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El cap de setmana passat els joves
corredors de la Unió Ciclista
Benicarló es van desplaçar fins a la
capital de l'Alt Palància, Sogorb, on
van participar en la quarta prova de la
temporada. 

En aquesta ocasió les classificacions
van ser les següents: 

Daniela Grañana Sorlí (promeses 2n
any), 3ª gimcana i 2ª carrera. 

Andrea Grañana Sorlí (promeses 2n
any), 6ª gimcana i 3ª carrera. 

Marcos Alonso Samper (aleví primer
any), 4t gimcana, 2n carrera. 

Sara Grañana Sorlí (infantil primer
any), 8ª gimcana i 2ª carrera. 

Marc Arnau Balaguer (infantil primer
any), 15é gimkana i 3r carrera. 

Raúl García Calvet (infantil primer
any), 3r gimkana i 1r carrera. 

Bons resultats de l’Escola de Ciclisme UC Benicarló a Sogorb

text i foto VICENT FERRER

L’alumnat de tercer de PDC de l’IES Joan Coromines va realitzar
la passada setmana una sortida a Peníscola. De bon matí es va eixir
de la porta de l’institut per anar a peu fins el Castell del Papa Luna.
Allí van poder visita les instal·lacions de l’edifici més emblemàtic de
la comarca i van poder aprendre alguna cosa més sobre la vida del
Papa Luna. Van aprofitar l’ocasió per visitar també una exposició que
hi ha sobre l’ordre dels Mestres del Temple, molt didàctica i força
interessant. A continuació, l’estada va continuar amb un recorregut
detingut pel Museu Marítim. El seu director, el senyor José Miguel
Zurita, hi va fer una magnífica introducció sobre les instal·lacions
(antigues escoles del poble) i sobre tot el que s’hi va poder veure:
mapes cartogràfics, models diferents d’arts de pesca, explicacions
sobre la nostra costa i un aquari amb algunes espècies marines
representatives de la zona. Després hi va haver una mica de temps
lliure i ja ben cansats, prop de les dues es va tornar cap a l’institut.
Una magnífica jornada que caldrà repetir!

EL PDC DEL COROMINES A PENÍSCOLA

text i foto Noèlia Foix Bellot, alumna de tercer
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El Grup municipal del Partit Popular a Benicarló ha
acusat la regidora socialista Filo Agut d'aprofitar la seua
posició com a edil a l'ajuntament de la ciutat per a
“beneficiar un familiar” que participava en el procés de
selecció de personal per a una borsa d'ocupació de
psicòleg en l'Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats. Els populars han qualificat aquest fet
com una mostra inequívoca de falta “d'ètica” de la edil
socialista i han exigit que es depuren responsabilitats”.

Segons el regidor del PP Pedro García els fets van
ocórrer el 23 de maig, quan la regidora Filo Agut va sol·licitar
conèixer una informació relativa al funcionament del centre
de profunds, pel que la directora del mateix la va emplaçar a
anar a l'endemà al matí. La regidora socialista “es va
desplaçar a l'endemà amb un familiar” i van sol·licitar veure
la programació del centre al que la directora no es va negar,
si bé els va advertir que el material no es podria traure de les
instal·lacions. Pel que sembla la edil i el seu acompanyant
haurien pres fotos de la documentació. 

ANUL·LACIÓ DEL PROCÉS

“A la vista dels fets, el 28 de maig es van reunir els
components del tribunal i el secretari de l'ajuntament, i en

vista de l'escrit de la directora del centre, van decidir
descartar la tercera prova”, va indicar García. En aquest
sentit, van considerar que s'havien produït uns “fets
irregulars” en relació amb aquesta part de l'examen, ja que
la documentació que havien sol·licitat veure Agut i el seu
acompanyant “guardava relació amb aqueixa prova”, per la
qual cosa van considerar que de seguir endavant es podria
vulnerar el principi d'igualtat de la resta d'aspirants. Per a
l'edil popular aquests fets són “molt greus”, ja que aquesta
circumstància també “ha perjudicat a altres persones que
també concorrien en el procés” i considerava que no hi ha
cap antecedent similar pel que fa a això. 

“Crec que el PSOE és sabedor de la gravetat d'aquests
fets i poden valorar les mesures a prendre, atés que han
ocasionat un greuge a altres persones que estaven
preparant aqueixes altres proves, i ara s'ha hagut d'anul·lar
el procés”. 

LA INFORMACIÓ ÉS PÚBLICA

El grup socialista de l'Ajuntament de Benicarló ha
contestat a l'acusació ràpidament. La portaveu socialista.
Xaro Miralles, va detallar que la edil Filo Agut va acompanyar
la seua nora a consultar una documentació a l’OACSE “que
és pública”. En aqueix moment, va assegurar, ja s'havien
realitzat dues proves de l'oposició de psicòleg, en les quals
havia obtingut la màxima puntuació entre els aspirants. La

text REDACCIÓ

OPOSICIONS ENVERINADES?

Dissabte 31 de Maig, a la piscina municipal de Vinaròs,
es va disputar per primer cop el Trofeu Sant Joan i Sant
Pere (copa Marcelino Fuster) de categoria aleví. En aquest
trofeu, també podien participar exclusivament com a
control de temps nedadors d’altres categories que
estigueren prop de mínimes nacionals. Va reunir a 90
nedadors de 8 clubs. 

Amb l’equip benicarlando, dirigit per Myriam Martínez,
participaren 7 nedadors alevins: Laura Jiménez, Nerea Martín,
Marina Segura, Alicia Sorlí, Sergi Saura, Pablo Ebrí i Víctor
Montserrat. 

També participaren, dirigits per Lucía Vicente, els nedadors
infantils Marc Vea i Ester Segura amb la finalitat d’intentar
mínimes nacionals de la seua categoria. 

Marc Vea va aconseguir la mínima nacional dels 200 braça
amb un temps de 2.35.06 M que, a més a més , és el nou
rècord del Club Natació Benicarló en piscina curta. Ester
Segura va fer una molt bona marca als 200 lliures (2:18.81 M)
no molt lluny de la nacional de la seua edat.

Entre els alevins de l’equip destacaren: Laura Jiménez amb
una molt bona marca als 100 esquena (1.18.04 M) que li va
permetre obtindre la medalla d’or en aquesta prova i Pablo
Ebrí que va aconseguir la medalla de plata als 100 braça.

TROFEU BENICARLÓ: CAMPIONAT PROVINCIAL
BENJAMÍ, AMB ESPECTACULAR DEMOSTRACIÓ DE
DAVID GARCÍA

El passat cap de setmana (7-8 de Juny) a la piscina
municipal de Benicarló es va celebrar el tradicional trofeu
Benicarló de categoria benjamí que va ser també el campionat
provincial de la categoria. Aquest trofeu, organitzat pel Club
Natació Benicarló, és el referent a nivell provincial de la
categoria benjamí. Participaren 136 nedadors de 9 clubs de la
província.

El Club Natació Benicarló, dirigit per Lucia Vicente, va
presentar un equip format per 17 nedadors: Sara Troncho,
Blanca Zorrilla, Noemí Verge, Maria Verge, Henar Àvila, Hugo
Desir, Eva Valdearcos, Marta Cheto, Laura Verge, Óscar
García, Joan Martín, Oriol Lluch, Dylan Villanueva, Diego
Pérez, Sara Vea  David García i Isaac Vendrell. L’equip, molt
motivat per nedar a casa,  va tindre una molt bona actuació i
va obtindre nombroses medalles. El nedador més destacat del
trofeu va ser, indiscutiblement, David García que va guanyar
les 3 proves individuals en les  quals va participar (100 i 400
lliures i 200 estils). També varen obtindre medalles individuals
Óscar García, Sara Vea, Eva Valdearcos, Diego Pérez i Sara
Troncho. Als relleus els equips del CNB obtingueren el bronze
als 4x50 lliures masculí i 4x50 estils, masculí i femení.

PRÒXIMES COMPETICIONS:
TRAVESSIA DE SANT PERE AL PORT DE BENICARLÓ,

DIUMENGE 15 JUNY 
FASE PROVINCIAL JOCS ESPORTIUS A LA PISCINA

PROVINCIAL DE CASTELLÓ, 14-15 JUNY.

text i foto CNB

COPA MARCELINO FUSTER, A VINARÒS, AMB MÍNIMA NACIONAL DE MARC VEA ALS 200 BRAÇA



ESPORTS EL TEMA

pàgina 18  la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina  3

tercera prova, va dir Miralles, era una
memòria, per la qual cosa “va voler
parlar amb la directora del centre de
discapacitats profunds perquè els hi
ensenyara les instal·lacions, perquè mai
havia estat en les mateixes i conèixer la
memòria del que estan portant a terme
juntament amb la programació del
centre”. Per a això es va sol·licitar
autorització a la directora de l’OACSE,
Almudena Egea, i posteriorment es va
acudir a la residència el Collet, on la
directora els va acompanyar per les
instal·lacions i va explicar la
programació de les activitats i també la
memòria. 

La portaveu socialista va recalcar
que “no s'ha vulnerat el principi d'igualtat perquè dues de les
persones que es van presentar a aquesta oposició són
treballadors de l’OACSE, pel que tenen accés a aquesta
documentació”. En aqueix sentit, va afirmar que “les
acusacions que ens fa el Partit Popular són que es va fer ús
del càrrec per a afavorir a una persona, quin ús del càrrec?
és que si no haguera anat Filo no li hagueren ensenyat la

documentació?”, va indicar. La socialista va lamentar que
s'estiga incidint en aquests fets “sense transcendència quan
estan passant altres coses molt greus en el consistori.
Només cal recordar els dos milions d'euros que haurà de
pagar el consistori pel cas ODEMIRA per no presentar-se en
un judici. I encara no ha dimitit ningú ni han contestat al
tema, ni hi ha responsabilitats polítiques”.

ve de la pàgina anterior

Quina manera d'estudiar. No paro. Des de que tinc ús de
raó els mesos de juny i setembre són els més estressants de
l'any. Però especialment aquest en que ara mateix ens
trobem, centre neuràlgic de la vida de l'estudiant on els minuts
són aprofitats al màxim. La nostra activitat cerebral es troba en
el seu màxim apogeu i tirem la resta perquè volem resoldre en
un mes tot allò que no hem estat capaços d'enllestir en nou.
Però no hi ha manera. Nosaltres, els estudiants amb solera i
experiència, sabem que el curs acadèmic és un tràmit
temporal que s'ha de dedicar, bàsicament, a fer vida social i
mantindre vives les relacions personals. És una època de l'any
al llarg de la qual es comparteixen vivències i experiències.
L'estudi queda en un segon pla perquè l'ambient universitari
és així i enriqueix molt més una bona tertúlia amb els
companys de classe que no una tediosa lliçó d'Introducció a
l'Ordenament Jurídic, per exemple. Els estudiants com jo
tenim assumit que el mes de juny s'ha de dedicar plenament a
estudiar. Al llarg del curs també anem arreplegant apunts i els
anem enllestint per al dur sisè mes de l'any. Ara mateix estic
estudiant, però no vull descuidar la meua col•laboració a
aquesta gran publicació que m'ha obert les portes a la pràctica
periodística. Així també em val per a practicar l'escriptura.

No tinc moltes coses a dir perquè no estic al poble, però
amb això de les xarxes socials i les noves tecnologies m'he
assabentat d'algunes coses que els vull transmetre encara
que potser tothom ja sap.

Com algú -no jo- va escriure la setmana passada a
aquestes pàgines, Luis de la Haba és el nou entrenador del
Benicarló. Quan li ho vaig contar al papa, no va fer cap
comentari, així que no puc dir pràcticament res d'ell. Es veu
que va jugar algunes temporades amb lo primer equip. Un

amic em va contar que eixa època hi havia un grup
d'aficionats, amics del jugadors, que animaven a l'equip amb
cançons collita pròpia i que una acabava així: "de la Haba la
prepara, de la Haba la prepara y Carrillo mete gol". 

Diumenge passat es va celebrar la festa de final de
temporada del Benicarló Base Futbol, encara que m'han dit
que no han acabat la lliga tots els equips. Com sempre, el lloc
escollit va ser la pista annexa al pavelló poliesportiu. Més de
set-centes persones es van congregar a aquesta cita del futbol
local, al final de la qual es va fer una repassada de tots els
equips del club, que en són divuit. 

Els sis juvenils que aquest any han acabat, faran la
pretemporada amb el primer equip per tal que el nou
entrenador els puga valorar i, com diria un antic corresponsal
de premsa, ponderar. Aquesta és una molt bona notícia.

El club està fent un gran esforç per tal d'aconseguir que el
davanter Felipe es quede i no se'n vaja a algun equip d'inferior
categoria que el puga temptar. Esperem que hi haja sort.

Diuen que el Peníscola vol formar un equip amb
aspiracions. Això dins del món futbolístic vol dir que tenen la
ferma intenció de pujar a la primer regional. Per tal
d'aconseguir aquesta fita sembla que pretenen un parell de
jugadors del nostre equip, un d'ells prou lligat al patrocinador.
Parlant amb gent que n'entén de futbol més que jo, tenim
recanvi per a tots dos.

Definitivament sembla que el davanter Dani Tacón s'ha
deixat temptar pel l'or vinarossenc i la propera temporada
militarà a l'equip d'eixe poble. Jo li desitjo tota la sort del món.
Sobretot a l'hora de cobrar. 

Au, ja està bé. Vaig a seguir estudiant. Al papa fa quatre
dies que no el veig. Barna és molt gran i jo no el puc controlar,
que tinc feina. La mama ni ens ha trucat.    

FOTO: Els juvenils que han acabat enguany: Genís,
Chavalera, Palau, Jairo, Fran i Rico.

ESTRÉS!!
text VICENT T. PERIS
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LOCAL ESPORTS

L'atleta benicarlanda Cristina Ferrando ha estat
convocada per la Federació Espanyola d'Atletisme, per a
participar en els jocs del Mediterrani Sub 23, que se
celebraran els dies 14 i 15 de juny a Marsella. 

Una internacionalitat més per a la saltadora d'altura, que
fins avui ha assistit a totes les competicions internacionals de
les diferents categories en les quals ha militat. 

Després de guanyar les dues jornades de lliga de Divisió
d'Honor representant al seu club, el Playas de Castelló, amb
una millor marca d'1,83 metres en aquesta temporada, que
aconseguia diumenge passat 1 de juny en el Centre d'Alt
Rendiment de Serra Nevada, Cristina va a terres franceses
amb tota la il·lusió del món i poder batre la seua pròpia marca
personal 1,84 metres. 

El negatiu de l'expedició és que viatjaran en autocar el dia
abans de la competició, eixint des de Barcelona a les 13.30
hores. Vergonyós, sobretot després de saber que els “patea
pelotas”, si guanyen el Mundial,... només percebran 720.000
euros.

Atletisme: Cristina Ferrando en els Jocs del Mediterrani sub-23 de Marsella

text i foto VICENT FERRER

El regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Benicarló, Joaquín
Pérez Ollo, va presentar aquesta
setmana la Campanya Esportiva
Estiu 2014, que està dividida en sis
grans apartats, oferint al ciutadà un
ampli ventall de possibilitats per a la
pràctica de l'esport. 

Entre els actes estiuencs programats
destaca la Gala de l'Esport, per al
dissabte 28 de juny, on es donaran a
conèixer els millors esportistes del
passat any o el Campionat d'Espanya
de Motocròs el 6 i 7 de setembre. 

Set són els campus esportius que
s'ofereixen en col·laboració amb entitats esportives de la
ciutat: Campus Piscina Municipal, Campus de Basket,
Campus de Futbol Base, Escola de Ciclisme, Campus de Ball
Club Madison, Muévelo Espacio Urbano Mabel i Escola
d'Escacs. 

Com cada any, sense estar federat, es podrà participar en
campionats: Torneig Bàsquet Memorial Víctor Pratsevall;
Torneig d'Estiu de Futbol Sala (el més veterà); o els tres
tornejos a disputar en la Platja del Morrongo: Hándbol Platja,
Vóley Platja i com a novetat Water-Vóley. 

A nivell individual l'oferta conté cursos de balls i ritmes,
patinatge en línia, futbol sala-futbol 7, busseig i activitat física
adaptada. Als quals se suma l'oferta per a adults: ioga,

aerobic-step, latino-zumba, o busseig o la gimnàstica de
manteniment que s'oferirà de dimarts a dijous a la Platja del
Morrongo. 

Finalment el regidor va citar el Campus Diverestiu, del 30
de juny a l'1 d'agost, amb àmplia oferta esportiva i dividit per
edats, de 6 a 11 i 12 a 14 anys, a realitzar en les diferents
instal·lacions de la ciutat, a celebrar a les vesprades de 17.00
a 20.00 hores. 

Pérez Ollo va acabar indicant que l'àmplia oferta és fruit del
treball de col·laboració del seu departament amb els clubs de
la ciutat i que en totes les activitas l'apartat de seguretat per
als participants és primordial, per açò sempre recorda que és
convenient passar una revisió mèdica.

Presentada a l'Ajuntament de Benicarló la Campanya Esportiva Estiu 2014

text i foto VICENT FERRER

L'Estació Nàutica Benicarló–Peníscola ampliarà aquest
estiu les propostes d'oci incorporant a les seues activitats
el sup pilates. 

Aquesta versió permet entre altres beneficis aconseguir un
físic més fort, enfortir la coordinació, l'equilibri i brinda a més
enormes avantatges per a la salut. L'ampliació del ventall
d'activitats respon a l'objectiu de consolidar les localitats de
Benicarló i Peníscola com una destinació de turisme nàutic.
Amb el propòsit de donar a conèixer i impulsar aquesta nova
modalitat, l'Estació Nàutica Benicarló Peníscola celebrarà
diumenge que ve 15 de juny una jornada de promoció del sup
pilates a preus populars (5 euros). La cita tindrà lloc a partir de
les 9 del matí en la platja Sud de Peníscola i s'establiran tres
torns d'accés. Per a aquesta jornada nàutica, s'han dissenyat
grups d'un màxim de 15 integrants. Aquesta cita pretén servir
com posada de llarg d'una activitat que, si bé utilitza les taules
igual que el stand up paddle no contempla el desplaçament
sinó tot el contrari, ja que la taula està quieta i busca
principalment treballar el cos i realitzar esforç físic.

APOSTA PEL SUP PILATES DE L’ESTACIÓ NÀUTICA

text i foto NATÀLIA SANZ

La UPCCA ha treballat durant tot el curs escolar en la
prevenció del consum de drogues en col·laboració amb
els centres d'educació secundària. En total, s'han impartit
més de 100 hores als alumnes d'ESO centrades en la
informació general, la resolució de problemes o la
resistència a la pressió social.

Dins del treball de prevenció que realitza la UPCCA (Unitat
de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives), els
esforços se centren bàsicament en el sector de població més
jove, el que va dels 12 al 16 anys. Per aprofundir en aquest
treball, cada any es programen unes xarrades de prevenció
sobre drogues adreçades específicament a aquest sector de
població que serveixen per introduir els principals riscos als
quals s'exposen.

Durant les més de 100 hores de contacte directe amb els
joves, repartides entre tots els cursos escolars d'ESO dels tres
centres d'educació secundària de Benicarló, s'ha treballat en
funció de les característiques del grup, ja que segons l'edat els
riscos als quals s'exposen són diferents i, per tant, els
instruments de protecció, els coneixements que han de tindre
i la metodologia utilitzada també han de ser diferents.

Durant aquestes sessions s'ofereix informació sobre les
drogues més consumides en la nostra societat, l'alcohol, el
tabac i el cànnabis; i sobre la formació personal en la gestió
de les emocions, la resolució de problemes o la resistència a
la pressió de grup.

En el primer cicle de secundària, sobretot la idea és la de
conèixer conceptes clau des d'un punt de vista més general
per comprendre quin és el procés pel qual es pot
desenvolupar una addicció, amb exemples centrats en
l'alcohol i el tabac. L'altre aspecte de la intervenció és oferir
habilitats personals per resistir la pressió de grup i de la
societat, que ens pot influenciar de forma negativa en les
nostres decisions. En el segon cicle, la informació és molt més
concreta sobre com ens afecten les drogues, les
conseqüències de l'actual model de consum en els
adolescents i joves, així com reflexions obertes sobre el model
de festa, el policonsum de drogues o la desmitificació
d'afirmacions al voltant de l'alcohol o el cànnabis.

En les xarrades s'emfatitza sobretot en el missatge de
retardar al màxim l'edat d'inici del consum de qualsevol
substància, mitjançant habilitats personals de protecció,
d'autoafirmació i de manteniment de les nostres posicions. I
en cas d'haver consum, es presenten habilitats i estratègies
per reduir els riscos associats a les drogues, com per exemple
ser autocrític amb l'objectiu del consum, presentar pautes de
protecció quan se surt per la nit o mesurar les expectatives de
la festa.

La UPCCA agraeix a tots els centres educatius de
secundària, tant a l'equip directiu com a la resta de professors,
la disposició a col·laborar amb aquest servei que ofereix la
Regidoria de Benestar Social, així com la importància que
donen a la prevenció i al desenvolupament d'hàbits de vida
saludables entre l'alumnat.

PREVENCIÓ CONTRA LES DROGUES

text i foto NATÀLIA SANZ
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ESPORTS LOCAL

El diumenge de matí es va disputar, a la Plaça de la
Constitució, el tradicional torneig 3x3 organitzat pel Club
Bàsquet Benicarló. Des de primera hora, l’afluència de
públic aficionat a aquest esport va ser constant. 

A destacar, en el plànol social, la participació d'alguns
jugadors que, procedents de l'esport escolar, han pogut gaudir
jugant amb amics que sí formen part ja del Club. Per açò
s'espera que després de gaudir del torneig, en la pròxima

temporada s'incorporen al club, on la diversió està
assegurada. 

Els resultats del torneig van ser els següents: 
Categoria benjamí: campió, boti boti; subcampió,

murciélagos. 
Categoria aleví: campió, bellotos; subcampió, pitufos 
Categoria infantil: campió, tir cómodo; subcampió, Ramón

Cid Club Basket.

La Plaça de la Constitució es va convertir en una pista de bàsquet

text i fotos VICENT FERRER

El passat divendres 6 de juny els alumnes d'Educació
Primària van celebrar el Dia Internacional del Medi
Ambient (5 de juny) amb diferents sortides.

L'alumnat del primer cicle (1r i 2n) van participar en el
projecte d’educació ambiental ”Camins d’aigua” anant
caminant fins la desembocadura de Barranquet i fer

l'observació del tram que va des de la petanca fins la mar.
Els alumnes del segon cicle (3r i 4t) van desplaçar-se fins

la Planta de Tractament de Residus a Cervera per visitar-l, ja
que les obres a la rambla de Cervera desaconsellaven fer el
projecte de Camins d'aigua.

Finalment l'alumnat del tercer cicle (5è i 6è) va anar al
Barranc d’Aigua d'Oliva en el seu tram que va des la AP/ fins
el camí de Càlig-Ulldecona per participar també en el  projecte
”Camins d’aigua”. Al mateix temps també van fer una visita
guiada al poblat ibèric del Puig de la Nau.

Va ser una diada molt interessant i educadora.

DIA DEL MEDI AMBIENT

text i foto CP Mestre Francesc Català
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LOCAL ESPORTS

Doble esdeveniment per als
judokes comarcals el que va
tenir lloc en el Poliesportiu de
Benicàssim. Dissabte passat
més de 350 judokes van
participar en un festival
infantil, amb 40 voluntaris,
ànima de l'esdeveniment, que
es van encarregar de guiar-los,
en tres torns d'edats, per les
vuit estacions que constava el
circuit. 

Sumo, combat, sòl, peu,
salutació/caigudes, jocs de
tatami, taller d'escriptura
japonesa i taller de joies, van ser
les activitats en les quals van
participar. Cada grup va gaudir
de dues hores de diversió, alhora
que practicaven el seu esport i aprenien més de Japó, d'on és
originari el Judo. 

Mai s'havia realitzat un esdeveniment d'aquest tipus a la
Comunitat Valenciana, i va resultar tot un èxit. Ja s'està
pensant en la pròxima edició. 

En el Judo Circuït del dissabte van participar els judokes:
Joel Sanz, Nicolás Ciobutaru, Oscar Castel, Denis Birsan. 

Torneig per equips diumenge. En aquesta ocasió els
judokes van fer equip amb el club Districte de Castelló per no
completar el mínim de tres components per equip. 

Categoria aleví: Van formar part els judokes Ibai Ferrer i
Denis Birsan quedant les quartes, per darrere de dos clubs de
València i un de Portugal. 

Categoria Benjamí: Va participar Oscar Castel en el Club
Districte de Castelló A, on va guanyar tots els seus combats i
va ajudar a l'equip a ser campió amb el trofeu d'Or. 

Va participar Nicolás Ciobataru en el club Districte C
guanyant així tots els seus combats i va ajudar perquè el seu
equip quedara en tercer lloc, trofeu de bronze dels vuit equips
participants.

El Club de Judo & Jiu-Jitsu Benicarló-Vinaròs en el Tombatossals Judo Circuït

text i foto VICENT FERRER

ESTAFA DE COMPTADORS

Agents de la Policia Local de Benicarló (Castelló) han
detectat la presència d'individus que es fan passar per
tècnics d'alguna companyia elèctrica per a enganyar als
veïns de Benicarló, sobretot a les persones de més edat,
argumentant revisions en els comptadors de la llum. 

Les quantitats estafades poden arribar als 800 euros. La
Policia Local de Benicarló vol posar en alerta als veïns de
Benicarló, especialment a les persones majors, sobre la
presència d'individus que es fan passar per tècnics d'alguna
companyia elèctrica per a obtenir diners. Els suposats tècnics
enganyen a les víctimes dient que han de canviar o revisar el
comptador de la llum i fins i tot, si les persones ho requereixen,
simulen que es posen en contacte amb els familiars per a
confirmar l'engany. Les quantitats que els fan pagar arriben
fins als 800 euros. La Policia aconsella que, en cas de ser
objecte d'un intent d'engany com aquest, es posen en contacte
directe amb la Policia (964 475 300) o amb els familiars, i que
exigisquen la identificació dels suposats tècnics. En cap cas
s'ha de donar diners.

ATROPELLAT UN POLICÍA LOCAL

La Policia Local de Benicarló deté a un individu per
participar en un presumpte delicte de lesions i intent
d'atropellament a un Agent de Policia. 

Al voltant de  les 8:00 h. la Policia Local de Benicarló va
rebre cridada telefònica d'un veí comunicant que havia una

baralla multitudinària en un bar pròxim a la N-340. Acudeixen
les patrulles al lloc i alguns dels participants en la presumpta
baralla, van eixir fugint en diversos vehicles, identificant
visualment al conductor d'uns dels vehicles d'origen colombià.
En la seua fugida va atropellar, presumptament, a una persona
que va haver de ser hospitalitzada després de ser ates pels
serveis sanitaris. Posteriorment, després de ser localitzat i
perseguit, va intentar atropellar  a un Agent de Policia, fugint
ell i el copilot, després d'eixir del vehicle, camp a través per
zona rural, assolint els Agents detenir  al copilot. Es instruïren
les oportunes diligències, passant el detingut a disposició
judicial.

AUGMENT DE LECTORS A LA BIBLIOTECA

Des de l’1 de gener, la Biblioteca Manel Garcia Grau de
Benicarló ha registrat 35.325 usuaris, un 10% més que en
el mateix període de l'any anterior. 

El nombre de préstecs també ha augmentat i s'ha arribat als
6.553. Així, les estadístiques dels primers mesos de l'any
sobre el nombre d'usuaris de la Biblioteca Municipal Manel
Garcia Grau confirmen l'increment sostingut d'usuaris que
està tenint la Biblioteca en els últims mesos. Aquestes xifres
suposen una mitjana mensual de 7.056 usuaris i diària de 334.
Si ho comparem amb l'any 2013, de gener a maig la mitjana
mensual va anar de 6.447 usuaris i la diària de 286. Sobre la
incorporació de noves adquisicions, durant aquests cinc
primers mesos de l'any s'han incorporat 687 exemplars a la
col·lecció de la Biblioteca, dels quals 608 són llibres i la resta,
79, són documents audiovisuals. De totes aquestes
incorporacions, 375 han estat adquirides per la Biblioteca i la
resta són donacions. Pel que fa al tipus de llibres, 470 són en
llengua castellana (314 per al públic adult i 158 per al públic
infantil i juvenil) i 75 en valencià (26 per a adults i 49 infantils i
juvenils).

BREUS
text i foto NATÀLIA SANZ
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El proper divendres 20 de juny la Caixa Rural de
Benicarló, l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc i
la Fundació Nexe organitzem la presentació del llibre "La
Banca que necesitamos", del professor Joan Ramon
Sanchis, a Benicarló.

En els darrers anys hem assistit atònits al desmantellament
del sistema financer valencià. Bancaixa, la CAM, el Banc de
València i moltes caixes han desaparegut i han estat
absorbides per entitats més grans, amb els centres de decisió
fora del territori valencià. La gravetat i els efectes d'aquest
canvi tindran un impacte molt greu en el llarg plaç, ja que un
sistema financer no s'improvisa. Per una altra banda, tots som
conscients de com el model bancari tradicional, en complicitat
amb el sector especulatiu de la construcció, han estat els
causants de la crisi econòmica que ens ha portat a la ruïna a
ciutadans, empreses i fins i tot institucions públiques. Aquesta
banca no només no ha pagat pels seus errors, si no que ha
estat recolzada pel govern de Madrid i les institucions
europees en mans de la dreta política. Però un altre model
bancari és possible, més prop de les persones, el territori i
l'economia productiva, i això és el que ens vindrà a contar el
professor Sanchis el proper 20 de juny a Benicarló.

La xerrada tindrà lloc divendres 20 de juny de 2014,  a les
19h. a la Seu social de la Caixa Rural de Benicarló (Av. Joan
Carles I 18, Benicarló).

PRESENTACIÓ A BENICARLÓ DEL LLIBRE 'LA BANCA QUE NECESITAMOS'

text REDACCIÓ

Hi ha coses que, a cop d’anys d’existir, se’ns
presenten al nostre imaginari col·lectiu com a
realitats quasi  eternes. Sens dubte, aquest sentiment
que dóna naturalesa d’immobilitat a certs fets, a
certes pervivències, esdevé paradoxalment un dels
elements essencials que ajuden a construir aquesta
imatge de realitats que sempre hi són i que, per tant,
sembla lògic, natural i normal que continuïn essent
així per un bon grapat d’anys. Evidentment, aquestes
realitats aparentment eternes no ho són –perquè
d’etern no hi ha res en la nostra vida personal o
col·lectiva. Perviuen així, com si fossin realitats
eternes, fins que un dia, sense saber massa perquè,
s’obren esquerdes i l’aigua comença a qüestionar la
línia de flotació d’allò que fins aquell moment havia
estat natural, indiscutible, normal.

Un bon exemple d’aquesta situació l’estem vivint en
aquests dies després del resultat de les eleccions
europees. Pensem en dos exemples que, sens dubte,
tenen vasos comunicants: l’esquerda al bipartidisme
espanyol i l’abdicació del monarca borbònic. Sens dubte,
en la lògica política parlamentària espanyola no es podia
concebre cap altre escenari que un bipartidisme
perfectament engreixat per la lògica de la transició de la
dictadura a la democràcia tutelada pel franquisme
sociològics. Per primera vegada, els resultats de les
eleccions europees han expressat que la suma dels vots
dels dos partits majoritaris –que tradicionalment ja tenien
establerta la còmoda alternança en el poder amb el pacte
tàcit de garantir la indissoluble unitat d'Espanya com a

valor sacrosant- ja no suma els vots mínimament
necessaris per poder mantenir el joc, el pacte, la
complicitat.

I, per altra banda, l’abdicació del monarca borbònic
ha despertat, per primera vegada, un sentiment clar de
rebuig a un ampli sector de la població espanyola que no
combrega amb les rodes de molí del nacionalisme
espanyol que d’una manera abrandada defensen el Pp i
el PSOE. És encoratjador constatar que, més  enllà dels
Països Catalans i d’Euskal herria i de Galícia hi ha sectors
de la societat espanyola que no accepten que es
mantingui la pervivència d’una institució senzillament
medieval, reaccionària, masclista, militarista i
neofranquistta. És curiós constatar, en aquest nou
escenari, on  els  sectors de  l’extrema dreta espanyola
que havien criticat al monarca borbó, com ara tanquen
files en defensa de la institució que ha de garantir la unitat
de la pàtria. I també és curiós, en un altre sentit, veure
com molts ciutadans espanyols defensen davant de la
Puerta del Sol la necessitat de fer un referèndum per
validar la continuïtat de la monarquia i fer el pas natural
cap a un sistema republicà.

Però encara hi ha més cartes que no lliguen. La
fotografia del diumenge 8 de juny és clara. A Euskal herria
fan una cadena humana espectacular per demanar la
independència; arreu dels Països Catalans i d’Europa es
fan castells per reivindicar el dret a decidir i,
paral·lelament, a Espanya es fan desfilades militars,
tallers per a nens perquè practiquin amb armes de foc i
s’anuncia que a la pobra infanta leonor se li donarà una
formació castrense. Les fotografies parlen de manera
clara de països diferents,de concepcions democràtiques
massa diferents. Aquestes són cartes que no lliguen ni
que es vulgui fer trampa.

Cartes que no lliguen
text JOAN�HERAS

Fronteres

EXPOSICIONS
MUCBE

Exposició «Expressions del patrimoni» (fins al 20 de
juliol). Exposició produïda per la DG de Cultura i
itinerada pel Consorci de Museus de la GV. Organitza:
Regidoria de Cultura.

Exposició permanent «Tresors arqueològics», amb
l'exhibició del cílix i altres peces cedides pel Museu de
Belles Arts de Castelló. Organitza: Regidoria de Cultura.

Exposició de la Sala Peiró Coronado «L'univers
femení» (fins al 29 de juny). Organitza: Regidoria de
Cultura.

Exposició pictòrica de Sergio Sanahuja «I a més sóc
artista!» (fins al 22 de juny). Mucbe. Promou: Cocemfe
Maestrat i Regidoria de Cultura.

EDIFICI GÒTIC

Exposició de final de curs dels alumnes de l'Escola
Cezanne Taller d'Art (fins al 22 de juny).



tema. Seria la primera pel·li porno
política!

Paternitat irresponsable
Com era d’esperar, això de la

paternitat, quan no és volguda, sol
donar sorpreses, i més si el fill és
una mica tarambana. I si no us ho
creieu, llegiu el que la socialista Ana
Maria Besalduch ha replicat al PP,
sobre la paternitat de la criatura
aquesta del Castor “el niño nació en
el 96 y sus padres son Florentino
Perez y José María Aznar”. Jas,
cóc! Ací, la cosa ja pren forma i no
són “tots”, ací ja han acotat, i
clarament assenyalen dos gran
barons com a pares d’aquesta
criatura...  Dos hòmens units
inopinadament en allò que el partit
al qual pertanyen consideren un no-
matrimoni. I de fill un castor...
Antinatural del tot!

Planificació familiar
I és que, arribats a aquesta

situació, tal volta la paternitat siga el
menys problemàtic de la història si
ens atenem al fet que els ginecòlegs
subterranis del Ministeri, els experts
de l’IGME, els que havien d’avaluar
la idoneïtat del forat i la cova,
sembla que no tenen massa clar si
el tampó que hi han col·locat
Florentino i els seus està ben ficat o,
com sembla ser, hi pot haver
pèrdues no detectades inicialment i
produir-se una mena de pet sísmic
sense parell. Osti tu, quina manera
d’elevar la temperatura entre tots!
Ja ho veieu: pets, ginecòlegs,
hòmens amb bigot, forats,
paternitats... Teníem poca faena
aquesta setmana, no? Tot
pocalligues!

Llenguatge amorós
Per cert, posats a elevar la

temperatura, com hem d’entendre
els tapaforats eixos de dalt que en
saben tant quan diuen, argumentant
l'estat actual de la ciència (de la qual
vist el que hem vist no seria per
refiar-se'n molt), que “s’han de

plantejar escenaris sota els quals
s’estimarà el nivell provable de
sacsejada del terreny en les
poblacions costaneres”? I quan
posen eh quarantena fins i tot la
relació entre la probabilitat
d’esdeveniments sísmics (bonic
eufemisme per no dir un bon
terratrèmol, no?) i la seua
magnitud?  Ui, ui, ui, quina por! Què
esperen? Què s’empatollen, la
possibilitat que tinguem una bona
sacsada si es torna a injectar el
gas? Doncs, que hi deixen el
tàmpax ficat i que no toquen res. És
que volen que anem a parar tots a
les Columbrets d’un pet?  Osti, tu,
com els americans, per si de cas ja
fan escenaris de possibilitats! Ai, ai,
ai, que açò pot acabar malament.
Que vagen jugant amb el foc, que
acabaran pixant-se al llit.

Anàlisi de les europees
Canviem de tema, que ja toca.

Un tafaner que es va infiltrar en el

míting benicarlando del PP a la
campanya de les passades
eleccions europees (ja, ja sabem
que ha passat temps però encara no
hem parat d'interpretar els resultats
a la recerca dels canvis que
s’aveïnen), aquell al qual va vindre
el nostre presi Fabra, se’n va
adonar de per què els populars han
patit una davallada tan important de
votants. Us semblarà una
estupidesa i probablement ho deu
ser, però el fet que destacarem és
innegable. Si vos fixeu en la imatge
que va fer des del fons de la sala de
manera ben dissimulada, no estava
la cosa per anar allí de fotògraf
tafaneril, què salta a la vista a
primera ullada? Doncs sí, està
agafada pel darrere i ens ensenya,
sobretot, les calbes del personal
assegut. I quina quantitat! Podríem
dir, sense temor a errar, que segur
que més del 90% dels que hi eren
tenien més de seixanta anys. Fàcil
conclusió, el PP envelleix al mateix

ve de la pàgina anterior
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ENTREVISTA

Marc Pallarés compagina la tasca de professor de
Teoria i Història de l’Educació a la Universitat Jaume I
de Castelló amb la de docent de llengua a
l’ensenyament secundari, i encara li queda temps per
a escriure novel·les. Amb la primera, Ulls verds
(Columna), va guanyar el Fiter i Rossell d’Andorra de
l’any 2008, amb la segona, Sí, podem? (Onada
edicions), va guanyar el premi Llorenç Villalonga de
novel·la a Ciutat de Palma 2012. Una història sobre les
contradiccions humanes, el xoc, de vegades
inevitable, entre els ideals i la realitat, sobre el desig
de canviar la societat i la impossibilitat de fer petits
canvis en les nostres vides. Sobre aquesta novel·la
hem mantingut aquesta conversa amb l’autor.

Ha estat Obama i el seu període de govern
l’inspirador de la novel·la?

Sí, la llavor de la novel.la va ser Obama. Penso que
a moltes persones ens va despertar les ganes de lluitar
per un món millor. Potser ho portàvem interioritzat, però
ho teníem en algun racó i ells ens ho va despertar i va fer
que tinguérem ganes de parlar-me, de sentir-ho.

Cap de les parelles de la novel·la no té una relació
satisfactòria, només Félix i Mercè, progres del 68,
manifesten que han estat tota la vida enamorats. Ha
estat voluntàriament buscada, a l’hora d’escriure la
novel·la, aquesta insatisfacció o fracàs de les
relacions de parella entre els més joves?

En realitat no és una cosa buscada, bé, que Fèlix i
Mercè tinguen una història d’amor d’aquelles que cap
sotrac pot fer trontollar, sí, que ho tenia previst, però que
els personatges més joves hagen fracassat amb l’amor no
era una part de la subtrama que estiguera planificada. El
que passa és que, per donar els missatges que volia
transmetre, va resultar que vaig necessitar que la cosa
vinguera així. Però en cap cas volia “condemnar” la
generació jove al fracàs sentimental com a generalització.

Dels protagonistes de la novel·la, Aleix és l’únic
que no té grans ideals, i després del parèntesi de la
seua relació amb Sheila, té clar el seu camí. Els grans
ideals porten a grans frustracions?

Efectivament, jo el que volia era posar sobre la taula
la següent contradicció: dues persones amb uns ideals
ferms (Fèlix i la seua neboda Marta) i moltes ganes de
canviar el món, resulta que són incapaços de canviar les
seves vides, els hi costa prendre decisions valentes. Aleix,
en canvi, no té grans pretensions, les lluites socials li
resulten indiferents, però sí que és capaç de conduir el
seu destí i de decidir que fa amb la seua vida. La
contradicció és ben curiosa, hi ha persones que voldrien

moure el món amb les seues mans i, en canvi, allò que
tenen a l’abast i que podrien modificar-ho és veuen
incapaços de fer-ho.

No creu que la novel·la ens deixa sense
esperança? No creu possible el canvi de la societat
amb petites aportacions individuals?

Bé, és veritat que els dos personatges que volen un
món millor acaben topant amb la realitat, dura, però jo no
diria que la novel.la ens deixa sense esperança, diria que
ens planteja que de vegades aquesta esperança es
refreda i, llavors, cal reformular-se certes coses. I que
potser el primer que hem de fer és ordenar la nostra vida,
atés que és la millor manera d’estimular i refermar les
nostres ganes de canviar el món.

La seua novel·la ens apropa a la realitat de la
societat actual. No creu que és una cosa que els
manca a una bona part dels novel·listes valencians
actuals?

Bé, en el meu cas, amb Ulls verds vaig narrar una
història que arrancava l’any 1939. Va ser un honor per mi
que Joan Triadú destacarà a la premsa que un noi nascut
als 70 fóra capaç d’escriure una història com aquella,
ocorreguda abans del meu naixement. Però ara
m’interessava explicar una història del present. Imagine
que a molts escriptors encara els resulta més motivant
escriure sobre esdeveniments passats, però, tot i així,
també es publiquen novel·les sobre temes d’actualitat
amb un nivell notable.

ENTREVISTA AMB MARC PALLARÉS
text  

JOSEP�MANUEL�SAN ABDÓN
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OPINIÓ

Uf! Nou pàgines dedicades al puto castor eixe. Mire
senyora Garcia, li confessaré que m'he llegit fins l'última lletra
del tema de la setmana més llarg de la història d'aquesta
publicació. Ara el que passa és que no tinc paraules, no tinc
opinió, no puc afegir res més a tot allò que he llegit a La Veu.
Però de tot el que he llegit, me quedaré amb el nom del gran
cervell de tot aquest gran nyap que no és un altre que el
senyor Florentino Pérez. Però encara vaig més enllà. Vostè va
vore, senyor Garcia, a qui va anar a buscar aquest nefast
personatge quan l'equip de futbol que presideix va marcar un
dels gols que li van donar una cosa que ells anomenen "la
décima"? Ho va vore, senyora Garcia? Efectivament, la va
xocar amb el gran responsable de tot el que ara ens està
passant en general. El gran guru, el gran governant, aquell
que va alliberar sòl i més sòl per a que els amiguets del totxo
començaren el seu desgavell. Aquell que es va dedicar a
vendre empreses públiques molt rendibles i que entre tots
pagarem les deficitàries. Si, eixe del bigotet ridícul i aspecte de
xulet provincià. Eixe que es creu elegit per la divina
providència per a ser far i guia de la civilització occidental, el
gran líder de la dreta més rància i casposa, i alcalde consort
de la capital de l'imperi on mai no es posava el sol. Buajjjj!!!
Quines ganes de perbocar, quines ganes de bossar i quines
ganes d'arrojar!! Sense dubte va ser l'escena més vomitiva
que he vist mai. I també la més reveladora, la més nítida i la
més descarada.

Segurament el còmic de Xavi Burriel també l'hagueren
censurat els amos de l'empresa editora del Jueves. Però ací
no, ací tot allò que fa Xavi, està ben fet i molt encertat. Ja
voldrien eixos que parlen i parlen sobre el sexe dels àngels a
altres publicacions amb dos números (????) tindre la visió dels

temes estatals que té Xavi.
Una finestra d'aire fresc. Aquesta és la sensació que he

tingut en llegir la col·laboració de Vicent Collado, ben
allunyada de versions oficials distorsionades. No deixa canya
dreta. En té per a tots. Segurament perquè tots s'ho mereixen.
Quan un partit que no té costum de manar comença a tindre
expectatives, canvia el seu discurs. És molt fàcil donar canya
des de l'oposició, però ai!! si tenim el poder a l'abast de la
nostra mà. En aquest cas, és millor no mullar-se i esperar
esdeveniments. Queda clar que el senyor Mas no ha sabut
mesurar l'abast de la seua deriva i ara està sent engolit per un
huracà anomenat ERC. Ja vorem com s'acaba tot. Seria molt
demanar una certa regularitat en les col·laboracions de
Vicent? Va, home, encara que només siga una vegada al mes.
Segur que té moltes coses interessants que contar-nos.

Compromís vol vore factures i no li les ensenyen. Què
passarà amb les factures? Algú sap on estan? Potser amb els
canvis de lloc d'alguns departaments de l'ajuntament no saben
on les han guardat. Això ja ens passa quan ens canviem de
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Senyora Garcia:
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista...

text EL LECTOR

Maribel torna a Masterchef.
I és que és aparèixer una carxofa

en la televisió i immediatament
apareix la nostra Maribel per
defensar-la. Això va succeir al
passat programa de Masterchef,
que en la prova eliminatòria va
comptar amb la presència de la
benicarlanda més mediàtica al món
dels fogons.
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Una solució que estalviaria 2000
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qual cosa l’índex de felicitat
ciutadana augmentaria
considerablement, encara a risc que
les nostres carreteres se
semblessin un poc més a un capítol
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padre político del Castor fue el
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s'obté el castori, substància que
segreguen unes glàndules pròximes
als testicles i que és molt utilitzada
en perfumeria. Ja ho entenem,
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text LA COLLA DE TAFANERS



CARXOFA: ja tenim ací a tocar el final del curs escolar i, com no, s’ho mereixen,per a tots els que
formen aquesta comunitat educativa pública que ens ajuda a estar ben formats, tot i que els nostres
governants s’encaparren en el contrari, aquesta gran carxofa simbòlica. Enhorabona pel vostre treball!

PANISSOLA pels encarregats de vetllar per la neteja al nostre poble... l'augment de xumeles i merda
diversa pels carrers és més que evident!!! Sabem que no és més net qui més neteja sinó el que menys
embruta... però no cal passar-se’n. Com exemple, els embornals de les clavegueres... on al carrer sant Blai
hi ha una matrícula a dins des de fa més de quatre mesos! I ningú gosa retirar-la!

M I S C E L · L À N I A

“Posició”... de força?

Les oposicions públiques, les que siguen, sempre
porten alguna que altra controvèrsia pel que fa a si algú
té, o ha tingut, informació privilegiada sobre el que
s’oposita. I el nostre poble tampoc n’és una excepció
sobre aquesta polèmica.

Així, ens trobem que el PP acusa el PSOE, això no és cap
novetat, tot i que en aquest cas és directament a una
regidora socialista, Filo Agut, d’aprofitar la seua posició(?),
per beneficiar un familiar en les susdites oposicions.

A primera vista podríem dir, sense por a errar-nos, que en
política aquestes coses són, i seran per desgràcia, el pa
nostre de cada dia i que no cal esquinçar-nos la roba per
aquestes qüestions. Ara bé, això no lleva que cal denunciar-
ho i ficar-li fre sempre que se’n tinga constància.

Tot i això, ací partim d’una premissa, almenys des del
nostre punt de vista, força curiosa, per no dir estranya,  que
és que normalment sempre és el que ostenta el poder el que
fa us d’aquesta mena de dret de cuixa que li dona el fet de
tenir el poder polític per aconseguir desviar la informació cap
el seu benefici. Però vet ací que resulta que és a l’inrevés, a

consideració del govern municipal, que qui ha fet un mal ús
de la seua posició... és la regidora de l’oposició.

I en tot aquest embolic hi ha algunes coses que no
quadren massa, començant per preguntar-nos si la
informació facilitada per la directora del centre, era pública?
O la podia consultar qualsevol persona? Estava a l’abast
d’altres aspirants? El fet que a qui s’acusa haja anat amb la
regidora socialista li ha atorgat algun dret, extra, per poder
veure eixa informació? Si aqueixa informació no era pública,
per quina raó se’ls hi va deixar veure? Per què no és va
negar en eixe moment a facilitar la informació, si es
considerava que no era correcte i es vulnerava algun
precepte? Tant intimida la “posició “, càrrec seria més adient,
de regidora... en l’oposició?

Mentre no hi haja resposta clara a aquests interrogants
açò sembla més un escarafall del PP que altra cosa. I és que
si algú ha actuat incorrectament simplement cal deixar-lo
fora. Desacreditar per desacreditar amb declaracions, però
sense actuar amb contundència... tal volta pot amagar altra
cosa que no se’ns diu.

Esperarem respostes. 
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S'ha firmat l'acta d'inici de les obres del CEIP Ángel
Esteban i les màquines començaran a desbrossar el solar de
més de 9.000 metres quadrats que acollirà el nou col·legi.
Està previst que les obres s'executen en un termini de sis
mesos.

Després de quasi set anys de viatges, converses i molta
paciència, s'ha firmat finalment l'acta que autoritza l'inici de les
obres de construcció del CEIP Ángel Esteban, l'últim tràmit
administratiu necessari per a començar a executar el centre
educatiu.

A l'acte van estar presents l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, i la directora del centre, Mar Orero, a més de
representants de Ciegsa, de l'empresa constructora i altres
membres de l'equip de govern. L'alcalde i la directora s'han
mostrat notablement satisfets per l'inici de les obres i han
agraït l'esforç dels professors, pares i alumnes pels anys que
porten treballant i estudiant en aules prefabricades. Per la
seua banda, el director tècnic de Ciegsa, Javier Soriano, ha
demanat disculpes per l'endarreriment en l'inici de les obres i
ha destacat que l'important és que a partir d'avui comencen les
obres i que en sis mesos, segons les previsions, es podrà fer
efectiu el trasllat del centre.

Un centre d'última generació
Les noves instal·lacions del CEIP Ángel Esteban tindran

cabuda per a 425 alumnes, repartits en 2 línies. El projecte
inclou la construcció de 6 aules d'educació infantil, 12 aules
d'educació primària, un menjador per a 200 alumnes, una

cuina completament equipada, un gimnàs i les aules
específiques que s'estableix en la normativa de la Conselleria
d'Educació. A més hi haurà zona d'aparcament, zona de jocs
infantil, zona de jocs per als alumnes de primària i s'ha
contemplat també una reserva de sòl per a possibles
ampliacions futures.

El centre constarà de quatre blocs: dos que tindran dos
plantes cadascun, un bloc d'una planta (per a educació
infantil) i un altre bloc que integrarà el gimnàs. Les obres
començaran pels blocs de dos plantes, que són els que
s'ubicaran a la part sud de la parcel·la.

El sistema de construcció serà un sistema anomenat
industrialitzat (o prefabricat), amb la qual cosa els terminis
d'execució es redueixen pràcticament a la meitat.

Comencen les obres del CEIP Ángel Esteban

text i foto REDACCIÓ
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OPINIÓ

Uf! Nou pàgines dedicades al puto castor eixe. Mire
senyora Garcia, li confessaré que m'he llegit fins l'última lletra
del tema de la setmana més llarg de la història d'aquesta
publicació. Ara el que passa és que no tinc paraules, no tinc
opinió, no puc afegir res més a tot allò que he llegit a La Veu.
Però de tot el que he llegit, me quedaré amb el nom del gran
cervell de tot aquest gran nyap que no és un altre que el
senyor Florentino Pérez. Però encara vaig més enllà. Vostè va
vore, senyor Garcia, a qui va anar a buscar aquest nefast
personatge quan l'equip de futbol que presideix va marcar un
dels gols que li van donar una cosa que ells anomenen "la
décima"? Ho va vore, senyora Garcia? Efectivament, la va
xocar amb el gran responsable de tot el que ara ens està
passant en general. El gran guru, el gran governant, aquell
que va alliberar sòl i més sòl per a que els amiguets del totxo
començaren el seu desgavell. Aquell que es va dedicar a
vendre empreses públiques molt rendibles i que entre tots
pagarem les deficitàries. Si, eixe del bigotet ridícul i aspecte de
xulet provincià. Eixe que es creu elegit per la divina
providència per a ser far i guia de la civilització occidental, el
gran líder de la dreta més rància i casposa, i alcalde consort
de la capital de l'imperi on mai no es posava el sol. Buajjjj!!!
Quines ganes de perbocar, quines ganes de bossar i quines
ganes d'arrojar!! Sense dubte va ser l'escena més vomitiva
que he vist mai. I també la més reveladora, la més nítida i la
més descarada.

Segurament el còmic de Xavi Burriel també l'hagueren
censurat els amos de l'empresa editora del Jueves. Però ací
no, ací tot allò que fa Xavi, està ben fet i molt encertat. Ja
voldrien eixos que parlen i parlen sobre el sexe dels àngels a
altres publicacions amb dos números (????) tindre la visió dels

temes estatals que té Xavi.
Una finestra d'aire fresc. Aquesta és la sensació que he

tingut en llegir la col·laboració de Vicent Collado, ben
allunyada de versions oficials distorsionades. No deixa canya
dreta. En té per a tots. Segurament perquè tots s'ho mereixen.
Quan un partit que no té costum de manar comença a tindre
expectatives, canvia el seu discurs. És molt fàcil donar canya
des de l'oposició, però ai!! si tenim el poder a l'abast de la
nostra mà. En aquest cas, és millor no mullar-se i esperar
esdeveniments. Queda clar que el senyor Mas no ha sabut
mesurar l'abast de la seua deriva i ara està sent engolit per un
huracà anomenat ERC. Ja vorem com s'acaba tot. Seria molt
demanar una certa regularitat en les col·laboracions de
Vicent? Va, home, encara que només siga una vegada al mes.
Segur que té moltes coses interessants que contar-nos.

Compromís vol vore factures i no li les ensenyen. Què
passarà amb les factures? Algú sap on estan? Potser amb els
canvis de lloc d'alguns departaments de l'ajuntament no saben
on les han guardat. Això ja ens passa quan ens canviem de
casa, que omplim caixes i més caixes i després no sabem on
ens hem deixar els raspalls de les dents. Aquesta és una
situació normal en la qual tots ens hem trobat alguna vegada.
Qui no ha buscat mai per casa la torre de Pisa en miniatura
que es va comprar a l'excursió de final de curs i no hi ha
manera de trobar-la? És lo mateix cas. Igualet. Així que
posem-nos en el seu lloc i siguem més comprensius.

Ja tenim nova reina de les festes. A la foto de la pàgina
disset, per què les xiquetes se'n riuen i els de la corbata estan
seriosos? 

Per a acabar, una pregunta que llanço al vent i de la qual
no espero resposta. Haurem de nomenar millor persona
vinculada a l'esport un que surt a la foto de la darrera pàgina i
que fa tres setmanes va sortir a una foto al camp de futbol?

Idees, només són idees.

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

text EL LECTOR

Maribel torna a Masterchef.
I és que és aparèixer una carxofa

en la televisió i immediatament
apareix la nostra Maribel per
defensar-la. Això va succeir al
passat programa de Masterchef,
que en la prova eliminatòria va
comptar amb la presència de la
benicarlanda més mediàtica al món
dels fogons.

La ITV del CASTOR.
Una solució que estalviaria 2000

milions d'euros a l'estat, i potser
molt més a les nostres butxaques,
seria que els tècnics que revisen
instal·lacions com la del Castor
sigueren el més minuciosos i
implacables possible. D'on traiem a
aquests homes d'ull clínic que no
deixen passar ni una mínima ombra
d’incorreció en les seves
inspeccions? Molt fàcil: De la ITV.
Aquests senyors de poder il·limitat,
que llegeixen les nostres ànimes a
través del nostre vehicle, serien els
més indicats per revisar el
controvertit magatzem de gas. De
camí, els enginyers del Castor els
posaríem a passar la ITV, amb la
qual cosa l’índex de felicitat
ciutadana augmentaria
considerablement, encara a risc que
les nostres carreteres se
semblessin un poc més a un capítol
dels Autos Locos. Creiem que no és
mala idea, sincerament.

El sexe del castor
La veritat és que açò del Castor

ja comença a ser una mena de
fulletó que no té res a envejar als
culebrots sud-americans que
campen per les ones. I no és
casualitat que ara ningú vulga
saber-se’n res, de la seua paternitat.
Mireu si no el que diu el PP del
PSOE, pel que fa a qui en va ser el
progenitor. Diu així, en paraules de
Mariano Castejón, diputat de PP,
“está totalmente claro y patente que
el Castor está emparejado con el
PSOE", i per si a algú no li quedava
prou clar, fins i tot afirma que "el
padre político del Castor fue el
Gobierno socialista”. Emparejado,
padre... de què estem parlant? El
castor és famós per construir assuts
als rius i per posar dins les preses el
seus caus, però també perquè d'ell
s'obté el castori, substància que
segreguen unes glàndules pròximes
als testicles i que és molt utilitzada
en perfumeria. Ja ho entenem,
potser ací el que passa és que algú
ha patit un curtcircuit o una traïció
del subconscient i parla d'un altre

text LA COLLA DE TAFANERS



tema. Seria la primera pel·li porno
política!

Paternitat irresponsable
Com era d’esperar, això de la

paternitat, quan no és volguda, sol
donar sorpreses, i més si el fill és
una mica tarambana. I si no us ho
creieu, llegiu el que la socialista Ana
Maria Besalduch ha replicat al PP,
sobre la paternitat de la criatura
aquesta del Castor “el niño nació en
el 96 y sus padres son Florentino
Perez y José María Aznar”. Jas,
cóc! Ací, la cosa ja pren forma i no
són “tots”, ací ja han acotat, i
clarament assenyalen dos gran
barons com a pares d’aquesta
criatura...  Dos hòmens units
inopinadament en allò que el partit
al qual pertanyen consideren un no-
matrimoni. I de fill un castor...
Antinatural del tot!

Planificació familiar
I és que, arribats a aquesta

situació, tal volta la paternitat siga el
menys problemàtic de la història si
ens atenem al fet que els ginecòlegs
subterranis del Ministeri, els experts
de l’IGME, els que havien d’avaluar
la idoneïtat del forat i la cova,
sembla que no tenen massa clar si
el tampó que hi han col·locat
Florentino i els seus està ben ficat o,
com sembla ser, hi pot haver
pèrdues no detectades inicialment i
produir-se una mena de pet sísmic
sense parell. Osti tu, quina manera
d’elevar la temperatura entre tots!
Ja ho veieu: pets, ginecòlegs,
hòmens amb bigot, forats,
paternitats... Teníem poca faena
aquesta setmana, no? Tot
pocalligues!

Llenguatge amorós
Per cert, posats a elevar la

temperatura, com hem d’entendre
els tapaforats eixos de dalt que en
saben tant quan diuen, argumentant
l'estat actual de la ciència (de la qual
vist el que hem vist no seria per
refiar-se'n molt), que “s’han de

plantejar escenaris sota els quals
s’estimarà el nivell provable de
sacsejada del terreny en les
poblacions costaneres”? I quan
posen eh quarantena fins i tot la
relació entre la probabilitat
d’esdeveniments sísmics (bonic
eufemisme per no dir un bon
terratrèmol, no?) i la seua
magnitud?  Ui, ui, ui, quina por! Què
esperen? Què s’empatollen, la
possibilitat que tinguem una bona
sacsada si es torna a injectar el
gas? Doncs, que hi deixen el
tàmpax ficat i que no toquen res. És
que volen que anem a parar tots a
les Columbrets d’un pet?  Osti, tu,
com els americans, per si de cas ja
fan escenaris de possibilitats! Ai, ai,
ai, que açò pot acabar malament.
Que vagen jugant amb el foc, que
acabaran pixant-se al llit.

Anàlisi de les europees
Canviem de tema, que ja toca.

Un tafaner que es va infiltrar en el

míting benicarlando del PP a la
campanya de les passades
eleccions europees (ja, ja sabem
que ha passat temps però encara no
hem parat d'interpretar els resultats
a la recerca dels canvis que
s’aveïnen), aquell al qual va vindre
el nostre presi Fabra, se’n va
adonar de per què els populars han
patit una davallada tan important de
votants. Us semblarà una
estupidesa i probablement ho deu
ser, però el fet que destacarem és
innegable. Si vos fixeu en la imatge
que va fer des del fons de la sala de
manera ben dissimulada, no estava
la cosa per anar allí de fotògraf
tafaneril, què salta a la vista a
primera ullada? Doncs sí, està
agafada pel darrere i ens ensenya,
sobretot, les calbes del personal
assegut. I quina quantitat! Podríem
dir, sense temor a errar, que segur
que més del 90% dels que hi eren
tenien més de seixanta anys. Fàcil
conclusió, el PP envelleix al mateix

ve de la pàgina anterior
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ENTREVISTA

Marc Pallarés compagina la tasca de professor de
Teoria i Història de l’Educació a la Universitat Jaume I
de Castelló amb la de docent de llengua a
l’ensenyament secundari, i encara li queda temps per
a escriure novel·les. Amb la primera, Ulls verds
(Columna), va guanyar el Fiter i Rossell d’Andorra de
l’any 2008, amb la segona, Sí, podem? (Onada
edicions), va guanyar el premi Llorenç Villalonga de
novel·la a Ciutat de Palma 2012. Una història sobre les
contradiccions humanes, el xoc, de vegades
inevitable, entre els ideals i la realitat, sobre el desig
de canviar la societat i la impossibilitat de fer petits
canvis en les nostres vides. Sobre aquesta novel·la
hem mantingut aquesta conversa amb l’autor.

Ha estat Obama i el seu període de govern
l’inspirador de la novel·la?

Sí, la llavor de la novel.la va ser Obama. Penso que
a moltes persones ens va despertar les ganes de lluitar
per un món millor. Potser ho portàvem interioritzat, però
ho teníem en algun racó i ells ens ho va despertar i va fer
que tinguérem ganes de parlar-me, de sentir-ho.

Cap de les parelles de la novel·la no té una relació
satisfactòria, només Félix i Mercè, progres del 68,
manifesten que han estat tota la vida enamorats. Ha
estat voluntàriament buscada, a l’hora d’escriure la
novel·la, aquesta insatisfacció o fracàs de les
relacions de parella entre els més joves?

En realitat no és una cosa buscada, bé, que Fèlix i
Mercè tinguen una història d’amor d’aquelles que cap
sotrac pot fer trontollar, sí, que ho tenia previst, però que
els personatges més joves hagen fracassat amb l’amor no
era una part de la subtrama que estiguera planificada. El
que passa és que, per donar els missatges que volia
transmetre, va resultar que vaig necessitar que la cosa
vinguera així. Però en cap cas volia “condemnar” la
generació jove al fracàs sentimental com a generalització.

Dels protagonistes de la novel·la, Aleix és l’únic
que no té grans ideals, i després del parèntesi de la
seua relació amb Sheila, té clar el seu camí. Els grans
ideals porten a grans frustracions?

Efectivament, jo el que volia era posar sobre la taula
la següent contradicció: dues persones amb uns ideals
ferms (Fèlix i la seua neboda Marta) i moltes ganes de
canviar el món, resulta que són incapaços de canviar les
seves vides, els hi costa prendre decisions valentes. Aleix,
en canvi, no té grans pretensions, les lluites socials li
resulten indiferents, però sí que és capaç de conduir el
seu destí i de decidir que fa amb la seua vida. La
contradicció és ben curiosa, hi ha persones que voldrien

moure el món amb les seues mans i, en canvi, allò que
tenen a l’abast i que podrien modificar-ho és veuen
incapaços de fer-ho.

No creu que la novel·la ens deixa sense
esperança? No creu possible el canvi de la societat
amb petites aportacions individuals?

Bé, és veritat que els dos personatges que volen un
món millor acaben topant amb la realitat, dura, però jo no
diria que la novel.la ens deixa sense esperança, diria que
ens planteja que de vegades aquesta esperança es
refreda i, llavors, cal reformular-se certes coses. I que
potser el primer que hem de fer és ordenar la nostra vida,
atés que és la millor manera d’estimular i refermar les
nostres ganes de canviar el món.

La seua novel·la ens apropa a la realitat de la
societat actual. No creu que és una cosa que els
manca a una bona part dels novel·listes valencians
actuals?

Bé, en el meu cas, amb Ulls verds vaig narrar una
història que arrancava l’any 1939. Va ser un honor per mi
que Joan Triadú destacarà a la premsa que un noi nascut
als 70 fóra capaç d’escriure una història com aquella,
ocorreguda abans del meu naixement. Però ara
m’interessava explicar una història del present. Imagine
que a molts escriptors encara els resulta més motivant
escriure sobre esdeveniments passats, però, tot i així,
també es publiquen novel·les sobre temes d’actualitat
amb un nivell notable.

ENTREVISTA AMB MARC PALLARÉS
text  

JOSEP�MANUEL�SAN ABDÓN
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El proper divendres 20 de juny la Caixa Rural de
Benicarló, l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc i
la Fundació Nexe organitzem la presentació del llibre "La
Banca que necesitamos", del professor Joan Ramon
Sanchis, a Benicarló.

En els darrers anys hem assistit atònits al desmantellament
del sistema financer valencià. Bancaixa, la CAM, el Banc de
València i moltes caixes han desaparegut i han estat
absorbides per entitats més grans, amb els centres de decisió
fora del territori valencià. La gravetat i els efectes d'aquest
canvi tindran un impacte molt greu en el llarg plaç, ja que un
sistema financer no s'improvisa. Per una altra banda, tots som
conscients de com el model bancari tradicional, en complicitat
amb el sector especulatiu de la construcció, han estat els
causants de la crisi econòmica que ens ha portat a la ruïna a
ciutadans, empreses i fins i tot institucions públiques. Aquesta
banca no només no ha pagat pels seus errors, si no que ha
estat recolzada pel govern de Madrid i les institucions
europees en mans de la dreta política. Però un altre model
bancari és possible, més prop de les persones, el territori i
l'economia productiva, i això és el que ens vindrà a contar el
professor Sanchis el proper 20 de juny a Benicarló.

La xerrada tindrà lloc divendres 20 de juny de 2014,  a les
19h. a la Seu social de la Caixa Rural de Benicarló (Av. Joan
Carles I 18, Benicarló).

PRESENTACIÓ A BENICARLÓ DEL LLIBRE 'LA BANCA QUE NECESITAMOS'

text REDACCIÓ

Hi ha coses que, a cop d’anys d’existir, se’ns
presenten al nostre imaginari col·lectiu com a
realitats quasi  eternes. Sens dubte, aquest sentiment
que dóna naturalesa d’immobilitat a certs fets, a
certes pervivències, esdevé paradoxalment un dels
elements essencials que ajuden a construir aquesta
imatge de realitats que sempre hi són i que, per tant,
sembla lògic, natural i normal que continuïn essent
així per un bon grapat d’anys. Evidentment, aquestes
realitats aparentment eternes no ho són –perquè
d’etern no hi ha res en la nostra vida personal o
col·lectiva. Perviuen així, com si fossin realitats
eternes, fins que un dia, sense saber massa perquè,
s’obren esquerdes i l’aigua comença a qüestionar la
línia de flotació d’allò que fins aquell moment havia
estat natural, indiscutible, normal.

Un bon exemple d’aquesta situació l’estem vivint en
aquests dies després del resultat de les eleccions
europees. Pensem en dos exemples que, sens dubte,
tenen vasos comunicants: l’esquerda al bipartidisme
espanyol i l’abdicació del monarca borbònic. Sens dubte,
en la lògica política parlamentària espanyola no es podia
concebre cap altre escenari que un bipartidisme
perfectament engreixat per la lògica de la transició de la
dictadura a la democràcia tutelada pel franquisme
sociològics. Per primera vegada, els resultats de les
eleccions europees han expressat que la suma dels vots
dels dos partits majoritaris –que tradicionalment ja tenien
establerta la còmoda alternança en el poder amb el pacte
tàcit de garantir la indissoluble unitat d'Espanya com a

valor sacrosant- ja no suma els vots mínimament
necessaris per poder mantenir el joc, el pacte, la
complicitat.

I, per altra banda, l’abdicació del monarca borbònic
ha despertat, per primera vegada, un sentiment clar de
rebuig a un ampli sector de la població espanyola que no
combrega amb les rodes de molí del nacionalisme
espanyol que d’una manera abrandada defensen el Pp i
el PSOE. És encoratjador constatar que, més  enllà dels
Països Catalans i d’Euskal herria i de Galícia hi ha sectors
de la societat espanyola que no accepten que es
mantingui la pervivència d’una institució senzillament
medieval, reaccionària, masclista, militarista i
neofranquistta. És curiós constatar, en aquest nou
escenari, on  els  sectors de  l’extrema dreta espanyola
que havien criticat al monarca borbó, com ara tanquen
files en defensa de la institució que ha de garantir la unitat
de la pàtria. I també és curiós, en un altre sentit, veure
com molts ciutadans espanyols defensen davant de la
Puerta del Sol la necessitat de fer un referèndum per
validar la continuïtat de la monarquia i fer el pas natural
cap a un sistema republicà.

Però encara hi ha més cartes que no lliguen. La
fotografia del diumenge 8 de juny és clara. A Euskal herria
fan una cadena humana espectacular per demanar la
independència; arreu dels Països Catalans i d’Europa es
fan castells per reivindicar el dret a decidir i,
paral·lelament, a Espanya es fan desfilades militars,
tallers per a nens perquè practiquin amb armes de foc i
s’anuncia que a la pobra infanta leonor se li donarà una
formació castrense. Les fotografies parlen de manera
clara de països diferents,de concepcions democràtiques
massa diferents. Aquestes són cartes que no lliguen ni
que es vulgui fer trampa.

Cartes que no lliguen
text JOAN�HERAS

Fronteres

EXPOSICIONS
MUCBE

Exposició «Expressions del patrimoni» (fins al 20 de
juliol). Exposició produïda per la DG de Cultura i
itinerada pel Consorci de Museus de la GV. Organitza:
Regidoria de Cultura.

Exposició permanent «Tresors arqueològics», amb
l'exhibició del cílix i altres peces cedides pel Museu de
Belles Arts de Castelló. Organitza: Regidoria de Cultura.

Exposició de la Sala Peiró Coronado «L'univers
femení» (fins al 29 de juny). Organitza: Regidoria de
Cultura.

Exposició pictòrica de Sergio Sanahuja «I a més sóc
artista!» (fins al 22 de juny). Mucbe. Promou: Cocemfe
Maestrat i Regidoria de Cultura.

EDIFICI GÒTIC

Exposició de final de curs dels alumnes de l'Escola
Cezanne Taller d'Art (fins al 22 de juny).
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LOCAL ESPORTS

Doble esdeveniment per als
judokes comarcals el que va
tenir lloc en el Poliesportiu de
Benicàssim. Dissabte passat
més de 350 judokes van
participar en un festival
infantil, amb 40 voluntaris,
ànima de l'esdeveniment, que
es van encarregar de guiar-los,
en tres torns d'edats, per les
vuit estacions que constava el
circuit. 

Sumo, combat, sòl, peu,
salutació/caigudes, jocs de
tatami, taller d'escriptura
japonesa i taller de joies, van ser
les activitats en les quals van
participar. Cada grup va gaudir
de dues hores de diversió, alhora
que practicaven el seu esport i aprenien més de Japó, d'on és
originari el Judo. 

Mai s'havia realitzat un esdeveniment d'aquest tipus a la
Comunitat Valenciana, i va resultar tot un èxit. Ja s'està
pensant en la pròxima edició. 

En el Judo Circuït del dissabte van participar els judokes:
Joel Sanz, Nicolás Ciobutaru, Oscar Castel, Denis Birsan. 

Torneig per equips diumenge. En aquesta ocasió els
judokes van fer equip amb el club Districte de Castelló per no
completar el mínim de tres components per equip. 

Categoria aleví: Van formar part els judokes Ibai Ferrer i
Denis Birsan quedant les quartes, per darrere de dos clubs de
València i un de Portugal. 

Categoria Benjamí: Va participar Oscar Castel en el Club
Districte de Castelló A, on va guanyar tots els seus combats i
va ajudar a l'equip a ser campió amb el trofeu d'Or. 

Va participar Nicolás Ciobataru en el club Districte C
guanyant així tots els seus combats i va ajudar perquè el seu
equip quedara en tercer lloc, trofeu de bronze dels vuit equips
participants.

El Club de Judo & Jiu-Jitsu Benicarló-Vinaròs en el Tombatossals Judo Circuït

text i foto VICENT FERRER

ESTAFA DE COMPTADORS

Agents de la Policia Local de Benicarló (Castelló) han
detectat la presència d'individus que es fan passar per
tècnics d'alguna companyia elèctrica per a enganyar als
veïns de Benicarló, sobretot a les persones de més edat,
argumentant revisions en els comptadors de la llum. 

Les quantitats estafades poden arribar als 800 euros. La
Policia Local de Benicarló vol posar en alerta als veïns de
Benicarló, especialment a les persones majors, sobre la
presència d'individus que es fan passar per tècnics d'alguna
companyia elèctrica per a obtenir diners. Els suposats tècnics
enganyen a les víctimes dient que han de canviar o revisar el
comptador de la llum i fins i tot, si les persones ho requereixen,
simulen que es posen en contacte amb els familiars per a
confirmar l'engany. Les quantitats que els fan pagar arriben
fins als 800 euros. La Policia aconsella que, en cas de ser
objecte d'un intent d'engany com aquest, es posen en contacte
directe amb la Policia (964 475 300) o amb els familiars, i que
exigisquen la identificació dels suposats tècnics. En cap cas
s'ha de donar diners.

ATROPELLAT UN POLICÍA LOCAL

La Policia Local de Benicarló deté a un individu per
participar en un presumpte delicte de lesions i intent
d'atropellament a un Agent de Policia. 

Al voltant de  les 8:00 h. la Policia Local de Benicarló va
rebre cridada telefònica d'un veí comunicant que havia una

baralla multitudinària en un bar pròxim a la N-340. Acudeixen
les patrulles al lloc i alguns dels participants en la presumpta
baralla, van eixir fugint en diversos vehicles, identificant
visualment al conductor d'uns dels vehicles d'origen colombià.
En la seua fugida va atropellar, presumptament, a una persona
que va haver de ser hospitalitzada després de ser ates pels
serveis sanitaris. Posteriorment, després de ser localitzat i
perseguit, va intentar atropellar  a un Agent de Policia, fugint
ell i el copilot, després d'eixir del vehicle, camp a través per
zona rural, assolint els Agents detenir  al copilot. Es instruïren
les oportunes diligències, passant el detingut a disposició
judicial.

AUGMENT DE LECTORS A LA BIBLIOTECA

Des de l’1 de gener, la Biblioteca Manel Garcia Grau de
Benicarló ha registrat 35.325 usuaris, un 10% més que en
el mateix període de l'any anterior. 

El nombre de préstecs també ha augmentat i s'ha arribat als
6.553. Així, les estadístiques dels primers mesos de l'any
sobre el nombre d'usuaris de la Biblioteca Municipal Manel
Garcia Grau confirmen l'increment sostingut d'usuaris que
està tenint la Biblioteca en els últims mesos. Aquestes xifres
suposen una mitjana mensual de 7.056 usuaris i diària de 334.
Si ho comparem amb l'any 2013, de gener a maig la mitjana
mensual va anar de 6.447 usuaris i la diària de 286. Sobre la
incorporació de noves adquisicions, durant aquests cinc
primers mesos de l'any s'han incorporat 687 exemplars a la
col·lecció de la Biblioteca, dels quals 608 són llibres i la resta,
79, són documents audiovisuals. De totes aquestes
incorporacions, 375 han estat adquirides per la Biblioteca i la
resta són donacions. Pel que fa al tipus de llibres, 470 són en
llengua castellana (314 per al públic adult i 158 per al públic
infantil i juvenil) i 75 en valencià (26 per a adults i 49 infantils i
juvenils).

BREUS
text i foto NATÀLIA SANZ
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ESPORTS LOCAL

El diumenge de matí es va disputar, a la Plaça de la
Constitució, el tradicional torneig 3x3 organitzat pel Club
Bàsquet Benicarló. Des de primera hora, l’afluència de
públic aficionat a aquest esport va ser constant. 

A destacar, en el plànol social, la participació d'alguns
jugadors que, procedents de l'esport escolar, han pogut gaudir
jugant amb amics que sí formen part ja del Club. Per açò
s'espera que després de gaudir del torneig, en la pròxima

temporada s'incorporen al club, on la diversió està
assegurada. 

Els resultats del torneig van ser els següents: 
Categoria benjamí: campió, boti boti; subcampió,

murciélagos. 
Categoria aleví: campió, bellotos; subcampió, pitufos 
Categoria infantil: campió, tir cómodo; subcampió, Ramón

Cid Club Basket.

La Plaça de la Constitució es va convertir en una pista de bàsquet

text i fotos VICENT FERRER

El passat divendres 6 de juny els alumnes d'Educació
Primària van celebrar el Dia Internacional del Medi
Ambient (5 de juny) amb diferents sortides.

L'alumnat del primer cicle (1r i 2n) van participar en el
projecte d’educació ambiental ”Camins d’aigua” anant
caminant fins la desembocadura de Barranquet i fer

l'observació del tram que va des de la petanca fins la mar.
Els alumnes del segon cicle (3r i 4t) van desplaçar-se fins

la Planta de Tractament de Residus a Cervera per visitar-l, ja
que les obres a la rambla de Cervera desaconsellaven fer el
projecte de Camins d'aigua.

Finalment l'alumnat del tercer cicle (5è i 6è) va anar al
Barranc d’Aigua d'Oliva en el seu tram que va des la AP/ fins
el camí de Càlig-Ulldecona per participar també en el  projecte
”Camins d’aigua”. Al mateix temps també van fer una visita
guiada al poblat ibèric del Puig de la Nau.

Va ser una diada molt interessant i educadora.

DIA DEL MEDI AMBIENT

text i foto CP Mestre Francesc Català
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LOCAL ESPORTS

L'atleta benicarlanda Cristina Ferrando ha estat
convocada per la Federació Espanyola d'Atletisme, per a
participar en els jocs del Mediterrani Sub 23, que se
celebraran els dies 14 i 15 de juny a Marsella. 

Una internacionalitat més per a la saltadora d'altura, que
fins avui ha assistit a totes les competicions internacionals de
les diferents categories en les quals ha militat. 

Després de guanyar les dues jornades de lliga de Divisió
d'Honor representant al seu club, el Playas de Castelló, amb
una millor marca d'1,83 metres en aquesta temporada, que
aconseguia diumenge passat 1 de juny en el Centre d'Alt
Rendiment de Serra Nevada, Cristina va a terres franceses
amb tota la il·lusió del món i poder batre la seua pròpia marca
personal 1,84 metres. 

El negatiu de l'expedició és que viatjaran en autocar el dia
abans de la competició, eixint des de Barcelona a les 13.30
hores. Vergonyós, sobretot després de saber que els “patea
pelotas”, si guanyen el Mundial,... només percebran 720.000
euros.

Atletisme: Cristina Ferrando en els Jocs del Mediterrani sub-23 de Marsella

text i foto VICENT FERRER

El regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Benicarló, Joaquín
Pérez Ollo, va presentar aquesta
setmana la Campanya Esportiva
Estiu 2014, que està dividida en sis
grans apartats, oferint al ciutadà un
ampli ventall de possibilitats per a la
pràctica de l'esport. 

Entre els actes estiuencs programats
destaca la Gala de l'Esport, per al
dissabte 28 de juny, on es donaran a
conèixer els millors esportistes del
passat any o el Campionat d'Espanya
de Motocròs el 6 i 7 de setembre. 

Set són els campus esportius que
s'ofereixen en col·laboració amb entitats esportives de la
ciutat: Campus Piscina Municipal, Campus de Basket,
Campus de Futbol Base, Escola de Ciclisme, Campus de Ball
Club Madison, Muévelo Espacio Urbano Mabel i Escola
d'Escacs. 

Com cada any, sense estar federat, es podrà participar en
campionats: Torneig Bàsquet Memorial Víctor Pratsevall;
Torneig d'Estiu de Futbol Sala (el més veterà); o els tres
tornejos a disputar en la Platja del Morrongo: Hándbol Platja,
Vóley Platja i com a novetat Water-Vóley. 

A nivell individual l'oferta conté cursos de balls i ritmes,
patinatge en línia, futbol sala-futbol 7, busseig i activitat física
adaptada. Als quals se suma l'oferta per a adults: ioga,

aerobic-step, latino-zumba, o busseig o la gimnàstica de
manteniment que s'oferirà de dimarts a dijous a la Platja del
Morrongo. 

Finalment el regidor va citar el Campus Diverestiu, del 30
de juny a l'1 d'agost, amb àmplia oferta esportiva i dividit per
edats, de 6 a 11 i 12 a 14 anys, a realitzar en les diferents
instal·lacions de la ciutat, a celebrar a les vesprades de 17.00
a 20.00 hores. 

Pérez Ollo va acabar indicant que l'àmplia oferta és fruit del
treball de col·laboració del seu departament amb els clubs de
la ciutat i que en totes les activitas l'apartat de seguretat per
als participants és primordial, per açò sempre recorda que és
convenient passar una revisió mèdica.

Presentada a l'Ajuntament de Benicarló la Campanya Esportiva Estiu 2014

text i foto VICENT FERRER

L'Estació Nàutica Benicarló–Peníscola ampliarà aquest
estiu les propostes d'oci incorporant a les seues activitats
el sup pilates. 

Aquesta versió permet entre altres beneficis aconseguir un
físic més fort, enfortir la coordinació, l'equilibri i brinda a més
enormes avantatges per a la salut. L'ampliació del ventall
d'activitats respon a l'objectiu de consolidar les localitats de
Benicarló i Peníscola com una destinació de turisme nàutic.
Amb el propòsit de donar a conèixer i impulsar aquesta nova
modalitat, l'Estació Nàutica Benicarló Peníscola celebrarà
diumenge que ve 15 de juny una jornada de promoció del sup
pilates a preus populars (5 euros). La cita tindrà lloc a partir de
les 9 del matí en la platja Sud de Peníscola i s'establiran tres
torns d'accés. Per a aquesta jornada nàutica, s'han dissenyat
grups d'un màxim de 15 integrants. Aquesta cita pretén servir
com posada de llarg d'una activitat que, si bé utilitza les taules
igual que el stand up paddle no contempla el desplaçament
sinó tot el contrari, ja que la taula està quieta i busca
principalment treballar el cos i realitzar esforç físic.

APOSTA PEL SUP PILATES DE L’ESTACIÓ NÀUTICA

text i foto NATÀLIA SANZ

La UPCCA ha treballat durant tot el curs escolar en la
prevenció del consum de drogues en col·laboració amb
els centres d'educació secundària. En total, s'han impartit
més de 100 hores als alumnes d'ESO centrades en la
informació general, la resolució de problemes o la
resistència a la pressió social.

Dins del treball de prevenció que realitza la UPCCA (Unitat
de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives), els
esforços se centren bàsicament en el sector de població més
jove, el que va dels 12 al 16 anys. Per aprofundir en aquest
treball, cada any es programen unes xarrades de prevenció
sobre drogues adreçades específicament a aquest sector de
població que serveixen per introduir els principals riscos als
quals s'exposen.

Durant les més de 100 hores de contacte directe amb els
joves, repartides entre tots els cursos escolars d'ESO dels tres
centres d'educació secundària de Benicarló, s'ha treballat en
funció de les característiques del grup, ja que segons l'edat els
riscos als quals s'exposen són diferents i, per tant, els
instruments de protecció, els coneixements que han de tindre
i la metodologia utilitzada també han de ser diferents.

Durant aquestes sessions s'ofereix informació sobre les
drogues més consumides en la nostra societat, l'alcohol, el
tabac i el cànnabis; i sobre la formació personal en la gestió
de les emocions, la resolució de problemes o la resistència a
la pressió de grup.

En el primer cicle de secundària, sobretot la idea és la de
conèixer conceptes clau des d'un punt de vista més general
per comprendre quin és el procés pel qual es pot
desenvolupar una addicció, amb exemples centrats en
l'alcohol i el tabac. L'altre aspecte de la intervenció és oferir
habilitats personals per resistir la pressió de grup i de la
societat, que ens pot influenciar de forma negativa en les
nostres decisions. En el segon cicle, la informació és molt més
concreta sobre com ens afecten les drogues, les
conseqüències de l'actual model de consum en els
adolescents i joves, així com reflexions obertes sobre el model
de festa, el policonsum de drogues o la desmitificació
d'afirmacions al voltant de l'alcohol o el cànnabis.

En les xarrades s'emfatitza sobretot en el missatge de
retardar al màxim l'edat d'inici del consum de qualsevol
substància, mitjançant habilitats personals de protecció,
d'autoafirmació i de manteniment de les nostres posicions. I
en cas d'haver consum, es presenten habilitats i estratègies
per reduir els riscos associats a les drogues, com per exemple
ser autocrític amb l'objectiu del consum, presentar pautes de
protecció quan se surt per la nit o mesurar les expectatives de
la festa.

La UPCCA agraeix a tots els centres educatius de
secundària, tant a l'equip directiu com a la resta de professors,
la disposició a col·laborar amb aquest servei que ofereix la
Regidoria de Benestar Social, així com la importància que
donen a la prevenció i al desenvolupament d'hàbits de vida
saludables entre l'alumnat.

PREVENCIÓ CONTRA LES DROGUES

text i foto NATÀLIA SANZ
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tercera prova, va dir Miralles, era una
memòria, per la qual cosa “va voler
parlar amb la directora del centre de
discapacitats profunds perquè els hi
ensenyara les instal·lacions, perquè mai
havia estat en les mateixes i conèixer la
memòria del que estan portant a terme
juntament amb la programació del
centre”. Per a això es va sol·licitar
autorització a la directora de l’OACSE,
Almudena Egea, i posteriorment es va
acudir a la residència el Collet, on la
directora els va acompanyar per les
instal·lacions i va explicar la
programació de les activitats i també la
memòria. 

La portaveu socialista va recalcar
que “no s'ha vulnerat el principi d'igualtat perquè dues de les
persones que es van presentar a aquesta oposició són
treballadors de l’OACSE, pel que tenen accés a aquesta
documentació”. En aqueix sentit, va afirmar que “les
acusacions que ens fa el Partit Popular són que es va fer ús
del càrrec per a afavorir a una persona, quin ús del càrrec?
és que si no haguera anat Filo no li hagueren ensenyat la

documentació?”, va indicar. La socialista va lamentar que
s'estiga incidint en aquests fets “sense transcendència quan
estan passant altres coses molt greus en el consistori.
Només cal recordar els dos milions d'euros que haurà de
pagar el consistori pel cas ODEMIRA per no presentar-se en
un judici. I encara no ha dimitit ningú ni han contestat al
tema, ni hi ha responsabilitats polítiques”.

ve de la pàgina anterior

Quina manera d'estudiar. No paro. Des de que tinc ús de
raó els mesos de juny i setembre són els més estressants de
l'any. Però especialment aquest en que ara mateix ens
trobem, centre neuràlgic de la vida de l'estudiant on els minuts
són aprofitats al màxim. La nostra activitat cerebral es troba en
el seu màxim apogeu i tirem la resta perquè volem resoldre en
un mes tot allò que no hem estat capaços d'enllestir en nou.
Però no hi ha manera. Nosaltres, els estudiants amb solera i
experiència, sabem que el curs acadèmic és un tràmit
temporal que s'ha de dedicar, bàsicament, a fer vida social i
mantindre vives les relacions personals. És una època de l'any
al llarg de la qual es comparteixen vivències i experiències.
L'estudi queda en un segon pla perquè l'ambient universitari
és així i enriqueix molt més una bona tertúlia amb els
companys de classe que no una tediosa lliçó d'Introducció a
l'Ordenament Jurídic, per exemple. Els estudiants com jo
tenim assumit que el mes de juny s'ha de dedicar plenament a
estudiar. Al llarg del curs també anem arreplegant apunts i els
anem enllestint per al dur sisè mes de l'any. Ara mateix estic
estudiant, però no vull descuidar la meua col•laboració a
aquesta gran publicació que m'ha obert les portes a la pràctica
periodística. Així també em val per a practicar l'escriptura.

No tinc moltes coses a dir perquè no estic al poble, però
amb això de les xarxes socials i les noves tecnologies m'he
assabentat d'algunes coses que els vull transmetre encara
que potser tothom ja sap.

Com algú -no jo- va escriure la setmana passada a
aquestes pàgines, Luis de la Haba és el nou entrenador del
Benicarló. Quan li ho vaig contar al papa, no va fer cap
comentari, així que no puc dir pràcticament res d'ell. Es veu
que va jugar algunes temporades amb lo primer equip. Un

amic em va contar que eixa època hi havia un grup
d'aficionats, amics del jugadors, que animaven a l'equip amb
cançons collita pròpia i que una acabava així: "de la Haba la
prepara, de la Haba la prepara y Carrillo mete gol". 

Diumenge passat es va celebrar la festa de final de
temporada del Benicarló Base Futbol, encara que m'han dit
que no han acabat la lliga tots els equips. Com sempre, el lloc
escollit va ser la pista annexa al pavelló poliesportiu. Més de
set-centes persones es van congregar a aquesta cita del futbol
local, al final de la qual es va fer una repassada de tots els
equips del club, que en són divuit. 

Els sis juvenils que aquest any han acabat, faran la
pretemporada amb el primer equip per tal que el nou
entrenador els puga valorar i, com diria un antic corresponsal
de premsa, ponderar. Aquesta és una molt bona notícia.

El club està fent un gran esforç per tal d'aconseguir que el
davanter Felipe es quede i no se'n vaja a algun equip d'inferior
categoria que el puga temptar. Esperem que hi haja sort.

Diuen que el Peníscola vol formar un equip amb
aspiracions. Això dins del món futbolístic vol dir que tenen la
ferma intenció de pujar a la primer regional. Per tal
d'aconseguir aquesta fita sembla que pretenen un parell de
jugadors del nostre equip, un d'ells prou lligat al patrocinador.
Parlant amb gent que n'entén de futbol més que jo, tenim
recanvi per a tots dos.

Definitivament sembla que el davanter Dani Tacón s'ha
deixat temptar pel l'or vinarossenc i la propera temporada
militarà a l'equip d'eixe poble. Jo li desitjo tota la sort del món.
Sobretot a l'hora de cobrar. 

Au, ja està bé. Vaig a seguir estudiant. Al papa fa quatre
dies que no el veig. Barna és molt gran i jo no el puc controlar,
que tinc feina. La mama ni ens ha trucat.    

FOTO: Els juvenils que han acabat enguany: Genís,
Chavalera, Palau, Jairo, Fran i Rico.

ESTRÉS!!
text VICENT T. PERIS
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El Grup municipal del Partit Popular a Benicarló ha
acusat la regidora socialista Filo Agut d'aprofitar la seua
posició com a edil a l'ajuntament de la ciutat per a
“beneficiar un familiar” que participava en el procés de
selecció de personal per a una borsa d'ocupació de
psicòleg en l'Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats. Els populars han qualificat aquest fet
com una mostra inequívoca de falta “d'ètica” de la edil
socialista i han exigit que es depuren responsabilitats”.

Segons el regidor del PP Pedro García els fets van
ocórrer el 23 de maig, quan la regidora Filo Agut va sol·licitar
conèixer una informació relativa al funcionament del centre
de profunds, pel que la directora del mateix la va emplaçar a
anar a l'endemà al matí. La regidora socialista “es va
desplaçar a l'endemà amb un familiar” i van sol·licitar veure
la programació del centre al que la directora no es va negar,
si bé els va advertir que el material no es podria traure de les
instal·lacions. Pel que sembla la edil i el seu acompanyant
haurien pres fotos de la documentació. 

ANUL·LACIÓ DEL PROCÉS

“A la vista dels fets, el 28 de maig es van reunir els
components del tribunal i el secretari de l'ajuntament, i en

vista de l'escrit de la directora del centre, van decidir
descartar la tercera prova”, va indicar García. En aquest
sentit, van considerar que s'havien produït uns “fets
irregulars” en relació amb aquesta part de l'examen, ja que
la documentació que havien sol·licitat veure Agut i el seu
acompanyant “guardava relació amb aqueixa prova”, per la
qual cosa van considerar que de seguir endavant es podria
vulnerar el principi d'igualtat de la resta d'aspirants. Per a
l'edil popular aquests fets són “molt greus”, ja que aquesta
circumstància també “ha perjudicat a altres persones que
també concorrien en el procés” i considerava que no hi ha
cap antecedent similar pel que fa a això. 

“Crec que el PSOE és sabedor de la gravetat d'aquests
fets i poden valorar les mesures a prendre, atés que han
ocasionat un greuge a altres persones que estaven
preparant aqueixes altres proves, i ara s'ha hagut d'anul·lar
el procés”. 

LA INFORMACIÓ ÉS PÚBLICA

El grup socialista de l'Ajuntament de Benicarló ha
contestat a l'acusació ràpidament. La portaveu socialista.
Xaro Miralles, va detallar que la edil Filo Agut va acompanyar
la seua nora a consultar una documentació a l’OACSE “que
és pública”. En aqueix moment, va assegurar, ja s'havien
realitzat dues proves de l'oposició de psicòleg, en les quals
havia obtingut la màxima puntuació entre els aspirants. La

text REDACCIÓ

OPOSICIONS ENVERINADES?

Dissabte 31 de Maig, a la piscina municipal de Vinaròs,
es va disputar per primer cop el Trofeu Sant Joan i Sant
Pere (copa Marcelino Fuster) de categoria aleví. En aquest
trofeu, també podien participar exclusivament com a
control de temps nedadors d’altres categories que
estigueren prop de mínimes nacionals. Va reunir a 90
nedadors de 8 clubs. 

Amb l’equip benicarlando, dirigit per Myriam Martínez,
participaren 7 nedadors alevins: Laura Jiménez, Nerea Martín,
Marina Segura, Alicia Sorlí, Sergi Saura, Pablo Ebrí i Víctor
Montserrat. 

També participaren, dirigits per Lucía Vicente, els nedadors
infantils Marc Vea i Ester Segura amb la finalitat d’intentar
mínimes nacionals de la seua categoria. 

Marc Vea va aconseguir la mínima nacional dels 200 braça
amb un temps de 2.35.06 M que, a més a més , és el nou
rècord del Club Natació Benicarló en piscina curta. Ester
Segura va fer una molt bona marca als 200 lliures (2:18.81 M)
no molt lluny de la nacional de la seua edat.

Entre els alevins de l’equip destacaren: Laura Jiménez amb
una molt bona marca als 100 esquena (1.18.04 M) que li va
permetre obtindre la medalla d’or en aquesta prova i Pablo
Ebrí que va aconseguir la medalla de plata als 100 braça.

TROFEU BENICARLÓ: CAMPIONAT PROVINCIAL
BENJAMÍ, AMB ESPECTACULAR DEMOSTRACIÓ DE
DAVID GARCÍA

El passat cap de setmana (7-8 de Juny) a la piscina
municipal de Benicarló es va celebrar el tradicional trofeu
Benicarló de categoria benjamí que va ser també el campionat
provincial de la categoria. Aquest trofeu, organitzat pel Club
Natació Benicarló, és el referent a nivell provincial de la
categoria benjamí. Participaren 136 nedadors de 9 clubs de la
província.

El Club Natació Benicarló, dirigit per Lucia Vicente, va
presentar un equip format per 17 nedadors: Sara Troncho,
Blanca Zorrilla, Noemí Verge, Maria Verge, Henar Àvila, Hugo
Desir, Eva Valdearcos, Marta Cheto, Laura Verge, Óscar
García, Joan Martín, Oriol Lluch, Dylan Villanueva, Diego
Pérez, Sara Vea  David García i Isaac Vendrell. L’equip, molt
motivat per nedar a casa,  va tindre una molt bona actuació i
va obtindre nombroses medalles. El nedador més destacat del
trofeu va ser, indiscutiblement, David García que va guanyar
les 3 proves individuals en les  quals va participar (100 i 400
lliures i 200 estils). També varen obtindre medalles individuals
Óscar García, Sara Vea, Eva Valdearcos, Diego Pérez i Sara
Troncho. Als relleus els equips del CNB obtingueren el bronze
als 4x50 lliures masculí i 4x50 estils, masculí i femení.

PRÒXIMES COMPETICIONS:
TRAVESSIA DE SANT PERE AL PORT DE BENICARLÓ,

DIUMENGE 15 JUNY 
FASE PROVINCIAL JOCS ESPORTIUS A LA PISCINA

PROVINCIAL DE CASTELLÓ, 14-15 JUNY.

text i foto CNB

COPA MARCELINO FUSTER, A VINARÒS, AMB MÍNIMA NACIONAL DE MARC VEA ALS 200 BRAÇA
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El cap de setmana passat els joves
corredors de la Unió Ciclista
Benicarló es van desplaçar fins a la
capital de l'Alt Palància, Sogorb, on
van participar en la quarta prova de la
temporada. 

En aquesta ocasió les classificacions
van ser les següents: 

Daniela Grañana Sorlí (promeses 2n
any), 3ª gimcana i 2ª carrera. 

Andrea Grañana Sorlí (promeses 2n
any), 6ª gimcana i 3ª carrera. 

Marcos Alonso Samper (aleví primer
any), 4t gimcana, 2n carrera. 

Sara Grañana Sorlí (infantil primer
any), 8ª gimcana i 2ª carrera. 

Marc Arnau Balaguer (infantil primer
any), 15é gimkana i 3r carrera. 

Raúl García Calvet (infantil primer
any), 3r gimkana i 1r carrera. 

Bons resultats de l’Escola de Ciclisme UC Benicarló a Sogorb

text i foto VICENT FERRER

L’alumnat de tercer de PDC de l’IES Joan Coromines va realitzar
la passada setmana una sortida a Peníscola. De bon matí es va eixir
de la porta de l’institut per anar a peu fins el Castell del Papa Luna.
Allí van poder visita les instal·lacions de l’edifici més emblemàtic de
la comarca i van poder aprendre alguna cosa més sobre la vida del
Papa Luna. Van aprofitar l’ocasió per visitar també una exposició que
hi ha sobre l’ordre dels Mestres del Temple, molt didàctica i força
interessant. A continuació, l’estada va continuar amb un recorregut
detingut pel Museu Marítim. El seu director, el senyor José Miguel
Zurita, hi va fer una magnífica introducció sobre les instal·lacions
(antigues escoles del poble) i sobre tot el que s’hi va poder veure:
mapes cartogràfics, models diferents d’arts de pesca, explicacions
sobre la nostra costa i un aquari amb algunes espècies marines
representatives de la zona. Després hi va haver una mica de temps
lliure i ja ben cansats, prop de les dues es va tornar cap a l’institut.
Una magnífica jornada que caldrà repetir!

EL PDC DEL COROMINES A PENÍSCOLA

text i foto Noèlia Foix Bellot, alumna de tercer




