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Divendres 9 de Maig, una delegació de la junta directiva
del Club Natació Benicarló encapçalada pel seu president
Adolfo Saura, es va adreçar  al domicili de la nedadora
Lucía Piñana del Pino per a comunicar-li que havia estat
escollida com a nova dama del club de l’any 2014.

En presència dels familiars i amics que allí es trobaven, va
acceptar amb orgull la tasca de ser la dama que representarà
al club durant el proper any.

Lucía és una nedadora que forma part d’una família
benicarlanda molt vinculada a la natació: filla de Miguel Piñana
Marzal, ex-president del club i col·laborador entusiasta en
diferents responsabilitats en totes les juntes directives durant
els darrers 15 anys i germana de Miguel Piñana del Pino, un
dels nedadors més destacats que ha tingut el club al llarg de
la seua història.

La menuda dels Piñana, brillant estudiant de medicina en
l’actualitat i encara nedadora en actiu, és especialista en
proves de crol, modalitat on ha aconseguit els seus èxits
esportius més importants. 

Després de portar  tota la seua vida esportiva defensant els
colors del club, ara assumirà el repte de representar-lo als
actes socials de la propera temporada.

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

adquirir a la llibreria Grèvol de Benicarló.

LUCÍA PIÑANA, NOMENADA DAMA DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ 2014

text i foto CNB
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Inici del curs escolar 2007-08. L’augment de població
a Benicarló provoca que les escoles de Benicarló
tinguen les ràtios trencades. Tant, que és insuportable la
situació que es viu a les aules. Conselleria d’Educació,
autoritza un nou centre escolar al municipi, i mentre es
construeix, un bon grapat d’aules prefabricades
s’instal·len a la pista de futbol del Casal Municipal. És
només el començament d’un mal son en el qual viu la
comunitat educativa del batejat en principi com a
col·legi número quatre.

Ara, tenim nou nom, Àngel Esteban, i més barracons.
Però no nova escola. Anys i anys de promeses, d’anuncis de
començament d’obra, de manifestacions de pares, mares i
alumnes i de oïts sords per part de l’administració
autonòmica. Perquè set anys després, hi ha xiquets que no
saben el que és una escola de quatre parets... d’obra.

La situació l’ha denunciat esta setmana Joan Manel
Ferrer, portaveu de Compromís a Benicarló. Ferrer ha
lamentat  “l’incompliment de les promeses del Partit Popular
i l’ús electoralista que fan del CEIP Ángel Esteban”.  La
darrera “gran notícia anunciada per l’equip de govern és que
s’han ficat els cartells al terreny on es construirà l’obra. Un

altre intent de penjar-se una medalla, perquè les obres
encara no han començat”.  El portaveu de Compromís ha
reclamat “d’una vegada per totes que no facen somiar més
als xiquets i a tota la comunitat educativa” i que les obres
siguen una realitat al més aviat possible. Ferrer ha lamentat
la incompetència de l’equip de govern “i especialment de
l’alcalde Marcelino Domingo, que en tants anys de govern
municipal i després de nombrosos viatges a València, no ha
aconseguit que els del seu partit li facen la tan necessària
escola per als nostres xiquets”. 

El portaveu de Compromís ha volgut fer un repàs per la
història més recent de les notícies emeses pel Partit Popular
al voltant de l’inici de les obres, per demostrar “que ens
menteixen, cada vegada més”. Així, ha recordat que el nou
centre escolar es va obrir a l’inici del curs 2007-08. Des
d’eixe moment, “tot són promeses sense complir per part del
Partit Popular”. L’any 2010 es treuen a licitació les obres, un
procés que s’allarga més per refetes al projecte. El 2012, el
conseller d'Educació, José Ciscar, anuncia que s'iniciaran
les obres de l’escola durant eixe any. I l’any següent,
s’anuncia que començaran el 2 d’abril del 2013. Entre mig,
manifestacions de l’AMPA de l’escola reclamant unes millors
condicions per als seus fills. 

“I ens hem deixat pel camí moltes més promeses de l’inici
d’obres. Per a nosaltres el que és realment preocupant és

text REDACCIÓ

ESCOLA? QUINA ESCOLA?: L’escola convertida en moneda electoral 

L'equip infantil masculí del Club Handbol
Benicarló s'ha classificat per a la final de la Copa
Federació, després de guanyar als Escolapis de
València per 24-19 i remuntar els quatre gols
d'avantatge aconseguits pel conjunt valencià en el
partit d'anada. El partit va resultar molt entretingut,
atès que els dos equips ho van donar tot en la pista
i el passe  a la final es va decidir en els últims
instants del partit. 

També juga per a poder-se classificar per a la final el sènior
femení que va rebre al Riola, un equip molt compensat, que
va imposar el seu ritme de joc en la primera part, que va
acabar amb avantatge de quatre gols per a les visitants. En la
segona part les benicarlandas van canviar la defensa, van
aconseguir recuperar més pilotes i els va faltar un polsim de
sort per a guanyar, acabant el partit amb empat a 19 gols. El
cap de setmana vinent tractaran les caduferas de guanyar a
Riola. El sènior masculí va perdre amb el líder del seu grup,
l'Almassora, en un partit bastant igualat. I l'infantil femení va
perdre per un gol contra el Serra d’Irta en partit molt disputat
que es va decidir al final.

Handbol: L’infantil masculí del BM Benicarló 
es classifica per a la final de la Copa Federació

text i foto VICENT�FERRER
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que hi ha alumnes a eixa escola que no
saben el que és l’aula d’un edifici
escolar, perquè tota la seua vida han
rebut classe en una aula prefabricada.
Sis anys en la vida d’un xiquet són
molts anys”. 

L’ALCALDE CONTESTA

En resposta al comunicat emés per
Compromís, en què s'acusa l'equip de
govern de fer un ús electoralista del
CEIP Ángel Esteban, l'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, vol
manifestar el següent:

1-L'acte oficial de firma de l'acte
d'inici de les obres del CEIP Ángel
Esteban estava previst en data anterior
al 25 de maig, però davant de les
amenaces de Compromís de denunciar
l'acte davant de la Junta Electoral, la
Conselleria d'Educació va decidir
retardar-lo.

2-Vistes les intencions de
Compromís, l'acte oficial que donarà
inici a les obres de construcció del CIEP
Ángel Esteban tindrà lloc la setmana
que ve, ja després de les Eleccions
Europees, en una data pendent de
confirmar per la Conselleria d'Educació.

2-Demano al senyor Joan Manuel
Ferrer que deixe de fer aquest tipus de
manifestacions i que no tire la pedra i
amague la mà. Si la formació a la que
ell representa no haguera amenaçat de
denunciar l'acte d'inici de les obres, els
treballs haurien començat aquesta
mateixa setmana. 

PERÒ... HI HA MÉS PROMESES INCOMPLIDES

Si parlem de centres educatius, tenim les obres de millora
del IES Joan Coromines pendents d’executar des de fa
anys. Mentre, hi ha aules tancades i els alumnes han de
suportar unes condicions quasi infrahumanes en classe.  No
està millor el Ramón Cid, on també és necessari escometre
obres de millora. 

Pel que fa a infraestructures, fa quasi dos anys que
finalitzaren les obres del aparcament soterrani de la plaça de
Mossèn Tomás, i encara està tancat. Diners soterrats baix
terra. Les plaques solars de l’auditori, mai s’han ficat en
marxa. Diners que es cremen al sol. La costa nord
desapareix dia a dia, ja que només s’està actuant en una
part molt xicoteta. Res se sap del Passeig Sud que ha d’unir
les platges del Morrongo y La Caracola, ni de l’ordenament
del mur del port, obres amplament anunciades i sobre les

que s’han escrit notícies i notícies. 
L’estació d’autobusos ha desaparegut de les intencions

de la conselleria, així com el nus estratègic, que es tenia que
construir al polígon industrial. El conservatori de música, tot
i les promeses, el continuem pagant els benicarlandos
malgrat ser un servei comarcal i promogut des de la
Generalitat Valenciana.  Tampoc sabem res de l’Estudi
de  la  prolongació de  serveis de  Rodalies inclòs dins del
Pla  de  Infraestructures  Ferroviàries  de  Rodalies per
a  la  Comunitat  Valenciana, i la nostra comarca continua
estant molt mal comunicada. Ah! I la Carretera Benicarló-
Peníscola ha desaparegut del mapa. Quatre nyaps mal fet
de quitrà i ja està. I eixa és tota la inversió feta... pagada amb
diners municipals. Del projecte mai més s’ha sabut, tot i que
els veïns fa anys que cediren els terrenys necessaris per
construir el vial. 

I segur que pel camí ens deixem més promeses
incomplides... . La llengua, certament, no té os. 

ve de la pàgina anterior

Avui fa una setmana es va celebrar, a la seu social del
Benicarló Base Futbol del carrer de César Cataldo,
l'assemblea general ordinària de socis del Club Deportivo
Benicarló. No vull ara detallar tots i cadascun dels punts de
l'ordre del dia, perquè no pretenc escriure una acta alternativa
a la oficial. L'assistència de socis va ser mínima, però això és
una cosa que no va sorprendre a cap dels socis presents
perquè és el que ve sent habitual a les assemblees dels clubs
esportius locals, especialment a les del CDB. La gent vol
gaudir del joc, però que la feina la facen els altres. Això es veu
que és una màxima de l'esport local, però malgrat tot, sempre
hi ha algú que se'n fa càrrec de la situació i evita la desaparició
del club. I això passa especialment amb el Club Deportivo
Benicarló, degà de la ciutat i que, malgrat tot el que s'ha viscut,
sobreviu temporada rere temporada. Si molt de mèrit han
tingut les juntes directives que ha tingut l'entitat al llarg del
temps, jo penso que el que està fent l'actual les supera a totes
amb escreix. Mai el nostre CDB havia estat en una situació tan
real de desaparició com l'estiu passat. Mai. Lo club agonitzava
mentre uns i altres l'empenyien a l'abisme. Que si que vull, que
si ara no vull, que si m'ho pensaré, que si amb aquestes
condicions no, que no sé... un autèntic desgavell. Semblava
que el destí del nostre club estava marcat per la fatalitat. A
més a més, el gran llast que suposava el deute històric havia
esdevingut un obstacle insalvable per als possibles candidats.

Però es va tornar a fer realitat la màxima i un grup
d'aficionats, alguns lligats el futbol base, i altres aficionats que
no volien vore desaparèixer el seu club, es van llançar i van
agafar les regnes del club. Aquesta història, i la resta, ja la
coneixen els lectors d'aquesta pàgina i no cal tornar-la a
repetir encara que jo no em cansaria mai de fer-ho.

L'assemblea va transcórrer amb tota normalitat. Pablo
Ferrer va exposar minuciosament tot el tema econòmic, fent
especial relleu en els detalls de la cancel•lació del deute
històric (com m'agrada aquesta expressió de "deute històric").
Sense cap mena de dubte, la transparència en la gestió ha

estat màxima, un exemple de rectitud, serietat i honradesa.
Després va fer un resum de la temporada Pedro Baca, que va
estar concís, realista i també transparent. No hi ha dubte que
la línia a seguir està ben clara, i sortir-se'n d'ella seria perillós.
En acabar es va establir el calendari i el nomenament de la
junta electoral. Ahir acabava el termini per a la presentació de
candidats i ara mateix no sé com haurà quedat la cosa. En cas
d'haver més d'un candidat, les votacions es celebrarien
diumenge per la tarde aprofitant la celebració del darrer partit
de lliga contra l'Almassora. La setmana que ve tindran
complida informació al respecte. Pedro Baca va anunciar la
seua intenció de presentar-se que es va fer efectiva aquesta
mateixa setmana.

A l'assemblea es va remarcar allò que tantes vegades s'ha
dit en aquesta pàgina i que eren els objectius de la junta
gestora que es va formar in extremis: evitar la desaparició de
l'equip, cancel•lar el deute i, en un segon pla, intentar que
l'equip mantingués la categoria. Per tot això, cal qualificar la
temporada com d'un total i absolut èxit, tant en la gestió
econòmica com en la esportiva. Realment, una temporada
inoblidable.

Ara cal que tot plegat continue, perquè tothom té clar que
aquest és el camí que el nostre club ha de seguir. Tenim un
bon viver de jugadors per tal d'abastir el primer equip. Els
joves es van obrint camí i no ens cal fer experiments que
poder portar a la ruïna del club. Aquest equip té molt clar que
cal aprendre dels errors del passat per a no tornar a caure en
ells. Per això la presentació de Pedro Baca con a candidat,
ens fa tindre l'esperança que seguirem gaudint del futbol al
nostre poble amb gent del poble o que s'ha format als nostres
equips.

Diumenge a les sis de la tarda, horari unificat, juguem
contra l'Almassora, que està a tres punts del primer i que es
veu que vol jugar la promoció. Nosaltres, guanyant, podríem
escalar un parell de llocs, però de la desena posició ja no
baixem. No estaria malament amargar-los la tarda als
almassorins com vam fer l'any passat amb els del Castelló
amateur... 

ÚLTIM PARTIT
text DELCASTILLO-SERRANO
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LOCAL ESPORTS

La portaveu del PSPV, Xaro Miralles, ha denunciat el
tracte que estan rebent els comerciants de la ciutat per
part de l'equip de govern. Miralles va qualificar de
“desídia” la política comercial del consistori i com a
mostra, va citar una reunió que van mantenir els
comerciants la passada setmana “i on no es va presentar
ningú de l'equip de govern”. 

La socialista va posar en evidència l'estat del centre de la
ciutat “que havia de ser el motor de l'economia. Els cartells
anunciadors de La Llum de les Imatges estan tots arrugats, no
pot  ser que l'ajuntament no faça complir les ordenances en
matèria d'arranjament de façanes”. A més va denunciar que
“no es compleixen les bases dels sortejos que es convoquen,.
L'última vegada es va fer un dia abans de l'establit i va haver
comerciants que es van quedar amb les paperetes dels seus

clients a la mà”. Per a Miralles, el nucli antic “hauria de ser el
centre comercial del poble, però s'ha convertit en un barri on
es fa activitats il·legals”. És per això que la portaveu socialista
va reclamar “un pla estratègic de comerç, perquè en un parell
d'anys es faça actuacions de dinamització, arranjament de
façanes o del poble i per a la regeneració de tot el centre de
la ciutat”. Miralles va assegurar que “els comerciants
necessiten que l'equip de govern complisca. Per exemple, no
tenen targetes especials per a comerciants de la zona blava.
No pot ser que no es pose música ambiental en els carrers del
centre. Desídia, això fa que l'economia en aquest poble vaja
com va”, va dir. En aquest sentit, va apel·lar que el consistori
s'ha de convertir en motor que establisca “mesures per a
facilitar l'arranjament del nucli antic, soterrament de cables, o
que els locals tancats estiguen en condicions”. Miralles va
concloure criticant que “el poble està abandonat i brut, amb
seguretat ciutadana zero, estan desapareguts els regidors i
l'alcalde, i l'equip de govern és el primer a tenir edificis
abandonats, com en el carrer Major”.

COMERCIANTS ABANDONATS

text REDACCIÓ foto VICENT�FERRER

En el CATVAl de Tortosa va haver-hi diversos
enfrontaments directes entre alumnes de Grip 2 de
Vinaros i Benicarló, per la qual cosa, lamentablement,
alguns d'ells van quedar fora de les rondes finals en favor
del seu company. En l'OUAT de Girona Albert Alberich es
va classificar per a la final. 

Els resultats en aquest quart torneig CATVAL van ser: 
El dissabte Joel Anglés guanyava a Víctor Velasco per 6/3

i 6/4 passant a la final de pre-benjamí; Diego Sánchez
guanyava a Adrián Comes per 6/2 i 6/2 passant a semifinals
de cadet; i en absoluts Diego Sanchez guanyava a Roger
Alberto per 6/2 i 6/2, per a passar a les semifinals on es
trobarà a Alex Barreda, en un altre duel local, per la qual cosa
es tindrà un finalista segur. També es van classificar per a
semifinals Gerard Guimerá i Iratxe Serrat. Llàstima la derrota
d'Edgar Alcaraz davant Donen Galiana (3/6 2/6), doncs el jove
jugador de Grip 2 estava realitzant un fantàstic torneig en pre-
benjamí. 

El diumenge, dels 8 partits que restaven van sumar cinc
victòries. Robert García a Jordi Colomé per 6/3 i 7/5; Xavi
Calduch a Xavier Xao per 6/0 i 6/1; Carlos Calduch a Ramón
Fuster per 7/6 i 6/2; Jarmo Pérez a Frank Brunet per 6/2 i 6/2)
i el comentat anteriorment de Diego Sanchez. 

Aquest cap de setmana es jugaren els partits de quarts de
final restants i les semifinals, per a poder disputar les finals
l'última setmana de Maig. 

OUAT Castelló 
Jornada complicada en el Club de Tennis Castelló on s'està

jugant el torneig OUAT, un dels tornejos internacionals més
important ja que es disputa en 9 països diferents i on els
millors de cada país es donen cita en el Masters de França. 

El cap de setmana vuit van ser els jugadors del CT
Benicarló es van desplaçar a Castelló, i quatre van aconseguir
passar de ronda (Carlos Calduch, Xavi Calduch, Albert
Alberich i Joan Padilla). Derrotes de María Velasco, i Ausias
Domenech. La nota positiva la va donar el jove Nicolás
Perpinyà en derrotar a Blay Cervantes en un partit intens i
guanyant contra pronòstic, demostrant la seua evolució al llarg
de l'any.

Al Club de Tenis Tortosa es disputà el quart torneig del circuït CATVAL 2014

text i foto VICENT�FERRER

Aquest és el mantra que han après els participants en
el curs de monitors de paddle surf que ha oferit l'Estació
Nàutica Benicarló Peníscola a través de Delta Paddle Surf,
empresa associada a aquesta entitat. 

Els alumnes han tingut l'oportunitat de participar en un
projecte que pretén formar a persones discapacitades en
esports nàutics, i en aquest cas en paddle el seu“Volíem que
aquest curs servira per a mostrar als alumnes que com futurs
professionals del paddle surf també podran tenir en les seues
classes alumnes amb mobilitat reduïda o algun tipus de
discapacitat”, va explicar Gerard Sánchez, gerent de Delta
Paddle Surf, per això també era important que conegueren “el
SUP adaptat”. Amb la finalitat d'aprofitar al màxim el curs i
aquesta part dedicada al paddle surf adaptat es va contar amb
l'assistència de Alvin Boyana, un xic amb discapacitat que vol
impulsar la pràctica d'esports nàutics entre les persones que
pateixen mobilitat reduïda. “Ell va voler assistir al curs per a
demostrar als participants que no hi ha barreres i que les
persones amb discapacitat poden ser també futurs alumnes,
pel que han d'estar preparats i aprendre totes les tècniques i
metodologia que els puga servir per a afrontar aquest tipus de

classes”, va indicar Sánchez. En aquest sentit, se'ls va instruir
sobre com fer classes, com tractar a aquest alumnat i sobretot
es va incidir que “no han de tenir cap problema perquè a ells
mateixos tampoc els agrada que els tracten de forma diferent”.
No obstant això, més enllà de familiaritzar-se amb aquest
ambiciós projecte formatiu destinat a persones amb
discapacitat, els futurs monitors van aprofitar els tres dies de
formació intensiva per a adquirir tècniques de remada,
posicions, estratègies de rescat en cas d'accidents, seguretat
en el moll, seguretat en la platja i també van aprendre com
s'ha de treballar en situacions reals. #Así_pues, es va treballar
amb afany en la tècnica de l'assaig i error amb el propòsit
d'avaluar l'actuació i resposta de cada usuari i establir els
punts que cadascun havia de millorar. A través de les
pràctiques en moll i platja, els alumnes van aprendre
tècniques de surf, predicció, a més de tàctiques per a entrar i
eixir de les ones, girs i tot evitant el risc de danys i assegurant
el material perquè no es perda si s'entra en onatge. Els
alumnes que han participat en aquest curs d'instructors havien
hagut d'efectuar un curs online prèviament, i ara haurien de
programar un treball basat en una classe real que haurien de
remetre a l'organització per a rebre la corresponent
qualificació. El títol els habilitarà supervisar la seguretat de
SUPers nivell iniciació a l'hora de llogar l'equip i organitzar
menudes travessies. 

Els esports nàutics no tenen límits

text REDACCIÓ
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ESPORTS LOCAL

El dijous, 20 de marc,̧ es va
celebrar a la Comunitat Valenciana
la XIX edicio ́de la prova CANGUR
de Matemat̀iques, en la qual van
participar quasi 5000 xics i xiques
representants dels centres
educatius de tota la Comunitat.
L’equip que aquest any 2014
presentava l’IES JOAN
COROMINES estava format pels
alumnes Luiś Carlos Pinto, Mireia
Prats, Albert Minãna i Lluiś
Lumbreras de 4ESO i Ivan Estupinã̀
i Ivan Pinto de 1BAT, i els
professors Hećtor A. Goḿez
Aguado i Manuel Serrano Orenga.
Els alumnes van fer la prova en
l'IES Els Ports de Morella.

L’alumne Ivan Pinto Huguet va ser
un dels guanyadors en el nivell 3 (1r
Batxillerat). Aquest premi el rebra ̀ el
proper divendres 23 de maig a l'Aula
Magna del Campus de Gandia de la
Universitat Politec̀nica de Valeǹcia.

Aquest no eś l’uńic premi que Ivań
Pinto rep en aquest curs 2013/2014
en una competicio ́d’habilitats matemat̀iques, ja que el 17 de
gener va guanyar a l'UJI de Castello ́ la fase provincial de la
50a Olimpiáda Matemat̀ica Espanyola.

La Comunitat Educativa de l'IES Joan Coromines vol
felicitar els participants pel bon resultat obtingut i en especial
a Ivań per haver aconseguit estar entre els millors.

IVAN PINTO HUGUET, DE L’IES JOAN COROMINES,
UN DELS GUANYADORS DEL XIX CANGUR DE MATEMÀTIQUES

text IES�COROMINES

Dins de la campanya municipal de promoció de tot
tipus d'esports es va celebrar, en una pista de cross al
costat del velòdrom municipal, la primera jornada de
Mountain-Bike escolar, organitzada pel CCD Balaguer.
Una jornada de molt d’èxit en la qual van participar un bon
nombre de joves ciclistes als quals l'Ajuntament els va
obsequiar al final de les proves amb begudes i fruites. El
club organitzador ja està pensant en una segona edició. 

La prova es va dividir en tres categories, sent aquests els
resultats: 

Promeses
1.    Pol Gargallo.
2.    Miguel Aguilella.
3.    Daniel Morillo.
4.    Alexandre Teodoro.
5.    Iker Ibáñez.
6.    Pablo Moreno.
7.    Marko Jovic.

Principiants
1.    Àlex Sanz.
2.    Gerard Sánchez.
3.    Izán Monroig.
4.    Radu Servan.
5.    Andrés San Abdón.
6.    Lucas Busta.
7.    David Ebrí.
8.    Ariel Pereira.
9.    Lucía Anglés.
10.  Valeria Escobar.

Aleví
1.    Hugo Beser.
2.    Joel Gascón.
3.    Carla Pruñonosa.
4.    Isaac Sabuquillo

Infantil
1.    Isabel Balaguer.
2.    Paco Vidal.

Primera jornada de Mountain-Bike escolar en un circuït de cross 
junt al velòdrom municipal

text i foto VICENT�FERRER

La Policía Local de Benicarló ha detés a un invidu per
robatori amb escala. 

Després d'avís d'un veí, la ràpida resposta de les patrulles
de la Policia Local de Benicarló va permetre la localització i
detenció d'un individu, natural d'Amposta, que va ser sorprès
en una balconada d'un edifique en el Carrer València. L'edifi
que, acabat però sense veïns, estava barrat en tot el seu
perímetre, observant-se que havien col·locat una escala
plegable amb la que es va accedir a una balconada d'un
habitatge, forçant la finestra d'aquesta balconada. Els Agents,
després de la inspecció, el localitzaren amagat procedint-se a
la seua detenció, trobant-se diversos útils per a la realització
del robatori, com guants de goma, enformador, i llanternes,
així com l'escala plegable que es va utilitzar per a accedir a
l'habitatge. El detingut, de 19 anys i amb nombrosos
antecedents per fets similars, va passar a disposició judicial.

ROBATORI
text REDACCIÓ
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LOCAL ESPORTS

El pròxim 29 de maig tindrà lloc a l’Auditori Pedro
Mercader de Benicarló l'estrena de la cantata 'Et regalaré
totes les estrelles del cel', interpretada per alumnes i
professors d'ensenyaments elementals del Conservatori
Mestre Feliu. El recital és un homenatge als drets dels
xiquets.

Més de 80 persones, entre alumnes i professors
d'ensenyaments elementals del Conservatori Mestre Feliu
estrenaran l'espectacle basat en un text de Susanna Arjona i
música de Mercé Rigau. L'Auditori Pedro Mercader serà
l'escenari d'aquesta cantata, que a més del component
musical, té un destacat vessant reivindicativa en el sentit que
la partitura va recorrent alguns dels articles de la Declaració
Universal dels Drets dels Xiquets, mostrant les condicions
mínimes que ha de tenir un xiquet per a poder viure. Al
capdavant del muntatge estan els professors Raül Cabanes i
María José Velasco, amb la direcció dels professors Javier
Medina i María Lorenzo en la part instrumental, i la professora
Verónica Ruiz com a responsable de la part audiovisual. El
professor Jaume Iborra dirigirà la il·luminació i Joan Peiró,
tècnic de Ràdio Benicarló, posarà la veu en off. La part
interpretativa estarà formada per Olga Lluch en el paper
d'Estrella, Fran Arnau en el paper de Xiquet, Roser Royo com
Lluna, Rosa Juan fent de Recepcionista i Violeta Marinero i
Alexandre Beltrán en el paper d'Ocells. Amb aquesta cantata,
es farà realitat un projecte en el qual el Conservatori ha estat
treballant durant els últims de mesos i que suposarà un
magnífic tancament per a aquest curs 2013-2014 .

CANTATA PELS DRETS DELS XIQUETS

text REDACCIÓ

Multitudinari torneig americà el que es va celebrar en les
instal·lacions de Pádel Indoor Benicarló. Més de 20 parelles

van prendre part d'aquesta cita que acabà amb la victòria de
la parella formada per Carmen Melet i Santi Castell. El segon
lloc en el podi va ser para Yolanda Castell i Mickael Ríos, i el
tercer lloc per a la parella formada per Oriol Guimerá i Isabel
Segura.

Santi Castell i Carmen Melet s’adjudiquen el mixt americà 
del Pàdel Indoor Benicarló

text i foto VICENT�FERRER

PROGRAMES  BUITS, CAMPANYES BRUTES

Determinada facció política que campa pel nostre país,
amb la prepotència dels qui se saben amb adhesions
“inquebrantables”, estan protagonitzant un espectable
vergonyós, en les compareixences i debats previs a les
eleccions europees.

Sembla que no és prou amb l’absència de programa
–quan el tenen tampoc el compleixen-, que ara han d’afegir
allò de “perdonavides”, doncs si mostraven la seua
“superioritat intel·lectual” (?!) –Cañete dixit- els altres
–dones i de partits democràtics- quedarien en mal lloc.

Així que programa no en tenen, però males formes sí.
Tant de bo la ciutadania se n’adone a temps.

Marc Antoni Adell



OPINIÓ LOCAL
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Segona sessió de la gira poètica del benicarlando
Patrici Gil. Aquesta vegada va ser al Cafè Bamboo, un dels
tres locals que acullen la seua mostra poètica. Una
selecció de set poemes escollits de l'ampli poemari íntim
que Gil ha anat component al llarg del temps. Sorpresa
per als assistents, que es van trobar amb un poema
damunt de la taula. Sorpresa per a l'autor, ja que alguns
dels lectors es van atrevir a llegir-los en veu alta. I
sorpresa per a la majoria. 

Una poesia íntima, que parla en nombroses ocasions de la
terra i del territori. Però que també despulla l'ànima del poeta
i parla de sentiments, alegres i esquinçadors com la vida
mateixa. La Llibreria Templança de Peníscola i el Cafè de’l Arc
acullen les altres dues parts d'aquesta mostra, organitzada per
L’Ateneu Cultural de Benicarló. Una bona ocasió per a
acostar-se a la poesia de Patrici que tant de bo en breu, veja
la llum de forma completa.

EL POETA PATRICI GIL, DE GIRA COMARCAL

text i fotoREDACCIÓs’ho faran per al nou número. En
tindrà un de nou, també, des de la
primera setmana de sortida. Osti, tu
quin embolic, aleshores, realment,
en tindria tres? Dèries nostres. De
tota manera, als tafaners ens ha
paregut una unió curiosa, podríem
dir com si fos la unió entre
Fotogramas/Hola (seria la fusió en
fred), o Cuore/Semana (si la
considerem en calent). En resum,
que açò del Set dies/Dissabte,
quina mena de fusió seria? A vore,
que ningú s‘ho agafe a mal, només
fem una xicoteta comparació perquè
mai s’havia donat un cas d’aquesta
mena per aquestes contrades. És
com si ara, La Veu, s’ajuntés amb el
diariet del poble del costat de més al
nord (!) Una cosa del tot antinatural,
com ara una mena de Jueves/La
Razón (una difícil fusió). Això sí,
cadascú marca els seu territori a
dins de les pàgines, diríem allò de
“juntos pero no revueltos”, no?

Encara que també podriem fer el
mig-mig amb altres publicacions,
com la Play boy... . Tot i que ja
apareixen veus d’una de triple! Això
ja podria ser l’ostia! Triple, i amb
quatre números. I el valencià on el
ficarien? Molt de trellat no té, però...
Vinga aneu pensant!

Cartell secessionista

S’haurà apuntat Esquerra Unida
al secessionisme lingüístic? Això és
el que vam pensar, quan passejant
pels carrers de Peníscola, vam
trobar un cartell anunciant un míting
amb paraules com ara” “diputà”,
“sartisfaxió”, “per-a”, “ya que”... Com
es pot tindre tan poc respecte per la
llengua? Demanarà algú disculpes
per aquesta atzagaiada? Prendrà la
direcció del partit alguna acció
contra l’autor d’aquest disbarat?
Pensem que se l’hauria d’apartar de
qualsevol càrrec fins que no
aprovara el grau elemental de
Valencià.

ve de la pàgina anterior



imatge... més actual.

El cant de l'enyor
I si us penseu que el que

comentàvem a dalt del Morrongo,
caseta i Xiringuito inclosos, bones
antiguitats, era conya, hauríeu de
caure del cavall si mireu aquesta
altra foto que il·lustrava la notícia,
també de la setmana passada i
també extreta del seu corporatiu de
l'ajuntament, sobre que els havien
donat el certificat ISO de
l’excel·lència en les clavegueres.
(Que ja té nassos fer un certificat
per a dir que per els conductes per
passa la merda tenen un estat
excel·lent i un trànsit adequat, però
de més estranyes en veiem). Però
bé, al que anem, tot i que més d’un
al mirar la imatge segur que no heu
vist res d’estrany, un camió... i poca
cosa més, la cosa  no és tan
senzilla. I és que no. No és un camió
i poca cosa més, és un camió... i
Kuen-ka! Sí, el nostre faraó, que ja
fa uns quants anyets que va deixar
la política municipal surt a la
imatge... de la setmana passada!
Com l’enyoràvem (a ell, no a la
foto). La política municipal sense ell
ha perdut tota la salsa. Quina
emoció al tornar a vore’l. I la foto
està ben triada, redéu, o no el
recordeu davant de totes les obres
que mamprenia, entre enginyers i
paletes, el casc ben enclavat,
ordenant fer i desfer fins que li va
eixir la nova placeta dels Bous i ho
va relatar amb la font de la plaça de
la Constitució. En fi, que ací podeu
vore al nostre entranyable
exregidor, aleshores en actiu, al
costat del camió de la foto que
il·lustra una notícia actual. El que
comentàvem abans, senyors de la
casa gran, que cal renovar el parc
fotogràfic, si no ja veieu com
quedeu.

I si torna Kuen-ka, per què no
Xavi?

I, mireu, ara que estem parlant de
l’antigor, tenim els tafaners un
quefer amb la discussió que corre

per la xarxa entre els fans dels
còmics de La Veu. Ja portem unes
setmanes que l'olla no para de bullir
sobre la millor manera d'aconseguir
que el nostre Xavi torne al còmic
setmanal. Mireu si la cosa està
embolicada que els fills d’alguns
dels nostres col·laboradors també
han ficat cullerada per dir que volen
fer un club de fans amb web per
vore si aconsegueixen el seu
propòsit. I així, entre tafaners,
col·laboradors, fills d'uns i altres i
fans han fet una mena de conxorxa
per intentar aconseguir-ho. El
problema és que ací tots els
col·laboradors ho fan a temps
deixat, i ja porten un grapat d’anys
(suposem que açò de La Veu els hi
posa, com som el únics crítics amb
els que manen, i amb els que no
també), i no sempre poden fer el
que els agradaria... a ells i a la gent.
Però com sempre, on hi ha bona
voluntat i ganes, sempre hi trobem
un forat per sortir-nos-en i, així, ja
corre la idea de fer una mena de “Fa
10 anys”, i traure una reedició de
molts d’aquells antics còmics que,
encara que no us ho cregueu,
segueix tant vigents com abans. Els
tafaners, que amb això de ficar el
nas per tot arreu som uns experts, ja
us diem que mirarem d’aconseguir-
ho. I més aviat del que us penseu. I
ja voreu que també amb sorpreses

incloses. Posem mans a la faena.

Una matrícula recalcitrant 

Bé, tornem a la nostra realitat
diària, que sempre dóna per a molt.
I si no, què ens diríeu d’aquesta
curiosa imatge d'ací al costat, la de
la matrícula d'un vehicle dins d’una
claveguera. Ep, que no és broma.
Ja li direm al maquetador que
l’amplie perquè és veja bé amb el
blanc i negre i us n’adonareu del fet
insòlit: una claveguera matriculada.
Però el misteri no s'acaba ací.
Voreu: la mateixa matrícula va sortir
a La Veu de falles, tal volta no tan
nítida, en una de les nostres
tafaneries. Doncs, no serà perquè
no es veu, suposem que ara si la fan
gran es vorà més, i a vore si els que
han rebut la certificació
d’excel·lència per les clavegueres,
fan honor a la distinció i retiren la
placa d'una vegada. Tres mesos al
mateix lloc sense que ningú li haja
fet cas dóna a entendre quin tipus
d’excel·lència gastem en aquest
poble. Encara que siga per fer
circular correctament la merda... Ai,
ara que hi caiem, per què no li
encarreguem al mateix urbanista o
arquitecte o el que siga que ha
dissenyat el circuit de les aigües
residuals l'ordenació del trànsit per
la ciutat? Seria un èxit! 

Fusions 
Ho havíem de dir, a vore, si ens

fiquem amb tots i amb tot, no
podíem deixar de passar
l’avinentesa de comentar aquesta
nova publicació, bé això de nova
potser passarà per eufemisme, que
té dos noms i dos números, al
mateix temps. El dubte que ens
assalta, som així d’especials, és que
ací estem pegant-li voltes a com

ve de la pàgina anterior
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LOCAL

El dia 6 de maig el col·legi Francesc Català i el col·legi
de Santa Magdalena de Polpis ens vam anar de colònies a
Olocau, un alberg que està al costat de València.

Vam eixir de Benicarló al les 9:15 h del matí. Quan vam
arribar ens van explicar com funcionava tot, i després vam
esmorzar. Ens vam instal·lar, vam preparar els llits i vam anar
a dinar. Després de dinar vam anar a jugar a futbol i a voleibol.
A les 15:00 h jugàrem a jocs que els monitors s'inventaven.
Quan vam acabar els jocs, ens repartírem en varis grups,
alguns van fer piragüisme i gimcana, d'altres tirolina, tir amb
arc i rocòdrom. Després vam sopar i vam fer un joc nocturn
que tractava sobre arreplegar “pepites d'or”. Hi havien lladres,
recol·lectors, policies, un rei dels lladres i un banc. I ens vam
anar a dormir.

El segon dia quan ens vam despertar vam desdejunar.
Després vam fer estiraraments, vam ballar i ens vam posar a
caminar, vam fer uns 4 km. Quan vam arribar al cim de la
muntanya vam veure un poblat Iber anomenat “El Puntal Dels
Llops”, era un castell Edetà. Quan estàvem dalt de tot vam
veure el paisatge i els pobles del voltant, com Olocau,
Manises, Llíria... i la depressió del Túria. Quan vam tornar a
l'alberg estàvem molt cansats. Després dinàrem. El dinar
estava molt bo. Després de dinar ens van deixar fer joc lliure i
jugàrem a ping-pong i a futbol. Vam fer un taller de pintura
antiga, ho vam fer igual que els Edetans, la pintura estava feta
de òxid de ferro, làtex i aigua, i vam dibuixar i pintar un cavall
amb a unes manises de fang. A les 19:00 h vam anar a dutxar-
nos per a estar nets i polits. Ens vam ficar guapos i guapes per
a la discoteca, després vam entrar a la discoteca.
Començàrem a ballar i ens vam pintar els llavis (tant els xics
com les xiques), i quan va acabar la discoteca ens vam anar
a dormir.

L'últim dia ja teníem la maleta preparada i vam jugar a
beisbol, futbol i bàsquet.  Finalment vam dinar i ens vam
acomiadar perquè l'autobús ja ens estava esperant. Després
de molta estona vam arribar a Benicarló.

Van ser unes colònies d'acomiadament de sisè
fantàstiques!

Colònies a Olocau, València

text Xiquets i xiquetes de 6è del CP Mestre Francesc Català



EL BENICARLÓ UNDERGROUND
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El Castor una altra vegada.
Una portada ben explícita on es
veuen les instal·lacions propietat
del senyor Pérez al bell mig d’una
Mediterrània d’un blau intens
gairebé ofensiu de tan blau.
Entenc després de llegir que
l’Administració espanyola, sens
dubte per culpa d’algun funcionari
dropo i corrupte (perdó per les
redundàncies), es va oblidar de
fer públic un informe en què
quedava científicament demostrat
que els moviments sísmics de la
passada tardor i les injeccions de
gas tenien una relació de causa
efecte. No es pense vosté que
algú assumirà cap responsabilitat
per un oblit de no-res, que va! Tot
aquest ganao  té la cara més dura
que el forrellat de la presó i la
culpa, ai la culpa, és molt lletja i
no li agrada a ningú. Mentrestant,
aqueixa massa informe i sense
esperit que som “el poble” o bé
ens ho mirem amb escepticisme i
callem o bé ni ens ho mirem. Tret
d’honroses excepcions, és clar. “El poble”, “la gent”, som així.
Vosté té un mòbil i tarifa plana d’Internet i una tele de pantalla
també plana on poder mirar Quico Matamoros o Belén
Esteban? Vosté té si fa no fa un sostre i pot menjar tots els
dies? Doncs els altres ja s’apanyaran. Qui tinga fred que pele
fulla. Els que manen que facen el que els done la gana i que
em deixen tranquil. Fins que no em tallen Internet i em caiga
la casa damunt no penso sortir al carrer per res. Que li cau la
casa al veí? Ja s’ho farà, la casa del veí no és casa meua. Que
els nostres fills no tindran on pondre? Ja s’espavilaran. Que el
Castor és un perill im-mi-nent? Mentre no es clavillen els
carrers i es puga circular, a mi plim. Com “la gent i el poble”
som com som de molls, ens la claven doblada cada vegada
que els ve de gust. 

Ara, és de tindre la cara molt i molt dura el que ha fet el PP
d’amagar uns informes i ara posar-se a xiular com si no en
saberen res i en el súmmum de la barra posar-se a dir que els
socialistes haurien de demanar perdó als valencians per tot
aquest embolic. Artistes!

Segueixo. Unes quantes coses més. A vore. Ja saben
vostés que el dia 9 va ser sant Gregori? I algú els ha dit que
fa quinze o vint dies que estem en campanya electoral? I vol
dir, senyora Garcia, que aquestes dues coses no tan
importants com, per exemple, els partits de futbol? A més,

enguany m’esperava una bona crònica del dia de sant Gregori.
Com no ho deu saber li ho contaré jo. Al costat de l’ermita
mateix hi havia una monumental barra del partit polític
Ciuadanos. Assegut al darrere estava ben ubicat el senyor
Paco Vallés, armat amb un micròfon i un altaveu i parlant de
les maldats de tots i de les bondats d’Albert Rivera, aquell
pacai que va fer una campanya electoral en porreta. A més,
s’hi repartien uns adhesius d’allò més bonics i acolorits. I de
bona qualitat. A la banda esquerra hi havia una blavera que
tenia com a escut una silueta del polític exhibicionista (de la
cara només) i a la dreta una ensenya nacional amb una
llegenda al mig: Paco, teléfono 6 i vuit números més. No vaig
provar de picar però aparentment no es tractava de cap línia
eròtica ni de cap gabinet d’endevinació. 

I de la campanya electoral, ja veig que si no hi ha
propaganda, vostés, suro, ni saranda. 

Voy acabando,  señorita, que diuen els diputats al congrés
quan se’ls encén la llumeta roja. Me n’alegro que aquesta
setmana –com cada dues setmanes sempre- haja tornat Joan
Heras, tan lúcid, tan clar, tan imprescindible ell. I també que el
senyor Marc Antoni Adell ens haja obsequiat amb aqueixes
reflexions breus i punyents. Però, insisteixo. Que se n’ha fet
del Mussol, de Robespierre, de Ministril, del Manifasser o fins
i tot de Carles Lluch (s’haurà exiliat de veritat?) o Josep
Sanabdón?

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

text EL LECTOR

Faena de matalafer
A vore, que no tenien més coses

a fer que posar-se a llevar la caseta
de la Creu Roja del Morrongo... per
a desplaçar-la 10 metres, al mateix
lloc on la tenien abans i d'on l'havien
desplaçada perquè no era el més
adequat? I no diguem dels pixadors
públics, que també han portat el
mateix camí! Al lateral on eren ara,
estava tot més o menys discret i
accessible, i molestava ben poc
però sembla que a la regidora Ortiz

li ha vingut la il·luminació i ara, ficant
el carril de sortida de la Creu Roja al
mig de la platja... molestarà menys!
Els renecs dels qui estaven fent el
canvi, que se’n recordaven del que
ara i ací en horari infantil no podem
reproduir, es van sentir per tota la
contornada tenint en compte com
bramaven. Sobretot quan la caseta
estava penjada de la grua, tal com
podeu vore a la instantània que us
presentem. La veritat és que la foto
fa patxoca... pel desficaci que han
armat. De tota manera, si els
pixadors ja sempre fan pudor, allí
arraconats, darrera del mur,
amagats... què pot passar? Igual hi
ha qui, si se'l troba ocupat, pensa
que allí mateix, contra la paret, ja li
va bé. Però segur que no, veritat?

Dia de la marmota
I parlant d’això del retorn al

passat, què diríeu de les fotos que
l’ajuntament està utilitzant en les
notícies que publica al web
municipal? I mireu, casualitats de la
vida, no ho hem fet expressament,
ací us presentem una altra
instantània on podeu visualitzar
millor com estava la caseta antiga i
el Xiringuito de Pepito vell, que van
fer canviar per uniformar-lo amb el
nou mobiliari. Però el que no us
imagineu és que aquesta imatge,
que deu tindre ja uns quants anyets,
és de la setmana passada! i
il·lustrava la notícia que l’ajuntament
havia aconseguit les banderes
blaves enguany, publicada a la seua
pàgina web i que també va sortir a
La Veu. Pel que sembla el Salao, el
que controla la pela com ningú, és
un bon aprenent de les consignes
esporgadores de Montoro i, mà de
tisora, no els amolla ni per comprar
una camereta d’eixes baratetes per
fer fotos actualitzades. En fi, que
veient que això d’actualitzar el parc
fotogràfic, està una mica fumut, si
volen, nosaltres, que tenim algun
que altre contacte amb els
comunistes de La Veu, els direm si
els poden passar alguna altra

text LA COLLA DE TAFANERS



Carxofa: Al Conservatori Mestre Feliu, per totes les activitats musicals amb les quals ens delectaran
durant tot el mes de maig. Només podem que donar-los l’enhorabona a tots, professors, alumnes i pares,
per l’esforç que fan per mantenir ben alta la qualitat del nostre conservatori. Vinga, que ja podem anar
reservant el seient! Qué sone la música!

Panissola 1: a lalcalde, per voler-nos confondre amb el fet que l’acte de inauguració d’unes obres són
les les pròpies obres. La conseqüencia de dit raonament es clara... inaugurar, es un acte propagandistic
que fan els polítics, construir un colegi es acte de treball que fan els obrers. I no fa falta cap “acte oficial”
per a dir-nos que unes obres han començat. Simplement, es veu. Tota la resta és una qüestió de voluntat
política... i no electoral! 

Panissola 2: als organitzadors del torneig de Pilota de falles, que s’havia d’haver celebrat la passada
setmana. Allí estaven les falleres, el públic, els jugadors, la premsa... però no hi havia ni marcadors, ni
cadires, ni responsables del torneig del Club Arrea-li Bona. Esperem que aquesta siga l’excepció que
confirma la regla del que, fins ara, ha esta un excel·elnt treball de promoció d’aquets esport tan nostre.

M I S C E L · L À N I A

Electoralisme de pissarra (escolar)

Certament, en període electoral, qualsevol inauguració,
del tipus que siga, és susceptible de ser un acte electoralista
i, per tant, susceptible igualment de ser prohibit per la Junta
Eectoral si considera que així ho és.

En el cas del tema d’aquesta setmana, sobre el
començament de les obres del nou col·legi Àngel Esteban,
sembla que el nostre alcalde confon el que ell anomena com
“l’acte oficial de firma de l’acte d’inici de les obres” i el l’inici
de les obres pròpiament dites.

“L’acte... de firma” en qüestió, segons el que el nostre
alcalde expressa en el seu comunicat, és el que Compromís
va amenaçar en denunciar a la Junta Electoral si es feia i,
per això, Conselleria ha fet marxa enrera endarrerint-lo
sense data. Altra cosa molt diferent és que arran d’açò
Conselleria també haja decidit que les obres tampoc

comncen. Ací, les raons les haurà de preguntar a la
Conselleria... del seu partit

I és que no cal que ens vinguen amb enganys, les obres,
com a tals, ni les ha prohibit la Junta Electoral, ni les ha
denunciat Compromís. I això, què vol dir? Doncs que és una
obvietat més que evident que per a començar-les només cal
tenir les màquines al lloc, els treballadors, i ficar-se... a
treballar. O siga, voluntat per a fer-les. La resta és
simplement voler confondre a la gent. O algú pensa que si el
PP no hagués pogut fer “l’acte... de firma”,... no l’hagués fet?
Però no, la firma... és la foto. I la foto... és publicitat!

De fet, al final, amb el seu comunicat, suposem que
sense voler-lo, o no, l’alcalde només ha fet que corroborar
encara més l’argument de Compromís que el que es
pretenia era un acte electoralista, que buscava la foto, i no
que les obres començaren ja.

I si no, a la realitat ens remetem, ara per ara, l’únic que
hi ha segur als terrenys on ha de construir-se la nova escola
són els cridaners rètols que han ficat per indicar-ho. I això,
mal que li pese al nostre alcalde, tot i que no tinga un
subterfugi lingüístic com el el d’acte oficial de firma d’inici de
les obres, del seu escrit de descàrrecs, és propaganda.
Compte, està no és electoral(ista).

De tota manera, una cosa està més que clara, ara per
ara, a banda dels rètols, ... allí no hi ha cap escola. I això si
és una evidència!
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El Castor una altra vegada.
Una portada ben explícita on es
veuen les instal·lacions propietat
del senyor Pérez al bell mig d’una
Mediterrània d’un blau intens
gairebé ofensiu de tan blau.
Entenc després de llegir que
l’Administració espanyola, sens
dubte per culpa d’algun funcionari
dropo i corrupte (perdó per les
redundàncies), es va oblidar de
fer públic un informe en què
quedava científicament demostrat
que els moviments sísmics de la
passada tardor i les injeccions de
gas tenien una relació de causa
efecte. No es pense vosté que
algú assumirà cap responsabilitat
per un oblit de no-res, que va! Tot
aquest ganao  té la cara més dura
que el forrellat de la presó i la
culpa, ai la culpa, és molt lletja i
no li agrada a ningú. Mentrestant,
aqueixa massa informe i sense
esperit que som “el poble” o bé
ens ho mirem amb escepticisme i
callem o bé ni ens ho mirem. Tret
d’honroses excepcions, és clar. “El poble”, “la gent”, som així.
Vosté té un mòbil i tarifa plana d’Internet i una tele de pantalla
també plana on poder mirar Quico Matamoros o Belén
Esteban? Vosté té si fa no fa un sostre i pot menjar tots els
dies? Doncs els altres ja s’apanyaran. Qui tinga fred que pele
fulla. Els que manen que facen el que els done la gana i que
em deixen tranquil. Fins que no em tallen Internet i em caiga
la casa damunt no penso sortir al carrer per res. Que li cau la
casa al veí? Ja s’ho farà, la casa del veí no és casa meua. Que
els nostres fills no tindran on pondre? Ja s’espavilaran. Que el
Castor és un perill im-mi-nent? Mentre no es clavillen els
carrers i es puga circular, a mi plim. Com “la gent i el poble”
som com som de molls, ens la claven doblada cada vegada
que els ve de gust. 

Ara, és de tindre la cara molt i molt dura el que ha fet el PP
d’amagar uns informes i ara posar-se a xiular com si no en
saberen res i en el súmmum de la barra posar-se a dir que els
socialistes haurien de demanar perdó als valencians per tot
aquest embolic. Artistes!

Segueixo. Unes quantes coses més. A vore. Ja saben
vostés que el dia 9 va ser sant Gregori? I algú els ha dit que
fa quinze o vint dies que estem en campanya electoral? I vol
dir, senyora Garcia, que aquestes dues coses no tan
importants com, per exemple, els partits de futbol? A més,

enguany m’esperava una bona crònica del dia de sant Gregori.
Com no ho deu saber li ho contaré jo. Al costat de l’ermita
mateix hi havia una monumental barra del partit polític
Ciuadanos. Assegut al darrere estava ben ubicat el senyor
Paco Vallés, armat amb un micròfon i un altaveu i parlant de
les maldats de tots i de les bondats d’Albert Rivera, aquell
pacai que va fer una campanya electoral en porreta. A més,
s’hi repartien uns adhesius d’allò més bonics i acolorits. I de
bona qualitat. A la banda esquerra hi havia una blavera que
tenia com a escut una silueta del polític exhibicionista (de la
cara només) i a la dreta una ensenya nacional amb una
llegenda al mig: Paco, teléfono 6 i vuit números més. No vaig
provar de picar però aparentment no es tractava de cap línia
eròtica ni de cap gabinet d’endevinació. 

I de la campanya electoral, ja veig que si no hi ha
propaganda, vostés, suro, ni saranda. 

Voy acabando,  señorita, que diuen els diputats al congrés
quan se’ls encén la llumeta roja. Me n’alegro que aquesta
setmana –com cada dues setmanes sempre- haja tornat Joan
Heras, tan lúcid, tan clar, tan imprescindible ell. I també que el
senyor Marc Antoni Adell ens haja obsequiat amb aqueixes
reflexions breus i punyents. Però, insisteixo. Que se n’ha fet
del Mussol, de Robespierre, de Ministril, del Manifasser o fins
i tot de Carles Lluch (s’haurà exiliat de veritat?) o Josep
Sanabdón?

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

text EL LECTOR

Faena de matalafer
A vore, que no tenien més coses

a fer que posar-se a llevar la caseta
de la Creu Roja del Morrongo... per
a desplaçar-la 10 metres, al mateix
lloc on la tenien abans i d'on l'havien
desplaçada perquè no era el més
adequat? I no diguem dels pixadors
públics, que també han portat el
mateix camí! Al lateral on eren ara,
estava tot més o menys discret i
accessible, i molestava ben poc
però sembla que a la regidora Ortiz

li ha vingut la il·luminació i ara, ficant
el carril de sortida de la Creu Roja al
mig de la platja... molestarà menys!
Els renecs dels qui estaven fent el
canvi, que se’n recordaven del que
ara i ací en horari infantil no podem
reproduir, es van sentir per tota la
contornada tenint en compte com
bramaven. Sobretot quan la caseta
estava penjada de la grua, tal com
podeu vore a la instantània que us
presentem. La veritat és que la foto
fa patxoca... pel desficaci que han
armat. De tota manera, si els
pixadors ja sempre fan pudor, allí
arraconats, darrera del mur,
amagats... què pot passar? Igual hi
ha qui, si se'l troba ocupat, pensa
que allí mateix, contra la paret, ja li
va bé. Però segur que no, veritat?

Dia de la marmota
I parlant d’això del retorn al

passat, què diríeu de les fotos que
l’ajuntament està utilitzant en les
notícies que publica al web
municipal? I mireu, casualitats de la
vida, no ho hem fet expressament,
ací us presentem una altra
instantània on podeu visualitzar
millor com estava la caseta antiga i
el Xiringuito de Pepito vell, que van
fer canviar per uniformar-lo amb el
nou mobiliari. Però el que no us
imagineu és que aquesta imatge,
que deu tindre ja uns quants anyets,
és de la setmana passada! i
il·lustrava la notícia que l’ajuntament
havia aconseguit les banderes
blaves enguany, publicada a la seua
pàgina web i que també va sortir a
La Veu. Pel que sembla el Salao, el
que controla la pela com ningú, és
un bon aprenent de les consignes
esporgadores de Montoro i, mà de
tisora, no els amolla ni per comprar
una camereta d’eixes baratetes per
fer fotos actualitzades. En fi, que
veient que això d’actualitzar el parc
fotogràfic, està una mica fumut, si
volen, nosaltres, que tenim algun
que altre contacte amb els
comunistes de La Veu, els direm si
els poden passar alguna altra

text LA COLLA DE TAFANERS



imatge... més actual.

El cant de l'enyor
I si us penseu que el que

comentàvem a dalt del Morrongo,
caseta i Xiringuito inclosos, bones
antiguitats, era conya, hauríeu de
caure del cavall si mireu aquesta
altra foto que il·lustrava la notícia,
també de la setmana passada i
també extreta del seu corporatiu de
l'ajuntament, sobre que els havien
donat el certificat ISO de
l’excel·lència en les clavegueres.
(Que ja té nassos fer un certificat
per a dir que per els conductes per
passa la merda tenen un estat
excel·lent i un trànsit adequat, però
de més estranyes en veiem). Però
bé, al que anem, tot i que més d’un
al mirar la imatge segur que no heu
vist res d’estrany, un camió... i poca
cosa més, la cosa  no és tan
senzilla. I és que no. No és un camió
i poca cosa més, és un camió... i
Kuen-ka! Sí, el nostre faraó, que ja
fa uns quants anyets que va deixar
la política municipal surt a la
imatge... de la setmana passada!
Com l’enyoràvem (a ell, no a la
foto). La política municipal sense ell
ha perdut tota la salsa. Quina
emoció al tornar a vore’l. I la foto
està ben triada, redéu, o no el
recordeu davant de totes les obres
que mamprenia, entre enginyers i
paletes, el casc ben enclavat,
ordenant fer i desfer fins que li va
eixir la nova placeta dels Bous i ho
va relatar amb la font de la plaça de
la Constitució. En fi, que ací podeu
vore al nostre entranyable
exregidor, aleshores en actiu, al
costat del camió de la foto que
il·lustra una notícia actual. El que
comentàvem abans, senyors de la
casa gran, que cal renovar el parc
fotogràfic, si no ja veieu com
quedeu.

I si torna Kuen-ka, per què no
Xavi?

I, mireu, ara que estem parlant de
l’antigor, tenim els tafaners un
quefer amb la discussió que corre

per la xarxa entre els fans dels
còmics de La Veu. Ja portem unes
setmanes que l'olla no para de bullir
sobre la millor manera d'aconseguir
que el nostre Xavi torne al còmic
setmanal. Mireu si la cosa està
embolicada que els fills d’alguns
dels nostres col·laboradors també
han ficat cullerada per dir que volen
fer un club de fans amb web per
vore si aconsegueixen el seu
propòsit. I així, entre tafaners,
col·laboradors, fills d'uns i altres i
fans han fet una mena de conxorxa
per intentar aconseguir-ho. El
problema és que ací tots els
col·laboradors ho fan a temps
deixat, i ja porten un grapat d’anys
(suposem que açò de La Veu els hi
posa, com som el únics crítics amb
els que manen, i amb els que no
també), i no sempre poden fer el
que els agradaria... a ells i a la gent.
Però com sempre, on hi ha bona
voluntat i ganes, sempre hi trobem
un forat per sortir-nos-en i, així, ja
corre la idea de fer una mena de “Fa
10 anys”, i traure una reedició de
molts d’aquells antics còmics que,
encara que no us ho cregueu,
segueix tant vigents com abans. Els
tafaners, que amb això de ficar el
nas per tot arreu som uns experts, ja
us diem que mirarem d’aconseguir-
ho. I més aviat del que us penseu. I
ja voreu que també amb sorpreses

incloses. Posem mans a la faena.

Una matrícula recalcitrant 

Bé, tornem a la nostra realitat
diària, que sempre dóna per a molt.
I si no, què ens diríeu d’aquesta
curiosa imatge d'ací al costat, la de
la matrícula d'un vehicle dins d’una
claveguera. Ep, que no és broma.
Ja li direm al maquetador que
l’amplie perquè és veja bé amb el
blanc i negre i us n’adonareu del fet
insòlit: una claveguera matriculada.
Però el misteri no s'acaba ací.
Voreu: la mateixa matrícula va sortir
a La Veu de falles, tal volta no tan
nítida, en una de les nostres
tafaneries. Doncs, no serà perquè
no es veu, suposem que ara si la fan
gran es vorà més, i a vore si els que
han rebut la certificació
d’excel·lència per les clavegueres,
fan honor a la distinció i retiren la
placa d'una vegada. Tres mesos al
mateix lloc sense que ningú li haja
fet cas dóna a entendre quin tipus
d’excel·lència gastem en aquest
poble. Encara que siga per fer
circular correctament la merda... Ai,
ara que hi caiem, per què no li
encarreguem al mateix urbanista o
arquitecte o el que siga que ha
dissenyat el circuit de les aigües
residuals l'ordenació del trànsit per
la ciutat? Seria un èxit! 

Fusions 
Ho havíem de dir, a vore, si ens

fiquem amb tots i amb tot, no
podíem deixar de passar
l’avinentesa de comentar aquesta
nova publicació, bé això de nova
potser passarà per eufemisme, que
té dos noms i dos números, al
mateix temps. El dubte que ens
assalta, som així d’especials, és que
ací estem pegant-li voltes a com

ve de la pàgina anterior

OPINIÓ

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 13pàgina 8    la veu de Benicarló 

LOCAL

El dia 6 de maig el col·legi Francesc Català i el col·legi
de Santa Magdalena de Polpis ens vam anar de colònies a
Olocau, un alberg que està al costat de València.

Vam eixir de Benicarló al les 9:15 h del matí. Quan vam
arribar ens van explicar com funcionava tot, i després vam
esmorzar. Ens vam instal·lar, vam preparar els llits i vam anar
a dinar. Després de dinar vam anar a jugar a futbol i a voleibol.
A les 15:00 h jugàrem a jocs que els monitors s'inventaven.
Quan vam acabar els jocs, ens repartírem en varis grups,
alguns van fer piragüisme i gimcana, d'altres tirolina, tir amb
arc i rocòdrom. Després vam sopar i vam fer un joc nocturn
que tractava sobre arreplegar “pepites d'or”. Hi havien lladres,
recol·lectors, policies, un rei dels lladres i un banc. I ens vam
anar a dormir.

El segon dia quan ens vam despertar vam desdejunar.
Després vam fer estiraraments, vam ballar i ens vam posar a
caminar, vam fer uns 4 km. Quan vam arribar al cim de la
muntanya vam veure un poblat Iber anomenat “El Puntal Dels
Llops”, era un castell Edetà. Quan estàvem dalt de tot vam
veure el paisatge i els pobles del voltant, com Olocau,
Manises, Llíria... i la depressió del Túria. Quan vam tornar a
l'alberg estàvem molt cansats. Després dinàrem. El dinar
estava molt bo. Després de dinar ens van deixar fer joc lliure i
jugàrem a ping-pong i a futbol. Vam fer un taller de pintura
antiga, ho vam fer igual que els Edetans, la pintura estava feta
de òxid de ferro, làtex i aigua, i vam dibuixar i pintar un cavall
amb a unes manises de fang. A les 19:00 h vam anar a dutxar-
nos per a estar nets i polits. Ens vam ficar guapos i guapes per
a la discoteca, després vam entrar a la discoteca.
Començàrem a ballar i ens vam pintar els llavis (tant els xics
com les xiques), i quan va acabar la discoteca ens vam anar
a dormir.

L'últim dia ja teníem la maleta preparada i vam jugar a
beisbol, futbol i bàsquet.  Finalment vam dinar i ens vam
acomiadar perquè l'autobús ja ens estava esperant. Després
de molta estona vam arribar a Benicarló.

Van ser unes colònies d'acomiadament de sisè
fantàstiques!

Colònies a Olocau, València

text Xiquets i xiquetes de 6è del CP Mestre Francesc Català
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Segona sessió de la gira poètica del benicarlando
Patrici Gil. Aquesta vegada va ser al Cafè Bamboo, un dels
tres locals que acullen la seua mostra poètica. Una
selecció de set poemes escollits de l'ampli poemari íntim
que Gil ha anat component al llarg del temps. Sorpresa
per als assistents, que es van trobar amb un poema
damunt de la taula. Sorpresa per a l'autor, ja que alguns
dels lectors es van atrevir a llegir-los en veu alta. I
sorpresa per a la majoria. 

Una poesia íntima, que parla en nombroses ocasions de la
terra i del territori. Però que també despulla l'ànima del poeta
i parla de sentiments, alegres i esquinçadors com la vida
mateixa. La Llibreria Templança de Peníscola i el Cafè de’l Arc
acullen les altres dues parts d'aquesta mostra, organitzada per
L’Ateneu Cultural de Benicarló. Una bona ocasió per a
acostar-se a la poesia de Patrici que tant de bo en breu, veja
la llum de forma completa.

EL POETA PATRICI GIL, DE GIRA COMARCAL

text i fotoREDACCIÓs’ho faran per al nou número. En
tindrà un de nou, també, des de la
primera setmana de sortida. Osti, tu
quin embolic, aleshores, realment,
en tindria tres? Dèries nostres. De
tota manera, als tafaners ens ha
paregut una unió curiosa, podríem
dir com si fos la unió entre
Fotogramas/Hola (seria la fusió en
fred), o Cuore/Semana (si la
considerem en calent). En resum,
que açò del Set dies/Dissabte,
quina mena de fusió seria? A vore,
que ningú s‘ho agafe a mal, només
fem una xicoteta comparació perquè
mai s’havia donat un cas d’aquesta
mena per aquestes contrades. És
com si ara, La Veu, s’ajuntés amb el
diariet del poble del costat de més al
nord (!) Una cosa del tot antinatural,
com ara una mena de Jueves/La
Razón (una difícil fusió). Això sí,
cadascú marca els seu territori a
dins de les pàgines, diríem allò de
“juntos pero no revueltos”, no?

Encara que també podriem fer el
mig-mig amb altres publicacions,
com la Play boy... . Tot i que ja
apareixen veus d’una de triple! Això
ja podria ser l’ostia! Triple, i amb
quatre números. I el valencià on el
ficarien? Molt de trellat no té, però...
Vinga aneu pensant!

Cartell secessionista

S’haurà apuntat Esquerra Unida
al secessionisme lingüístic? Això és
el que vam pensar, quan passejant
pels carrers de Peníscola, vam
trobar un cartell anunciant un míting
amb paraules com ara” “diputà”,
“sartisfaxió”, “per-a”, “ya que”... Com
es pot tindre tan poc respecte per la
llengua? Demanarà algú disculpes
per aquesta atzagaiada? Prendrà la
direcció del partit alguna acció
contra l’autor d’aquest disbarat?
Pensem que se l’hauria d’apartar de
qualsevol càrrec fins que no
aprovara el grau elemental de
Valencià.

ve de la pàgina anterior
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LOCAL ESPORTS

El pròxim 29 de maig tindrà lloc a l’Auditori Pedro
Mercader de Benicarló l'estrena de la cantata 'Et regalaré
totes les estrelles del cel', interpretada per alumnes i
professors d'ensenyaments elementals del Conservatori
Mestre Feliu. El recital és un homenatge als drets dels
xiquets.

Més de 80 persones, entre alumnes i professors
d'ensenyaments elementals del Conservatori Mestre Feliu
estrenaran l'espectacle basat en un text de Susanna Arjona i
música de Mercé Rigau. L'Auditori Pedro Mercader serà
l'escenari d'aquesta cantata, que a més del component
musical, té un destacat vessant reivindicativa en el sentit que
la partitura va recorrent alguns dels articles de la Declaració
Universal dels Drets dels Xiquets, mostrant les condicions
mínimes que ha de tenir un xiquet per a poder viure. Al
capdavant del muntatge estan els professors Raül Cabanes i
María José Velasco, amb la direcció dels professors Javier
Medina i María Lorenzo en la part instrumental, i la professora
Verónica Ruiz com a responsable de la part audiovisual. El
professor Jaume Iborra dirigirà la il·luminació i Joan Peiró,
tècnic de Ràdio Benicarló, posarà la veu en off. La part
interpretativa estarà formada per Olga Lluch en el paper
d'Estrella, Fran Arnau en el paper de Xiquet, Roser Royo com
Lluna, Rosa Juan fent de Recepcionista i Violeta Marinero i
Alexandre Beltrán en el paper d'Ocells. Amb aquesta cantata,
es farà realitat un projecte en el qual el Conservatori ha estat
treballant durant els últims de mesos i que suposarà un
magnífic tancament per a aquest curs 2013-2014 .

CANTATA PELS DRETS DELS XIQUETS

text REDACCIÓ

Multitudinari torneig americà el que es va celebrar en les
instal·lacions de Pádel Indoor Benicarló. Més de 20 parelles

van prendre part d'aquesta cita que acabà amb la victòria de
la parella formada per Carmen Melet i Santi Castell. El segon
lloc en el podi va ser para Yolanda Castell i Mickael Ríos, i el
tercer lloc per a la parella formada per Oriol Guimerá i Isabel
Segura.

Santi Castell i Carmen Melet s’adjudiquen el mixt americà 
del Pàdel Indoor Benicarló

text i foto VICENT�FERRER

PROGRAMES  BUITS, CAMPANYES BRUTES

Determinada facció política que campa pel nostre país,
amb la prepotència dels qui se saben amb adhesions
“inquebrantables”, estan protagonitzant un espectable
vergonyós, en les compareixences i debats previs a les
eleccions europees.

Sembla que no és prou amb l’absència de programa
–quan el tenen tampoc el compleixen-, que ara han d’afegir
allò de “perdonavides”, doncs si mostraven la seua
“superioritat intel·lectual” (?!) –Cañete dixit- els altres
–dones i de partits democràtics- quedarien en mal lloc.

Així que programa no en tenen, però males formes sí.
Tant de bo la ciutadania se n’adone a temps.

Marc Antoni Adell
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ESPORTS LOCAL

El dijous, 20 de marc,̧ es va
celebrar a la Comunitat Valenciana
la XIX edicio ́de la prova CANGUR
de Matemat̀iques, en la qual van
participar quasi 5000 xics i xiques
representants dels centres
educatius de tota la Comunitat.
L’equip que aquest any 2014
presentava l’IES JOAN
COROMINES estava format pels
alumnes Luiś Carlos Pinto, Mireia
Prats, Albert Minãna i Lluiś
Lumbreras de 4ESO i Ivan Estupinã̀
i Ivan Pinto de 1BAT, i els
professors Hećtor A. Goḿez
Aguado i Manuel Serrano Orenga.
Els alumnes van fer la prova en
l'IES Els Ports de Morella.

L’alumne Ivan Pinto Huguet va ser
un dels guanyadors en el nivell 3 (1r
Batxillerat). Aquest premi el rebra ̀ el
proper divendres 23 de maig a l'Aula
Magna del Campus de Gandia de la
Universitat Politec̀nica de Valeǹcia.

Aquest no eś l’uńic premi que Ivań
Pinto rep en aquest curs 2013/2014
en una competicio ́d’habilitats matemat̀iques, ja que el 17 de
gener va guanyar a l'UJI de Castello ́ la fase provincial de la
50a Olimpiáda Matemat̀ica Espanyola.

La Comunitat Educativa de l'IES Joan Coromines vol
felicitar els participants pel bon resultat obtingut i en especial
a Ivań per haver aconseguit estar entre els millors.

IVAN PINTO HUGUET, DE L’IES JOAN COROMINES,
UN DELS GUANYADORS DEL XIX CANGUR DE MATEMÀTIQUES

text IES�COROMINES

Dins de la campanya municipal de promoció de tot
tipus d'esports es va celebrar, en una pista de cross al
costat del velòdrom municipal, la primera jornada de
Mountain-Bike escolar, organitzada pel CCD Balaguer.
Una jornada de molt d’èxit en la qual van participar un bon
nombre de joves ciclistes als quals l'Ajuntament els va
obsequiar al final de les proves amb begudes i fruites. El
club organitzador ja està pensant en una segona edició. 

La prova es va dividir en tres categories, sent aquests els
resultats: 

Promeses
1.    Pol Gargallo.
2.    Miguel Aguilella.
3.    Daniel Morillo.
4.    Alexandre Teodoro.
5.    Iker Ibáñez.
6.    Pablo Moreno.
7.    Marko Jovic.

Principiants
1.    Àlex Sanz.
2.    Gerard Sánchez.
3.    Izán Monroig.
4.    Radu Servan.
5.    Andrés San Abdón.
6.    Lucas Busta.
7.    David Ebrí.
8.    Ariel Pereira.
9.    Lucía Anglés.
10.  Valeria Escobar.

Aleví
1.    Hugo Beser.
2.    Joel Gascón.
3.    Carla Pruñonosa.
4.    Isaac Sabuquillo

Infantil
1.    Isabel Balaguer.
2.    Paco Vidal.

Primera jornada de Mountain-Bike escolar en un circuït de cross 
junt al velòdrom municipal

text i foto VICENT�FERRER

La Policía Local de Benicarló ha detés a un invidu per
robatori amb escala. 

Després d'avís d'un veí, la ràpida resposta de les patrulles
de la Policia Local de Benicarló va permetre la localització i
detenció d'un individu, natural d'Amposta, que va ser sorprès
en una balconada d'un edifique en el Carrer València. L'edifi
que, acabat però sense veïns, estava barrat en tot el seu
perímetre, observant-se que havien col·locat una escala
plegable amb la que es va accedir a una balconada d'un
habitatge, forçant la finestra d'aquesta balconada. Els Agents,
després de la inspecció, el localitzaren amagat procedint-se a
la seua detenció, trobant-se diversos útils per a la realització
del robatori, com guants de goma, enformador, i llanternes,
així com l'escala plegable que es va utilitzar per a accedir a
l'habitatge. El detingut, de 19 anys i amb nombrosos
antecedents per fets similars, va passar a disposició judicial.

ROBATORI
text REDACCIÓ
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LOCAL ESPORTS

La portaveu del PSPV, Xaro Miralles, ha denunciat el
tracte que estan rebent els comerciants de la ciutat per
part de l'equip de govern. Miralles va qualificar de
“desídia” la política comercial del consistori i com a
mostra, va citar una reunió que van mantenir els
comerciants la passada setmana “i on no es va presentar
ningú de l'equip de govern”. 

La socialista va posar en evidència l'estat del centre de la
ciutat “que havia de ser el motor de l'economia. Els cartells
anunciadors de La Llum de les Imatges estan tots arrugats, no
pot  ser que l'ajuntament no faça complir les ordenances en
matèria d'arranjament de façanes”. A més va denunciar que
“no es compleixen les bases dels sortejos que es convoquen,.
L'última vegada es va fer un dia abans de l'establit i va haver
comerciants que es van quedar amb les paperetes dels seus

clients a la mà”. Per a Miralles, el nucli antic “hauria de ser el
centre comercial del poble, però s'ha convertit en un barri on
es fa activitats il·legals”. És per això que la portaveu socialista
va reclamar “un pla estratègic de comerç, perquè en un parell
d'anys es faça actuacions de dinamització, arranjament de
façanes o del poble i per a la regeneració de tot el centre de
la ciutat”. Miralles va assegurar que “els comerciants
necessiten que l'equip de govern complisca. Per exemple, no
tenen targetes especials per a comerciants de la zona blava.
No pot ser que no es pose música ambiental en els carrers del
centre. Desídia, això fa que l'economia en aquest poble vaja
com va”, va dir. En aquest sentit, va apel·lar que el consistori
s'ha de convertir en motor que establisca “mesures per a
facilitar l'arranjament del nucli antic, soterrament de cables, o
que els locals tancats estiguen en condicions”. Miralles va
concloure criticant que “el poble està abandonat i brut, amb
seguretat ciutadana zero, estan desapareguts els regidors i
l'alcalde, i l'equip de govern és el primer a tenir edificis
abandonats, com en el carrer Major”.

COMERCIANTS ABANDONATS

text REDACCIÓ foto VICENT�FERRER

En el CATVAl de Tortosa va haver-hi diversos
enfrontaments directes entre alumnes de Grip 2 de
Vinaros i Benicarló, per la qual cosa, lamentablement,
alguns d'ells van quedar fora de les rondes finals en favor
del seu company. En l'OUAT de Girona Albert Alberich es
va classificar per a la final. 

Els resultats en aquest quart torneig CATVAL van ser: 
El dissabte Joel Anglés guanyava a Víctor Velasco per 6/3

i 6/4 passant a la final de pre-benjamí; Diego Sánchez
guanyava a Adrián Comes per 6/2 i 6/2 passant a semifinals
de cadet; i en absoluts Diego Sanchez guanyava a Roger
Alberto per 6/2 i 6/2, per a passar a les semifinals on es
trobarà a Alex Barreda, en un altre duel local, per la qual cosa
es tindrà un finalista segur. També es van classificar per a
semifinals Gerard Guimerá i Iratxe Serrat. Llàstima la derrota
d'Edgar Alcaraz davant Donen Galiana (3/6 2/6), doncs el jove
jugador de Grip 2 estava realitzant un fantàstic torneig en pre-
benjamí. 

El diumenge, dels 8 partits que restaven van sumar cinc
victòries. Robert García a Jordi Colomé per 6/3 i 7/5; Xavi
Calduch a Xavier Xao per 6/0 i 6/1; Carlos Calduch a Ramón
Fuster per 7/6 i 6/2; Jarmo Pérez a Frank Brunet per 6/2 i 6/2)
i el comentat anteriorment de Diego Sanchez. 

Aquest cap de setmana es jugaren els partits de quarts de
final restants i les semifinals, per a poder disputar les finals
l'última setmana de Maig. 

OUAT Castelló 
Jornada complicada en el Club de Tennis Castelló on s'està

jugant el torneig OUAT, un dels tornejos internacionals més
important ja que es disputa en 9 països diferents i on els
millors de cada país es donen cita en el Masters de França. 

El cap de setmana vuit van ser els jugadors del CT
Benicarló es van desplaçar a Castelló, i quatre van aconseguir
passar de ronda (Carlos Calduch, Xavi Calduch, Albert
Alberich i Joan Padilla). Derrotes de María Velasco, i Ausias
Domenech. La nota positiva la va donar el jove Nicolás
Perpinyà en derrotar a Blay Cervantes en un partit intens i
guanyant contra pronòstic, demostrant la seua evolució al llarg
de l'any.

Al Club de Tenis Tortosa es disputà el quart torneig del circuït CATVAL 2014

text i foto VICENT�FERRER

Aquest és el mantra que han après els participants en
el curs de monitors de paddle surf que ha oferit l'Estació
Nàutica Benicarló Peníscola a través de Delta Paddle Surf,
empresa associada a aquesta entitat. 

Els alumnes han tingut l'oportunitat de participar en un
projecte que pretén formar a persones discapacitades en
esports nàutics, i en aquest cas en paddle el seu“Volíem que
aquest curs servira per a mostrar als alumnes que com futurs
professionals del paddle surf també podran tenir en les seues
classes alumnes amb mobilitat reduïda o algun tipus de
discapacitat”, va explicar Gerard Sánchez, gerent de Delta
Paddle Surf, per això també era important que conegueren “el
SUP adaptat”. Amb la finalitat d'aprofitar al màxim el curs i
aquesta part dedicada al paddle surf adaptat es va contar amb
l'assistència de Alvin Boyana, un xic amb discapacitat que vol
impulsar la pràctica d'esports nàutics entre les persones que
pateixen mobilitat reduïda. “Ell va voler assistir al curs per a
demostrar als participants que no hi ha barreres i que les
persones amb discapacitat poden ser també futurs alumnes,
pel que han d'estar preparats i aprendre totes les tècniques i
metodologia que els puga servir per a afrontar aquest tipus de

classes”, va indicar Sánchez. En aquest sentit, se'ls va instruir
sobre com fer classes, com tractar a aquest alumnat i sobretot
es va incidir que “no han de tenir cap problema perquè a ells
mateixos tampoc els agrada que els tracten de forma diferent”.
No obstant això, més enllà de familiaritzar-se amb aquest
ambiciós projecte formatiu destinat a persones amb
discapacitat, els futurs monitors van aprofitar els tres dies de
formació intensiva per a adquirir tècniques de remada,
posicions, estratègies de rescat en cas d'accidents, seguretat
en el moll, seguretat en la platja i també van aprendre com
s'ha de treballar en situacions reals. #Así_pues, es va treballar
amb afany en la tècnica de l'assaig i error amb el propòsit
d'avaluar l'actuació i resposta de cada usuari i establir els
punts que cadascun havia de millorar. A través de les
pràctiques en moll i platja, els alumnes van aprendre
tècniques de surf, predicció, a més de tàctiques per a entrar i
eixir de les ones, girs i tot evitant el risc de danys i assegurant
el material perquè no es perda si s'entra en onatge. Els
alumnes que han participat en aquest curs d'instructors havien
hagut d'efectuar un curs online prèviament, i ara haurien de
programar un treball basat en una classe real que haurien de
remetre a l'organització per a rebre la corresponent
qualificació. El títol els habilitarà supervisar la seguretat de
SUPers nivell iniciació a l'hora de llogar l'equip i organitzar
menudes travessies. 

Els esports nàutics no tenen límits

text REDACCIÓ
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que hi ha alumnes a eixa escola que no
saben el que és l’aula d’un edifici
escolar, perquè tota la seua vida han
rebut classe en una aula prefabricada.
Sis anys en la vida d’un xiquet són
molts anys”. 

L’ALCALDE CONTESTA

En resposta al comunicat emés per
Compromís, en què s'acusa l'equip de
govern de fer un ús electoralista del
CEIP Ángel Esteban, l'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, vol
manifestar el següent:

1-L'acte oficial de firma de l'acte
d'inici de les obres del CEIP Ángel
Esteban estava previst en data anterior
al 25 de maig, però davant de les
amenaces de Compromís de denunciar
l'acte davant de la Junta Electoral, la
Conselleria d'Educació va decidir
retardar-lo.

2-Vistes les intencions de
Compromís, l'acte oficial que donarà
inici a les obres de construcció del CIEP
Ángel Esteban tindrà lloc la setmana
que ve, ja després de les Eleccions
Europees, en una data pendent de
confirmar per la Conselleria d'Educació.

2-Demano al senyor Joan Manuel
Ferrer que deixe de fer aquest tipus de
manifestacions i que no tire la pedra i
amague la mà. Si la formació a la que
ell representa no haguera amenaçat de
denunciar l'acte d'inici de les obres, els
treballs haurien començat aquesta
mateixa setmana. 

PERÒ... HI HA MÉS PROMESES INCOMPLIDES

Si parlem de centres educatius, tenim les obres de millora
del IES Joan Coromines pendents d’executar des de fa
anys. Mentre, hi ha aules tancades i els alumnes han de
suportar unes condicions quasi infrahumanes en classe.  No
està millor el Ramón Cid, on també és necessari escometre
obres de millora. 

Pel que fa a infraestructures, fa quasi dos anys que
finalitzaren les obres del aparcament soterrani de la plaça de
Mossèn Tomás, i encara està tancat. Diners soterrats baix
terra. Les plaques solars de l’auditori, mai s’han ficat en
marxa. Diners que es cremen al sol. La costa nord
desapareix dia a dia, ja que només s’està actuant en una
part molt xicoteta. Res se sap del Passeig Sud que ha d’unir
les platges del Morrongo y La Caracola, ni de l’ordenament
del mur del port, obres amplament anunciades i sobre les

que s’han escrit notícies i notícies. 
L’estació d’autobusos ha desaparegut de les intencions

de la conselleria, així com el nus estratègic, que es tenia que
construir al polígon industrial. El conservatori de música, tot
i les promeses, el continuem pagant els benicarlandos
malgrat ser un servei comarcal i promogut des de la
Generalitat Valenciana.  Tampoc sabem res de l’Estudi
de  la  prolongació de  serveis de  Rodalies inclòs dins del
Pla  de  Infraestructures  Ferroviàries  de  Rodalies per
a  la  Comunitat  Valenciana, i la nostra comarca continua
estant molt mal comunicada. Ah! I la Carretera Benicarló-
Peníscola ha desaparegut del mapa. Quatre nyaps mal fet
de quitrà i ja està. I eixa és tota la inversió feta... pagada amb
diners municipals. Del projecte mai més s’ha sabut, tot i que
els veïns fa anys que cediren els terrenys necessaris per
construir el vial. 

I segur que pel camí ens deixem més promeses
incomplides... . La llengua, certament, no té os. 

ve de la pàgina anterior

Avui fa una setmana es va celebrar, a la seu social del
Benicarló Base Futbol del carrer de César Cataldo,
l'assemblea general ordinària de socis del Club Deportivo
Benicarló. No vull ara detallar tots i cadascun dels punts de
l'ordre del dia, perquè no pretenc escriure una acta alternativa
a la oficial. L'assistència de socis va ser mínima, però això és
una cosa que no va sorprendre a cap dels socis presents
perquè és el que ve sent habitual a les assemblees dels clubs
esportius locals, especialment a les del CDB. La gent vol
gaudir del joc, però que la feina la facen els altres. Això es veu
que és una màxima de l'esport local, però malgrat tot, sempre
hi ha algú que se'n fa càrrec de la situació i evita la desaparició
del club. I això passa especialment amb el Club Deportivo
Benicarló, degà de la ciutat i que, malgrat tot el que s'ha viscut,
sobreviu temporada rere temporada. Si molt de mèrit han
tingut les juntes directives que ha tingut l'entitat al llarg del
temps, jo penso que el que està fent l'actual les supera a totes
amb escreix. Mai el nostre CDB havia estat en una situació tan
real de desaparició com l'estiu passat. Mai. Lo club agonitzava
mentre uns i altres l'empenyien a l'abisme. Que si que vull, que
si ara no vull, que si m'ho pensaré, que si amb aquestes
condicions no, que no sé... un autèntic desgavell. Semblava
que el destí del nostre club estava marcat per la fatalitat. A
més a més, el gran llast que suposava el deute històric havia
esdevingut un obstacle insalvable per als possibles candidats.

Però es va tornar a fer realitat la màxima i un grup
d'aficionats, alguns lligats el futbol base, i altres aficionats que
no volien vore desaparèixer el seu club, es van llançar i van
agafar les regnes del club. Aquesta història, i la resta, ja la
coneixen els lectors d'aquesta pàgina i no cal tornar-la a
repetir encara que jo no em cansaria mai de fer-ho.

L'assemblea va transcórrer amb tota normalitat. Pablo
Ferrer va exposar minuciosament tot el tema econòmic, fent
especial relleu en els detalls de la cancel•lació del deute
històric (com m'agrada aquesta expressió de "deute històric").
Sense cap mena de dubte, la transparència en la gestió ha

estat màxima, un exemple de rectitud, serietat i honradesa.
Després va fer un resum de la temporada Pedro Baca, que va
estar concís, realista i també transparent. No hi ha dubte que
la línia a seguir està ben clara, i sortir-se'n d'ella seria perillós.
En acabar es va establir el calendari i el nomenament de la
junta electoral. Ahir acabava el termini per a la presentació de
candidats i ara mateix no sé com haurà quedat la cosa. En cas
d'haver més d'un candidat, les votacions es celebrarien
diumenge per la tarde aprofitant la celebració del darrer partit
de lliga contra l'Almassora. La setmana que ve tindran
complida informació al respecte. Pedro Baca va anunciar la
seua intenció de presentar-se que es va fer efectiva aquesta
mateixa setmana.

A l'assemblea es va remarcar allò que tantes vegades s'ha
dit en aquesta pàgina i que eren els objectius de la junta
gestora que es va formar in extremis: evitar la desaparició de
l'equip, cancel•lar el deute i, en un segon pla, intentar que
l'equip mantingués la categoria. Per tot això, cal qualificar la
temporada com d'un total i absolut èxit, tant en la gestió
econòmica com en la esportiva. Realment, una temporada
inoblidable.

Ara cal que tot plegat continue, perquè tothom té clar que
aquest és el camí que el nostre club ha de seguir. Tenim un
bon viver de jugadors per tal d'abastir el primer equip. Els
joves es van obrint camí i no ens cal fer experiments que
poder portar a la ruïna del club. Aquest equip té molt clar que
cal aprendre dels errors del passat per a no tornar a caure en
ells. Per això la presentació de Pedro Baca con a candidat,
ens fa tindre l'esperança que seguirem gaudint del futbol al
nostre poble amb gent del poble o que s'ha format als nostres
equips.

Diumenge a les sis de la tarda, horari unificat, juguem
contra l'Almassora, que està a tres punts del primer i que es
veu que vol jugar la promoció. Nosaltres, guanyant, podríem
escalar un parell de llocs, però de la desena posició ja no
baixem. No estaria malament amargar-los la tarda als
almassorins com vam fer l'any passat amb els del Castelló
amateur... 

ÚLTIM PARTIT
text DELCASTILLO-SERRANO
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Inici del curs escolar 2007-08. L’augment de població
a Benicarló provoca que les escoles de Benicarló
tinguen les ràtios trencades. Tant, que és insuportable la
situació que es viu a les aules. Conselleria d’Educació,
autoritza un nou centre escolar al municipi, i mentre es
construeix, un bon grapat d’aules prefabricades
s’instal·len a la pista de futbol del Casal Municipal. És
només el començament d’un mal son en el qual viu la
comunitat educativa del batejat en principi com a
col·legi número quatre.

Ara, tenim nou nom, Àngel Esteban, i més barracons.
Però no nova escola. Anys i anys de promeses, d’anuncis de
començament d’obra, de manifestacions de pares, mares i
alumnes i de oïts sords per part de l’administració
autonòmica. Perquè set anys després, hi ha xiquets que no
saben el que és una escola de quatre parets... d’obra.

La situació l’ha denunciat esta setmana Joan Manel
Ferrer, portaveu de Compromís a Benicarló. Ferrer ha
lamentat  “l’incompliment de les promeses del Partit Popular
i l’ús electoralista que fan del CEIP Ángel Esteban”.  La
darrera “gran notícia anunciada per l’equip de govern és que
s’han ficat els cartells al terreny on es construirà l’obra. Un

altre intent de penjar-se una medalla, perquè les obres
encara no han començat”.  El portaveu de Compromís ha
reclamat “d’una vegada per totes que no facen somiar més
als xiquets i a tota la comunitat educativa” i que les obres
siguen una realitat al més aviat possible. Ferrer ha lamentat
la incompetència de l’equip de govern “i especialment de
l’alcalde Marcelino Domingo, que en tants anys de govern
municipal i després de nombrosos viatges a València, no ha
aconseguit que els del seu partit li facen la tan necessària
escola per als nostres xiquets”. 

El portaveu de Compromís ha volgut fer un repàs per la
història més recent de les notícies emeses pel Partit Popular
al voltant de l’inici de les obres, per demostrar “que ens
menteixen, cada vegada més”. Així, ha recordat que el nou
centre escolar es va obrir a l’inici del curs 2007-08. Des
d’eixe moment, “tot són promeses sense complir per part del
Partit Popular”. L’any 2010 es treuen a licitació les obres, un
procés que s’allarga més per refetes al projecte. El 2012, el
conseller d'Educació, José Ciscar, anuncia que s'iniciaran
les obres de l’escola durant eixe any. I l’any següent,
s’anuncia que començaran el 2 d’abril del 2013. Entre mig,
manifestacions de l’AMPA de l’escola reclamant unes millors
condicions per als seus fills. 

“I ens hem deixat pel camí moltes més promeses de l’inici
d’obres. Per a nosaltres el que és realment preocupant és

text REDACCIÓ

ESCOLA? QUINA ESCOLA?: L’escola convertida en moneda electoral 

L'equip infantil masculí del Club Handbol
Benicarló s'ha classificat per a la final de la Copa
Federació, després de guanyar als Escolapis de
València per 24-19 i remuntar els quatre gols
d'avantatge aconseguits pel conjunt valencià en el
partit d'anada. El partit va resultar molt entretingut,
atès que els dos equips ho van donar tot en la pista
i el passe  a la final es va decidir en els últims
instants del partit. 

També juga per a poder-se classificar per a la final el sènior
femení que va rebre al Riola, un equip molt compensat, que
va imposar el seu ritme de joc en la primera part, que va
acabar amb avantatge de quatre gols per a les visitants. En la
segona part les benicarlandas van canviar la defensa, van
aconseguir recuperar més pilotes i els va faltar un polsim de
sort per a guanyar, acabant el partit amb empat a 19 gols. El
cap de setmana vinent tractaran les caduferas de guanyar a
Riola. El sènior masculí va perdre amb el líder del seu grup,
l'Almassora, en un partit bastant igualat. I l'infantil femení va
perdre per un gol contra el Serra d’Irta en partit molt disputat
que es va decidir al final.

Handbol: L’infantil masculí del BM Benicarló 
es classifica per a la final de la Copa Federació

text i foto VICENT�FERRER
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Divendres 9 de Maig, una delegació de la junta directiva
del Club Natació Benicarló encapçalada pel seu president
Adolfo Saura, es va adreçar  al domicili de la nedadora
Lucía Piñana del Pino per a comunicar-li que havia estat
escollida com a nova dama del club de l’any 2014.

En presència dels familiars i amics que allí es trobaven, va
acceptar amb orgull la tasca de ser la dama que representarà
al club durant el proper any.

Lucía és una nedadora que forma part d’una família
benicarlanda molt vinculada a la natació: filla de Miguel Piñana
Marzal, ex-president del club i col·laborador entusiasta en
diferents responsabilitats en totes les juntes directives durant
els darrers 15 anys i germana de Miguel Piñana del Pino, un
dels nedadors més destacats que ha tingut el club al llarg de
la seua història.

La menuda dels Piñana, brillant estudiant de medicina en
l’actualitat i encara nedadora en actiu, és especialista en
proves de crol, modalitat on ha aconseguit els seus èxits
esportius més importants. 

Després de portar  tota la seua vida esportiva defensant els
colors del club, ara assumirà el repte de representar-lo als
actes socials de la propera temporada.

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

adquirir a la llibreria Grèvol de Benicarló.

LUCÍA PIÑANA, NOMENADA DAMA DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ 2014

text i foto CNB




