'ordenances i altres lleis humanes
als guardians de les divines. A vore
si així la cosa va més recta!

Muntar i desmuntar i molestar el
veïnat

Va, fem-nos alguns amics més a
costa de les falles. Heu vist que
encara hi ha peces de casals per
desmuntar avui dimarts? I això que
tenen una exposició de sants al
costat! I és que costa això de fer la
faena... a l’inrevés. Però no a tots,
que eren les onze de la nit de
sendemà de sant Josep i al casal del
Mercat Vell semblaven més
pedrapiquers que una altra cosa.
Pica que picaràs per llevar els
caragols del terra, els ganxos de les
teulades, llençant les barres i
columnes damunt del camió de
qualsevol manera, quin
terrabastall... fins passades les 11
de la nit. Quina manera de fotre-li al
martell! Sort que ja sabíem que no
era música de despertà.  Per no dir
els forats i forats que queden pel
terra ací i allà un cop han alçat els
casals. Són coses de falles... veritat! 

Artistes fallers espontanis 
I parlant de desmuntar, sense

sortir del mateix lloc, mireu a la
imatge quina estampa tan bonica
formen els bancs amuntegats
després que el pas de la radial
fallera els arrancara de
l'emplaçament original a primer oval
del passeig. Un emplaçament, no
cal dir-ho, del tot inapropiat a ulls de
la festa fallera. Ja  ni lleven els
caragols, ni lleven les llambordes,
directament serren les potes i al
munt. Com si un artista espontani

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Què passe, senyora Garcia, eh? Què passe? Que vol que
parlem tot l'any de falles i més falles? Per això ha embrutat la
part de baix de la "meua" pàgina amb una foto d'una falla? No,
no és només això. L’única cosa que es pot llegir d'aquestes
obres de dubtós gust i malbaratament sense límits és un clar
"rebutjat". Què és això? Una indirecta? Es convertiran
definitivament en l'òrgan d'expressió de la nosequè local
fallera? Si vol, jo me'n vaig i li deixo el lloc a qualsevol
representant d'aquest urticant món, que eixos si que en saben
de tot. Acabo aquesta introducció amb allò que cantàvem quan
érem xiquets i que deia "que se lo han creido, matarile rile rile".

Gravíssim incident a una finca del nostre poble.
L'editorialista, amb tota la raó, demana mesures urgents per
tal d'evitar aquests fets. Jo comprenc la dificultat que tenen les
forces de l'ordre per a controlar tot el terme. Els que van a fer
mal ho tenen fàcil, perquè amb una petita vigilància saben en
tot moment què està passant al lloc triat. La solució és
complicada, però el que no hi ha dret és que estigues a casa
teua atemorit. Les autoritats haurien de prendre mesures
abans que els mateixos afectats organitzen patrulles
nocturnes per tal d'arribar allà on no poden els cossos de
seguretat. Però amb tot això de les retallades, els polítics ho
tenen fàcil per a escapolir-se i passar-se la responsabilitat
d'uns als altres. Ell sempre al servei dels ciutadans. Ens
caldria l'ajuda del nostre gran diputat per tal de vore si
accelera la vinguda de la policia autonòmica al nostre poble.
Vinga, Jaime, que tu pots! Per cert, la foto de la pàgina tres és
preciosa. Penso que en colors deu ser una passada.

Tot i que a les pàgines quatre i cinc se'ns ofereix una visió
diferent del món faller local, no puc evitat que em surti una
granellada quan veig dels fotos de les xiques disfressades de
falleres, amb les seues estanqueres tan ben posades a les
seues bandes, rematades per una blavera al costat dels
escuts. Mire, senyora Garcia, no puc. La foto eixa que es veu
tan artificial de la pàgina cinc, tercera de la dreta començant
per dalt on es veuen estes xicotes pegant la volta a allò que
han fet els xiquets, la trobo ridícula. Si, ridícula. Potser lo
ridícul soc jo per parlar d'aquestes coses.

Notícia interessant. "Comença la carrera a Europa". Si,
comença la carrera dels polítics que volen un bon retir, amb
una paga espectacular, amb bitllets d'avió pagats, amb poca
feina, amb menys responsabilitat. Lo càrrec de diputat
europeu és la millor recompensa per als politics que han
seguit tot allò que els ha manat lo seu partit i no se n'han sortit
ni un mil•límetre del guió escrit. Jo m'atreviria a dir que és el
millor que li pot passar a qualsevol. I no cal saber parlar
idiomes, que allà tens traductors que fan la feina. Per això que
aquesta és una carrera entre els polítics més llepaculs de tot
l'espectre polític. Quin fàstic!

Tres becaris per a reforçar el turisme i la cultura locals. A
cinc-cents euros bruts al mes. Un xollo. Un autèntic xollo per a
la casa gran. Algú me dirà "home, més val això que no res".

Efectivament. Però a la marxa que anem Kunta Kinte serà un
privilegiat. De moment és el model que volen els nostres
empresaris: cobrar poc, treballar molt i disponibilitat total. Així
augmentarem la productivitat que te cagues. Que te cagues de
veritat.

Com sempre, portada espectacular. La meua enhorabona
al maquetador.

He estat llegint els actes de la Festa per la Llengua que se
celebra al nostre poble aquesta cap de setmana. Tot ple
d'actes molt interessants. I m'he preguntat: que el col•legi dels
frares no té AMPA? Jo no ho se, per això faig la pregunta que
no em contestarà ningú i que em preocupa poc, però com no
l'he vist dins dels col•laboradors de la Festa...    

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

text EL LECTOR
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Espanyolització radial

Què Renfe és una de les ferramentes que més ha
contribuït tant a la vertebració de l'estat espanyol com
a la desvertebració de la resta de nacions perifèriques
de l'estat no se li escapa a ningú: la Espanya radial ha
reforçat la dependència de la perifèria envers els
centre alhora que ens ha allunyat d'Europa. Ara,
l'entitat Maestrat Viu denúncia una altra contribució de
l'empresa de transports espanyola a la desintegració
identitària del poble valencià, l'espanyolització dels
noms dels pobles i ciutats del nostre país. No és una

estratègia innocent,
recordem el celebrat "Que
se consiga el efecto sin que
se note el cuidado". Traduir
la toponímia pròpia a
l'espanyol o escriure-la de
forma incorrecta contribueix
a traslladar la imatge del
valencià com una llengua
'imperfecta', secundària,
prescindible. Que Maestrat
Viu denuncie aquest atac i
faça una important
contribució a la recuperació
de la dignitat pròpia es
mereix la nostra
enhorabona, tot el contrari
que Renfe, que es mereix la
nostra més enèrgica repulsa.
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Carxofa: per a tots el que fan possible la trobada de la Festa per la Llengua i a tots els que participen.
Sense aquest moviment de defensa d’allò que és nostre ja ni llengua tindríem. Enhorabona i l’any que ve
ens tornem a veure!

Panissola: No sabem si el regidor Marzal i el cap policial Parra viuen en un altre planeta o simplement
no van sortir del seu despatx durant totes les falles. Cal ser... (fiquen vostés l’adjectiu que consideren), per
“informar” que a Benicarló durant falles no ha passat res. Segurament no hauran passejat per cap carrer
del centre a partir de les 12 de la nit convertits en rius de merda; no han escoltat ni un coet, borratxo, tro...
llançát per menors; no s’han trobat a un fotimer de crios, de crios menors de 16 anys amb el got a la mà,
i no precisament d’aigua, fent més esses que un fórmula 1; no s’han trobat cap bústia, bé el que quedava
d’ellla seria  més correcte, sofrimada i desmanegada; ... Amb una panissola ens quedem més que curts
per a valorar la seua ignorància. Diu la dita que “la ignorància no eximeix de responsabilitat”, doncs...

CARXOFA I PANISSOLA twitter:
@Elstafaners 

mail:
veubenicarlo@gmail.com

Els millors selfies de Falles'14Per Xavi Burriel

EL CÒMIC



M I S C E L · L À N I A

Espanyolització radial

Què Renfe és una de les ferramentes que més ha
contribuït tant a la vertebració de l'estat espanyol com
a la desvertebració de la resta de nacions perifèriques
de l'estat no se li escapa a ningú: la Espanya radial ha
reforçat la dependència de la perifèria envers els
centre alhora que ens ha allunyat d'Europa. Ara,
l'entitat Maestrat Viu denúncia una altra contribució de
l'empresa de transports espanyola a la desintegració
identitària del poble valencià, l'espanyolització dels
noms dels pobles i ciutats del nostre país. No és una

estratègia innocent,
recordem el celebrat "Que
se consiga el efecto sin que
se note el cuidado". Traduir
la toponímia pròpia a
l'espanyol o escriure-la de
forma incorrecta contribueix
a traslladar la imatge del
valencià com una llengua
'imperfecta', secundària,
prescindible. Que Maestrat
Viu denuncie aquest atac i
faça una important
contribució a la recuperació
de la dignitat pròpia es
mereix la nostra
enhorabona, tot el contrari
que Renfe, que es mereix la
nostra més enèrgica repulsa.

EDITORIAL

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
veubenicarlo@gmail.com

Administració, subscripcions
© COPISTERIA GRÈVOL

Dipòsit legal/ CS-193-2004
Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2
12580 Benicarló  Tel. 964 475698 

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA

Consell de Redacció:
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

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

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

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

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

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

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

pàgina 10                                                                                                                                                   la veu de Benicarló                                                                                                                                                      pàgina 11 

927
la veu de Benicarló

DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

Carxofa: per a tots el que fan possible la trobada de la Festa per la Llengua i a tots els que participen.
Sense aquest moviment de defensa d’allò que és nostre ja ni llengua tindríem. Enhorabona i l’any que ve
ens tornem a veure!

Panissola: No sabem si el regidor Marzal i el cap policial Parra viuen en un altre planeta o simplement
no van sortir del seu despatx durant totes les falles. Cal ser... (fiquen vostés l’adjectiu que consideren), per
“informar” que a Benicarló durant falles no ha passat res. Segurament no hauran passejat per cap carrer
del centre a partir de les 12 de la nit convertits en rius de merda; no han escoltat ni un coet, borratxo, tro...
llançát per menors; no s’han trobat a un fotimer de crios, de crios menors de 16 anys amb el got a la mà,
i no precisament d’aigua, fent més esses que un fórmula 1; no s’han trobat cap bústia, bé el que quedava
d’ellla seria  més correcte, sofrimada i desmanegada; ... Amb una panissola ens quedem més que curts
per a valorar la seua ignorància. Diu la dita que “la ignorància no eximeix de responsabilitat”, doncs...

CARXOFA I PANISSOLA twitter:
@Elstafaners 

mail:
veubenicarlo@gmail.com

Els millors selfies de Falles'14Per Xavi Burriel

EL CÒMIC



A falles tot és possible
De tant en tant als tafaners ens

arriben fotos summament curioses i
aquesta que us ensenyem, sens
dubte, n'és una. A primera vista el
que vam pensar, tenint en compte el
temps de bonança d’ara, va ser que
havia arribat ja la primavera i que
havia entrat amb tanta, tanta força,
que el seu brot havia sorprès aquest
pobre contenidor de paper i que la
seua força inusitada, a la branca ens
referim, l’havia empés a sortir per
l’únic lloc que li quedava, la bocana
d’entrada del contenidor. Però no,
ens vam adonar que no era així, que
tot i el canvi d’estació meteorològica,
no era el cas. Però igualment vam
pensar, tenint en compte que el
paper pot ser un bon adob orgànic,
si no era un nou cossiet o un nou
seti, que el nostre ajuntament havia
ficat per estalviar-se eixos altres
grans de pedra que ha anat posant
per tot arreu i que cada vegada que
els mou van perdent peces pel camí.
Doncs tampoc, no ho encertàvem de
cap manera. Tot era voler-li trobar un
sentit irreal a una qüestió tan real,
per desgràcia avui dia, com fer el
brètol amb el mobiliari de la via
pública. I no passa res! Són falles!

Todo es posible si hay amor...
Certament, açò de les falles dóna

per a molt. Les curiositats van
servides, i mai millor dit, a got de
cubata... per un capellà. La setmana
passada ja vam comentar que això
d’un capellà servint cubates a un
casal en una festa pagana no era
massa... normal (a vore, no ens
direu que s’hi veuen molts de
capellans servint cubates a falles?).
En fi, les coses són així, i així us les
contem, però que a més a la
mateixa falla, la del Campanar, li
toquen les campanes al vol, com si
fos l’Anunciació, per anunciar, valga
la redundància, la cremà, home...
No res, o unes falles saben expiar

millor els pecats d’eixos dies de
rauxa i desenfrenament o tenen línia
directa celestial! Està clar que si
tens un capellà a casa... guanyes
punts. Certament el món a l’inrevés.
Una cosa sí que ens han assegurat:
no serveix alcohol als menors, quan
han d'emigrar a uns altres casals
més permissius. Mira, ja tenim una
idea: encarreguem la supervisió
d'ordenances i altres lleis humanes
als guardians de les divines. A vore
si així la cosa va més recta!

Muntar i desmuntar i molestar el
veïnat

Va, fem-nos alguns amics més a
costa de les falles. Heu vist que
encara hi ha peces de casals per
desmuntar avui dimarts? I això que
tenen una exposició de sants al
costat! I és que costa això de fer la
faena... a l’inrevés. Però no a tots,
que eren les onze de la nit de
sendemà de sant Josep i al casal del
Mercat Vell semblaven més
pedrapiquers que una altra cosa.
Pica que picaràs per llevar els
caragols del terra, els ganxos de les
teulades, llençant les barres i
columnes damunt del camió de
qualsevol manera, quin
terrabastall... fins passades les 11
de la nit. Quina manera de fotre-li al
martell! Sort que ja sabíem que no
era música de despertà.  Per no dir
els forats i forats que queden pel
terra ací i allà un cop han alçat els
casals. Són coses de falles... veritat! 

Artistes fallers espontanis 
I parlant de desmuntar, sense

sortir del mateix lloc, mireu a la
imatge quina estampa tan bonica
formen els bancs amuntegats
després que el pas de la radial
fallera els arrancara de
l'emplaçament original a primer oval
del passeig. Un emplaçament, no
cal dir-ho, del tot inapropiat a ulls de
la festa fallera. Ja  ni lleven els
caragols, ni lleven les llambordes,
directament serren les potes i al
munt. Com si un artista espontani

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Què passe, senyora Garcia, eh? Què passe? Que vol que
parlem tot l'any de falles i més falles? Per això ha embrutat la
part de baix de la "meua" pàgina amb una foto d'una falla? No,
no és només això. L’única cosa que es pot llegir d'aquestes
obres de dubtós gust i malbaratament sense límits és un clar
"rebutjat". Què és això? Una indirecta? Es convertiran
definitivament en l'òrgan d'expressió de la nosequè local
fallera? Si vol, jo me'n vaig i li deixo el lloc a qualsevol
representant d'aquest urticant món, que eixos si que en saben
de tot. Acabo aquesta introducció amb allò que cantàvem quan
érem xiquets i que deia "que se lo han creido, matarile rile rile".

Gravíssim incident a una finca del nostre poble.
L'editorialista, amb tota la raó, demana mesures urgents per
tal d'evitar aquests fets. Jo comprenc la dificultat que tenen les
forces de l'ordre per a controlar tot el terme. Els que van a fer
mal ho tenen fàcil, perquè amb una petita vigilància saben en
tot moment què està passant al lloc triat. La solució és
complicada, però el que no hi ha dret és que estigues a casa
teua atemorit. Les autoritats haurien de prendre mesures
abans que els mateixos afectats organitzen patrulles
nocturnes per tal d'arribar allà on no poden els cossos de
seguretat. Però amb tot això de les retallades, els polítics ho
tenen fàcil per a escapolir-se i passar-se la responsabilitat
d'uns als altres. Ell sempre al servei dels ciutadans. Ens
caldria l'ajuda del nostre gran diputat per tal de vore si
accelera la vinguda de la policia autonòmica al nostre poble.
Vinga, Jaime, que tu pots! Per cert, la foto de la pàgina tres és
preciosa. Penso que en colors deu ser una passada.

Tot i que a les pàgines quatre i cinc se'ns ofereix una visió
diferent del món faller local, no puc evitat que em surti una
granellada quan veig dels fotos de les xiques disfressades de
falleres, amb les seues estanqueres tan ben posades a les
seues bandes, rematades per una blavera al costat dels
escuts. Mire, senyora Garcia, no puc. La foto eixa que es veu
tan artificial de la pàgina cinc, tercera de la dreta començant
per dalt on es veuen estes xicotes pegant la volta a allò que
han fet els xiquets, la trobo ridícula. Si, ridícula. Potser lo
ridícul soc jo per parlar d'aquestes coses.

Notícia interessant. "Comença la carrera a Europa". Si,
comença la carrera dels polítics que volen un bon retir, amb
una paga espectacular, amb bitllets d'avió pagats, amb poca
feina, amb menys responsabilitat. Lo càrrec de diputat
europeu és la millor recompensa per als politics que han
seguit tot allò que els ha manat lo seu partit i no se n'han sortit
ni un mil•límetre del guió escrit. Jo m'atreviria a dir que és el
millor que li pot passar a qualsevol. I no cal saber parlar
idiomes, que allà tens traductors que fan la feina. Per això que
aquesta és una carrera entre els polítics més llepaculs de tot
l'espectre polític. Quin fàstic!

Tres becaris per a reforçar el turisme i la cultura locals. A
cinc-cents euros bruts al mes. Un xollo. Un autèntic xollo per a
la casa gran. Algú me dirà "home, més val això que no res".

Efectivament. Però a la marxa que anem Kunta Kinte serà un
privilegiat. De moment és el model que volen els nostres
empresaris: cobrar poc, treballar molt i disponibilitat total. Així
augmentarem la productivitat que te cagues. Que te cagues de
veritat.

Com sempre, portada espectacular. La meua enhorabona
al maquetador.

He estat llegint els actes de la Festa per la Llengua que se
celebra al nostre poble aquesta cap de setmana. Tot ple
d'actes molt interessants. I m'he preguntat: que el col•legi dels
frares no té AMPA? Jo no ho se, per això faig la pregunta que
no em contestarà ningú i que em preocupa poc, però com no
l'he vist dins dels col•laboradors de la Festa...    

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

text EL LECTOR



intentara imitar la falla Na Jordana
d'enguany. I després... al final la
gent gran sense seients. Mireu que
fins i tot els iaios que allí anaven van
ficar cartells de queixa i rebuig per
haver-los deixat plantats... igual que
ninots de falla! I ara han tornat,
esperem que en millor estat que la
farola. I, per cert, una pregunta
innocent: la faenada que es fot la
brigada municipal desmuntant tot
aquest mobiliari, la paga la falla en
qüestió o vostè i jo, que som tant de
la festa? Com dèiem, a falles s’hi val
tot!

Sin novedad en el frente, como
siempre.

I per cert, tal com vam augurar la
setmana passada, molt bones les
declaracions dels responsables
municipals sobre com han anat les
seues falles (les nostres, viscudes a
peu de carrer, no es pareixien en res
a les que ens han contat). Semblava
que havien estat de vacances...
però en un altre poble. Allò de
sempre, i sense incidències a
remarcar, van dir. Curiosa resposta
la d’aquests responsables
municipals que només veuen
l’estadística escrita que volen i no
escolten la telefònica. I és que
segons ens hem assabentat la
centraleta dels municipals tirava

més fum que un borratxo (al coet
ens referim), sense donar a l’abast

de tants veïns com cridaven
queixant-se o denunciant actes

ve de la pàgina anterior
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LOCAL

Els diversos programes que es gestionen des de l'Àrea
de Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló seveix a
set estudiants per a realitzar les seues pràctiques. Aquest
mes d'abril s'incorporarà un alumne del grau superior de
Gestió Forestal interessat en veure de prop el
funcionament de l'Hort de les Flors.

La Regidoria de Benestar Social està tutoritzant diversos
estudiants en pràctiques a través dels programes que es
gestionen des de l'Àrea. Durant aquest mes de març, cinc
estudiants de l'especialitat d'Atenció Sociosanitària a
Persones en el Domicili estan realitzant pràctiques en el SAD
(Servei d'Atenció a Domicili) municipal. Les pràctiques, que
finalitzaran el proper 8 d'abril, tenen una durada de 120 hores
i s'han pogut realitzar gràcies a un conveni específic amb el
Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló.

D'altra banda, durant el mes de febrer, una alumna del grau
d'Educació Social de la Universitat de València ha realitzat les
pràctiques en el Centre Social Municipal La Farola, amb una
durada de 120 hores i supervisades per l'educadora social de
La Farola. L'acord per a aquestes pràctiques s'ha formalitzat
amb la Fundació Adeit de la Universitat de València, amb qui
l'Ajuntament té un conveni marc previ.

L'última incorporació està prevista per a aquest mes d'abril.
Es tracta d'un alumne del grau superior de Gestió Forestal i
del Medi Natural interessat a fer les pràctiques en el projecte
socioeducatiu de l'Hort de les Flors. L'alumne, procedent de
l'IES Alto Palancia, vol especialitzar-se en el cultiu ecològic i
realitzarà 400 hores de pràctiques. L'estada començarà l'1
d'abril i finalitzarà el 30 de juny, amb una dedicació de 8 hores
diàries. Per tal de dur a terme aquestes pràctiques, s'ha firmat
un concert previ entre l'Ajuntament i l'IES Alto Palancia que
servirà de marc per a aquesta i per a altres futures estades de
pràctiques.

Els programes de Serveis Socials acullen set estudiants en pràctiques

text REDACCIÓ

El Museu de la Ciutat de Benicarló rebrà una donació de la
Fundació La Llum de les Imatges. En concret, es tracta de
material expográfic com peanyes, expositors o urnes de
cristall a altres institucions de la Comunitat. Segons ha
informat la Generalitat en un comunicat, es tracta de material
utilitzat per aquest organisme per a l'exposició d'obres d'art en
les mostres 'Espais de Llum' (Borriana, Vila-real i Castelló,
2008), 'La Glòria del Barroc' (València, 2009) i Camins d'Art
(Alcoi, 2011). Més de 60 peces seran reutilitzades per
institucions com la Col·lecció Museográfica Municipal,
MUCBE de Benicarló  i el Museu de l'Església Arciprestal de
Sant Mateu; la Col·lecció Museográfica Permanent del
Forcall; el Museu Arqueològic Centre Cultural 'La Mercé' de
Borriana; el Museu Arqueològic d'Alcoi; el Museu Etnológico
de Bocairent i el Museu Municipal 'Palau Condal' de
Cocentaina.

D'altra banda, l'actual exposició de La Llum de les Imatges,
'Pulchra Magistri. L'esplendor del Maestrat a Castelló', que se
celebra a Benicarló, Vinaròs, Culla i Catí, acumula ja més de
10.000 reserves per als pròxims mesos i ha superat els
25.000 visitants. "L'èxit de la mostra es basa en la recuperació
d'edificis i obres d'art que s'exhibeixen de forma cronològica
en les diferents seus. Es mostren 302 manifestacions
artístiques, de les quals han estat recuperades un total de
108", han assenyalat les mateixes fonts.

DONACIÓ AL MUCBE

text i foto NATÀLIA�SANZ
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pocs cívics, per deixar-ho fi. I no
sols la dels municipals, la de la
guàrdia civil segons hem pogut
sentir anava pel mateix camí. No
res, que les dos garites estaven
desbordades. S’entén això de les
vacances... falleres, no? De tota
manera no ens estranya venint de
Marzal i companyia com de “bonitas
son las fiestas más tradicionales
d’este pueblo”. I és que per a ells
sempre està tot bé. Tan bé com que,
segons hem pogut saber, que quan
algú anava a fer la queixa escrita
l’emplaçaven a tornar... el dilluns
després de falles. Ui, com encara no
havien fet la roda de premsa dient
que tot era tan tan guai... devien
tenir temor que algú els espatllara la
festa! Els coets a les hores
establertes, les begudes dins dels
recintes, no se servia als menors,
les pixarades als poliklins, la música
al volum permès, la brutícia cada
faller se l'enduia a ca seua... Ciutat
modèlica, sí, senyors! Una mica de
vergonya, no? Nosaltres ens

quedem amb la imatge de la falla
que us ensenyem, una de les més
presents als monuments (aclarim-
ho, les falles) de tota la geografia
fallera: els rastres de xoriços. Tot i
que tal volta faria falta una mica de
pa, no?

Merda pel terme
Aquests dies que ha fet bon

temps els tafaners hem anat a pegar
una volta pel terme. A més de
prendre el sol, afavorir la circulació
de la sang, estimular el cor i cremar
l'excés de calories que ingerim, hem
fugit del soroll dels petards que els
fallers i fallerets, oficials o no, no
paren de llançar les vint-i-quatre
hores del dia. Bé, no són vint-i-
quatre però més de divuit, sí. I així,
caminant, caminant hem vist dos
abocadors incontrolats: un a la ratlla
del terme, al revolt que gira cap a
l'aljub i camí dels Moliners i l'altre,
seguint recte per la ratlla del terme,
baix de la pedrera del Navarros.

Ja sabem que l'ésser humà és
brut per naturalesa, uns molt més
que altres, i que difícilment

acabarem mai amb la gent incívica
que llancen escombraries on els
sembla bé. Però si on embruten un
poc no ho netegem aniran un altres,
o els mateixos, i ho embrutaran
més. I per això se suposa que tenim
un alcalde i un regidor que vetlla
pels camins del poble, un altre
d'agricultura que es deuen passejar,
a peu o en cotxe pel terme, un altre
de governació que controlarà uns
municipals que també pegaran una
volta per terme i que tots ells estan
rebent una paga per complir les
seues obligacions. Doncs... “Home,
Eduardo, això és cosa teua, no?
També dels altres, però en aquest
cas et toca a tu”. No entenem com
ningú no veu la brossa que hi ha
llançada pel terme. Tenim un govern
municipal per a lluir: segur que han
anat als casals fallers, a les
despertades, al les mascletades, als
dinarots i soparons de la carxofa, i
d'ací ben poquet a totes les
processons possibles, i trencades
de l'hora. Com els agrada la
comèdia, no? Que facen girar les
processons pel terme i els caurà la
cara de vergonya.

ve de la pàgina anterior

RARA AVIS

El decés de l’expresident Adolfo
Suárez –rara avis de la política, a
Espanya- ha desfermat tot un seguit
de manifestacions de dol de la
ciutadania –amb seguretat
sentides- i de la classe política –de
dubtosa credibilitat-. 

Els ciutadans -des de
sensibilitats diverses- han
reconegut l’honestedat i esforç
d’aquell home en superar un passat
gens gloriós i “transitar” cap a una
democràcia presentable. Els
segons –bona part d’ells, si més no-
, però, haurien de reflexionar sobre
la contradicció flagrant entre la
manifestació pública que fan, del
reconeixement a aquella figura de
consens i les conductes partidistes
–quan no sectàries- que practiquen
a diari.

Marc Antoni Adell

Un any més, la Regidoria de Cultura ha convocat el
Concurs Local de Primavera de Dibuix i Pintura per a
persones nascudes o empadronades a Benicarló. Els
treballs, que tenen llibertat de temàtica i de tècnica, es
poden presentar fins al 13 d'abril.

El Concurs Local de Primavera de Dibuix i Pintura arriba ja
a la 21a edició. Un any més, les persones nascudes o
empadronades a Benicarló es podran presentar al concurs,
sempre i quan no siguen els guanyadors de la passada edició

ni siguen autors professionals de trajectòria artística
reconeguda. Com sempre, s'estableixen dos modalitats, la de
dibuix i la de pintura, amb llibertat de tema i de tècnica. Per a
la selecció de les millors obres, el jurat tindrà en compte
criteris com la qualitat expressiva de l'obra, la creativitat,
l'originalitat, la perfecció tècnica i artística, la composició i la
dificultat. Els premis són de 500 euros per al guanyador en la
modalitat de pintura i 300 euros per al guanyador en la
modalitat de dibuix. El segon i el tercer premi de les dos
modalitats es premiarà amb 120 euros i 60 euros
respectivament. Juntament amb les obres premiades, el jurat
farà una selecció de 20 a 23 treballs que s'exposaran al
Mucbe del 25 d'abril a l'11 de maig.

Cultura convoca el Concurs Local de Primavera de Dibuix i Pintura

text i fotos REDACCIÓ
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Al pati de l’Escola de la Mar Irta de la Fundació Bancaixa ha
tingut lloc la cremada d’una falla senzilla però, ben especial la
qual, com explicaven les monitores de la Unitat de Respir
d’AFA Benicarló, la havien bastida amb la finalitat de cremar
desmemòries, errors de cada dia, carència d’humor, cara de
pomes agres, preocupacions innecessàries, sons
enganyoses...

I a l’acte es va afegir la Comissió de Falles de la ciutat. Un
detall que cal agrair ben de veres.

Una falla ben especial
text i fotos JAUME�ROL˝NDEZ

El passat divendres, a la seu de Compromís a Benicarló
van tindre lloc les votacions primàries per a triar tant el
cap de llista com tots els components de l’equip per a les
properes eleccions europees. El procés ha registrat un
gran èxit al llarg de tot el País Valencià, amb una
participació de més de 7.000 persones tant per vot
telemàtic com presencial. 

En paraules de Marta Escudero, secretària local de
Compromís: “estem molt orgullosos de prendre part d’este
procés innovador, d’esta aposta per la democràcia més pura.
Estem fent el procés de tria de candidats i candidates més
obert i participatiu d’Europa. Volem que el País Valencià tinga
veu a Europa i eixe camí l’iniciem amb estes eleccions
primàries”. 

“A Benicarló hem tret una lectura molt positiva del procés”,
continua Escudero; “en primer lloc perquè molta gent que no
pertany al nostre partit polític ens ha demanat participar en les
primàries de Compromís. Concretament, hem augmentat en
més d’un 30% el cens de militants de Coompromís de que
disposàvem inicialment, afegint a benicarlandos interessats en
el nostre projecte. Açò ens alegra perquè demostra que esta
nova forma de fer política, esta tria de candidats per primàries

pures és el que la gent del carrer volia i  estava demanant”,
assenyala.

A més, estem molt satisfets amb la participació, propera al
60%, molt més elevada que les xifres habituals en eleccions
europees, el que demostra de nou l’interés que ha despertat
este procés a Benicarló, afegeix la secretària local de la
formació nacionalista.

I per últim, el nostre col·lectiu a Benicarló dóna
l’enhorabona a Jordi Sebastià. alcalde de Burjassot, que ha
sortit triat candidat de Compromís a les eleccions europees, i
serà la veu valenciana i valencianista a Europa conclou
Escudero.

Benicarló acull les votacions primàries de Compromís per a les eleccions europees

text i foto NOTA�DE�PREMSA C. COMPROM˝S

La festa de la carxofa de Benicarló va posar punt i final a
l'edició XXI amb la celebració de la tradicional regata de la
Carxofa. Un total de 17 embarcacions s'havien inscrit en
aquest esdeveniment, de les quals 16 van participar en el
concurs gastronòmic. La cita, organitzada per l'Estació
Nàutica Benicarló-Peníscola, de la mà del Consell Regulador
de la Denominació d'Origen Carxofa de Benicarló i
l'Ajuntament de Benicarló va servir per a inaugurar la
temporada de vela. Per primera vegada els guanyadors van
rebre com premis productes i serveis oferits pels associats de
l'Estació Nàutica. La cita va arrancar el dissabte a les 14h amb
la primera mànega que tenia la seua eixida enfront del port de
Benicarló, una arrencada que es va caracteritzar per la poca
visibilitat a causa de una espessa boira que conforme va
avançar la regata va desaparèixer, això sí, en favor del vent.
Les embarcacions van arribar a l'altura del castell de
Peníscola i sobre les 17h totes les embarcacions havien
realitzat la seua entrada en el port benicarlando, moment just
en el qual va començar a ploure.

En categoria A, la primera embarcació a completar el
recorregut va ser MODARK amb un temps total de 1:36:59,
seguits per MARINA BENICARLO amb un temps de 1:50:02,
la HEPTA amb 1:51:59, UMA amb 1:53:57 i DANICO amb un
temps total de 2:36:56 . En el següent grup, l'embarcació
LLANGOSTI va ser la primera a arribar amb un temps total de
1:37:35, seguits molt de prop per la MIRAVENT amb 1:37:37,
la XEQUECAFE amb un temps de 2:11:52, i la TASMÀNIA
amb 2:15:31 . Quant a la categoria de promoció, el

MOONSHADOW va aconseguir creuar la línia de meta amb
un temps de 1:38:25, sent el campió del seu grup. El
AGUAMARINA va ser el segon amb un temps de 1:40:10
seguit del KARMIÑA en tercer lloc per 1:53:08 en quart lloc el
LAURA SENAR va culminar el recorregut en 1:57:17, el ANAIS
en 1:59:44 i finalment l'embarcació del CLUBDEMAR-C N
ZARAGOZA va fer el propi amb un temps total de 2:16:13 .

D'altra banda, el diumenge, es va haver de suspendre la
prova marítima, a causa de la velocitat del vent que va  arribar
a ràfegues superiors als 60km/h, que no van fer viable el
desenvolupament de la prova. Tot i això, les tripulacions van
apostar fort per jugar les seues millors bases en la cuina, que
va permetre veure plats molt elaborats i marcats per la gran
creativitat dels xefs de cadascuna de les embarcacions
participants. En aquest sentit, els cuiners van utilitzar les
carxofes donades pel consell Regulador de la Denominació
d'Origen Carxofa de Benicarló, per a elaborar els seus plats.
El jurat compost per Maribel Gil, Carxofa d’Or 2014, Iván
Alemany, guanyador del premi al millor pinxo  de carxofa 2014;
Rodrigo Castell, guanyador del concurs de cuina i serveis de
la carxofa de Benicarló; així com el president del Consell
Regulador de la D.O, Jorge Llorach; la dama del Club de vela
de Benicarló, Patricia Ribes, així com l'edil d'agricultura de
l'Ajuntament de Benicarló, Eduardo Arín; va valorar no només
el gust, sinó també la presentació, el nom i l'originalitat i
creativitat del plat. Finalment, el premi al millor plat l'hi va dur
Xe quin cafè pels seus potes de porc amb carxofa, encara que
no va ser l'únic que es va dur en el dia d'ahir, ja que també va
aconseguir adjudicar-se el premi combinat, arreplegant,
d'aquesta manera, el trofeu de la carxofa.

MODARK, LLANGOSTÍ I MOONSHADOW, 
GUANYADORS DE LA REGATA DE LA CARXOFA

text i foto REDACCIÓ
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Major vigilància en el camp i augment del nombre d'efectius
per a controlar la seguretat en l'àmbit rural. És el que van
demanar els manifestants convocats per l'Associació Local
d'Agricultors (ALA) a Benicarló. L'agressió patida la passada
setmana per un matrimoni d'agricultors, que van ser assaltats
en la seua casa per cinc encaputxats que buscaven diners en
efectiu, és la gota que ha desbordat  el got. “Tots estem en
perill, implorem seguretat i desitgem que açò no torne a
passar mai més”, resava el comunicat que es va llegir durant
l'acte. Francisco Vallés, representant del sindicat agrari, va
agrair el treball realitzat per la Guàrdia Civil, però va assegurar
que “açò es podia haver evitat”. En aquest sentit, va acusar
l'ajuntament de Benicarló de no complir amb les seues
promeses. “On està el lector nocturn de matrícules que s'havia
d'instal·lar en quatre punts estratègics del terme? On estan els
distintius de vehicles agrícoles? S'han perdut?”, va lamentar.
Vallés va sostenir que “ens rebel·lem davant el menyspreu” al
consell agrari local i reclamava “major inversió en seguretat”. 

Un dels néts del matrimoni agredit, José i Angelita, es va
encarregar de llegir un comunicat d'agraïment. A la
concentració, se sumaven Ramón Mampel, secretari general
de la Unió de Llauradors, l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, regidors del PP i els portaveus dels grups polítics
PSPV i Compromís, amb representació municipal. Entre els
assistents també es va poder veure al diputat provincial i
alcalde de Peníscola, Andrés Martínez i el secretari de la

Federació Valenciana de municipis i províncies, José Antonio
Redorat. 

Marcos Marzal, regidor de Seguretat,  va desvetlar que “la
guàrdia civil està treballant en diverses línies d'investigació
que no podem desvetlar i esperem que aquests individus
entren prompte en la presó”. Marzal va lamentar l'incident i va
recordar que aqueixa nit “el camp estava més reforçat que en
altres ocasions” degut al fet que era una de les jornades fortes
de Falles en el municipi.

MÉS VIGILÀNCIA AL CAMP

text i fotos NATÀLIA�SANZ

4 BENICARLO BASE FUTBOL A: Adrián, Cardozo
(Marzal, min. 76), González, Palau (Sorlí, min. 46), Rico, Roca
(Kasouan, min. 58), Jairo, Chavalera, Rodrigo, Bel i Ferrer.

1 ACERO B: Badía, Beltrán (Sancho, min. 64), Rosado,
Lozano (Juárez, min. 49), Frías, Cerezuela (Berruezo, min.
72), Almarcha, Cortina, Merlos, Navarro i Hernández (Ramón,
min. 81).

ÀRBITRE: Cornelles Vicente, col·legi valencià. Targeta
groga als locals Chavalera i Rodrigo; als visitants Juárez,
Almarcha, Navarro i Ramón; expulsà por doble amonestació a
Sancho (min. 87) del Acero B.

GOLS: 1-0 min. 48, Ferrer. 2-0 min. 62, González. 2-1 min.

74, Sancho. 3-1 min. 88, Jairo, de penal. 4-1 min. 89, Ferrer.

INCIDÈNCIES: Partit corresponent a la 24a jornada de lliga
disputat al Municipal Angel Alonso davant un centenar
d’espectadors.

El juvenil A de el Benicarló Base Futbol va aconseguir
guanyar a l'Acero B amb més dificultat del que indica el
marcador, atés que van certificar el triomf en els últims minuts
del partit. L'equip del Port de Sagunt, malgrat ser el cuer de la
taula, es va mostrar molt lluitador durant tot el partit i una mica
dur en algunes entrades, davant la qual cosa els joves
jugadors benicarlandos van imposar la seua millor qualitat
tècnica, en un matí on el fort vent va perjudicar el joc. Amb
aquesta victòria ascendeixen a la sisena posició de la Lliga
faltant sis partits. El proper partit al camp de l'Atlético
Moncadense, tercer classificat. 

El juvenil del Benicarló Base Futbol s’imposa a l’Acero B i puja a la sexta posició

text VICENT�FERRER
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Benicarló va recuperar la normalitat en els seus carrers
després de més de deu dies de festejos fallers. 

Dijous era moment per a la major part de les comissions i
els serveis de neteja, d'arreplegar  restes de brutícia, casals
que encara romanien en peus, llums i altres elements
necessaris per al desenvolupament de la festa. I també era
moment de fer balanç dels incidents registrats pels cossos de
seguretat. El regidor de Seguretat, Marcos Marzal, va
assegurar que, en línies generals, Benicarló ha viscut una
setmana fallera exempta d'incidents remarcables. Els danys
en bústies de correus i les denúncies per mala utilització de
petards han augmentat, mentre que els danys en contenidors
o en façanes han disminuït notablement. En total, 34
incidències, exactament les mateixes que l'any passat.
Tanmateix, s'han detectat alguns canvis en la tipologia. 

Enguany han augmentat les actuacions de la Policia Local
relacionades amb els petards i s'han produït fins a sis
decomisos de material pirotècnic. També han augmentat els

incendis en solars de les afores causats per la mala utilització
dels petards. Pel que fa al mobiliari urbà, enguany han
augmentat els danys en les bústies de correus però en canvi
han disminuït els danys en papereres i contenidors. Els danys
en façanes s'han reduït a zero, mentre que en senyalització
viària només s'han produït 3 incidències, quatre menys que
l'any passat. Les assistències sanitàries han baixat de 17 de
l'any passat a 10 d'enguany i les queixes per 'botellón' han
estat “mínimes”. Els responsables de la seguretat han coincidit
a assenyalar el bon funcionament del dispositiu de seguretat
que s'ha preparat enguany per a les falles i han destacat la
col·laboració dels casals fallers a l'hora de complir l'horari de
tancament. En aquest sentit, només s'han produït algunes
queixes relacionades amb el volum de la música, però no amb
l'horari, que s'ha complit rigorosament. El regidor també ha
destacat la presència notòria i visible dels agents de la Policia
Local de Benicarló i de la Guàrdia Civil i ha agraït la
col·laboració tant dels cossos de seguretat com dels bombers,
Creu Roja, Protecció Civil i ha fet esment especial a la Brigada
d'Obres i Serveis de l'Ajuntament, a les 13 comissions falleres
i a la ciutadana en general pel bon comportament i per la
manca d'incidents destacables.

UNES FALLES MOLT CÍVIQUES

text i fotos NATÀLIA�SANZ

Aquesta setmana es va presentar en l'Ajuntament de
Benicarló el VIII Torneig Internacional Juniors de Tennis
de Benicarló, que organitza el Club de Tennis de la ciutat.
El torneig es jugarà del 29 de març al 5 d'abril, i en ell es
podrà veure en acció als jugadors més prometedors del
tennis mundial buscant punts que els permeten entrar en
els quadres dels tornejos del Grand Eslam. 

El director del torneig, Gines Pérez, ha donat a conèixer les
dades tècniques del torneig, que tindrà una fase prèvia els
dies 30 i 31 de març, per a jugar-se la fase final a partir del
dimarts 1 d'abril. Els partits es jugaren en les 7 pistes de terra
batuda del Club de Tennis Benicarló. El pressupost del torneig
és de 20.465 euros per a cobrir les despeses d'hostalatge,
menjars i transports des dels hotels a les instal·lacions. Va
recordar el director que el club compta amb una escola amb
més d'un centenar d'alumnes i que el club té gran experiència
en tornejos internacionals, atés que també organitzen un
torneig professional femení que enguany arribarà a la
cinquena edició. 

El representant de la Federació Valenciana de Tennis,
Oscar Muntanyès va voler agrair en primer lloc l'esforç de tots

els que permeten, en aquests temps difícils, s'organitzen
tornejos, qualificant al C.T. Benicarló com una locomotora del
tennis valencià, amb un torneig setmanes abans de Roland
Garros que farà que molts jugadors s'arpropen per a sumar
punts. Jugadors com Barroso, Calvo o Tavernes jugaren
aquest torneig i tornaran a Benicarló al Campionat Junior de
la Comunitat Valenciana- 

El diputat provincial d'Esports, Luís Martínez, va qualificar
a Benicarló com a ciutat dinàmica de l'esport pel treball que
s'està fent per a promocionar tot tipus d'esports. Va afegir que
davant els tennistes citats per Muntanyès cal afegir a
Ortuñedo i Sorribes. Va acabar indicant que l'esport és un
dinamitzador econòmic per a la zona, pel nombre de
pernoctacions que se sumen amb aquests tornejos, a més del
gran nivell esportiu i recordant que la província compta amb 6
tornejos de la WTA, que cap altra província té. 

Finalment l'alcalde Marcelino Domingo va destacar que
sols 6 poblacions a Espanya acullen un torneig d'aquesta
categoria, que a la ciutat arriba a la vuitena edició, afegint que
Benicarló és ciutat de grans esdeveniments com el que es
presentarà aquest dimecres, el Campionat del Món de Pesca.
Per a acabar diumenge va animar als afeccionats a l'esport
pujar al Club de Tennis Benicarló per a poder veure en acció
a tennistes que en pocs anys seran les noves figures. 

Presentat el VIII Torneig Internacional Junior de Tennis de Benicarló

text i foto VICENT�FERRER
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Desorientació per culpa de la llengua
Amb les dobles denominacions de Benicàssim,

Castelló de la Plana i Sagunt apareix primer la
denominació valenciana i després la castellana, diguem
que l'actuació seria correcta oficialment, per exemple
"Sagunt/Sagunto", però de nou no apareixen els accents
"Benicassim/Benicasim", "Castello De la
Plana/Castellon De la Pl.". Tampoc no deixa de ser un
altre sense sentit que apareguen com a dues parades
diferents "Valencia San Isidro" i "Valencia Sant Isidre", i
com a dues paredes diferents "Valencia Estacio Del
Nord" i "Valencia Estación del Norte", quan són
exactament la mateixa. Per contra, hi ha parades que
estan exclusivament en valencià sense cap problema,
com "Valencia-Cabanyal" o "Valencia Font de Sant
Lluis", que seria la manera digna d'actuar amb la
toponímia valenciana. 

Altres exemples
A la comarca de la Costera també trobem una joia i

és que si demanes d'anar a Xàtiva, pots anar a "Xativa",
però alerta pots anar a Xàtiva per un altre camí, pots
anar per "Jativa". És terriblement desorientadora
aquesta política de recuperar denominacions no oficials
per tal de desestabilitzar la normalització de la toponímia
valenciana.

A la comarca de la Marina, la localitat afectada és
Xàbia, que no apareix amb la denominació valenciana
per enlloc, només trobem la castellana "Javea-Bus",
quan la denominació oficial almenys és bilingüe Xàbia-
Javea.

I finalment, encara trobem un parell de perles més a
l'extrem sud. La ciutat d'Elx, contràriament a la resta de
les ciutats que hem citat més amunt, apareix amb la
denominació valenciana en segon terme "Elche Parque-
Elx Parc". Però per si fora poc, d'acord amb la parada
"Elche/Elx Carrús", les estacions d'Elx no mantenen
denominacions paral•leles en castellà i valencià, posat
que mentre en castellà t'atures a "Elche", en valencià
t'atures a "Elx Carrús". Més desorientació, per si no en
teníem prou en baixar del nord. Però el despropòsit
continua perquè Petrer, que té aquesta denominació
com a oficial, també apareix amb la denominació
castellanitzada, com si compartira espai com a oficial
amb la valenciana oficialment, però per embolicar-lo
també apareix amb dues entrades diferents, com si foren
dues parades diferents: "Elda-Petrel" (amb la
denominació no oficial) i "Elda-Petrer" (que és l'oficial).

ve de la pàgina anterior

Sembla que la història es repeteix. És més, estic segur
que hi haurà qui no es creurà el que contaré avui sobre
l’expedició que ben amorosament vam preparar el papa i
jo a la ciutat de Tavernes Blanques per vore si la
remuntada del CDB es confirmava després de la gloriosa
victòria contra el Vinaròs. 

Per no enganyar  ningú. No vaig poder assistir al partit de
futbol perquè, com ens ha passat tantes i tantes vegades,  ens
vam quedar a mitjan camí. Mon pare és així. I jo em penso que
també sóc una mica com ell. En resum. La mama va dir que
era Quaresma i ella no sortia de casa i el papa i jo i la Magot
vam acabar, encara no sé com, detinguts pels municipals de
Castelló per escàndol a la via pública. I tot és perquè la meua
nóvia sent una miqueta de música i se li’n van les cames. Les
cames i la samarreta i els sostenidors i tot i vinga el meneo i
vinga la contorsió eufòrica i impossible. Com que anàvem bé
de temps vam decidir parar a capital de la província per
prendre un frugal refrigerio.  El papa es va entossudir a anar
al Mesón del Vino però es veu que ara això ja no ho fan. S’han
fet fins els castellonencs i davant de l’estació vella han
plantificat unes carpes per menjar i xamar. Allà que vam fer
cap, no cal dir-ho. A la tercera cervesa ja érem amics de tots.
La Margot, per deformació professional diu ella, no feia més
que portar senyors a la barra i fer-los que la invitaren a
xampany. Quin disgust. Després pretenia que una d’aquells
xicots que despatxava li pagara una comissió per totes les
ampolles que havia venut. Quina vergonya vaig passar. Mon
pare va triomfar una vegada més i va entrar en dura
competència amb un nadiu a vore qui era capaç de beure’s
més cerveses. Va perdre i ens va tocar gratar-nos la butxaca.
Presos ja d’una desfermada eufòria i atés que no podíem

agarrar el cotxe si no volíem que ens llevaren tots els punts del
carnet, ens en vam anar els tres al pregó. Quin mal
pensament. Ens vam posar davant de la presidència. Cara a
cara amb el senyor Alberto Fabra. Cada vegada que passava
algun grup de danses regionals la Margot s’hi posava a ballar
imitant maldestrament els moviments de les balladores. Mon
pare les aücava a totes: xiques, va, va, ensenyeu una mica les
cames!!! Quina vergonya, insisteixo. El pitjor va ser quan es va
apropar un grup de batucada. Margot que s’ho va vore es va
llençar al mig dels tabals. Sense adonar-me’n de res ella ja
estava amb els pits enlaire i fent l’acció d’abaixar-se els shorts
que duia, el papa grapejant-la davant de tots i quatre
municipals intentant tapar-li les vergonyes (unes vergonyes
redones i rotundes) amb una bandera quadribarrada i una part
verda en un dels extrems. El president de la generalitat, tan
formal ell, cridant com un boig: que los encieden, que los
encieden. La gaiatera major tapant-li els ulls a la gaiatera
infantil i l’alcalde de Castelló  plantat cantant “Rotllo i canya”
per dissimular. 

Vam passar la nit tancats en no sé quina dependència
municipal  fosca i humida i vigilats per un municipal folklòric
que ens va contar diverses vegades la llegenda de Perot de
Granyana. Quins tragos més amargs. 

De matí manyana ens en vam tornar capcots cap a casa.
Sense haver fet jo el meu treball periodístic –quina vergonya
més gran, torno- i, el que és pitjor, sense saber què havia fet
el Benicarló. 

Una vegada més, la humiliació de mirar-m’ho per Internet.
El Benicarló va empatar a un al minut noranta-quatre en
transformar Marcos Cano un penal que els locals van
considerar injust i fora de temps. Ja està bé que de tant en tant
també ens en toque alguna. 

Des d’ací faig la ferma promesa de no endur-me més mon
pare a cap banda. Fem riure allà on anem. Ara, que si no ve
ell, qui em pagarà els viciets que tinc?  

EMPAT IN EXTREMIS 
text VICENT T. PERIS
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Els atacs i el menyspreu a la nostra llengua en ple
segle XXI són constants, tot i els intents des de diferents
sectors de la societat valenciana de situar-la en el lloc
que li correspon. Ara ha estat l’entitat Maestrat Viu qui
denúncia públicament la castellanització que RENFE fa,
a la seua pàgina web, dels noms dels nostres pobles.  

Qui és Maestrat viu?
Maestrat Viu es forma en l'estiu del 2011 a partir de

diverses reunions de diverses persones i col•lectius d'arreu
del Maestrat amb gent d'Escola Valenciana en l'ermitori de
Sant Pau d'Albocàsser. El lloc triat no va ser casual, atés que
va ser al mateix ermitori de Sant Pau d'Albocàsser, on a l'any
1933, Carles Salvador, Enric Soler i Godes, Antoni Porcar
Candel i Francesc Boix Senmartí van organitzar la I Colònia
Escolar Valencianista. Per tant, ací va el nostre homenatge
a les persones que van creure que era possible fer al
Maestrat cultura cívica valencianista, fer persones amb una
consciència cap a la llengua i la cultura pròpia, i estima pel
país. En esta línia de treball, intenta treure el major profit de
les seues accions de defensa i denuncia dels atacs que
pateixen les nostres senyes d’identitat. 

MAESTRAT VIU denuncia públicament la voluntat

desorientadora, espanyolitzadora de la denominació de les
ciutats i pobles valencians que atura el procés de
normalització lingüística. L'estat, i les empreses de l'estat,
recorda l’entitat, estan obligats a defendre el patrimoni
cultural i lingüístic. “I com és sabut, no hi ha cap altre
element més simbòlic i més transcendental per a una cultura
que no siga la seua llengua. La nostra llengua, amb la
correcta escriptura, d'acord amb les normes ortogràfiques
fixades per l'acadèmia de la llengua, que és el màxim
exponent de la nostra expressió com a poble. I escriure
malament els noms dels nostres pobles és un atac directe a
la nostra cultura i al nostre poble, és una mostra de voluntat
de subordinació i d’aniquilació que s’ha perseguit durant els
3 darrers segles”.

La nostra particular toponímia
El nomenclàtor de la toponímia dels pobles valencians es

va establir en els anys seixanta per filòlegs i estudiosos com
Sanchis Guarner, i en època democràtica es van oficialitzar,
en alguns casos de manera immediata i en altres de manera
progressiva, passant primer per una doble denominació i
després a la forma genuïna exclusiva. No obstant això,
“l'empresa RENFE desatenent la denominació oficial dels
pobles valencians, en la seua web, concretament en
l'aplicatiu de destinacions de la venda de bitllets, adopta
denominacions no oficials, que no són altra cosa que la
denominació castellana del nom, quan el nom oficial és
exclusivament en valencià”. 

Els casos més flagrants en la comarca del Maestrat són
Vinaròs i Alcalà de Xivert, dos denominacions perfectament
acceptades a nivell local. El primer cas apareix amb dues
entrades diferents: "Vinaros" (sense accent) i "Vinaroz".
Maestrat Viu recorda que “és sabut que el topònim de
Vinaròs és dels primers que adopta la denominació en
valencià només entrada la democràcia. A més, l'Ajuntament
de Vinaròs va fer una campanya recentment perquè la gent
de fora aprenguera a dir "Vinaròs" en comptes de "Vinaroz"”.
El segon cas, el d'Alcalà de Xivert també té dues entrades
diferenciades: "Alcala De Xivert" i "Alcalá De Chivert", quan
l'oficial és exclusivament en valencià. 

“És curiós que la denominació no oficial apareix amb
accent, "Alcalá De Chivert", posat que no hi ha cap altra
localitat de tota Espanya, en qualsevol de les llengües
d'origen, que se li haja posat corresponentment l'accent (ex.:
"Cordova" i "Caceres"; en fi, un element de desorientació
lingüística més”, lamenten. 

Uns altres casos són les dobles denominacions, com
podria ser el cas de Peníscola, que oficialment manté la
doble denominació Peníscola-Peñíscola. Ara bé, a Renfe,
“no es manté com una doble denominació sinó com a dues
localitats diferents: una és "Benicarlo-Peniscola" i l'altra
"Benicarlo-Peñiscola", de manera que la desorientació d'un
viatger nouvingut se'n pot fer creus de l'existència de dos
localitats que pràcticament es diuen igual”

text REDACCIÓ

EL CENTRALISME RADIAL
RENFE castellanitza els noms dels pobles i ciutats del nostres país

Aquesta setmana s'ha presentat  al nostre ajuntament el
XXII Campionat del Món de Pesca Mar-Costa de clubs, que se
celebrarà en platges de Benicarló i Peníscola, del 5 a l'11
d'abril, i que organitzarà el club de Pesca Esportiva, que ja el
passat any organitzara amb gran èxit el Campionat d'Espanya. 

El president del club organitzador, Agustín Marzá, va donar
a conèixer detalls d'aquesta competició, que tindrà com a
marc la Platja de la Mar Chica, de grava i fons sorrenc de
Benicarló, amb una longitud d'un quilòmetre i en la Platja Nord
de Peníscola amb uns 5.000 metres d'arena, en alguns trams
artificial, i el més important, a sols 40 metres de l'hotel on
s'allotjaran les quasi 300 persones entre concursants, àrbitres,
federatius, familiars i acompanyants. 

El president de l'espanyola, José Luís Bruna, ha agraït
primer l'esforç del club organitzador i indicar la bona gestió en
la promoció de l'esport de la pesca de la seua homòloga de la
valenciana, “les ciutats de Benicarló i Peníscola són un
atractiu de primer ordre, i durant els dies de campionat els
participants i acompanyants podran gaudir de les magnífiques
platges, els seus espectaculars monuments i el seu excel·lent
i variada gastronomia. Van a arribar els millors clubs del món,
tant d'Europa com d'Amèrica, la qual cosa servirà de promoció
internacional a ambdues ciutats”. 

Tancava l'acte de presentació l'alcalde de la ciutat,
Marcelino Domingo, per a indicar “les nostres platges, part del
nostre patrimoni més valuós, seran l'escenari d'una
competició que acollirà a més d'un centenar d'esportistes
procedents de tothom, i és per aquesta raó que els
benicarlandos ens bolcarem a fer que la seua estada i la dels
seus acompanyants siga el millor possible. Com a alcalde vull
agrair als organitzadors el fet d'haver confiat en la nostra ciutat

per a acollir el campionat i sols em queda desitjar que la
competició siga un èxit”. 

El Campionat del Món de Pesca Mar-Costa Clubs, està
convocat per la Federació Internacional de Pesca en el Març
La cerimònia d'obertura del campionat tindrà lloc en el Castell
del Papa Lluna i el lliurament de medalles, trofeus i distincions,
al Parador Nacional de Turisme de Benicarló. 

Presentat el Campionat del Món de pesca que se celebrarà del 5 a l’11 de abril

text i fotos VICENT�FERRER
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Dissabte 8 i Diumenge 9 de Març, a la piscina municipal
de Benicarló, es va disputar la 5a jornada de la lliga
provincial de promeses amb la participació de: CN
Aquàtic, CN Castàlia Castelló, CN Onda, CN Vila real, CD
Lledó, CN Azahar Vila Real, CN Vall d’Uixò, CN Albacora,
CN Vinaròs i CN Benicarló.

L’equip benicarlando, dirigit per Lucía Vicente, va presentar
un total de 30 nedadors:

Sergi Saura, Raúl Carbó, Víctor Montserrat, Pablo Ebrí,
Alicia Sorlí, Marina Segura, Laura Jiménez, Lara Rodríguez,
Nerea Martín, Diego Pérez, Yeray Cervera, Isaac Vendrell,
Hugo Desir, Maria Verge, Noemí Verge, Henar Àvila, Hugo
Beser, Eric Alberich, Claudio Dragoste, Dylan Villanueva,
Oscar García, Aitor Gil, Joan Martín, David García, Paula
Falcó, Marta Cheto, Sara Vea, Eva Valdearcos, Sara Troncho
i Laura Verge. 

Individualment va destacar la gran actuació de David
García que va guanyar la prova dels 200 estils de la categoria
benjamí, any 2002.

Per equips, als relleus, meritoris segons llocs del club
Natació Benicarló en categoria benjamí femenina i masculina.

En general, van tindre moltes millores de marques
personals i les entrenadores quedaren satisfetes del
rendiment de les promeses del Club Natació Benicarló.

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

a la llibreria Grèvol de Benicarló.

5a JORNADA DE LA LLIGA PROMESES A BENICARLÓ

text i foto CNB




