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Pedro Baca és, des de
divendres passat, flamant
president del C.D. Benicarló, al
no haver-se presentat cap
candidatura alternativa a la
seua. El que fóra jugador del
club en la dècada dels 80 i en
els últims anys entrenador i
directiu del Benicarló Base
Futbol, va debutar en el càrrec
diumenge passat, en l'últim
partit de lliga i en les seues
primeres declaracions ja va
comentar alguns dels plans de
la seua Junta per a la pròxima
temporada.

Té ja ultimats tots els càrrecs
de la nova Junta Directiva?

Bàsicament sí. El Vicepresident
1º és Juan Maluenda (anterior
president de la Junta Gestora);
Vicepresident 2º: Fernando
Fornés; Secretari/Tresorer: Pablo
Ferrer; i com a vocals: Manuel
García “Lolo”, Javier Sánchez i
alguns noms més que estic
ultimant aquests dies.

El pressupost per a la pròxima
temporada serà similar al
d'aquesta?

No. Serà considerablement
més baix, ja que no tenim la llosa
del deute que ja hem liquidat. Crec
que va estarà a l’entorn dels
55.000 €.

Quants equips la pròxima
temporada?

Del club, de moment sols puc
confirmar-te el de preferent,
encara que estem sospesant la
possibilitat de fer un filial en 2ª
Regional. A mi personalment és
una possibilitat que m'agrada, però cal estudiar-ho amb molt
deteniment. Pel que fa als juvenils, seguiran pertanyent al
Benicarló Base Futbol.

Beto seguirà com a entrenador?
És la nostra primera opció, però encara no hi ha res tancat.

Què li demana a la pròxima temporada?
Un altre camp que puga descongestionar el Municipal,

sobretot per a entrenar, ja que el de les Pistes d'Atletisme té
molt poca llum i el terreny de joc està en pèssimes condicions.
Que l'empresa Gellida e Hijos seguisca ajudant-nos i que
l'Ajuntament seguisca recolzant-nos com fins ara.

Parlar de possibles fitxatges és prematur?
No és que siga prematur, és que l'equip, bàsicament, està

fet. Nosaltres anem a seguir amb la nostra política de gent de
la casa que tan bons resultats ens està donant.

EL CD BENICARLÓ JA TÉ PRESIDENT: ENTREVISTA AMB PEDRO BACA

text i foto GREGÒRIO SEGARRA
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Difícil ho tenen els dos principals partits en el poder
per a seguir mantenint el bipartidisme. La forta
garrotada que per a PP i PSOE han suposat les
eleccions europees pinten un escenari molt diferent al
que ens tenien acostumats els electors. Es pot dir més
alt però no més clar. En Benicarló, el Partit Popular ha
perdut pràcticament la meitat dels vots que va
aconseguir el 2009, igual que el PSOE. Pugen
formacions com Podemos, Primavera Europea, EU o
UPYD. Les urnes han parlat i ara és temps de fer
anàlisis. Com sempre, tots són guanyadors. Però les
dades estan ací i demostren clarament que els votants
s'han fartat. 

ELS POPULARS EN CAIGUDA LLIURE 

Eleccions al Parlament Europeu de 2009, teníem 17.023
votants censats a Benicarló. Amb una abstenció del 51,72%,
el Partit Popular va aconseguir 4.125 vots. Les mateixes
eleccions però en 2014, l’índex d’abstenció se situa en
53,01% i el Partit Popular obté el suport de 2.273 ciutadans.
És a dir, ha perdut el 44,9 % dels seus vots respecte a les
últimes europees. En concret, 1.852 votants no han confiat
en el Partit Popular. Quasi la meitat dels seus fidels
seguidors, o dit d'una altra manera, els pitjors resultats de la
seua història a Benicarló. Si extrapolem les dades a les
municipals, la cosa tampoc sortiria ben parada. 5 700
votants van confiar en els populars de Marcelino Domingo a
les eleccions del 2011. Els populars perdrien la confiança de
2559 benicarlandos que van dipositar la seua confiança en

text REDACCIÓ

Una realitat simulada o una simulació real. La muntanya russa de les Eleccions

GRANDIOSA ACTUACIÓ DE L’EQUIP DEL CNB AMB
ESPECTACULAR DEMOSTRACIÓ DE GEMMA LABÈRNIA
I NOVES MÍNIMES NACIONALS DE MARC VEA (x2), JÚLIA
BARRACHINA, SERGI SAURA I DE L’EQUIP DE RELLEUS
INFANTIL FEMENÍ DEL 4X100 ESTILS.

Dissabte 24 i Diumenge 25 de Maig es va celebrar a la
piscina olímpica de Castelló el cada cop més prestigiós trofeu
Aquàtic. Amb la participació de 456 nedadors de 25 clubs,
inclús de fora de la comunitat valenciana, va tindre un nivell
molt elevat.

El Club Natació Benicarló, dirigit per Myriam Martínez i per
Lucia Vicente, va presentar un competitiu equip format per 31
nedadors: Ester Segura, Pau Ebri, Cristina García, Noemí
Anta, Gemma Labèrnia, Lara Rodríguez, Carlos Fuente,
Adrián Adell, David Valdearcos, Alberto Añó, Irene Sorando,
Gisele Mateu, Marta Valdearcos, Bianca Beer, Marc Vea,
María García, Javier Marzà, Nerea Sorando, Carla Fresquet,
Júlia Barrachina, Laura Jiménez, Nerea Martín, Alícia Sorlí,
Raul Carbó, Gemma Rillo, Sergi Saura, Clàudia Barrachina,
Salva Sorlí, Ariadna Coll, Marina Segura i Blanca Pérez.

Espectaculars resultats els que varen obtindre els nostres
nedadors en aquest trofeu. 

Va destacar especialment la fabulosa demostració de
Gemma Labèrnia que va ratificar les seues 2 mínimes
nacionals de braça però  va ser particularment brillant als 200
braça, on va triturar la seua marca personal aconseguint l’or a
la prova i superant la mínima nacional infantil de l’any superior
al seu. Gemma també va aconseguir la medalla de plata als
50 braça i la de bronze als 100 braça.

Meravellós va estar també Marc Vea (14 anys), amb noves
mínimes nacionals a les proves dels 400 lliures (on va
aconseguir la medalla de bronze) i als 400 estils. Fantàstica
nova mínima nacional de Júlia Barrachina (12 anys) als 100
esquena. Aquesta estupenda marca de Júlia va tindre el valor
afegit de suposar, al sumar-la amb les marques de les seues

companyes, la classificació automàtica de l’equip de relleus
del CNB infantil femení del 4xs100 estils per als campionats
d’Espanya de Barcelona (Júlia Barrachina, Gemma Labèrnia,
Ester Segura i Gemma Rillo).  A significar també la primera
mínima nacional de la vida esportiva del prometedor velocista
aleví Sergi Saura (12 anys) als 100 lliures, que el classifica per
als campionats nacionals de la categoria que es disputaran a
Badajoz i la bona actuació, amb medalla de bronze als 200
papallona, d’Irene Sorando.

S’ha d’esmentar també que gran part dels nedadors
milloraren les seues marques personals amb obtenció de
moltes noves mínnt�������sonals amb obtenció d loraren
les seues marques personals amb obtencir a l'tantnimes
autonòmiques. Aquesta gran actuació global va permetre a
l’equip del Club Natació Benicarló posicionar-se en tercer lloc
a la classificació final del trofeu, d’entre els 25 equips
participants, just darrere dels 2 equips de la ciutat de Castelló.

Les entrenadores estaven particularment satisfetes d’uns
resultats que demostren la gran qualitat del seu treball al
capdavant de la natació benicarlanda.

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

adquirir a la llibreria Grèvol de Benicarló.

TROFEU AQUÀTIC A CASTELLÓ

text i foto CNB
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l'actual equip de govern. La situació, tot i l’extrapolació
podria qualificar-se de complicada en les files del Partit
Popular. 

ELS SOCIALISTES, AL FONS 

En el 2009 el PSOE obtenia a Benicarló 3.088 vots. En el
2014, ha descendit fins els 1.686. Un 45,41% menys de
vots. Quasi un punt menys que el Partit Popular, però també
ha perdut en quatre anys la confiança de quasi la meitat dels
seus votants, 1.402 benicarlandos li han donat l'esquena a la
formació socialista. Portant les dades al terreny de les
municipals, els socialistes en el 2011, van tenir 3.013 vots,
1.327 vots més que en aquestes eleccions europees. 

PODEMOS I ALTRES FORMACIONS PUGEN 

El nonat Podemos  ha estat la sorpresa d'aquestes
eleccions al Parlament europeu. En Benicarló ha obtingut la
confiança de 713 electors, superant a Primavera Europea, la
formació on concorria Compromís. Aquests aconseguien
596 vots, seguits molt de prop per UPYD, amb 516 vots i
EUPV-EV, que es va emportar 510 vots. El 365% ha pujat
Compromís a Benicarló, 386% UPYD i 343% EU. Són,
sense cap dubte, els grans vencedors d'aquestes eleccions
al Parlament Europeu. Entre les quatre formacions han
obtingut 2.335 vots, esgarrapats als dos grans partits en el
poder. La resta de vots perduts per populars i socialistes,
s’atomitzen en xicotetes formacions dels més diversos
signes i colors. 

QUÈ PASARIA A LES MUNICIPALS SI...? 
Filant encara més prim, La Veu ha utilitzat el simulador

electoral de la web municipal per a saber què passaria si
aquests resultats es repetiren a les urnes d'unes eleccions
municipals. Deixant de banda les dades dels partits menors,
ens trobaríem amb un canvi radical en les banquetes del
saló de plens benicarlando. El Partit Popular obtindria vuit
regidors, mentre que els socialistes es quedarien amb sis.
Podemos aconseguiria entrar en el saló amb dos regidors,
els mateixos que Compromís i UPYD. EU obtindria un
regidor. La cosa pinta difícil per a alguns, que haurien de
reflexionar de forma molt seriosa el seu futur. Tot i que açò
només és una simulació...

ve de la pàgina anterior

Les meues obligacions de ciutadà, europeu en aquest
cas, em van impedir assistir a l’últim partit que el CD
Benicarló jugava al seu camp aquesta temporada. Per
aquells designis inescrutables del Senyor vaig resultar
agraciat en la rifa de les meses electorals com a vocal
titular. Vaig intentar renunciar al premi al·legant allò que
es diu “deure inexcusable”, però les autoritats
competents es van mostrar inflexibles als meus assenyats
arguments. Vaig adreçar un escrit a la Junta Electoral
Central explicant el trauma que per a mi suposaria no
poder complir amb el deure laboral de fer la crònica del
futbol, que fins i tot hi ha via en joc el meu lloc de treball
que tants d’afanys i esforços li va costar d’aconseguir-me
al meu papa. Però res. Aquestes coses només estan a
l’abast d’advocats seguidors de l’Atleti que tenen
entrades per a la final de la Champions. 

Vaig pensar d’autolesionar-me i presentar-m’hi amb un braç
enguixat. O d’enguixar-me el braç sense autolesionar-me, que
potser fóra més còmode i tot. Tal vegada un laxant potent em
podria arreglar el matí; però massa arriscat, qui m’assegurava
que a la vesprada cessaria  “tot allò”?

No n’hi va haver d’altra. Seguint els sempre assenyats
consells del papa, jo hauria de comportar-me com un ciutadà
(osticana, com Paco el Flare) exemplar i acudir com un home
a la mesa electoral i ell, pobre, se sacrificaria una vegada més
i es quedaria a fer-li companyia a la Margot. 

Per no fer-ho massa llarg. Dissabte de nit vaig sortir. Sortir
en el sentit més estricte de la paraula. La meua nóvia i jo vam
ingerir, tirant per baix, més de deu culetonets de begudes
espirituoses i vam arribar a casa allò que podríem dir afectats.
Ella va entrar amb el tanga a la mà cantant a cor què vols
l’himne del Madrit i jo, capcot, sense maular i amb moltes,
moltes ganes de trobar la tassa del vàter per poder perbocar

dignament. El papa però ens va sentir arribar i ens va vindre a
rebre. Enfadat, pobret meu. Ens va dir de perduts cap amunt i
no va parar fins que va comprovar personalment que la Margot
es posava el seu esquifit tanga davant d’ell. Va bramar no sé
què del decòrum i la decència d’aquella casa i se’n va anar a
acompanyar la invitada al seu quarto. Un cavaller, ja dic. 

Gat, literalment gat, em vaig presentar a les votades. Vaig
tindre sort. La presidenta, una amiga de la mama molt
entranyable, em va permetre dormir la mona dins la cabina de
les paperetes i cap allà la una diràs que vaig reviscolar. 

Al final, el papa i la Margot es van oferir per anar ells al
futbol i escriure’m la crònica que transcric ací d manera literal: 

“Fitxa tècnica. 
Alineacions. CD Benicarló: Aguayo, Raül Mora, Pepe, Jordi,

Hèctor, Anta, Pitu, Burriel, Medi, Guillem i Dani. També van
sortir Rivera, Cano, Felipe i Monterde. 

CD Almassora: No vaig ser a temps més que d’apuntar el
nom del porter: Xavi. Palanques corre massa. 

Espectadors: Uns tres-cents en va comptar la Margot. Els
del GR21 valen, només ells, per cinc-cents. No paren gens
d’animar. No paren. 

Àrbitre: Tampoc vaig ser a temps de copiar-ne el nom.
Antoni no sé què més. Ho va fer bé. 

Incidències: Abans del partit van saludar des del centre del
camp un grup de xiquets vestits del Benicarló amb una copa
molt gran. Més gran que molts d’ells. Durant el descans es va
fer una foto al costat de l’escut els membres de la nova junta
que presidirà Pedro Baca. Més de vint en són!

Resultat: 0 a 3. Res a dir. Van ser superiors.
Comentari: L’Almassora té un bon equip, millor que el

nostre i jugarà la promoció d’ascens. 
Altres: Juguen la promoció d’ascens el Puçol, l’Almassora i

l’Alqueries. Baixen el Puig, el Tavernes Blanques i el Catí.
Pugen a preferent el Torreblanca i el Castelló B. 

Més altres: En finalitzar el partit es lliurar els trofeus als
jugadors del Benicarló més destacats de la temporada. No
m’hi vaig poder quedar perquè Margot no va parar: “Va, papa,
vamos a casa que tu mujer està  en missa”. 

FINAL DE TEMPORADA

text VICENT T. PERIS

Des de Compromís Benicarló s’han volgut valorar els
resultats de les eleccions europees del passat 25 de maig.
Així, en paraules de la secretària local de la formació,
Marta Escudero, “la valoració que fem des de Compromís
Benicarló dels resultats d'estes eleccions europees és
molt positiva; hem aconseguit l’objectiu fixat. Compromís
tindrà un eurodiputat. Amb Jordi Sebastià tanquem el
cicle i obtenim representació a tots els nivells: municipal,
autonòmic, estatal i ara, europeu.

Compromís surt reforçat d'estes eleccions. Hem tret el
millor percentatge de vot vàlid de la història a tot el País
Valencià. Millor que a les locals i a les generals. I tenim en
compte que són eleccions europees, on la participació sol ser
més baixa”, afegeix.

A més, Escudero s’ha volgut referir als resultats obtinguts a
Benicarló, on ”hem multiplicat per 5 el nombre de vots
obtinguts a les últimes europees, les de 2009, i hem superat
també els resultats de les últimes estatals. Açò ens confirma

que a Benicarló s'està construint una alternativa al
bipartidisme, que s'està ampliant el ventall de colors i que
Compromís està ben present dins d'este nou escenari. Estos
resultats ens donen molta seguretat cara a les properes
eleccions municipals de l'any que ve”.

Per últim, Escudero comenta que: “a més, la ciutadania ha
enviat un missatge clar: vol noves formes de fer política, més
propera a la gent del carrer, amb més participació. Per tant, a
Compromís seguirem fent les coses com les sabem fer,
escoltant a la gent i implicant-la dins del nostre projecte”
conclou la secretària local de Compromís.

Marta Escudero (Compomís): “És el prinicpi de la fi del bipartidisme a Benicarló”

text NOTA�DE�PREMSA COMPROM˝S
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En les taules que segueixen a continuació hem
sintetitzat les dades que poden ser més interessants per
analitzar els resultats de les passades eleccions al
Parlament Europeu en l'àmbit del País Valencià i de la
ciutat de Benicarló. Anem a deixar de banda els resultats
de l'Estat espanyol. Segurament tindrem moltes més
oportunitats que els mitjans espanyols facen aquesta
anàlisi, mentre que els valencians, al vore tancats els
mitjans de comunicació propis, tindrem més difícil una
anàlisi dels resultats en clau valenciana.

Dades de participació
El primer a comentar és que, mentre el cens total al País

Valencià pateix una xicoteta disminució (no arriba a l'1%), en
el cas de Benicarló la població amb dret de vot s'ha
incrementat des dels darrers comicis quasi un 1,5%.
Recordem que la crisi econòmica ha fet perdre població, fet
que sembla podria estar darrere d'aquestes dades, al menys
a nivell de país.

La següent dada interessant és la de participació i
abstenció. A Benicarló hi va haver fa quatre anys menys
participació i més abstenció que en el conjunt del país. Encara
així, en els dos casos ha caigut la participació i ha augmentat
l'abstenció. Volem relacionar aquest fet en l'augment en
paral·lel del volt en blan i nul, també important. Són signes de
l'allunyament dels electors envers la realitat política. S'ha de
destacar que en el cas de Benicarló, en les dos conteses

electorals, el vot blanc/nul ha estat superior al registrat en el
conjunt del País Valencià.

Vots emesos a candidatures
Anem a comparar només les 10 primeres candidatures

amb més vot en aquestes eleccions passades. Al final
s'ofereix també una llegenda per a interpretar les sigles. Cal
tindre en compte que al comparar entre 2009 i 2014 pot
passar que les coalicions no foren exactament les mateixes,
però al presentar les dades ací hem volgut simplificar.

El primer a constatar és el final del bipartidisme. Mentre que
en 2009 PP i PSOE obtenien en conjunt el 89,82% dels vots
al País Valencià i el 88,64% a Benicarló, en 2014 aquestes
xifres passen a ser el 50,72% i el 50,85%, respectivament.
Uns 800.000 vots menys a nivell de país i 3200 vots a nivell
local. Aquest vot no ha anat a enfortir alguna de les
candidatures alternatives en especial, si no que s'ha repartit
entre diverses. Les que han sortit més beneficiades han estat
clarament Esquerra Unida, Podemos, Compromís i UpyD,
encara que no de igual manera. Esquerra Unida i Compromís
són partits amb una tradició de bases, amb experiència amb
representació municipal (sobre tot Compromís). En canvi
UpyD, i sobre tot Podemos, són forces polítiques noves o molt
noves, sense una història o tradició darrere. Caldrà vore amb
el temps si es consoliden o no deixen de ser una 'bombolla
política'.

Les taules mostren diferents percentatges i xifres, per a que
el lector puga fer-se les seues pròpies reflexions, donat que
els resultats donen per a molt més anàlisi del que cap en
aquestes pàgines.

L’anàlisi de les eleccions de La Veu 

text REDACCIÓ

El cotxe elèctric de l'equip Solar-GT va competir
en la XXX edició de la Shell-Ecomaranthon- Europe,
que va tindre lloc la setmana del 12 al 16 de maig a
Rotterdam, on va superar els 455 km/kwh
d'autonomia i va quedar en la meritòria 14a posició
d'un total de 48 participants. 

L'equip del Centre Integrat Públic de Formació Professional
Benicarló , dirigit pel professor César Luna, ha comptat amb
l'alumna-pilot Elisa Fabregat, i amb el suport dels alumnes
Rubén Ballester i Josune Fabregat. Per a la realització
d'aquest projecte educatiu, ha col·laborat l'Equip Eco-marxa
de l'IES La Marxadella de Torrent. Per últim, donar les gràcies
al patrocini de les empreses SEUR, UBE i CLH, i a
l'Ajuntament de Benicarló sense el l’ajuda dels quals el
projecte no haguera estat possible. Fotografies del nostre
cotxe cedides per Shell.

L'equip Solar- GT del CIPFP Benicarló a Rotterdam (Holanda)

text i foto CIPFP

La 33ª edició del Torneig d'Estiu de Futbol-Sala ja està en
marxa. Després de no haver pogut celebrar-se el passat estiu,
el popularment conegut com “Torneig del Marynton”,  en
aquesta ocasió renaix amb nova empenta i algunes novetats
que ho fan, en principi, més atractiu per als possibles
participants. El més important, sens dubte, la considerable
rebaixa en la quota d'inscripció, que serà de sols 110 euros
per equip (més 40 de fiança), estant inclòs en la quota
l'assegurança d'accidents individual per a cada jugador,
obligatori per a totes les activitats esportives que es
desenvolupen en instal·lacions municipals. El període
d'inscripció ja està obert i acabarà a les 20,55 h del pròxim 27
de juny. Tots els interessats a participar poden demanar tota la
informació que necessiten als telèfons indicats en el cartell
anunciador, així com a l'àrea d'esports de l'Ajuntament de
Benicarló i en Esports Arín. El torneig començarà el 30 de juny
i acabarà el 8 d'agost.

Torneig d'Estiu de Futbol-Sala 2014 

text i foto GREGORIO�SEGARRA
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Mala sort. Aquestes dues paraules expliquen molt bé el
que va passar aquest cap de setmana en dos partits molt
importants als equips del Club: la final de Copa Federació
que jugaven l’infantil masculí contra el Picassent, i la
semifinal que jugaven les sènior femení contra el Riola.
Però anem per parts.

El sènior femení anava amb il·lusió a jugar el partir de
tornada de l’eliminatòria. En casa, el partit va acabar amb
empat a 19 gols, la qual cosa feia que l’eliminatòria estigues
molt oberta. Durant la setmana s’havia treballat per tal de
corregir les errades que van tenir en el partit d’anada. Tenien
clar que el seu perill venia per la dreta i que havien de córrer
si volien guanyar. El partit va estar força igualat i força lluitat
però la sort els va ser esquiva, ja que tots els rebots i pilotes
dividides van ser per a les valencianes, el que els va donar
segones oportunitats. Al final, una derrota molt amarga que
les guerreres del Club no arriben a la final.

Cal destacar, però, que aquesta ha sigut una temporada
molt bona (quartes en lliga i han arribat fins a semifinals de
copa) i que amb aquesta lluita i coratge que posen en el
partits, a la que ens tenen acostumats, i amb la columna que
té l’equip, de bon segur que la propera temporada serà millor
que aquesta.

Ah! el resultat del partit va ser: Riola 22, CH Benicarló 16.

Alguna cosa pareguda podríem dir de l’Infantil masculí.
L’equip arribava a Almenara per a jugar la seua primera final.
Això va fer que hi hagueren nervis durant el partit. Però els
caduferos es van buidar en el partit i van vendre molt cara la
derrota, davant de dues aficions que estaven entregades al
joc dels dos equips i van acabar reconeixent l’entrega i
coratge de tots els jugadors. El resultat final CH Picassent 29,
CH Benicarló 26

Pel que fa a la resta d’equips del Club destacar les dues
victòries del cadet femení davant del Nules i del “Virgen de
Gràcia” d’Altura. Pel que fa al sènior masculí, va acabar la
temporada amb una victòria davant de l’Alqueries.

Mala sort del handbol benicarlando

text i foto VICENT�FERRER

www.laveudebenicarlo.info
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Benihort va organitzar dijous passat 15 de maig una
“Jornada de formació en bones pràctiques agrícoles i
optimització d'equips i tècniques d'aplicació de
fitosanitaris”, amb el suport de la signatura comercial
Syngenta i la col·laboració de la Universitat Politècnica de
Catalunya. Agricultors socis i tècnics de la cooperativa de
Benicarló, al costat de clients, van participar en aquestes
jornades que també van comptar amb la presència del
director comercial de Intercoop, Antonio Martínez, grup
cooperatiu, distribuïdor de Syngenta.

La jornada es va obrir a primera hora del matí en el saló
d'actes de la cooperativa de Benicarló amb una sessió teòrica
sobre bones pràctiques agrícoles, a càrrec del membre de
Syngenta, Francisco García Verd. A continuació, es va seguir
amb una explicació del calibratge d'equips d'aplicació en la
qual es van explicar els principis generals del calibratge, així
com es van donar indicacions per a l'elecció de filtres. Els
coneixements impartits es van traslladar després a una sessió
pràctica en el camp que es va perllongar fins a passades les
dues de la vesprada. Un distés menjar per a tots els
participants va tancar aquesta interessant jornada.

JORNADA DE FORMACIÓ DE BENIHORT

text REDACCIÓ

Ciegsa ha comunicat a l'Ajuntament l'aprovació del projecte
d'execució per a la construcció del CEIP Ángel Esteban.
L'Ajuntament ha rebut esta setmana la comunicació oficial de
part de Ciegsa (Construccions i Infraestructures Educatives de
la Generalitat Valenciana) de l'últim pas administratiu previ a
l'inici de les obres del CEIP Ángel Esteban, el projecte
d'execució. De fet, està previst que les obres comencen en
breu, a finals d'aquesta setmana o principis de la setmana que
ve, quan representants de la Conselleria, encapçalats per la
consellera María José Catalá, es desplaçaran a Benicarló per
firmar l'acta d'inici de les obres. Les obres, que aniran a càrrec
de la UTE Vaseco-Postigo Obras y Servicios, SA, tenen un
pressupost de 4.188.452,18 euros i un termini d'execució de
sis mesos.

“L’alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, es contradiu
d’una setmana a un altra. Fa uns dies feia un comunicat de
premsa per afirmar que 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. Dimarts,  l'Ajuntament rebia la
comunicació oficial de part de Ciegsa (Construccions i
Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana) de
l'últim pas administratiu previ a l'inici de les obres del CEIP
Ángel Esteban, el projecte d'execució”.

Joan Manel Ferrer, portaveu de Compromís a Benicarló no
entén “el joc de mareig que es porta entre mans l’alcalde de
Benicarló. No pot ser que afirme que les obres anaven a
començar el dia 25 de maig i ara, fa un comunicat per dir que
la conselleria ha anunciat l’inici de les obres en breu”.

Per a Ferrer, l’actitud de l’alcalde “no fa sinó demostrar el
que va denunciar Compromís: que volia  fer un ús electoral de
l’inici de les obres”.  A més, ha afegit el portaveu de
Compromís, “les obres podien haver començat en campanya
electoral. La Junta electoral només prohibeix aquest tipus de
fotos de polítics. I és el que va denunciar Compromís. Per tant,
si no  han començat les obres és perquè l’alcalde no va voler
renunciar a fer-se la foto”. 

LES OBRES DE L’ÀNGEL ESTEBAN, DE NOU D’ACTUALITAT

text REDACCIÓ

La ressaca electoral ens deixa, com sempre,
molts guanyadors i pocs perdedors. Podria comentar
alguns dels aspectes més rellevants dels resultats
però poc tinc a afegir a tot el que s’ha dit i escrit per
tot arreu. Però sí que m’agradaria  dir alguna cosa
sobre el  multireferèndum que un grapat d’entitats van
convocar tot aprofitant la jornada electoral per
demanar a la ciutadania el seu posicionament en
diverses qüestions de rellevància. La iniciativa tenia,
és clar,un caràcter de reivindicació dels referèndums
com a mecanisme de major proximitat democràtica i
tenia la voluntat  de ser una bona plataforma de
sensibilització i de debat sobre temes socials
importants.

No sé si, malgrat els milers i milers de ciutadans que
vam acudir a aquestes urnes alternatives, el conjunt de la
població ha tingut notícia d’aquesta iniciativa. Transcric,
doncs, l’explicació general d’aquesta convocatòria i les
preguntes plantejades que trobem a la web dels
organitzadors: www.multireferendum.cat.

La convocatòria consta de quatre preguntes d’àmbit
general i una cinquena de caràcter local que només es
votarà en determinats territoris. Totes són promogudes i
avalades per col·lectius directament implicats en la
problemàtica en qüestió. Queden excloses de la
convocatòria aquelles temàtiques que contradiuen els
principis de justícia social i ambiental.

1. Som Lo Que Sembrem
Quin tipus d’agricultura voleu que hi hagi a

Catalunya?
a) Amb transgènics b) Sense Transgènics

2. CUP i Plataforma per l’Auditoria Ciutadana del
Deute

Voleu que el Govern de la Generalitat de Catalunya
deixi de pagar el deute i els interessos que la ciutadania
declari il·legítims?

a) Sí b) No

3. Xarxa per la Sobirania Energètica
Voleu que la ciutadania de Catalunya estableixi un

control democràtic directe sobre el sector energètic?
a) Sí b) No

4. Comissions Promotores d’ILPs Rebutjades
Voleu que el grup promotor d’una

Iniciativa Legislativa Popular pugui sotmetre la
seva proposta a referèndum vinculant?

a) Sí b) No

Preguntes locals

5.1. Plataforma Aturem BCN World
Voleu que el projecte BCN World es tiri

endavant? (Es vota al Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix
Camp)

a) Sí b) No

5.2. Assemblea en Defensa dels Serveis
Públics de Lleida
Voleu que el servei d’abastament d’aigua de

Lleida sigui gestionat directament per l’Ajuntament?
(Es vota a la ciutat de Lleida)

a) Sí b) No

5.3. Plataforma No a la MAT
Voleu que es construeixi la línia de Molt Alta

Tensió (MAT) de 400 kV? (Es vota a la Selva, el Pla
de l’Estany, el Gironès, l’Alt Empordà i el Baix Empordà)

a) Sí b) No

Senzillament interessant, oi? Doncs bé, a la pràctica
-tal i com era d’esperar- la Junta Electoral Central  va
prohibir aquest referèndum i en molts casos la policia de
Catalunya, molt obedientment, va fer plegar les taules que
hi havia als carrers. Una pregunta es presenta de manera
inevitable : ¿aquesta policia tan obedient amb la legalitat
espanyola també complirà el seu deure d’impedir que es
faci una consulta el proper 9N perquè la Junta Electoral
Central i el Ministerio del  Interior consideraran –això ja ho
podem saber ara- il·legal? Seria oportú que els
responsables polítics de la policia de Catalunya
entenguessin a qui han de defensar de veritat. Ai, ai,
quina democràcia tan feble aquesta d’aquí i d’allà i, en fi,
la de més enllà.

Un multireferèndum al costat de les europees

text JOAN�HERAS

Fronteres
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paperetes ecològic i orgànic que
presta l’Ajuntament de Benicarló
avalat per la cooperativa. Trasllat de
paperetes per a les eleccions al
Parlament europeu amb basquets
de cartró de Benihort, reaprofitables
després amb una mica de
papiroflèxia com a urnes per a la

consultat catalana sobre la
independència. També podem
pensar que en aquests basquets
van anar deixant els centenars de
vots nuls que van aparèixer a la
comarca amb el lema Sí al parany!
Per fi una mesura europea que
interessa els ciutadans!

ve de la pàgina anterior

Localitats tradicionalment paranyeres van realitzar una
intensa campanya electoral reclamant el vot nul 

Mítings i assemblees en bona part dels municipis paranyers
de la comarca i sud de Catalunya, pintades, cartells reclamant
la legalització de la barraca o parany i acció directa com el
boicot als cartells electorals dels partits valencians PP, PSOE,
Compromís i IU a els que comptabilitzen de la prohibició de la
pràctica del parany com a mètode de caça legal. Paranyers en
Acció, no són un partit polític però han fet visible, amb els seus
vots nuls, la seua oposició a la normativa que els impedeix
caçar en barraca o parany i la seua contrarietat per no poder
capturar més tords mitjançant el parany per al qual reclamen
una legalitat europea. El passat dia 23 van fer una reunió de
final de campanya en la qual es va convidar a tots els pobles
aficionats a Sant Jordi. Els cartells advocaven “perquè els
polítics ens escolten”. A Càlig els vots nuls, alguns dels quals
van aparèixer amb lemes pro-parany van arribar als 180,
mentre que en 2009 van ser 15. A Canet lo Roig, 58, davant
dels 13 de les anteriors. A Xert han passat de 5 a 59. A Alcalà
de Xivert 73, mentre que en 2009 van ser 16. A Benicarló 258
davant dels 79 de 2009. A la Jana s'ha multiplicat per 20 en
passar de 4 a 83. En altres municipis, menys paranyers, els
increments d'aquest vot nul han estat molt moderats. 

A la província els vots nuls han estat 7226, un 3,46%
davant dels 1695 (0,77%) de 2009. 

Els paranyers amb el vot nul
text J. MAURA

El passat dissabte dia 24 de maig, la Coral Polifònica
Benicarlanda va organitzar el XXVé Cant a les Comarques,
on van participar les corals de Peníscola i Quart de Poblet. 

El concert començava a les 19.30h al Col·legi de la
Consolació amb l'actuació de la Coral Polifònica de Peníscola,
dirigida per Mari Carmen Gellida Albiol. El públic va gaudir de
peces com ara “El reloj” o “Sota de l'om”, que van ser
fortament ovacionades.  

A continuació, va ser el torn de l'Orfeó Veus Juntes de
Quart de Poblet, una agrupació que va delectar amb la seua
interpretació de cançons com per exemple “Que tinguem sort”,
“Cançó de les mans” o “La ronda catonga”. El seu director,
Jordi Blanch, va acompanyar al piano algunes d'aquestes
peces. Cal destacar que aquesta entitat és la fundadora de
l'escola de música Veus Juntes de Quart de Poblet,  escola de
referència dins del món de la música coral. 

La Coral Polifònica Benicarlanda va actuar conjuntament
amb membres de la secció juvenil, Coral Kylix, i, sota la
direcció de la seua directora, Sònia Ferrer, va interpretar
peces del Renaixement espanyol que van formar part del
repertori que es va oferir al concert realitzat a Hongria. Tot
seguit, David Rubiera va concloure l'actuació de la coral
organitzadora dirigint “Alfonsina y el mar” i “Rosa amarella”,
entre d'altres. 

L'acte va concloure amb la interpretació conjunta de
“Paraules d'amor” i “Zorongo” i amb el lliurament de records
d'aquest aniversari als presidents i directors convidats de
mans de la dama de la coral, Nazaret Villanueva i del
president, Leroy Ariza. 

El proper concert que prepara l'entitat és la Trobada de
Cors Infantils que se celebrarà el proper dia 7 de juny a les
18h a l'Auditori Pedro Mercader i on participaran la Coral
Infantil Petiquillo i les dues corals infantils de l'escola Veus
Juntes de Quart de Poblet. 

XXVé Cant a les Comarques
text REDACCIÓ



passeig marítim sud, o... Doncs
sembla que en continuarem parlant
atès que, segons el nostre alcalde,
no s’han pogut començar les obres
perquè els de Compromís no els
van deixar! No sabíem nosaltres
que aquesta gent de Compromís
tingués tant de poder de persuasió
que fins i tot actués com a policia,
porra a la mà, i fera escampar la
boira als obrers. Ai, el que es pot
arribar a dir quan un no té ni idea del
que parla i li esmenen la plana
dient-li una data darrere d’una altra
sense fer cas de cap ni una. I és que
hi ha excuses... i bajanades. A vore,
per a començar unes obres no cal
fer aquesta mena
d’embarbussament destarotat de
“l’acte oficial de firma d’inici de les
obres”, només cal enviar-hi uns
obrers i dir-los, simplement, que han
de començar la faena. Una altra
cosa és tindre por a que la Junta
Electoral et paralitze la comèdia
“oficial”, considerant-la un acte
electoral, o que, simplement, com ja
sol ser habitual, no hi haja quartos
per pagar a l’empresa i aquesta es
negue a començar (la depuradora
n’és un bon exemple). Els tafaners,
una cosa sí que la podem dir ben
clareta: els rètols es veuen,
l’escola... no! Ja ens dirà la nova
data de l’acte oficial eixe per a dir-
los als obrers que poden començar,
i a vostès amb casc, pala o paleta
passejant-se per allí enmig. Segur
que no aniran als barracons de dos
pisos que hi ha unes cantonades
més avall... a acomiadar-se dels
pares, mestres i xiquets.

Merda de castor
Quin embolic amb el Castor! Ara

tot són retrets de parella entre el
PPSOE: que si tu has fet això, però
tu allò altre... I és que són les dos
cares de la mateixa moneda. Tots
dos van votar a favor en el congrés
dels diputats de Madriz de plantar
aquesta “falla” enmig de la mar i ara
tot és mirar com se la lleven de
damunt. L’opacitat amb què es
reserven la informació és

directament proporcional a la cara
dura que tenen tots dos per eludir,
ara, la seua responsabilitat. Al
principi, tots volien la planta i ara no
la vol ningú. Fins i tot el que va
aprovar situar-la damunt del seu
terme, això sí, ben enganxadeta a
Alcanar, ara calla o fins i tot es
queixa que no se n’ha de parlar, que
a vore si espantaran el turisme.
Què, callarà igual que quan va rebre
els més de dos milions d’euros per
atorgar-li a l’empresa la llicència
d’obres? La coherència, ja ho anem
sabent, no és una herba endèmica
per aquests verals. 

Espantada d'alcaldes
Ja sospitem que l'amnèsia de

l’alcalde veí del nord deu ser un
efecte col·lateral dels sotracs
sísmics de fa uns mesos. Pel que es
veu també el va afectar el dia de la
reunió plantejada pel nostre alcalde
per consensuar una postura
comuna sobre el tema amb les
diverses poblacions afectades. A
vore, vénen els de Catalunya i els
dos d’ací, del costadet, ni
apareixen? Segons va declarar la
seua espantada turística es devia al
fet que el nostre poble “no era el lloc
on s'han de solucionar els
problemes de Castor” i també  que
tenia l'agenda “condicionada” si
venia ací. Podem entendre que el

peniscolà, que com hem dit, tampoc
va assistir a la reunió, amb el càrrec
de vicepresident de la Dipu, vaja
una mica més atabalat, i això que,
com a municipi turístic per
excel·lència, això del Castor el pot
afectar molt més, però al
vinarossenc... que només es queixa
si la Generalitat no deixa pescar
quatre llobarros amb canya els seus
turistes manyos dins del port? Si ni
en deuen tindre, de llobarros! Quina
poca memòria sembla tenir aquest
home que s’havia compromès a
treballar juntament amb els altres
municipis, signant fins i tot un
document, per tenir tota la
informació i explicar-la a la
ciutadania.

Distribució del treball  
Diuen que una imatge val més

que mil paraules. Sens dubte
aquesta imatge és el reflex més clar
i contundent de tal afirmació. Tot i
això, nosaltres, òbviament, si no
parlàrem, no podríem expressar el
que veiem i, per tant, difícilment
podríem omplir aquestes pàgines i
fer la nostra faena, així que... O no
sabem comptar o la imatge mostra 5
operaris dels Serveis públics de
l'Ajuntament de Benicarló
aparentment enmig d'allò que
comunament es coneix com a faena
(si més no, no van vestits per anar al
certamen). Ara mireu bé la fotografia
i heu de descobrir: a) quants
operaris tenen el llom ajupit? b)
quants mantenen aturat un camió
amb la força descomunal del seu
portentós braó? c) quants, protegits
contra rajos alfa, vigilen l'horitzó per
detectar possibles atacs
alienígenes? d) quants, amb posició
ferma sobre les dos cames i braços
en anses, vigilen que treballen bé
els que treballen? i e) quants
treballadors mostra la imatge?

Productes de proximitat
I per acabar ací tenim una altra

imatge, com la de dalt, que és el
millor reflex del que realment som i
de la sinergies que existeixen entre
les institucions benicarlandes, com
ha de ser. Veieu el servei de

ve de la pàgina anterior
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La pediatra Begoña Burguera va rebre el Premi al
foment de la lactància i la criança amb inclinació,
promogut per l'associació benicarlanda Maternitat i
Criança. L'acte va tenir lloc en la segona planta del
MUCBE i van assistir un gran nombre de professionals
del sector sanitari, així com mares i pares que en més
d'una ocasió han hagut de recórrer a ella pels seus fills.
L'acte va estar marcat per l'emotivitat ja que a ningú va
deixar impasible el vídeo que li havien preparat per a
l'ocasió, amb testimoniatges de mares que havien passat
per dificultats importants a l'hora d'iniciar-se en la
lactància materna i que van superar aquests problemes
gràcies a l'ajuda i l'assessorament de Begoña Burguera.
El guardó lliurat a Burguera representa el logotip de
Maternitat i Criança en cartó pedra, i pretén tenir
continuïtat en el futur. 

La doctora Begoña Burguera, mare de dos fills d’11 i 13
anys d'edat, és titulada en Pediatra per la Universitat de
València, es va formar en l'Hospital Universitari La Fe de
València des de 1993 a 1996. I en 1997, va començar a
treballar en l'Hospital Comarcal de Vinaròs per a iniciar la seua
formació en lactància materna en 2003. Fa tot just dos anys, i
després d'un temps ajudant a mares que es trobaven amb
dificultats durant el període de lactància, va crear la consulta
de lactància en l'Hospital de Vinaròs. La seua labor no es va

detenir ací, sinó que des de la seua posició està treballant per
la creació del Comitè de Lactància en l'Hospital, per a poder
obtenir la certificació de IHAN (Iniciativa per a la Humanizació
durant el Naixement i la Lactància) del centre hospitalari de
Vinaròs. En aquest repte no es troba sola, sinó que compta
amb el suport de les padrines de lactància de l'associació
Maternitat i Criança de Benicarló.

Begoña Burguera va rebre el Premi al foment de la lactància i la criança amb inclinació

text REDACCIÓ

Un nou any Benihort acull alumnes en pràctiques de
diversos centres educatius de Benicarló i província, amb la
finalitat d'acostar-los al mercat laboral i de permetre'ls obtenir
experiència en el sector triat. En total 5 joves que s'endinsaran
en el treball que es porta a terme en les
àrees d'Administració, Comunicació i
Semiller de la cooperativa benicarlanda.
Aquestes pràctiques són fruit de la
col·laboració que la Cooperativa Agrícola
de Benicarlo manté, des de fa uns anys,
amb diferents centres de formació. Així,
un alumne del Cicle Formatiu de Grau
Superior de Comerç Internacional (COI)
de l'Institut Izquierdo-Sorolla de Castelló
ha treballat durant tres mesos en els
departaments d'Administració i Cítrics,
diversos aspectes relacionats amb el
transport internacional, la qualitat o l'àrea
laboral, mentre que el departament de
Comunicació acollirà en pràctiques
durant els mesos d'estiu a una alumna del
Grau en Comunicació Audiovisual de la
UNIVERSITAT JAUME I de Castelló. Per
altra banda, el planter de Benihort forma
a un jove del Grau Mig de Treballs

Forestals i Conservació del Medi ambient de l'IES Alt Palancia
de Sogorb, així com a dos alumnes del Programa de
Qualificació Professional Inicial (PQPI) de l'IES Ramón Cid de
Benicarló. Tots ells han ajudat en el servei de càrrega al client,
així com en la neteja i manteniment de les instal·lacions.

PRÀCTIQUES A BENIHORT

text REDACCIÓ
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M’impressiona tot el que ha passat, passa i passarà
amb la nova escola. Diguen el que diguen és una
pallassada posar una tanca anunciadora d’unes
potencials obres justet abans d’unes eleccions. Ho
trobo gairebé insultant. Sense el gairebé. 

Vaig a dir-li una cosa. Abans de posar la primera
pedra a l’Ángel Esteban caldria demanar-los als tècnic
i als polítics que feren números. Jo els explicaré quins.
Primer haurien d’anar a totes les escoles públiques de
Benicarló i calcular quants xiquets i xiquetes hi caben.
Poden fer aquesta activitat sumativa per telèfon o per
correu electrònic, sense alçar les anques de la cadira.
Després haurien de passar pel jutjat de pau de la
placeta de Sant Joan i preguntar quantes criatures
neixen a l’any al poble. També es pot realitzar la
consulta per via telemàtica. És aquesta una feina que
no costaria ni una hora de fer, ni una hora, i que
permetria, a hores d’ara, saber si una nova escola és
necessària o no a Benicarló. Desenganyem-nos, el
nostre poble tardarà molts anys a tornar a créixer. Molts
anys. Aquelles barbaritats que es deien amb previsions
per a una ciutat de més de cent mil habitants no caldrà
fer-les mai més. El que vull dir, en resum, és que
convindria que algú demostrara amb xifres al davant
que Benicarló necessita una nova escola. Mirem-ho,
per favor, que no costa tant. 

I deixe’m, senyora Garcia, que seguisca amb el
tema de l’educació. De l’ensenyament millor, perquè
l’educació sobretot és cosa de casa. He llegit aquests
dies a la premsa –dies, per cert i casualment sens
dubte de campanya electoral- que l’Administració
invertirà dos-cents mil euros a cadascun dels dos
instituts públics no concertats de Benicarló. Em sembla
perfecte. És allò que diuen a missa, de just i necessari.
Però tinc un munt de dubtes. Quan es faran efectives
aquestes inversions? Saben els instituts en que es
concretaran les esmentades inversions? Els ho ha preguntat
algú què és el que més necessiten? O simplement estem
davant d’un brindis al sol que diria un taurí? Tant de bo
m’equivoque, però em jugaria alguna cosa més que un pèsol i
guanyaria si d’ací quatre anys s’ha mogut alguna pedra
d’algun d’aquests dos edificis. Al temps, figues. 

Continuo. Tinc un conegut que té un amic que té un fill que
enguany ha d’entrar a escola per primera vegada. Ha hagut
l’amic del meu conegut de posar-se a triar col·legi per al seu
cagonet. Es veu que després de mirar i mirar ha comprovat
que el que té més prop de casa no li ha acabat de fer el pes.
I quin n’ha estat el motiu? Simplement perquè ha sabut que
son fill es trobaria sense poder parlar en valencià amb cap
amiguet a l‘hora del pati. No sé si m’explico. En nom d’una
peculiar llibertat s’estan fent ací a Benicarló classes amb una

quantitat d’estrangers -que necessiten integrar-se- superior a
allò que seria recomanable. Ho diré encara més clar. Si no hi
posa cullerada ningú, estem a punt de convertir algun col·legi
públic local en un veritable gueto. I això no és bo per ningú.
Per ningú. 

I ja que estic, faré avui una epístola monotemàtica. Per
exemple, què se n’ha fet de l’Escola Oficial d’Idiomes que
havia de vindre a Benicarló? L’alcalde es va comprometre
públicament a plegar si aquesta infraestructura no es feia ací.
Em jugo el mateix pèsol d’abans que no ho vorà ningú això. El
que sí que podem vore és que es faça al poble del costat que
no és ni Càlig ni Peníscola. I em pregunto si algú pensarà
després d’haver fet els números que he comentat al principi si
no ens faria més paper l’EOI. 

De les eleccions i del senyoret aqueix de la coeta ja en
parlarem la setmana que ve.

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

text EL LECTOR
Mortificacions gramaticals
Bé, canviem de tema, que amb

tant de moviment a vore si
acabarem marejats i ens caurà la
peça de la qual ara parlarem i
embolicarem la troca encara més. I
és que, de debò, ens hem quedat
marejats al llegir aquestes dues
notícies del web del nostre
Ajuntament que fan referència una
al Kylix... i l’altra al Cilix (?). I ací que
ens hem quedat una mica
descol·locats perquè sembla que
les notícies, tot i que de dies
diferents, parlen de la peça o peces
més importants d'art ibèric que és
va/van trobar al poblat ibèric del

Puig i que s’exposarà/an al MUCBE.
El problema és que de l'esmentada
peça només hi ha una imatge, que
serveix per il·lustrar els dos noms. I
ací rau els nostre problema. Més

encara si tenim en compte que una,
el Kilyx, seria en masculí i estaria
relacionada amb el restaurant Mon
Kili de la platja valenciana de la
Malva-rosa, i l’altra, que
suposadament pensem si no és la
mateixa, seria la Cilix, en femení,
probablement nom d'una camisa
aspra, cinyell de cerres o de
cadenetes de ferro, portats damunt
la pell per esperit de mortificació i
entre nosaltres popularitzat pels
membres de l'Opus Dei. Ja enteneu
el nostre neguit, no? I és que ara per
ara no sabem si és que es pot dir de
les dos maneres, si són dos peces
diferents o si és una errada d’eixes
que de tant en tant trobem quan
s’escriuen les coses en idiomes que
no s’entenen. Com no tenim experts
en iber, els tafaners no n’hem trobat
cap als dos instituts de la ciutat, no
podem dir quina és de les tres la
solució. Ara per ara, només us
podem ensenyar les dos entrades
que apareixen al web municipal i la
imatge de la peça amb el nom
oficial... A vore si algun historiador
oficial ens ho aclareix.

Mentides i barracons 
I posats a embolicar el palangre,

què n’hem de dir de la nova escola,
sí del CEIP Àngel Esteban... que
només existeix en rètols (o en
barracons)? Mireu que n’hem arribat
a parlar i parlar, juntament amb la
carretera que ens ha d’unir a
Peníscola, o de la depuradora, o del

text LA COLLA DE TAFANERS



Carxofa: al civisme que va imperar en
tota la jornada electoral que es va traduir en
el fet que la gent votés a opcions cada
vegada més diverses i plurals. Tots hem
sortit guanyant.

Panissola: al periodista de Levante
José Sierra, per no saber on esta la platja
del Gurugú, al ficar-li eixe nom a la Costa

Nord de Benicarló. A vore, si un escriu d’algun lloc el primer que
cal fer és... informar-se! És la primera cosa que ha de fer un
periodista. Tant senzill com això.  O després passa el que
passa.

M I S C E L · L À N I A

El declivi de l’estatus electoral actual

La veritat és que veure quan acaben unes eleccions, del
tipus que siga, europees, estatals, autonòmiques o locals, i
com alguns partits, que tot i traure uns resultats penosos, es
tiren ells mateixos lloances a sobre dient que han guanyat
les eleccions pot semblar, si més no, des del nostre punt de
vista, patètic. Patètic, sense paliatius.

Tot i que com hem comentat és força habitual aquesta
actitud en molts del partits polítics, sobretot els grans, la del
Partit Popular pot resultar, certament, el paradigma de la
retòrica de l’estupidesa portada a l’extrem. Perdre vora el
50% dels votants i sortir després dient que han guanyat les
eleccions és de ser, com hem dit abans, un estúpid, o
simplement un inconscient. El problema és que d’aquesta
gent que té una visió tan esbiaixada de la realitat, per
desgràcia, en tenim molta, i nonomés al PP. I així ens va.

Estes eleccions europees han ficat damunt de la taula
dos aspectes que pensem cal destacar per sobre de
resultats, un, el fet que tal volta haja començat el declivi del
bipartidisme, i dos, que no cal estar dins del que podríem
anomenar establishment dels coneguts com a “partits
tradicionals” per aconseguir representació política.

En el primer cas, la patacada dels dos partits grans és,
sens dubte, un avís per a navegants que indica ben a les
clares que el vot captiu, que aquests partits pensaven que
tenien, no ho és tant i no els dóna patent de cors per pensar
que, facen les polítiques que facen, sempre aguantaran
qualsevol embranzida. Caldrà anar veient si aquesta
tendència continua o la gran maquinària electoral d’aquests
partits es capaç de donar-li la volta. 

El segon cas és un fet que segurament serà digne
d’estudi per part d’enquestadors i dels mateixos partits
polítics atés que marca un nou escenari que ningú ni
albirava, ni contemplava. Quasi del no res, en poc més de
tres mesos, i sense la presència electoral que dóna estar
dins de l’establishment polític tradicional que hem comentat,
només amb la presència mediàtica a la xarxa, a diversos
programes d’actualitat, amb un discurs planer i trencador al
mateix temps, però sobretot, amb disponibilitat total quan
se’ls requeria, tot el contrari dels partits grans, salta la
sorpresa d’aquestes eleccions, Podemos, s’ha colat per la
porta del darrera desbancant tothom. Ara només caldrà
veure si la seua accelerada sortida pot tenir continuïtat.

I això, sobretot, ho haurem de vore a les eleccions locals
on la proximitat i el candidat són la base per aconseguir uns
bons resultats. Veure’m!
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OPINIÓ

M’impressiona tot el que ha passat, passa i passarà
amb la nova escola. Diguen el que diguen és una
pallassada posar una tanca anunciadora d’unes
potencials obres justet abans d’unes eleccions. Ho
trobo gairebé insultant. Sense el gairebé. 

Vaig a dir-li una cosa. Abans de posar la primera
pedra a l’Ángel Esteban caldria demanar-los als tècnic
i als polítics que feren números. Jo els explicaré quins.
Primer haurien d’anar a totes les escoles públiques de
Benicarló i calcular quants xiquets i xiquetes hi caben.
Poden fer aquesta activitat sumativa per telèfon o per
correu electrònic, sense alçar les anques de la cadira.
Després haurien de passar pel jutjat de pau de la
placeta de Sant Joan i preguntar quantes criatures
neixen a l’any al poble. També es pot realitzar la
consulta per via telemàtica. És aquesta una feina que
no costaria ni una hora de fer, ni una hora, i que
permetria, a hores d’ara, saber si una nova escola és
necessària o no a Benicarló. Desenganyem-nos, el
nostre poble tardarà molts anys a tornar a créixer. Molts
anys. Aquelles barbaritats que es deien amb previsions
per a una ciutat de més de cent mil habitants no caldrà
fer-les mai més. El que vull dir, en resum, és que
convindria que algú demostrara amb xifres al davant
que Benicarló necessita una nova escola. Mirem-ho,
per favor, que no costa tant. 

I deixe’m, senyora Garcia, que seguisca amb el
tema de l’educació. De l’ensenyament millor, perquè
l’educació sobretot és cosa de casa. He llegit aquests
dies a la premsa –dies, per cert i casualment sens
dubte de campanya electoral- que l’Administració
invertirà dos-cents mil euros a cadascun dels dos
instituts públics no concertats de Benicarló. Em sembla
perfecte. És allò que diuen a missa, de just i necessari.
Però tinc un munt de dubtes. Quan es faran efectives
aquestes inversions? Saben els instituts en que es
concretaran les esmentades inversions? Els ho ha preguntat
algú què és el que més necessiten? O simplement estem
davant d’un brindis al sol que diria un taurí? Tant de bo
m’equivoque, però em jugaria alguna cosa més que un pèsol i
guanyaria si d’ací quatre anys s’ha mogut alguna pedra
d’algun d’aquests dos edificis. Al temps, figues. 

Continuo. Tinc un conegut que té un amic que té un fill que
enguany ha d’entrar a escola per primera vegada. Ha hagut
l’amic del meu conegut de posar-se a triar col·legi per al seu
cagonet. Es veu que després de mirar i mirar ha comprovat
que el que té més prop de casa no li ha acabat de fer el pes.
I quin n’ha estat el motiu? Simplement perquè ha sabut que
son fill es trobaria sense poder parlar en valencià amb cap
amiguet a l‘hora del pati. No sé si m’explico. En nom d’una
peculiar llibertat s’estan fent ací a Benicarló classes amb una

quantitat d’estrangers -que necessiten integrar-se- superior a
allò que seria recomanable. Ho diré encara més clar. Si no hi
posa cullerada ningú, estem a punt de convertir algun col·legi
públic local en un veritable gueto. I això no és bo per ningú.
Per ningú. 

I ja que estic, faré avui una epístola monotemàtica. Per
exemple, què se n’ha fet de l’Escola Oficial d’Idiomes que
havia de vindre a Benicarló? L’alcalde es va comprometre
públicament a plegar si aquesta infraestructura no es feia ací.
Em jugo el mateix pèsol d’abans que no ho vorà ningú això. El
que sí que podem vore és que es faça al poble del costat que
no és ni Càlig ni Peníscola. I em pregunto si algú pensarà
després d’haver fet els números que he comentat al principi si
no ens faria més paper l’EOI. 

De les eleccions i del senyoret aqueix de la coeta ja en
parlarem la setmana que ve.

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

text EL LECTOR
Mortificacions gramaticals
Bé, canviem de tema, que amb

tant de moviment a vore si
acabarem marejats i ens caurà la
peça de la qual ara parlarem i
embolicarem la troca encara més. I
és que, de debò, ens hem quedat
marejats al llegir aquestes dues
notícies del web del nostre
Ajuntament que fan referència una
al Kylix... i l’altra al Cilix (?). I ací que
ens hem quedat una mica
descol·locats perquè sembla que
les notícies, tot i que de dies
diferents, parlen de la peça o peces
més importants d'art ibèric que és
va/van trobar al poblat ibèric del

Puig i que s’exposarà/an al MUCBE.
El problema és que de l'esmentada
peça només hi ha una imatge, que
serveix per il·lustrar els dos noms. I
ací rau els nostre problema. Més

encara si tenim en compte que una,
el Kilyx, seria en masculí i estaria
relacionada amb el restaurant Mon
Kili de la platja valenciana de la
Malva-rosa, i l’altra, que
suposadament pensem si no és la
mateixa, seria la Cilix, en femení,
probablement nom d'una camisa
aspra, cinyell de cerres o de
cadenetes de ferro, portats damunt
la pell per esperit de mortificació i
entre nosaltres popularitzat pels
membres de l'Opus Dei. Ja enteneu
el nostre neguit, no? I és que ara per
ara no sabem si és que es pot dir de
les dos maneres, si són dos peces
diferents o si és una errada d’eixes
que de tant en tant trobem quan
s’escriuen les coses en idiomes que
no s’entenen. Com no tenim experts
en iber, els tafaners no n’hem trobat
cap als dos instituts de la ciutat, no
podem dir quina és de les tres la
solució. Ara per ara, només us
podem ensenyar les dos entrades
que apareixen al web municipal i la
imatge de la peça amb el nom
oficial... A vore si algun historiador
oficial ens ho aclareix.

Mentides i barracons 
I posats a embolicar el palangre,

què n’hem de dir de la nova escola,
sí del CEIP Àngel Esteban... que
només existeix en rètols (o en
barracons)? Mireu que n’hem arribat
a parlar i parlar, juntament amb la
carretera que ens ha d’unir a
Peníscola, o de la depuradora, o del

text LA COLLA DE TAFANERS



passeig marítim sud, o... Doncs
sembla que en continuarem parlant
atès que, segons el nostre alcalde,
no s’han pogut començar les obres
perquè els de Compromís no els
van deixar! No sabíem nosaltres
que aquesta gent de Compromís
tingués tant de poder de persuasió
que fins i tot actués com a policia,
porra a la mà, i fera escampar la
boira als obrers. Ai, el que es pot
arribar a dir quan un no té ni idea del
que parla i li esmenen la plana
dient-li una data darrere d’una altra
sense fer cas de cap ni una. I és que
hi ha excuses... i bajanades. A vore,
per a començar unes obres no cal
fer aquesta mena
d’embarbussament destarotat de
“l’acte oficial de firma d’inici de les
obres”, només cal enviar-hi uns
obrers i dir-los, simplement, que han
de començar la faena. Una altra
cosa és tindre por a que la Junta
Electoral et paralitze la comèdia
“oficial”, considerant-la un acte
electoral, o que, simplement, com ja
sol ser habitual, no hi haja quartos
per pagar a l’empresa i aquesta es
negue a començar (la depuradora
n’és un bon exemple). Els tafaners,
una cosa sí que la podem dir ben
clareta: els rètols es veuen,
l’escola... no! Ja ens dirà la nova
data de l’acte oficial eixe per a dir-
los als obrers que poden començar,
i a vostès amb casc, pala o paleta
passejant-se per allí enmig. Segur
que no aniran als barracons de dos
pisos que hi ha unes cantonades
més avall... a acomiadar-se dels
pares, mestres i xiquets.

Merda de castor
Quin embolic amb el Castor! Ara

tot són retrets de parella entre el
PPSOE: que si tu has fet això, però
tu allò altre... I és que són les dos
cares de la mateixa moneda. Tots
dos van votar a favor en el congrés
dels diputats de Madriz de plantar
aquesta “falla” enmig de la mar i ara
tot és mirar com se la lleven de
damunt. L’opacitat amb què es
reserven la informació és

directament proporcional a la cara
dura que tenen tots dos per eludir,
ara, la seua responsabilitat. Al
principi, tots volien la planta i ara no
la vol ningú. Fins i tot el que va
aprovar situar-la damunt del seu
terme, això sí, ben enganxadeta a
Alcanar, ara calla o fins i tot es
queixa que no se n’ha de parlar, que
a vore si espantaran el turisme.
Què, callarà igual que quan va rebre
els més de dos milions d’euros per
atorgar-li a l’empresa la llicència
d’obres? La coherència, ja ho anem
sabent, no és una herba endèmica
per aquests verals. 

Espantada d'alcaldes
Ja sospitem que l'amnèsia de

l’alcalde veí del nord deu ser un
efecte col·lateral dels sotracs
sísmics de fa uns mesos. Pel que es
veu també el va afectar el dia de la
reunió plantejada pel nostre alcalde
per consensuar una postura
comuna sobre el tema amb les
diverses poblacions afectades. A
vore, vénen els de Catalunya i els
dos d’ací, del costadet, ni
apareixen? Segons va declarar la
seua espantada turística es devia al
fet que el nostre poble “no era el lloc
on s'han de solucionar els
problemes de Castor” i també  que
tenia l'agenda “condicionada” si
venia ací. Podem entendre que el

peniscolà, que com hem dit, tampoc
va assistir a la reunió, amb el càrrec
de vicepresident de la Dipu, vaja
una mica més atabalat, i això que,
com a municipi turístic per
excel·lència, això del Castor el pot
afectar molt més, però al
vinarossenc... que només es queixa
si la Generalitat no deixa pescar
quatre llobarros amb canya els seus
turistes manyos dins del port? Si ni
en deuen tindre, de llobarros! Quina
poca memòria sembla tenir aquest
home que s’havia compromès a
treballar juntament amb els altres
municipis, signant fins i tot un
document, per tenir tota la
informació i explicar-la a la
ciutadania.

Distribució del treball  
Diuen que una imatge val més

que mil paraules. Sens dubte
aquesta imatge és el reflex més clar
i contundent de tal afirmació. Tot i
això, nosaltres, òbviament, si no
parlàrem, no podríem expressar el
que veiem i, per tant, difícilment
podríem omplir aquestes pàgines i
fer la nostra faena, així que... O no
sabem comptar o la imatge mostra 5
operaris dels Serveis públics de
l'Ajuntament de Benicarló
aparentment enmig d'allò que
comunament es coneix com a faena
(si més no, no van vestits per anar al
certamen). Ara mireu bé la fotografia
i heu de descobrir: a) quants
operaris tenen el llom ajupit? b)
quants mantenen aturat un camió
amb la força descomunal del seu
portentós braó? c) quants, protegits
contra rajos alfa, vigilen l'horitzó per
detectar possibles atacs
alienígenes? d) quants, amb posició
ferma sobre les dos cames i braços
en anses, vigilen que treballen bé
els que treballen? i e) quants
treballadors mostra la imatge?

Productes de proximitat
I per acabar ací tenim una altra

imatge, com la de dalt, que és el
millor reflex del que realment som i
de la sinergies que existeixen entre
les institucions benicarlandes, com
ha de ser. Veieu el servei de

ve de la pàgina anterior
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La pediatra Begoña Burguera va rebre el Premi al
foment de la lactància i la criança amb inclinació,
promogut per l'associació benicarlanda Maternitat i
Criança. L'acte va tenir lloc en la segona planta del
MUCBE i van assistir un gran nombre de professionals
del sector sanitari, així com mares i pares que en més
d'una ocasió han hagut de recórrer a ella pels seus fills.
L'acte va estar marcat per l'emotivitat ja que a ningú va
deixar impasible el vídeo que li havien preparat per a
l'ocasió, amb testimoniatges de mares que havien passat
per dificultats importants a l'hora d'iniciar-se en la
lactància materna i que van superar aquests problemes
gràcies a l'ajuda i l'assessorament de Begoña Burguera.
El guardó lliurat a Burguera representa el logotip de
Maternitat i Criança en cartó pedra, i pretén tenir
continuïtat en el futur. 

La doctora Begoña Burguera, mare de dos fills d’11 i 13
anys d'edat, és titulada en Pediatra per la Universitat de
València, es va formar en l'Hospital Universitari La Fe de
València des de 1993 a 1996. I en 1997, va començar a
treballar en l'Hospital Comarcal de Vinaròs per a iniciar la seua
formació en lactància materna en 2003. Fa tot just dos anys, i
després d'un temps ajudant a mares que es trobaven amb
dificultats durant el període de lactància, va crear la consulta
de lactància en l'Hospital de Vinaròs. La seua labor no es va

detenir ací, sinó que des de la seua posició està treballant per
la creació del Comitè de Lactància en l'Hospital, per a poder
obtenir la certificació de IHAN (Iniciativa per a la Humanizació
durant el Naixement i la Lactància) del centre hospitalari de
Vinaròs. En aquest repte no es troba sola, sinó que compta
amb el suport de les padrines de lactància de l'associació
Maternitat i Criança de Benicarló.

Begoña Burguera va rebre el Premi al foment de la lactància i la criança amb inclinació

text REDACCIÓ

Un nou any Benihort acull alumnes en pràctiques de
diversos centres educatius de Benicarló i província, amb la
finalitat d'acostar-los al mercat laboral i de permetre'ls obtenir
experiència en el sector triat. En total 5 joves que s'endinsaran
en el treball que es porta a terme en les
àrees d'Administració, Comunicació i
Semiller de la cooperativa benicarlanda.
Aquestes pràctiques són fruit de la
col·laboració que la Cooperativa Agrícola
de Benicarlo manté, des de fa uns anys,
amb diferents centres de formació. Així,
un alumne del Cicle Formatiu de Grau
Superior de Comerç Internacional (COI)
de l'Institut Izquierdo-Sorolla de Castelló
ha treballat durant tres mesos en els
departaments d'Administració i Cítrics,
diversos aspectes relacionats amb el
transport internacional, la qualitat o l'àrea
laboral, mentre que el departament de
Comunicació acollirà en pràctiques
durant els mesos d'estiu a una alumna del
Grau en Comunicació Audiovisual de la
UNIVERSITAT JAUME I de Castelló. Per
altra banda, el planter de Benihort forma
a un jove del Grau Mig de Treballs

Forestals i Conservació del Medi ambient de l'IES Alt Palancia
de Sogorb, així com a dos alumnes del Programa de
Qualificació Professional Inicial (PQPI) de l'IES Ramón Cid de
Benicarló. Tots ells han ajudat en el servei de càrrega al client,
així com en la neteja i manteniment de les instal·lacions.

PRÀCTIQUES A BENIHORT

text REDACCIÓ
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paperetes ecològic i orgànic que
presta l’Ajuntament de Benicarló
avalat per la cooperativa. Trasllat de
paperetes per a les eleccions al
Parlament europeu amb basquets
de cartró de Benihort, reaprofitables
després amb una mica de
papiroflèxia com a urnes per a la

consultat catalana sobre la
independència. També podem
pensar que en aquests basquets
van anar deixant els centenars de
vots nuls que van aparèixer a la
comarca amb el lema Sí al parany!
Per fi una mesura europea que
interessa els ciutadans!

ve de la pàgina anterior

Localitats tradicionalment paranyeres van realitzar una
intensa campanya electoral reclamant el vot nul 

Mítings i assemblees en bona part dels municipis paranyers
de la comarca i sud de Catalunya, pintades, cartells reclamant
la legalització de la barraca o parany i acció directa com el
boicot als cartells electorals dels partits valencians PP, PSOE,
Compromís i IU a els que comptabilitzen de la prohibició de la
pràctica del parany com a mètode de caça legal. Paranyers en
Acció, no són un partit polític però han fet visible, amb els seus
vots nuls, la seua oposició a la normativa que els impedeix
caçar en barraca o parany i la seua contrarietat per no poder
capturar més tords mitjançant el parany per al qual reclamen
una legalitat europea. El passat dia 23 van fer una reunió de
final de campanya en la qual es va convidar a tots els pobles
aficionats a Sant Jordi. Els cartells advocaven “perquè els
polítics ens escolten”. A Càlig els vots nuls, alguns dels quals
van aparèixer amb lemes pro-parany van arribar als 180,
mentre que en 2009 van ser 15. A Canet lo Roig, 58, davant
dels 13 de les anteriors. A Xert han passat de 5 a 59. A Alcalà
de Xivert 73, mentre que en 2009 van ser 16. A Benicarló 258
davant dels 79 de 2009. A la Jana s'ha multiplicat per 20 en
passar de 4 a 83. En altres municipis, menys paranyers, els
increments d'aquest vot nul han estat molt moderats. 

A la província els vots nuls han estat 7226, un 3,46%
davant dels 1695 (0,77%) de 2009. 

Els paranyers amb el vot nul
text J. MAURA

El passat dissabte dia 24 de maig, la Coral Polifònica
Benicarlanda va organitzar el XXVé Cant a les Comarques,
on van participar les corals de Peníscola i Quart de Poblet. 

El concert començava a les 19.30h al Col·legi de la
Consolació amb l'actuació de la Coral Polifònica de Peníscola,
dirigida per Mari Carmen Gellida Albiol. El públic va gaudir de
peces com ara “El reloj” o “Sota de l'om”, que van ser
fortament ovacionades.  

A continuació, va ser el torn de l'Orfeó Veus Juntes de
Quart de Poblet, una agrupació que va delectar amb la seua
interpretació de cançons com per exemple “Que tinguem sort”,
“Cançó de les mans” o “La ronda catonga”. El seu director,
Jordi Blanch, va acompanyar al piano algunes d'aquestes
peces. Cal destacar que aquesta entitat és la fundadora de
l'escola de música Veus Juntes de Quart de Poblet,  escola de
referència dins del món de la música coral. 

La Coral Polifònica Benicarlanda va actuar conjuntament
amb membres de la secció juvenil, Coral Kylix, i, sota la
direcció de la seua directora, Sònia Ferrer, va interpretar
peces del Renaixement espanyol que van formar part del
repertori que es va oferir al concert realitzat a Hongria. Tot
seguit, David Rubiera va concloure l'actuació de la coral
organitzadora dirigint “Alfonsina y el mar” i “Rosa amarella”,
entre d'altres. 

L'acte va concloure amb la interpretació conjunta de
“Paraules d'amor” i “Zorongo” i amb el lliurament de records
d'aquest aniversari als presidents i directors convidats de
mans de la dama de la coral, Nazaret Villanueva i del
president, Leroy Ariza. 

El proper concert que prepara l'entitat és la Trobada de
Cors Infantils que se celebrarà el proper dia 7 de juny a les
18h a l'Auditori Pedro Mercader i on participaran la Coral
Infantil Petiquillo i les dues corals infantils de l'escola Veus
Juntes de Quart de Poblet. 

XXVé Cant a les Comarques
text REDACCIÓ
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Benihort va organitzar dijous passat 15 de maig una
“Jornada de formació en bones pràctiques agrícoles i
optimització d'equips i tècniques d'aplicació de
fitosanitaris”, amb el suport de la signatura comercial
Syngenta i la col·laboració de la Universitat Politècnica de
Catalunya. Agricultors socis i tècnics de la cooperativa de
Benicarló, al costat de clients, van participar en aquestes
jornades que també van comptar amb la presència del
director comercial de Intercoop, Antonio Martínez, grup
cooperatiu, distribuïdor de Syngenta.

La jornada es va obrir a primera hora del matí en el saló
d'actes de la cooperativa de Benicarló amb una sessió teòrica
sobre bones pràctiques agrícoles, a càrrec del membre de
Syngenta, Francisco García Verd. A continuació, es va seguir
amb una explicació del calibratge d'equips d'aplicació en la
qual es van explicar els principis generals del calibratge, així
com es van donar indicacions per a l'elecció de filtres. Els
coneixements impartits es van traslladar després a una sessió
pràctica en el camp que es va perllongar fins a passades les
dues de la vesprada. Un distés menjar per a tots els
participants va tancar aquesta interessant jornada.

JORNADA DE FORMACIÓ DE BENIHORT

text REDACCIÓ

Ciegsa ha comunicat a l'Ajuntament l'aprovació del projecte
d'execució per a la construcció del CEIP Ángel Esteban.
L'Ajuntament ha rebut esta setmana la comunicació oficial de
part de Ciegsa (Construccions i Infraestructures Educatives de
la Generalitat Valenciana) de l'últim pas administratiu previ a
l'inici de les obres del CEIP Ángel Esteban, el projecte
d'execució. De fet, està previst que les obres comencen en
breu, a finals d'aquesta setmana o principis de la setmana que
ve, quan representants de la Conselleria, encapçalats per la
consellera María José Catalá, es desplaçaran a Benicarló per
firmar l'acta d'inici de les obres. Les obres, que aniran a càrrec
de la UTE Vaseco-Postigo Obras y Servicios, SA, tenen un
pressupost de 4.188.452,18 euros i un termini d'execució de
sis mesos.

“L’alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, es contradiu
d’una setmana a un altra. Fa uns dies feia un comunicat de
premsa per afirmar que 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. Dimarts,  l'Ajuntament rebia la
comunicació oficial de part de Ciegsa (Construccions i
Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana) de
l'últim pas administratiu previ a l'inici de les obres del CEIP
Ángel Esteban, el projecte d'execució”.

Joan Manel Ferrer, portaveu de Compromís a Benicarló no
entén “el joc de mareig que es porta entre mans l’alcalde de
Benicarló. No pot ser que afirme que les obres anaven a
començar el dia 25 de maig i ara, fa un comunicat per dir que
la conselleria ha anunciat l’inici de les obres en breu”.

Per a Ferrer, l’actitud de l’alcalde “no fa sinó demostrar el
que va denunciar Compromís: que volia  fer un ús electoral de
l’inici de les obres”.  A més, ha afegit el portaveu de
Compromís, “les obres podien haver començat en campanya
electoral. La Junta electoral només prohibeix aquest tipus de
fotos de polítics. I és el que va denunciar Compromís. Per tant,
si no  han començat les obres és perquè l’alcalde no va voler
renunciar a fer-se la foto”. 

LES OBRES DE L’ÀNGEL ESTEBAN, DE NOU D’ACTUALITAT

text REDACCIÓ

La ressaca electoral ens deixa, com sempre,
molts guanyadors i pocs perdedors. Podria comentar
alguns dels aspectes més rellevants dels resultats
però poc tinc a afegir a tot el que s’ha dit i escrit per
tot arreu. Però sí que m’agradaria  dir alguna cosa
sobre el  multireferèndum que un grapat d’entitats van
convocar tot aprofitant la jornada electoral per
demanar a la ciutadania el seu posicionament en
diverses qüestions de rellevància. La iniciativa tenia,
és clar,un caràcter de reivindicació dels referèndums
com a mecanisme de major proximitat democràtica i
tenia la voluntat  de ser una bona plataforma de
sensibilització i de debat sobre temes socials
importants.

No sé si, malgrat els milers i milers de ciutadans que
vam acudir a aquestes urnes alternatives, el conjunt de la
població ha tingut notícia d’aquesta iniciativa. Transcric,
doncs, l’explicació general d’aquesta convocatòria i les
preguntes plantejades que trobem a la web dels
organitzadors: www.multireferendum.cat.

La convocatòria consta de quatre preguntes d’àmbit
general i una cinquena de caràcter local que només es
votarà en determinats territoris. Totes són promogudes i
avalades per col·lectius directament implicats en la
problemàtica en qüestió. Queden excloses de la
convocatòria aquelles temàtiques que contradiuen els
principis de justícia social i ambiental.

1. Som Lo Que Sembrem
Quin tipus d’agricultura voleu que hi hagi a

Catalunya?
a) Amb transgènics b) Sense Transgènics

2. CUP i Plataforma per l’Auditoria Ciutadana del
Deute

Voleu que el Govern de la Generalitat de Catalunya
deixi de pagar el deute i els interessos que la ciutadania
declari il·legítims?

a) Sí b) No

3. Xarxa per la Sobirania Energètica
Voleu que la ciutadania de Catalunya estableixi un

control democràtic directe sobre el sector energètic?
a) Sí b) No

4. Comissions Promotores d’ILPs Rebutjades
Voleu que el grup promotor d’una

Iniciativa Legislativa Popular pugui sotmetre la
seva proposta a referèndum vinculant?

a) Sí b) No

Preguntes locals

5.1. Plataforma Aturem BCN World
Voleu que el projecte BCN World es tiri

endavant? (Es vota al Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix
Camp)

a) Sí b) No

5.2. Assemblea en Defensa dels Serveis
Públics de Lleida
Voleu que el servei d’abastament d’aigua de

Lleida sigui gestionat directament per l’Ajuntament?
(Es vota a la ciutat de Lleida)

a) Sí b) No

5.3. Plataforma No a la MAT
Voleu que es construeixi la línia de Molt Alta

Tensió (MAT) de 400 kV? (Es vota a la Selva, el Pla
de l’Estany, el Gironès, l’Alt Empordà i el Baix Empordà)

a) Sí b) No

Senzillament interessant, oi? Doncs bé, a la pràctica
-tal i com era d’esperar- la Junta Electoral Central  va
prohibir aquest referèndum i en molts casos la policia de
Catalunya, molt obedientment, va fer plegar les taules que
hi havia als carrers. Una pregunta es presenta de manera
inevitable : ¿aquesta policia tan obedient amb la legalitat
espanyola també complirà el seu deure d’impedir que es
faci una consulta el proper 9N perquè la Junta Electoral
Central i el Ministerio del  Interior consideraran –això ja ho
podem saber ara- il·legal? Seria oportú que els
responsables polítics de la policia de Catalunya
entenguessin a qui han de defensar de veritat. Ai, ai,
quina democràcia tan feble aquesta d’aquí i d’allà i, en fi,
la de més enllà.

Un multireferèndum al costat de les europees

text JOAN�HERAS

Fronteres
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ESPORTS EL TEMA

Mala sort. Aquestes dues paraules expliquen molt bé el
que va passar aquest cap de setmana en dos partits molt
importants als equips del Club: la final de Copa Federació
que jugaven l’infantil masculí contra el Picassent, i la
semifinal que jugaven les sènior femení contra el Riola.
Però anem per parts.

El sènior femení anava amb il·lusió a jugar el partir de
tornada de l’eliminatòria. En casa, el partit va acabar amb
empat a 19 gols, la qual cosa feia que l’eliminatòria estigues
molt oberta. Durant la setmana s’havia treballat per tal de
corregir les errades que van tenir en el partit d’anada. Tenien
clar que el seu perill venia per la dreta i que havien de córrer
si volien guanyar. El partit va estar força igualat i força lluitat
però la sort els va ser esquiva, ja que tots els rebots i pilotes
dividides van ser per a les valencianes, el que els va donar
segones oportunitats. Al final, una derrota molt amarga que
les guerreres del Club no arriben a la final.

Cal destacar, però, que aquesta ha sigut una temporada
molt bona (quartes en lliga i han arribat fins a semifinals de
copa) i que amb aquesta lluita i coratge que posen en el
partits, a la que ens tenen acostumats, i amb la columna que
té l’equip, de bon segur que la propera temporada serà millor
que aquesta.

Ah! el resultat del partit va ser: Riola 22, CH Benicarló 16.

Alguna cosa pareguda podríem dir de l’Infantil masculí.
L’equip arribava a Almenara per a jugar la seua primera final.
Això va fer que hi hagueren nervis durant el partit. Però els
caduferos es van buidar en el partit i van vendre molt cara la
derrota, davant de dues aficions que estaven entregades al
joc dels dos equips i van acabar reconeixent l’entrega i
coratge de tots els jugadors. El resultat final CH Picassent 29,
CH Benicarló 26

Pel que fa a la resta d’equips del Club destacar les dues
victòries del cadet femení davant del Nules i del “Virgen de
Gràcia” d’Altura. Pel que fa al sènior masculí, va acabar la
temporada amb una victòria davant de l’Alqueries.

Mala sort del handbol benicarlando

text i foto VICENT�FERRER

www.laveudebenicarlo.info
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EL TEMA ESPORTS

En les taules que segueixen a continuació hem
sintetitzat les dades que poden ser més interessants per
analitzar els resultats de les passades eleccions al
Parlament Europeu en l'àmbit del País Valencià i de la
ciutat de Benicarló. Anem a deixar de banda els resultats
de l'Estat espanyol. Segurament tindrem moltes més
oportunitats que els mitjans espanyols facen aquesta
anàlisi, mentre que els valencians, al vore tancats els
mitjans de comunicació propis, tindrem més difícil una
anàlisi dels resultats en clau valenciana.

Dades de participació
El primer a comentar és que, mentre el cens total al País

Valencià pateix una xicoteta disminució (no arriba a l'1%), en
el cas de Benicarló la població amb dret de vot s'ha
incrementat des dels darrers comicis quasi un 1,5%.
Recordem que la crisi econòmica ha fet perdre població, fet
que sembla podria estar darrere d'aquestes dades, al menys
a nivell de país.

La següent dada interessant és la de participació i
abstenció. A Benicarló hi va haver fa quatre anys menys
participació i més abstenció que en el conjunt del país. Encara
així, en els dos casos ha caigut la participació i ha augmentat
l'abstenció. Volem relacionar aquest fet en l'augment en
paral·lel del volt en blan i nul, també important. Són signes de
l'allunyament dels electors envers la realitat política. S'ha de
destacar que en el cas de Benicarló, en les dos conteses

electorals, el vot blanc/nul ha estat superior al registrat en el
conjunt del País Valencià.

Vots emesos a candidatures
Anem a comparar només les 10 primeres candidatures

amb més vot en aquestes eleccions passades. Al final
s'ofereix també una llegenda per a interpretar les sigles. Cal
tindre en compte que al comparar entre 2009 i 2014 pot
passar que les coalicions no foren exactament les mateixes,
però al presentar les dades ací hem volgut simplificar.

El primer a constatar és el final del bipartidisme. Mentre que
en 2009 PP i PSOE obtenien en conjunt el 89,82% dels vots
al País Valencià i el 88,64% a Benicarló, en 2014 aquestes
xifres passen a ser el 50,72% i el 50,85%, respectivament.
Uns 800.000 vots menys a nivell de país i 3200 vots a nivell
local. Aquest vot no ha anat a enfortir alguna de les
candidatures alternatives en especial, si no que s'ha repartit
entre diverses. Les que han sortit més beneficiades han estat
clarament Esquerra Unida, Podemos, Compromís i UpyD,
encara que no de igual manera. Esquerra Unida i Compromís
són partits amb una tradició de bases, amb experiència amb
representació municipal (sobre tot Compromís). En canvi
UpyD, i sobre tot Podemos, són forces polítiques noves o molt
noves, sense una història o tradició darrere. Caldrà vore amb
el temps si es consoliden o no deixen de ser una 'bombolla
política'.

Les taules mostren diferents percentatges i xifres, per a que
el lector puga fer-se les seues pròpies reflexions, donat que
els resultats donen per a molt més anàlisi del que cap en
aquestes pàgines.

L’anàlisi de les eleccions de La Veu 

text REDACCIÓ

El cotxe elèctric de l'equip Solar-GT va competir
en la XXX edició de la Shell-Ecomaranthon- Europe,
que va tindre lloc la setmana del 12 al 16 de maig a
Rotterdam, on va superar els 455 km/kwh
d'autonomia i va quedar en la meritòria 14a posició
d'un total de 48 participants. 

L'equip del Centre Integrat Públic de Formació Professional
Benicarló , dirigit pel professor César Luna, ha comptat amb
l'alumna-pilot Elisa Fabregat, i amb el suport dels alumnes
Rubén Ballester i Josune Fabregat. Per a la realització
d'aquest projecte educatiu, ha col·laborat l'Equip Eco-marxa
de l'IES La Marxadella de Torrent. Per últim, donar les gràcies
al patrocini de les empreses SEUR, UBE i CLH, i a
l'Ajuntament de Benicarló sense el l’ajuda dels quals el
projecte no haguera estat possible. Fotografies del nostre
cotxe cedides per Shell.

L'equip Solar- GT del CIPFP Benicarló a Rotterdam (Holanda)

text i foto CIPFP

La 33ª edició del Torneig d'Estiu de Futbol-Sala ja està en
marxa. Després de no haver pogut celebrar-se el passat estiu,
el popularment conegut com “Torneig del Marynton”,  en
aquesta ocasió renaix amb nova empenta i algunes novetats
que ho fan, en principi, més atractiu per als possibles
participants. El més important, sens dubte, la considerable
rebaixa en la quota d'inscripció, que serà de sols 110 euros
per equip (més 40 de fiança), estant inclòs en la quota
l'assegurança d'accidents individual per a cada jugador,
obligatori per a totes les activitats esportives que es
desenvolupen en instal·lacions municipals. El període
d'inscripció ja està obert i acabarà a les 20,55 h del pròxim 27
de juny. Tots els interessats a participar poden demanar tota la
informació que necessiten als telèfons indicats en el cartell
anunciador, així com a l'àrea d'esports de l'Ajuntament de
Benicarló i en Esports Arín. El torneig començarà el 30 de juny
i acabarà el 8 d'agost.

Torneig d'Estiu de Futbol-Sala 2014 

text i foto GREGORIO�SEGARRA
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l'actual equip de govern. La situació, tot i l’extrapolació
podria qualificar-se de complicada en les files del Partit
Popular. 

ELS SOCIALISTES, AL FONS 

En el 2009 el PSOE obtenia a Benicarló 3.088 vots. En el
2014, ha descendit fins els 1.686. Un 45,41% menys de
vots. Quasi un punt menys que el Partit Popular, però també
ha perdut en quatre anys la confiança de quasi la meitat dels
seus votants, 1.402 benicarlandos li han donat l'esquena a la
formació socialista. Portant les dades al terreny de les
municipals, els socialistes en el 2011, van tenir 3.013 vots,
1.327 vots més que en aquestes eleccions europees. 

PODEMOS I ALTRES FORMACIONS PUGEN 

El nonat Podemos  ha estat la sorpresa d'aquestes
eleccions al Parlament europeu. En Benicarló ha obtingut la
confiança de 713 electors, superant a Primavera Europea, la
formació on concorria Compromís. Aquests aconseguien
596 vots, seguits molt de prop per UPYD, amb 516 vots i
EUPV-EV, que es va emportar 510 vots. El 365% ha pujat
Compromís a Benicarló, 386% UPYD i 343% EU. Són,
sense cap dubte, els grans vencedors d'aquestes eleccions
al Parlament Europeu. Entre les quatre formacions han
obtingut 2.335 vots, esgarrapats als dos grans partits en el
poder. La resta de vots perduts per populars i socialistes,
s’atomitzen en xicotetes formacions dels més diversos
signes i colors. 

QUÈ PASARIA A LES MUNICIPALS SI...? 
Filant encara més prim, La Veu ha utilitzat el simulador

electoral de la web municipal per a saber què passaria si
aquests resultats es repetiren a les urnes d'unes eleccions
municipals. Deixant de banda les dades dels partits menors,
ens trobaríem amb un canvi radical en les banquetes del
saló de plens benicarlando. El Partit Popular obtindria vuit
regidors, mentre que els socialistes es quedarien amb sis.
Podemos aconseguiria entrar en el saló amb dos regidors,
els mateixos que Compromís i UPYD. EU obtindria un
regidor. La cosa pinta difícil per a alguns, que haurien de
reflexionar de forma molt seriosa el seu futur. Tot i que açò
només és una simulació...

ve de la pàgina anterior

Les meues obligacions de ciutadà, europeu en aquest
cas, em van impedir assistir a l’últim partit que el CD
Benicarló jugava al seu camp aquesta temporada. Per
aquells designis inescrutables del Senyor vaig resultar
agraciat en la rifa de les meses electorals com a vocal
titular. Vaig intentar renunciar al premi al·legant allò que
es diu “deure inexcusable”, però les autoritats
competents es van mostrar inflexibles als meus assenyats
arguments. Vaig adreçar un escrit a la Junta Electoral
Central explicant el trauma que per a mi suposaria no
poder complir amb el deure laboral de fer la crònica del
futbol, que fins i tot hi ha via en joc el meu lloc de treball
que tants d’afanys i esforços li va costar d’aconseguir-me
al meu papa. Però res. Aquestes coses només estan a
l’abast d’advocats seguidors de l’Atleti que tenen
entrades per a la final de la Champions. 

Vaig pensar d’autolesionar-me i presentar-m’hi amb un braç
enguixat. O d’enguixar-me el braç sense autolesionar-me, que
potser fóra més còmode i tot. Tal vegada un laxant potent em
podria arreglar el matí; però massa arriscat, qui m’assegurava
que a la vesprada cessaria  “tot allò”?

No n’hi va haver d’altra. Seguint els sempre assenyats
consells del papa, jo hauria de comportar-me com un ciutadà
(osticana, com Paco el Flare) exemplar i acudir com un home
a la mesa electoral i ell, pobre, se sacrificaria una vegada més
i es quedaria a fer-li companyia a la Margot. 

Per no fer-ho massa llarg. Dissabte de nit vaig sortir. Sortir
en el sentit més estricte de la paraula. La meua nóvia i jo vam
ingerir, tirant per baix, més de deu culetonets de begudes
espirituoses i vam arribar a casa allò que podríem dir afectats.
Ella va entrar amb el tanga a la mà cantant a cor què vols
l’himne del Madrit i jo, capcot, sense maular i amb moltes,
moltes ganes de trobar la tassa del vàter per poder perbocar

dignament. El papa però ens va sentir arribar i ens va vindre a
rebre. Enfadat, pobret meu. Ens va dir de perduts cap amunt i
no va parar fins que va comprovar personalment que la Margot
es posava el seu esquifit tanga davant d’ell. Va bramar no sé
què del decòrum i la decència d’aquella casa i se’n va anar a
acompanyar la invitada al seu quarto. Un cavaller, ja dic. 

Gat, literalment gat, em vaig presentar a les votades. Vaig
tindre sort. La presidenta, una amiga de la mama molt
entranyable, em va permetre dormir la mona dins la cabina de
les paperetes i cap allà la una diràs que vaig reviscolar. 

Al final, el papa i la Margot es van oferir per anar ells al
futbol i escriure’m la crònica que transcric ací d manera literal: 

“Fitxa tècnica. 
Alineacions. CD Benicarló: Aguayo, Raül Mora, Pepe, Jordi,

Hèctor, Anta, Pitu, Burriel, Medi, Guillem i Dani. També van
sortir Rivera, Cano, Felipe i Monterde. 

CD Almassora: No vaig ser a temps més que d’apuntar el
nom del porter: Xavi. Palanques corre massa. 

Espectadors: Uns tres-cents en va comptar la Margot. Els
del GR21 valen, només ells, per cinc-cents. No paren gens
d’animar. No paren. 

Àrbitre: Tampoc vaig ser a temps de copiar-ne el nom.
Antoni no sé què més. Ho va fer bé. 

Incidències: Abans del partit van saludar des del centre del
camp un grup de xiquets vestits del Benicarló amb una copa
molt gran. Més gran que molts d’ells. Durant el descans es va
fer una foto al costat de l’escut els membres de la nova junta
que presidirà Pedro Baca. Més de vint en són!

Resultat: 0 a 3. Res a dir. Van ser superiors.
Comentari: L’Almassora té un bon equip, millor que el

nostre i jugarà la promoció d’ascens. 
Altres: Juguen la promoció d’ascens el Puçol, l’Almassora i

l’Alqueries. Baixen el Puig, el Tavernes Blanques i el Catí.
Pugen a preferent el Torreblanca i el Castelló B. 

Més altres: En finalitzar el partit es lliurar els trofeus als
jugadors del Benicarló més destacats de la temporada. No
m’hi vaig poder quedar perquè Margot no va parar: “Va, papa,
vamos a casa que tu mujer està  en missa”. 

FINAL DE TEMPORADA

text VICENT T. PERIS

Des de Compromís Benicarló s’han volgut valorar els
resultats de les eleccions europees del passat 25 de maig.
Així, en paraules de la secretària local de la formació,
Marta Escudero, “la valoració que fem des de Compromís
Benicarló dels resultats d'estes eleccions europees és
molt positiva; hem aconseguit l’objectiu fixat. Compromís
tindrà un eurodiputat. Amb Jordi Sebastià tanquem el
cicle i obtenim representació a tots els nivells: municipal,
autonòmic, estatal i ara, europeu.

Compromís surt reforçat d'estes eleccions. Hem tret el
millor percentatge de vot vàlid de la història a tot el País
Valencià. Millor que a les locals i a les generals. I tenim en
compte que són eleccions europees, on la participació sol ser
més baixa”, afegeix.

A més, Escudero s’ha volgut referir als resultats obtinguts a
Benicarló, on ”hem multiplicat per 5 el nombre de vots
obtinguts a les últimes europees, les de 2009, i hem superat
també els resultats de les últimes estatals. Açò ens confirma

que a Benicarló s'està construint una alternativa al
bipartidisme, que s'està ampliant el ventall de colors i que
Compromís està ben present dins d'este nou escenari. Estos
resultats ens donen molta seguretat cara a les properes
eleccions municipals de l'any que ve”.

Per últim, Escudero comenta que: “a més, la ciutadania ha
enviat un missatge clar: vol noves formes de fer política, més
propera a la gent del carrer, amb més participació. Per tant, a
Compromís seguirem fent les coses com les sabem fer,
escoltant a la gent i implicant-la dins del nostre projecte”
conclou la secretària local de Compromís.

Marta Escudero (Compomís): “És el prinicpi de la fi del bipartidisme a Benicarló”

text NOTA�DE�PREMSA COMPROM˝S



EL TEMA

pàgina 2  la veu de Benicarló 

ESPORTS

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 19

Difícil ho tenen els dos principals partits en el poder
per a seguir mantenint el bipartidisme. La forta
garrotada que per a PP i PSOE han suposat les
eleccions europees pinten un escenari molt diferent al
que ens tenien acostumats els electors. Es pot dir més
alt però no més clar. En Benicarló, el Partit Popular ha
perdut pràcticament la meitat dels vots que va
aconseguir el 2009, igual que el PSOE. Pugen
formacions com Podemos, Primavera Europea, EU o
UPYD. Les urnes han parlat i ara és temps de fer
anàlisis. Com sempre, tots són guanyadors. Però les
dades estan ací i demostren clarament que els votants
s'han fartat. 

ELS POPULARS EN CAIGUDA LLIURE 

Eleccions al Parlament Europeu de 2009, teníem 17.023
votants censats a Benicarló. Amb una abstenció del 51,72%,
el Partit Popular va aconseguir 4.125 vots. Les mateixes
eleccions però en 2014, l’índex d’abstenció se situa en
53,01% i el Partit Popular obté el suport de 2.273 ciutadans.
És a dir, ha perdut el 44,9 % dels seus vots respecte a les
últimes europees. En concret, 1.852 votants no han confiat
en el Partit Popular. Quasi la meitat dels seus fidels
seguidors, o dit d'una altra manera, els pitjors resultats de la
seua història a Benicarló. Si extrapolem les dades a les
municipals, la cosa tampoc sortiria ben parada. 5 700
votants van confiar en els populars de Marcelino Domingo a
les eleccions del 2011. Els populars perdrien la confiança de
2559 benicarlandos que van dipositar la seua confiança en

text REDACCIÓ

Una realitat simulada o una simulació real. La muntanya russa de les Eleccions

GRANDIOSA ACTUACIÓ DE L’EQUIP DEL CNB AMB
ESPECTACULAR DEMOSTRACIÓ DE GEMMA LABÈRNIA
I NOVES MÍNIMES NACIONALS DE MARC VEA (x2), JÚLIA
BARRACHINA, SERGI SAURA I DE L’EQUIP DE RELLEUS
INFANTIL FEMENÍ DEL 4X100 ESTILS.

Dissabte 24 i Diumenge 25 de Maig es va celebrar a la
piscina olímpica de Castelló el cada cop més prestigiós trofeu
Aquàtic. Amb la participació de 456 nedadors de 25 clubs,
inclús de fora de la comunitat valenciana, va tindre un nivell
molt elevat.

El Club Natació Benicarló, dirigit per Myriam Martínez i per
Lucia Vicente, va presentar un competitiu equip format per 31
nedadors: Ester Segura, Pau Ebri, Cristina García, Noemí
Anta, Gemma Labèrnia, Lara Rodríguez, Carlos Fuente,
Adrián Adell, David Valdearcos, Alberto Añó, Irene Sorando,
Gisele Mateu, Marta Valdearcos, Bianca Beer, Marc Vea,
María García, Javier Marzà, Nerea Sorando, Carla Fresquet,
Júlia Barrachina, Laura Jiménez, Nerea Martín, Alícia Sorlí,
Raul Carbó, Gemma Rillo, Sergi Saura, Clàudia Barrachina,
Salva Sorlí, Ariadna Coll, Marina Segura i Blanca Pérez.

Espectaculars resultats els que varen obtindre els nostres
nedadors en aquest trofeu. 

Va destacar especialment la fabulosa demostració de
Gemma Labèrnia que va ratificar les seues 2 mínimes
nacionals de braça però  va ser particularment brillant als 200
braça, on va triturar la seua marca personal aconseguint l’or a
la prova i superant la mínima nacional infantil de l’any superior
al seu. Gemma també va aconseguir la medalla de plata als
50 braça i la de bronze als 100 braça.

Meravellós va estar també Marc Vea (14 anys), amb noves
mínimes nacionals a les proves dels 400 lliures (on va
aconseguir la medalla de bronze) i als 400 estils. Fantàstica
nova mínima nacional de Júlia Barrachina (12 anys) als 100
esquena. Aquesta estupenda marca de Júlia va tindre el valor
afegit de suposar, al sumar-la amb les marques de les seues

companyes, la classificació automàtica de l’equip de relleus
del CNB infantil femení del 4xs100 estils per als campionats
d’Espanya de Barcelona (Júlia Barrachina, Gemma Labèrnia,
Ester Segura i Gemma Rillo).  A significar també la primera
mínima nacional de la vida esportiva del prometedor velocista
aleví Sergi Saura (12 anys) als 100 lliures, que el classifica per
als campionats nacionals de la categoria que es disputaran a
Badajoz i la bona actuació, amb medalla de bronze als 200
papallona, d’Irene Sorando.

S’ha d’esmentar també que gran part dels nedadors
milloraren les seues marques personals amb obtenció de
moltes noves mínnt�������sonals amb obtenció d loraren
les seues marques personals amb obtencir a l'tantnimes
autonòmiques. Aquesta gran actuació global va permetre a
l’equip del Club Natació Benicarló posicionar-se en tercer lloc
a la classificació final del trofeu, d’entre els 25 equips
participants, just darrere dels 2 equips de la ciutat de Castelló.

Les entrenadores estaven particularment satisfetes d’uns
resultats que demostren la gran qualitat del seu treball al
capdavant de la natació benicarlanda.

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

adquirir a la llibreria Grèvol de Benicarló.

TROFEU AQUÀTIC A CASTELLÓ

text i foto CNB



L’ÚLTIMA

pàgina 20  la veu de Benicarló EL CD BENICARLÓ JA TÉ PRESIDENT: ENTREVISTA AMB PEDRO BACA

Pedro Baca és, des de
divendres passat, flamant
president del C.D. Benicarló, al
no haver-se presentat cap
candidatura alternativa a la
seua. El que fóra jugador del
club en la dècada dels 80 i en
els últims anys entrenador i
directiu del Benicarló Base
Futbol, va debutar en el càrrec
diumenge passat, en l'últim
partit de lliga i en les seues
primeres declaracions ja va
comentar alguns dels plans de
la seua Junta per a la pròxima
temporada.

Té ja ultimats tots els càrrecs
de la nova Junta Directiva?

Bàsicament sí. El Vicepresident
1º és Juan Maluenda (anterior
president de la Junta Gestora);
Vicepresident 2º: Fernando
Fornés; Secretari/Tresorer: Pablo
Ferrer; i com a vocals: Manuel
García “Lolo”, Javier Sánchez i
alguns noms més que estic
ultimant aquests dies.

El pressupost per a la pròxima
temporada serà similar al
d'aquesta?

No. Serà considerablement
més baix, ja que no tenim la llosa
del deute que ja hem liquidat. Crec
que va estarà a l’entorn dels
55.000 €.

Quants equips la pròxima
temporada?

Del club, de moment sols puc
confirmar-te el de preferent,
encara que estem sospesant la
possibilitat de fer un filial en 2ª
Regional. A mi personalment és
una possibilitat que m'agrada, però cal estudiar-ho amb molt
deteniment. Pel que fa als juvenils, seguiran pertanyent al
Benicarló Base Futbol.

Beto seguirà com a entrenador?
És la nostra primera opció, però encara no hi ha res tancat.

Què li demana a la pròxima temporada?
Un altre camp que puga descongestionar el Municipal,

sobretot per a entrenar, ja que el de les Pistes d'Atletisme té
molt poca llum i el terreny de joc està en pèssimes condicions.
Que l'empresa Gellida e Hijos seguisca ajudant-nos i que
l'Ajuntament seguisca recolzant-nos com fins ara.

Parlar de possibles fitxatges és prematur?
No és que siga prematur, és que l'equip, bàsicament, està

fet. Nosaltres anem a seguir amb la nostra política de gent de
la casa que tan bons resultats ens està donant.

EL CD BENICARLÓ JA TÉ PRESIDENT: ENTREVISTA AMB PEDRO BACA

text i foto GREGÒRIO SEGARRA




