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Diumenge passat es va celebrar a Aldaia el Campionat
Autonòmic d'Escoles de Ciclisme, en el qual van
participar quatre alumnes del Club Ciclista Deportes
Balaguer de Benicarló. 

Els resultats dels benicarlandos van ser els següents: 
Judit Mulet (principiants 2n any), 7ª gimcana i 10ª carrera. 
Izán Monroig (principiants 2n any), 4º gimcana i 9a carrera. 
Francisco Vidal (infantil), 36é en carrera. 
Isabel Balaguer (infantil 2n any), 5ª carrera.

El Club Ciclista Deportes Balaguer va participar al Campionat Autonòmic

text i foto VICENT�FERRER

Amb la presentació, per part de l'organització, als equips
participants del reglament i característiques del mateix,
divendres passat es va donar el tret d'eixida a la 33ª edició del
degà dels tornejos estivals benicarlandos. Finalment són 12
els equips inscrits, que repartits en dos grups de 6 es jugaran,
en una lligueta tots contra tots en cada grup, les vuit places
d'accés als quarts de final, passant els quatre millors de cada
grup. La configuració dels grups queda així: GRUP A:
Superpint/Maritur, Macadam/Neptuno, Hostelmar, Marroc
Nostrum, The Caramels i Brasería Sant Gregori. GRUP B:

Penya XQSÍ, La Isla Peñíscola, Peluquería Mª José/Fruites
Ximo, Plantacar/Neptuno, Descansa i Bar Candil/Mapfre. Els
premis en disputa seran, a més de molts trofeus tant
individuals com d'equip: 20 menjars o sopars patrocinats pel
Restaurant Sant Gregori, un equipatge complet de futbol sala
donat per Esports Arín i la inscripció gratuïta per a la pròxima
edició del torneig, a triar per ordre de classificació pels 3
primers classificats. També col·laboren com a patrocinadors
del torneig les empreses IFF Benicarló i Ergono i l'àrea
d'Esports de l'Ajuntament de Benicarló. Els partits comencen
el dimarts 1 de juliol i el torneig es perllongarà fins l'1 d'agost,
amb partits a les 22 i 23h en la tradicional pista del Marynton,
al Passeig Marítim.

EL XXXIII TORNEIG D'ESTIU DE FUTBOL SALA CIUTAT DE BENICARLÓ, EN MARXA

text i foto GREGORIO�SEGARRA
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El Síndic de Greuges ha suggerit l'Ajuntament de
Benicarló que reconsidere la seua política
d’embargament de les prestacions econòmiques
individuals, que ell mateix atorga, quan aquestes van
destinades a pal·liar situacions d’exclusió social.

Un ciutadà va interposar una queixa davant el defensor
del poble valencià denunciant que el consistori havia
requisat a la seua família 119 euros en concepte de

“compensació d'impostos” dels 150 reportats com ajuda per
al mes de gener. Aquesta confiscació va fer que la seua
família es quedara “sense ingressos per a subsistir”. Segons
la queixa “aquesta confiscació es va realitzar sense previ
avís, sense possibilitat de recurs, i sense comunicació als
serveis socials de l'Ajuntament”, el que va motivar que
l'afectat reclamara a l'Ajuntament la devolució del confiscat.
La resposta en aquest cas del consistori va ser que l'única
manera d'extingir els deutes tributaris és mitjançant el
pagament, prescripció, compensació o condonació, de
manera que l'Administració tributària compensarà d'ofici els
deutes tributaris que es troben en període executiu”.

text REDACCIÓ

EL SÍNDIC REPRÉN L’AJUNTAMENT ALTRA VOLTA

NOVA MÍNIMA NACIONAL DE SERGI SAURA

Els passats 28-29 de Juny , a la piscina olímpica de Sedaví,
es disputaren els jocs esportius de la comunitat valenciana
(campionat autonòmic de la categoria aleví). L’equip
benicarlando, dirigit per Myriam Martínez, va presentar un total
de 7 nedadors: Laura Jiménez, Nerea Martín, Marina Segura,
Alicia Sorlí, Sergi Saura, Raúl Carbó i Pablo Ebrí. 

L’equip benicarlando va tindre una molt bona actuació
global per a satisfacció de la seua entrenadora.

L’equip femení va fer unes grans marques als relleus de 4
x200 lliures (sisena posició final) i als relleus de  4x100 lliures
(cinquena posició final). Individualment s’ha de destacar una
molt bon campionat d’un, cada cop més competitiu, Sergi
Saura, que va fer unes marques molt respectables ja als 100 i
200 lliures, aconseguint també la seua segona ms una gran
strar que les seues marques i de marina seguraínima nacional
als 200 lliures; Molt bona actuació també del bracista Pablo
Ebrí, millorant de llarg els seus registres; d’una altre cop en
gran forma, Marina Segura, que va demostrar que és una gran
crolista i de Laura Jiménez que va fer una gran prova de 100
lliures, sols a 1 seg de la mínima nacional.

GALA DE L’ESPORT DE BENICARLÓ

Dissabte 28.06.2014 a l’auditori municipal de Benicarló es
va celebrar la gala de l’esport Benicarlando. El nedador Marc
Vea, com a millor esportista del club i el vicepresident del club
Xavier Rodríguez, foren els representants de la nostra entitat
a la cerimònia.

Amb el suport dels familiars i dels membres de la junta
directiva allí presents, reberen el pertinent guardó de mans del
regidor d’esports, Ximo Pérez Ollo.

PRÒXIMES COMPETICIONS:
CAMPIONAT AUTONÒMIC ABSOLUT A VALÈNCIA 5 i 6

JULIOL de 2014

text i foto CNB

JOCS ESPORTIUS A SEDAVÍ (CAMPIONAT AUTONÒMIC ALEVÍ)
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A pesar del raonament de
l'executiu local benicarlando, des del
Síndic es recorda que aquestes
ajudes van destinades a persones o
famílies amb l'objecte de “pal·liar una
situació greument deteriorada,
d'urgent necessitat o amb greus
problemes específics que afecten a la
seua autonomia personal, social i
econòmica, i que no puguen resoldre
amb mitjans econòmics propis, a fi
d'aconseguir el seu normal
desenvolupament humà i social”. Des
del defensor del poble valencià es
considera que la situació és “un poc
incoherent, atés que, d'una banda els
consistoris concedeixen aquestes
ajudes econòmiques d'emergència a
determinats ciutadans, per la seua
situació d'emergència, i
posteriorment, l'ajuntament rescata
aqueixos diners amb una ordre
d'embargament o compensació al
detectar que el beneficiari de l'ajuda
té un deute pendent”. De la mateixa
manera, remarca que “la prestació
econòmica no cobreix per complet la
necessitat plantejada, ja que en
aquest cas ascendeix a un total de
300 euros, pagats 150 al gener i 150
al febrer, de tal forma que si per
compensació d'impostos, el
consistori trava 119 euros d'aqueixos
150 atorgats al febrer, no s'està
satisfent la cobertura de les
necessitats bàsiques de subsistència
dels ciutadans que, per falta de
recursos, no poden plantar cara a les
despeses específiques necessaris
per a cobrir aquestes necessitats, a fi
de prevenir, evitar o pal·liar
situacions d'exclusió social. En
aqueix sentit, aquesta institució,
considera que donada la naturalesa
d'aquest tipus d'ajudes, “la norma
que les regula hauria d’atribuir-los el
caràcter de inembargable, ja que van
dirigides a satisfer les necessitats
bàsiques dels seues destinataris”.
En conseqüència, el Síndic
recomana al consistori que “valore la
possibilitat d'establir, per normativa
pròpia, el caràcter de inembargable
a les Prestacions Econòmiques
Individuals, atenent a la pròpia
naturalesa de les ajudes”. 

ve de la pàgina anterior

El cap de setmana passat es va celebrar a Granada el
Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica, en el que va
participar el Club Mabel Benicarló amb 12 gimnastes,
aconseguint totes elles penjar-se algun metall. Un any
més l'actuació de María Añó va ser excel·lent en sumar sis
medalles d'or. L'equip que entrenen Manola Belda i Blanca
López aconsegueix els seus èxits gràcies al continuat
treball  i entrenaments.

María Añó va realitzar un brillant campionat que la va portar
al més alt del podi, proclamant-se Campiona d'Espanya
absoluta en categoria infantil. En les finals per aparells va
guanyar l'or en cèrcol, maces i cinta; guanyà el campionat per
equips igual que formant part de l'equip autonòmic.

Categoria aleví
Leire Rovira, tercera Campionat Espanya; tercera en el

concurs general (suma dels tres aparells: pilota, corda i mans
lliures); medalla d'or en les finals de pilota i corda;

subcampiona d'Espanya i per autonomies.
Alba Ciurans, una inoportuna lesió la va fer abandonar en

la competició individual; medalla de plata en la final per
autonomies.

Judith Prada de Conflent, excel·lent competició
aconseguint medalla d'or en cèrcol, concurs general i final per
aparells; plata per equips i per autonomies.

Patricia Saura, la més xicoteta va destacar en cèrcol
aconseguint la quarta plaça en el concurs general i cinquena
en la final per aparells; plata en la general per autonomies.

Categoria infantil
Noa Ros, quarta en la general a una desena de la segona;

el seu equip va quedar tercer d'Espanya i va sumar medalla de
bronze en la final de maces; i per autonomies amb l'equip va
aconseguir l'or.

Helena Andrei, campiona d'Espanya per equips aportant la
seua nota en corda i mans lliures; or en la final de mans lliures
i corda; per equips en l'autonòmic va aconseguir medalla d'or.

Marta Gimeno, excel·lent competició en el concurs general;
per equips en el nacional medalla de bronze i per autonomies
medalla d'or.

Sofia Zanón, plata en la final de corda i bronze en la general
per equips; per autonomies medalla d'or.

Categoria Junior
Lia Rovira i Sara González, van classificar al Club Mabel en

cinquè lloc i tercera per autonomies.
Lia Rovira, que va acudir després d'una greu lesió, va

aconseguir classificar-se entre les 10 primeres juniors
d'Espanya en el concurs general.

Claudia Mata, va aconseguir classificar-se tercera
d'Espanya per equips en categoria sèniors i va obtenir el
bronze en la classificació per autonomies.

Gimnàstica Rítmica: Gran èxit del Club Mabel en el Campionat d'Espanya

text VICENT�FERRER



Juan Herrero Osuna, del Club
Hándbol Benicarló, a qui en
alcalde va lliurar el trofeu. 

I va arribar el moment de
conèixer al millor esportista 2013,
que presentaven les entitats
benicarlandas: José Manuel
Pellicer Cervera, Moto Club
Benicarló; Diego Sánchez
Llorach, Club Tennis Benicarló;
Vicente Villarroya Palatsí, Club
Escacs Benicarló; Marc Veja
Royo, Club Natació Benicarló;
Paula Cruz Forés, Club
dŽAtletisme Baix Maestrat; Raúl
García Calvet, Unió Ciclista
Benicarló; Nassim L'Habbas i
Nayara Palazón, Club Madison; Equip Infantil Masculí del Club
Hándbol Benicarló; María José Agulleiro Gozalbo, Club de
Pesca Submarina i Apnea Maestrat; Oscar Bueno Robles,
Club de Pesca Esportiva El nero; Javier Navarro Ortiz,
Benicarló Base Futbol; Juan Carlos García Grau, Club
Petanca Benicarló; María Añó Baca, Club Mabel; Sebastià
Ferrer Fernández, Club Esportiu Kaiden; Julián Balaguer
Arrufat, Club Deportes Balaguer; Ibai Ferrer Jovan, Club Judo
& Jiu-Jitsu; Manoli Tarragó Marquès, Club Petanca Boles i
Bochas; Aitor Martínez Fantova, Club Bàsquet Benicarló;
Javier de la Font Llopis, Club Triatló Basiliscus; i fora de

concurs Isabel Sánchez Ordoñez, Gimnàstica de la Tercera
Edat. El jurat va donar com a guanyador a la gimnasta de 12
anys María Añó Baca, del Club Mabel Benicarló, guanyadora
de diversos ors en els Campionats d'Espanya. L'alcalde li va
lliurar la distinció. 

Abans que l'alcalde tancara l'acte amb les paraules
d'agraïment a tots els esportistes benicarlandos, es va retre
homenatge al regidor d'Esports, Joaquín Pérez Ollo, que ha
anunciat que no seguirà com a tal, qui emocionat per la
sorpresa va rebre el calor de tots.
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L'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, ha valorat de forma "positiva" la
decisió de l'empresa ACS de renunciar a la
concessió de l'explotació de
l'emmagatzematge subterrani de gas
natural Castor i considera que l'anunci
"demostra que teníem raó i que els sismes
que estan patint els municipis de la zona
estaven provocats pel Castor". Domingo
ha advertit que "ara queda per conèixer la
decisió del Banc Europeu d'Inversions,
que és qui ha d'aprovar la retirada de
l'empresa". "Si ho fa, l'Estat haurà de
decidir el futur de la planta gasística", ha
dit. Malgrat tot, el primer edil de Benicarló
considera que, de moment, s'ha produït
"un pas important perquè l'empresa se’n
vaja fora de la nostra comarca".

D’altra part, Compromís va presentar una
moció al Ple de la passada setmana que va
comptar amb el consens de tots els grups
municipals en el ple del dijous a la nit. La
moció partia de l'anunci del conseller
d'Indústria, Comerç, Turisme i Ocupació,
Màxim Buch, que va dir que la Generalitat
invertirà 200.000 euros en accions enfocades
a promocionar tots aquells municipis que es
van veure afectats pels terratrèmols dels
últims mesos. «Amb aquestes declaracions
s'està reconeixent l'impacte negatiu que la
planta Castor i els moviments sísmics han
provocat sobre el turisme, principalment en
les poblacions costaneres», va assenyalar la
secretària local de Compromís, Marta
Escudero. Aquest pressupost de 200.000 euros aniria dirigit a
contrarestar les repercussions negatives de la planta Castor
sobre el sector turístic en la temporada estival a Benicarló,
Peníscola i Vinaròs. «Evidentment el treball de la Conselleria
de Turisme és potenciar i dinamitzar al màxim un sector vital
com és el turisme, invertint el pressupost necessari per a
portar a terme aquestes accions. Però en aquest cas concret
no podem admetre que siga la Generalitat Valenciana, amb
els diners dels impostos de la tota la ciutadania, la que plante
cara a un perjudici que ha generat una empresa privada, la
responsable de la planta Castor», va apuntar Escudero.
«Aqueixos diners han d'arribar a les nostres poblacions
perquè hem de plantar cara a la publicitat negativa que ens ha
ocasionat la planta, però és l'empresa Escal-UGS,
responsable del Castor, la que ha de pagar, ja que ha quedat
demostrat que és la causant dels terratrèmols, del risc derivat
d'ells i de l'alarma social generada», va concloure.

Fonts oficials del BEI han confirmat que l'entitat, que a més
d'invertir en el projecte ho avala, està analitzant tots els

aspectes i “prendrà una decisió que reflectisca els seus drets
i obligacions” sobre la base dels contractes financers i “el
marc regulatori” sobre l'abandó de projectes. No en va, el BEI,
així com la resta d'inversors (el primer va subscriure 300
milions dels 1.400 que es van emetre en bons el 30 de juliol
de l'any passat, a més d'altres 200 per a garantir l'operació)
han de donar a Escal UGS una autorització prèvia abans que
aquesta sol·licite formalment al Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme la renúncia a la instal·lació. I tots s'arrisquen a perdre
part de la seua inversió. El fullet de Watercraft Cabdal SA, la
societat amb seu a Luxemburg que es va formar per a
subscriure els bons d'inversió, arreplega, en aquest mateix
document, que hi ha “factors de risc” per a les signatures
inversores que poden impedir a Escal UGS a retornar tot el
rebut. En aquest sentit, el BEI es troba entre l'espasa i la
paret. D'una banda, és inversor (amb 300 milions) i per una
altra garanteix la inversió (amb 200 milions), pel que, en el cas
que Escal UGS no reba de l'Estat prou com per a retornar els
1.400 milions, perdria part d'aquests últims. La resta de la
garantia correria a càrrec d’ACS

ESCAL RENÚNCIA AL CASTOR

text REDACCIÓ

ve de la pàgina anterior
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Dijous 10 de juliol a les 19.00 al
Mucbe, es presenta  a Benicarló 'El
Colp' un curtmetratge on avui es
converteix en ahir després del
tancament de RTVV. L'últim curt de
Fèlix Tena amb Sergio Caballero,
Sara Vallés i el jove debutant Nicolau
Tena. El Colp està inspirat en el
tancament de Ràdio Televisió
Valenciana, on Félix Tena va dirigir el
programa Medi Ambient.

“La nit del tancament vam viure la
impotència i la indignació davant un
malson molt real, en una atmosfera
asfixiant que recordava a un colp
d'estat”, explica el director i guionista. La
història del colp arranca amb la imatge
d'un xiquet enfront de la televisió,
mentre els seus pares preparen la taula
per a sopar. De cop i volta, els membres
d'aquesta família es queden
impressionats pels estranys successos
que veuen en la pantalla del televisor.
Uns fets sorprenents que canviaran les
seues vides per a sempre. “És com un
retorn al passat, una involució per
causes alienes als protagonistes, però
sense abandonar el present, sense
viatge en el temps i sense el DeLorean
de Michael J. Fox a Regreso al futur”,
apunta Tena.

Fèlix Tena és periodista i guionista.
Va treballar durant 22 anys en RTVV. Ha
escrit i dirigit els documentals Els
camins de Cavanilles i Sorolla, el pintor
de la llum. Seus són també els
curtmetratges Planeta Xufa (estrenat en
la XXXII Mostra de València-Cinema del Mediterrani) i Peixos
(treball sorgit d'un taller de guió de la Fundació SGAE impartit
per Michel Gaztambide a València), a més de participar com
ajudant d'adreça en els llargmetratges Zhao (guardonat en el

XI Festival de Màlaga) i Karting. D'altra banda, Tena ha
treballat en mitjans escrits, com La Fulla del Dilluns i El Temps.
Ha estat guardonat amb el Premi Jaime I de Periodisme i el
Premi Casa Mediterrani del Ministeri d'Afers exteriors.'. 

ES PRESENTA A BENICARLÓ EL DARRER CURT DE FÈLIX TENA

text i foto NATÀLIA SANZ

L'Auditori Municipal “Pedro Mercader” va acollir
aquest passat dissabte de vesprada la Gala de l'Esport
Benicarlando, per a premiar als més destacats durant
l'any 2013. 

Com a millor esportista va ser elegida María Añó Baca del
Club Mabel; el premi a la millor trajectòria esportiva va ser per
a Juan Herrero Osuna, presentat per Club Hándbol Benicarló;
i el millor club del passat any va ser el Club Hándbol
Benicarló. Un acte que va tenir com a sorpresa l'anunci de
l'adéu, després de dues legislatures, del regidor d'Esports,
Joaquín Pérez Ollo, qui molt emocionat va rebre el suport de
totes les entitats per la seua magnífica labor. En els entreactes
van actuar els integrants del Grup de Teatre d'Afanias amb
una mostra de l'obra Olimpic Games, que va fer gaudir al
públic assistent. 

També es van donar distincions per a Elías Tena Pérez,
Campió d'Espanya de recorreguts de caça; a l'equip de
frontenis del Club de Tennis Benicarló format per Nacho
Vicente Fibla i Carlos Monfort García, Campions d'Espanya;
per a Cristina Ferrando Forés, subcampiona dels Jocs del
Mediterrani en salt d'altura, arreplegant el trofeu la seua
germana Beatriz; a Marc Maluenda Marín i Angel Troncho
Beltrán, després de participar en el XXI Torneig Blue BBVA i

aquests, com a jugadors del Vila-real, van regalar a
l'Ajuntament un submarí groc; al Club d'Activitats
Subaqüàtiques Mare Nostrum, que cada any neteja els fons
de la platja del Morrongo i a qui escriu aquesta crònica per la
difusió de l'esport benicarlando en la premsa. 

La gala va ser conduïda per la periodista benicarlanda
Irene Pitarch, qui va ser l'encarregada d'anar cridant als
aspirants al premi de millor entitat esportiva solament es van
presentar quatre entitats: Club Natació Benicarló, Club
Atletisme Baix Maestrat, Club Hándbol Benicarló i Club
Bàsquet Benicarló, sent el guanyador: el Club Hándbol, rebent
el seu president Enrique Bayarri Ayza el trofeu de mans de
l'alcalde Marcelino Domingo. 

A continuació es van presentar les persones que accedien
al premi a la millor trajectòria esportiva: Javier Najarro
Castillejos, Moto Club Benicarló; José Miguel Aicart Ramón
(mort, arreplegant premi el seu fill), Club Escacs Benicarló;
Jesús Angel García Manzanal, Club dŽAtletisme Baix
Maestrat; Angela Gómez, Club Madison; Juan Herrero Osuna,
Club Hándbol Benicarló; Francisco Fernández Moreno, Club
de Pesca Esportiva El Nero; Angel Checa Peña, Club
Esportiva Kaiden; Angel Santiago Sánchez, Club Deportes
Balaguer; Eduardo Lacasa Mas, CAS Mare Nostrum
Benicarló; Virginia Domínguez López, Club Petanca Boles i
Bochas; José Luis Ayza Castell, Club Bàsquet Benicarló; i
Armando Badi, Club Triatló Basiliscus. El guanyador va ser:

Gala de l'Esport Benicarlando
text i fotos VICENT�FERRER
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-La Guàrdia Civil de Benicarló (Castelló) ha detingut a una
persona, veí de Peníscola, com suposat autor d'un delicte
d'estafa, usurpació d'estat civil i falsedat de document públic,
ja que està acusat de suplantar la identitat d'un altre a l'hora
de realitzar la declaració de l'Impost de la Renda de les
Persones Físiques (IRPF) per a cobrar la seua devolució.
L'actuació es va iniciar arran d'una denúncia presentada en la
Caserna de la Guàrdia Civil de Benicarló en la qual una
persona informava que havien suplantat la seua identitat per a
cobrar la devolució fiscal pertanyent a la renda 2013, segons
va informar la Benemèrita en un comunicat.

-La Guàrdia Civil ha imputat a un veí de Benicarló, com
suposat autor d'un delicte contra la flora i la fauna marina.
L'actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar per part del Servei
de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Vinaròs,
quan es trobava realitzant servei de vigilància del litoral, van
observar que en una zona del terme municipal de Benicarló
van localitzar com una persona eixia del mar amb un equip

autònom de busseig i una borsa que posteriorment va ser
introduïda en l'interior d'un turisme. Davant tal circumstància
els guàrdies civils van procedir a la seua identificació, trobant
en l'interior del vehicle 6 quilograms de dàtils de mar
(Litohaga-Litophaga). Per aquest motiu es va procedir a la
imputació d'aquesta persona, de 36 anys d'edat i nacionalitat
espanyola, com suposat autor d'un delicte contra la flora i la
fauna marina. Les diligències instruïdes seran lliurades en el
Deganat dels jutjats de Vinaròs.

SUCCESOS

text REDACCIÓ 

Última competició de la temporada per al Club de Judo
de Benicarló. Dissabte passat 28 es van desplaçar els
joves judokes fins al Poliesportiu d'Amposta per a
participar en el Trofeu de Judo Ciutat d’Amposta. 

Els resultats dels benicarlandos van ser els següents: 
Nico Ciobotaru, medalla de plata, categoria benjamí. 
Ibai Ferrer, medalla de bronze, categoria aleví. 
Des del club, després de les vacances, esperen iniciar el

curs 2014/15 amb tan bons resultats com els aconseguits en
totes les categories al llarg d'aquesta temporada.

El Club de Judo Benicarló tanca la temporada en el Trofeu Ciutat d’Amposta

text i fotos VICENT�FERRER

El porter Vicente
Guillamón, que la
passada temporada
va jugar amb
l'Alcalà, tornarà a
defensar la porteria
benicarlanda set
temporades més
tard. Així ho va
confirmar aquesta
setmana el
president del CD
Benicarló, Pedro
Baca, després de
mantenir converses
amb el porter. 

La marxa del jove
Pablo Gasulla per estudis a Lleida, més la lesió que arrossega
Aguayo, han obligat el conjunt cadufero a moure fitxa, per a

aconseguir els serveis del meta. Fitxar un segon porter
dependrà de l'abast de la lesió d'Aguayo, va afegir el
president Baca. 

El club es troba a l'espera de conèixer si Víctor Esbrí
tornarà a jugar després d'una delicada operació. El central es
troba molt animat pels progressos, però seran els informes de
la seua recuperació els que li faran decidir si tornarà a jugar al
centre de la defensa benicarlanda. Recordem que la seua
baixa va provocar la passada temporada problemes en
l'efectivitat defensiva.

El porter Vicente Guillamón tornarà
a jugar amb el CD Benicarló

text i fotos VICENT�FERRER

Aquesta exposició que porta per títol "El retrat
compromès", no és només un conjunt de retrats,
sinó que amb la tècnica del retrat en metacrilat i
fusta es pretén traspassar la mirada de la persona
que ha sigut fotografiada.

En aquestes fotografies, Javier Roda & La Pepa no han
buscat persones conegudes o personatges, tan sols són
persones que han passat pel seu estudi i que la seua mirada
li ha transmès alguna cosa més... L'objectiu és que el visitant
d'aquesta exposició, sense conèixer prèviament a les
persones, puga conèixer un poc més de la personalitat de les
mateixes a través de la seua fotografia.

Podeu gaudir d'aquesta exposició fins al pròxim 27 de juliol
de 2014 al Mucbe.

El retrat compromès
Exposició fotogràfica de Javier Roda & La Pepa

text REDACCIÓ 
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El I Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat
"Ciutat de Benicarló" ja te projecte guanyador: "Una casa
distinta", amb text de Daniel Nesquens i dibuix de Goyo
Rodríguez, ha estat escollit pel jurat com el millor d'entre
els 56 originals presentats a aquesta convocatòria i
inaugura el palmarès d'un guardó que confia en
consolidar-se com a referència en el gènere.

A "Una casa distinta" podem veure que una casa no és
sempre com pareix a primera vista, i pot amagar moltes
sorpreses. Nesquens i Rodríguez han creat una obra amb una
excel·lent qualitat estètica i que té una perfecta
interdependència entre el text i la imatge, segons un jurat que
també ha posat de manifest que és "una obra valenta,
arriscada, rica en matisos, poètica i suggeridora que fa mirar
d’una manera distinta els aspectes més quotidians de la vida".
El jurat ha estat format pels il·lustradors Paco Giménez i
Aitana Carrasco, l'escriptor de literatura infantil i juvenil Enric
Lluch, el representant de la plataforma especialitzada Boolino

Hèctor Mellinas, i Marisa Masip i la regidora Nieves Eugenio
per part de l'Ajuntament de Benicarló.

Goyo Rodríguez, burgalés afincat a Astúries, ha il·lustrat
nombrosos llibres, com ara "La perla del Greco", "El alcalde de
Zalamea", "Palabras de Federico García Lorca", Ada sin
hache" o "Teatro de escuela", entre d'altres, a les qual cal
sumar la vessant d'il·lustrador per a llibres de text per a
prestigioses editorials.

Per la seua banda, el saragossà Daniel Nesquens és un
dels autors de referència en el gènere infantil i juvenil, amb
més de trenta obres publicades i guardonat amb el Certamen
Internacional Ciutat d'Alacant amb "Mermelada de fresa", el
VII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil amb "El
hombre con el pelo revuelto" o el Premio Barco de Vapor amb
"Mi Vecino de Abajo".

Un cop resolt el Premi Ciutat de Benicarló, guardonat amb
3.000 euros, Onada Edicions editarà i publicarà "Una casa
distinta".

El I Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat "Ciutat de Benicarló" ja te guanyador

text REDACCIÓ
que, en temps de corones i
proclamacions, el xic no ha pogut
fer l'anunci en un acte més adequat:
la presentació de les reines falleres.
A més a més, com qui passa li
passa el ceptre al successor, es va
permetre en públic concedir o
regalar la seua insígnia de
l'Ajuntament a un expresident faller,
en concret, a l'expresident de tots
els presidents de les falles
benicarlandes. I, és clar, ja hi ha qui
ha pres nota: ¿o no és requisit
indispensable haver estat president
de falla per accedir de la mà del PP
a l'alcaldia de Benicarló? Doncs ací
ho teniu. En les últimes legislatures
així com a la resta del món va
aigualint-se el color que separa la
gestió i la propietat pública de la

privada per obra
dels neocons que
ens governen, ací a
ca nostra s'ha anat
fonent el gel que
aïllava l'acció
política de la
fallera, i hem vist
p l e n a r i s
extraordinaris per
tractar temes fallers
i més que vorem.
Madrines del foc
que seran tinents
d'alcalde, versots
de falla escrits en
els llibres d'actes i
l'estoreta velleta
per anar a recaptar
el pressupost
municipal. Xeic,
temps i una canya!

ve de la pàgina anterior



altres sobres més xicotets (també li
diuen en avió, en negre, en “B”... en
català en diem defraudats, no?),
d’eixos, justament d’eixos no hi ha
campanya per la tele. Home, posats
a mostrar un professional
defraudador en els anuncis, tampoc
no hagués quedat malament que
hagueren ficat els qui van gestionar
la seu del partit, de la qual ara no
troben les factures... amb l’IVA. Sí,
eixe que tampoc troben a l’anunci
sense IVA, sense hospitals, sense
carreteres...

Dàtils i delictes
Encara en tenim més, de dàtils. I

és que qui ho diria que aquest
mol·lusc tan preuat per aquestes
contrades ara siga perseguit per
activa i per passiva per part de tots,
els que se’l volen cruspir... i els que
miren d'evitar-ho per damunt de tot.
I així ens hem trobat que fa uns dies
agents de la Benemèrita van
enxampar un benicarlando,
presumptament això si, amb sis
quilos d’aquesta exquisidesa pròpia
-encara que cada dia menys- de la
nostra fauna marina de la qual
curiosament ara li imputen el delicte.
Quins temps aquells i quina
inconsciència en què podíem anar a
la torre de la Badum a fer-nos uns
bons musclos de roquer, i si et
tiraves una mica més endins i a
pulmó, amb un bon mall i unes
pinces, podies aconseguir uns
quants dàtils més per poder-te fer
un bon vermut abans de dinar. Com
ha canviat la cosa, abans
convidaves als del tricorni a fer un
tast i tots contents. Quins temps
aquells! Ara, ells no porten tricorni i
nosaltres no baixem a pulmó més
que baix del llit, i en compte de dàtils
ens toca agranar la borra.
L’enyorança és l’últim que ens
queda.

Lladres al camp
Segons tenim entès, el mateix

cos benemèrit de dalt, però la
secció que va de visita pel camp, diu
que ha fet durant el passat mes

d’abril vora 500 controls de
vigilància per aquestes zones
agrícoles. Bona cosa aquesta que la
Guardia Civil campestre es vaja
ficant les piles una mica fent que els
amics dels melons d'altri ho tinguen
més difícil. Això sí, ja ens agradaria
que la propaganda que fan des de
l’administració fóra també una mica
més visible per aquesta zona atès
que, pel que sembla, encara
continuen els furts i les agressions,
en major o menor mesura. Ja, els
tafaners ja hem fet campanya altres
vegades perquè els llauradors
denuncien dia sí, dia també, però
alguns, fartets com estan de veure
com no els fan massa cas o com
que al que enxampen surt més ràpid
que ells a posar la denúncia, està
clar que necessiten alguna cosa
més que propaganda per creure en
els cossos policials. Sobretot
perquè la majoria de les detencions
que diuen que s’han fet... no han
esta per aquesta zona. I ara, arriba
l’estiu i encara hi haurà més portes
obertes al camp! No estaria de més
que li ho explicaren a Montoro, a
vore si fa un anunci de lladres i
defraudadors... mode carxofa i
panissola.

Palmeres abduïdes
Per cert, ja que hem parlant de

dàtils, tot i que aquesta palmera de
què volem parlar no en dóna i

encara que en donara no els voríem
perquè ha desaparegut del mapa
palmerer benicarlando, al nostre
Ajuntament sembla que en tenim
també uns quants. I és que
últimament hem vist que quan
alguna palmera d’aquestes que
tenim benplantades pels carrers,
amb la revoreta de pedra i tot,
desapareix... mai més la tornen a
plantar. A vore, entenem que poden
costar uns diners, que el morrut roig
també se les cruspeix que fa
feredat, que donen faena per
deixar-les endreçades, que... però
alguna cosa tocaria fer per no deixar
un clot sense palmera. I és que, una
de dos, o fiquem la palmera, o
llevem la revora... que no fa vora de
res. Entre cotxes mal aparcats,
cagades d’animals, brutícia diversa i
algun que altre bac per entropessó
ordinari, els nostres dirigents
s’haurien d'actualitzar una mica el
concepte “carrers decents”. 

Abdicacions i proclamacions
Ja estem al final i ens deixàvem

la revelació de la setmana! Ja està,
eren faves comptades, Marce ha
anunciat que no es presentarà a la
reelecció. Que no ho faria amb un
altre partit i que volia dedicar-se a
pescar ja ho havia anunciat
prèviament en diversos mitjans.
Només faltava la confirmació
pública i... el successor. I trobem

ve de la pàgina anterior
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Aprofitar la mort d’un escriptor per a rellegir la seua
obra és, més enllà d’una certa morbositat necrofílica, una
excusa com qualsevol altra per a tornar a visitar llibres que
valen la pena. Una operació, la de la relectura, que a mi,
personalment obsessionat a llegir llibres pendents, em
costa emprendre. Ho vaig fer fa unes setmanes amb Cien
años de soledad, just l’endemà de conéixer la notícia de
la mort de Gabriel García Márquez. Feia segurament uns
vint-i-cinc anys que l’havia llegit. Recordo que en aquella
primera ocasió el llegia en els migdies calorosos de juliol,
en el descans xafogós a l’hora que el sol cremava més.
Un context ben apropiat per a una novel·la tan pròpia de
terres càlides.

Efectivament, mentre m’endinsava en la complexa
trama de la família Buendía, amb el seu embolicat
encreuament de personatges que repeteixen noms
inversemblants (José Arcadio, Aureliano), contínuament
em sentia envoltat per una atmosfera tropical. Tant per la
forma com pel fons de la novel·la. Per la forma, per l’estil
barroc, de gran riquesa lèxica, pròdig en adjectius, amb
poca presència del diàleg: una narració que avança amb
la força i la contundència d’un riu amazònic, entre densa
vegetació. I pel fons, és clar, aquesta història tan
coneguda que combina realisme amb màgia i fantasia, en
allò que es va convenir a anomenar “realisme màgic”. Una
història que conjuga elements de la història
contemporània de Colòmbia, i de tota Sud-amèrica, com
ara les guerres civils, les dictadures o la forta presència de
les companyies bananeres nord-americanes; amb la
fantasia i la màgia: aparicions d’espectres, endevinacions
del futur, l’assumpció en cos i ànima al cel d’un
personatge, estores voladores portades per gitanos
prodigiosos.

I pensava, mentre llegia, ara que fa més de vint anys
que tinc vint anys i unes quantes lectures més a les
esquenes i als ulls, que això, aquesta barreja de real i

meravellós, és ben pròpia de les cultures
iberoamericanes. Els exiliats catalans que van haver de
viure molts anys a l’Amèrica del Sud després de la guerra
civil es van sentir profundament copsats per una realitat
aclaparadora, que s’imposava a l’individu, una realitat
bigarrada, com la vegetació de la selva, en la qual es
difuminaven les fronteres entre allò real i allò màgic. Pere
Calders va trobar un món en el qual es vivien realment
situacions absurdes com les que ell imaginava en els seus
contes, i va reflectir-ho estupefacte en un llibre com Aquí
descansa Nevares, sobre el qual no es cansava de repetir
que moltes situacions les havia vistes en realitat a
Amèrica, en aquest cas a Mèxic, on ell va haver de viure
exiliat. Com Lluís Ferran de Pol, que ho va mostrar en
algunes narracions de La ciutat i el tròpic.

També va viure molts anys a Amèrica, i en concret a
Colòmbia, un escriptor català molt menys conegut,
almenys aquí, Ramon Vinyes. Pertanyent a una generació
anterior a la de Calders o Ferran de Pol, ja havia viscut a
Colòmbia abans de la guerra, i hi tornà en el moment de
la derrota. En el seu llibre A la boca dels núvols, també es
pot percebre l’impacte de l’insòlit i la màgia tan present en
la realitat sud-americana. Vinyes visqué a la ciutat de
Barranquilla, on va participar activament de la vida
cultural, regentava una llibreria, va publicar revistes
literàries, i esdevingué un intel·lectual admirat per
l’anomenat Grup de Barranquilla. Grup format per
diversos escriptors, entre els quals precisament un jove
García Márquez. Vint anys després, aquest va incloure la
idolatrada figura de Ramon Vinyes com un personatge
més en la galeria de Cien años de soledad: l’anomenat
“sabio catalán” que coneix el darrer membre de la família
Buendía.

Al capdavall, la realitat màgica i extraordinària que
apareix en la magnífica novel·la de García Márquez és la
realitat del tròpic que tant va impactar els escriptors
exiliats catalans als anys quaranta. Un món en el qual es
vivia sense contradicció la realitat i el mite, la història i la
llegenda. Macondo, en definitiva. I aquell exili català trobà
el seu lloc, petit, també, en aquest món.

Narrativa tropical
text  CARLES�LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

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

Booooomba. No va l’alcalde més
fallero de tots els alcaldes que es fan i
es desfan al món i anuncia en plena
proclamació o exaltació o el que siga
que no es presentarà a les eleccions?
Quina cosa més benicarlanda que
acaba de fer aquest home, sí senyor. Tot
i també ser de la faràndula josefina ni
Mundo ni Escuder van arribar a tant.
Trobo que aquest acte es podria
institucionalitzar i cada quatre anys,
l’alcalde corresponent hauria d’aprofitar
la presentació o anunciació o com es
diga de les noves falleres falleres majors
locals per proclamar d’una manera
solemne i oficial si fa comptes de seguir
encapçalant la llista de la candidatura
del seu partit per les properes eleccions
o decideix plegar i o bé quedar-se a
casa o passar a un discret segon pla.
Això només és, senyora Garcia, una idea que des d’ací
ofereixo d’una manera totalment altruista als membres de la
comissió d’experts fallers d’aqueixa revista seua. 

És que no me’n puc avindre. Ni convocar una roda de
premsa a la seu del partit, ni un comunicat oficial ni letxes: a la
presentació o l’elecció o el que siga de les falleres majors.
Igual, no sé, dic jo, ho haguera pogut fer en un lliurament de
trofeus d’una carrera de bicicletes o durant el descans d’un
partit de futbol. Cadascú té el seu estil i cal reconéixer que el
del senyor Domingo és, com a mínim, peculiar. 

Ara, a mi, el que donat morbo ha sigut l’apartat aquell del
reportatge que és titula “Els candidats”. Vostés donen tres
noms propis però, sincerament, la quantitat de populars que
podrien optar a encapçalar la llista del seu partit és immensa. 

A qui primer citen a Redorat. Fa anys que aquest xicot està
allunyat (aparentment, tot siga dit) de la política local i ara, em
penso, gaudeix d’un alt càrrec que li permet fins i tot tindre
xòfer. Trobo que no s’hi trobaria sent només alcalde. A més, no
recordo haver-lo vist mai en presidint cap falla i això són punts
en contra seua. 

Parlen després de Juan Antonio Mañá. “Home de consens”
diuen fins i tot que ara es dedica al “món de les lleis”. Què vol
que li diga? No estava ell de regidor del ram quan es va
permetre que els cotxes sortiren del pàrquing seu per la plaça
de l’Auditori i no, com era d’esperar, pel carrer de Sant Elm?
En aquest cas, amb modèstia ho comento, no va demostrar
precisament la seua competència. Si és que era ell el regidor
d’urbanisme, que no ho recordo bé. Això sí, es veu que és
membre actiu d’una falla i, a més, fins fa un any sortia de

caputxí al pas del Dessendimeinto de la Crus. Important,
compte!

També fan referència a Sarah Vallés. Una candidata del PP
a Benicarló! Com si fórem València o Madrit. Una xica
treballadora i discreta i que ara ha passat a ser alguna cosa
important a nivell provincial. No cal dir, que si convé també es
posa el vestit de fallera i, ja m’ho imagino, l’alcaldessa de
Benicarló (la primera de la història) presidint qualsevol acte
oficial amb es meues millors gales de dona de l’Horta de
València. 

Però com li he dit. Només serà un el elegido, però poden
ser muchos los llamados. Sense anar més lluny, trobo que a
qui primer s’haurien d’adreçar les mirades hauria d’haver sigut
al president local del PP, Pedro García. Ja s’ho mereix, no,
després de tants anys d’abnegació i servei? Ha demostrat
sempre ser allò que es diu un “home de partit” i potser ja ha
arribat el seu moment. Que s’ho pense qui siga. 

Si, en canvi, volen un candidat popular popular i competent,
no poden deixa de pensar en José María Serrano.  I Marcos
Marzal es mereix un premi a la constància. I la senyora Nieves
Eugenio, què hem de dir, seria la primera alcaldessa i a més,
seria la primera vegada que la primera autoritat s’expressaria
només –com cal- en la llengua de l’imperio. I Pedro López, una
de les revelacions de la temporada, amb aquell luc progre i
pseudoecologista, atrauria ben segur el vot d’algun desencisat
del Psoe. I Rocío Martínez, pas a la joventut divino tesoro. I
Eduardo Arín, que ja té també una experiència o Juan Manuel
Urquizú que ja aniria bé tindre un alcalde filòsof. 

I una tal Xetxe Mejías, què li semblaria? 

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

text EL LECTOR

Acento religioso. Estat de la
qüestió.

El Nazareno necessitat de
restauració o en venda (per cert,
que no cabia al taller de la Llum de
les Imatges? O no es podia
restaurar per ser de propietat
privada... Si és així, ja el podem
deixar perdre, no?, que els
governants no en tindran cap
responsabilitat.) Sant Pere sense
portadors que carreguen les andes
el dia de la celebració per a baixar-
lo fins al moll i ha hagut de baixar
amb un carro pagat per l'Ajuntament
i, el més greu, sense peix a la
xàrcia! Ni una mala galera, ni un
cranc de paleta! Açò definitivament
no és el que era si sant Pere mateix
fa porra el dia de la festa. Els
mariners, que no els paga ningú el
petroli de la passejada... Ai,
Benicarló, Benicarló, tot ple de
benicarlandos! Haurem d'anar

informant a la Generalitat que el
nom oficial ha perdut l'accent i l'han
de substituir en els mapes per
Benicarlo (sic).

Hisendes i lladres
Sembla que els defraudadors en

aquest estat de les espanyes que
ens toca viure ja han superat totes
les previsions i han obligat Montoro,
el senyor Burns en versió

americana, a posar la galga a
l'agressiva campanya contra la
delinqüència fiscal -en especial
contra els que no delinqueixen
perquè no es facen il·lusions- que
ens envolta (mireu la imatge de la
campanya per fer una mica de
memòria). I és que si algú veu els
dos anuncis que ha tret per la tele el
ministre d’Hisenda ben bé podria
creure que al Reino del nuevo
tiempo tota la gent del carrer som
uns defraudadors/delinqüents
consumats. Nosaltres, tot i
considerar-nos uns delinqüents de
la paraula, en sentit metafòric, és
clar, no entenem la raó per la qual
ens volen ficar a tots dins el mateix
sac. Deu ser que, com diu la
màxima: Li furten al lladre i crida que
li roben.

Encara més lladres
I és que només amb el que volen

fer veure a dalt, els tafaners pensem
que tal volta ens estem quedant
curts i a la campanya de Montoro
trobem a faltar una altra realitat que
no surt allí retratada, típicament
espanyola en els últims temps. Sí,
no cal que ho penseu en veu alta,
ens estem referint a eixa altra part
de les espanyes, la de la casta, la
casta política dels nostres
presumptes governants que mai surt
a les pel·lícules “públiques”,
pagades amb diners de tots
nosaltres, fent de roïns. I si no,
nosaltres, perquè no diguen que
som parcials amb els  comentaris
criticant només els que ens manen,
ací us ensenyem aquesta imatge,
tan discreta, d’una conversa
intranscendent entre Mariano, el cap
del Montoro, i el seu gran amic,
abans de tot l’enrenou, Bárcenas.
És curiós perquè dels més de
quaranta milions d’eurets de res
obtinguts de la venda de quatre
quadres, segons ell, que li han
trobat a Suïssa, portats en uns
sobres (els eurets, els quadres no,
que no caben, eh!), que després
diuen va anar repartint, això sí, amb

text LA COLLA DE TAFANERS



Carxofa: Sembla que arribada aquesta època tot siga per apanyar els camins de la Basseta... que
porten al cel del Rocio. I així, pel que ja sabem, quan es faça la romeria i arribe al seu lloc s’hi trobaran
que ja hi ha un campanar d’espadanya. Estaria bé que li penjaren una carxofa com aquesta com a mostra
de reconeixement, no?

Panissola: ja hi tornem, sembla que continuen amb el, suposat, bon quefer de netejar el vorals d’alguns
camins rurals. Podria estar bé si no fos perquè, amb el control tant, tant... exhaustiu que és té de la faena
sembla que al nostre regidor d’agricultura se li ha oblidat controlar que mentre la màquina desbroçadora
neteja la vora del camí de la Basseta... al mateix temps va omplint el camí de pedres. Com era aquella dita,
fer i desfer, la faena del matalasser! A este poble tot es fa igual. Controlar... això no toca! Però cobrar... a
primera fila!

M I S C E L · L À N I A

La mà que dóna, la mà que lleva.

I és que es tracta d'un assumpte amb una lògica infantil.
Si es concedeix una ajuda a un ciutadà perquè realment la
necessita per a subsistir, s'haurà de tenir en compte que els
mateixos problemes econòmics que l’han portat a sol·licitar
aquesta ajuda, comporten segurament una situació amb
deutes i moltes altres mancances. És comprensible que els
automatismes del complex procés burocràtic produïsquen
una situació que dóna lloc a aquest espectacle de circ en el
qual els diners apareixen i desapareixen de les mans del
ciutadà. Succeeix també en altres àmbits, açò dels diners
transhumants, però ací ja ens ficaríem en figues d'un altre
paner... Després de tot, aquestes coses passen i és de
suposar que l'ajuntament deuria tenir el sentit comú, la
humanitat i l'eficiència suficient per a resoldre-les abans que
l'afectat es veja abocat a acudir a altres instàncies.

Sembla ser que en aquest cas no ha estat així i, més que
la paradoxa dels diners que venen i van, això és el que és
preocupant.  De totes maneres, la solució l'aporta el propi
Síndic i és molt raonable, la llàstima és que aquesta no se'ls
ocorreguera sls qui podien haver donat amb ella (per açò
cobren i no en diners que se'ls retiren sense avisar). Però
pitjor encara seria que, una vegada coneguda la solució,
perquè certes ajudes no hagen de ser embargades, aquesta
no s'apliqués. Simplement falta de sentit comú, humanitat i
eficiència, que són els tres mosqueters que deiem abans. I
senyors, si aquests fallen, encara queda D'Artagnyan, es a
dir, que els cent euros els pose algú de  la seua butxaca i
quede com un senyor.

Ja, les riallades podem sentir-les des de la redacció, no
siguen malignes amb nosaltres, que maldat ja hi ha suficient
en aquest món cruel.
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Això és el que vaig saber llegir en
l’anterior número de la seua revista. 

Booooomba. No va l’alcalde més
fallero de tots els alcaldes que es fan i
es desfan al món i anuncia en plena
proclamació o exaltació o el que siga
que no es presentarà a les eleccions?
Quina cosa més benicarlanda que
acaba de fer aquest home, sí senyor. Tot
i també ser de la faràndula josefina ni
Mundo ni Escuder van arribar a tant.
Trobo que aquest acte es podria
institucionalitzar i cada quatre anys,
l’alcalde corresponent hauria d’aprofitar
la presentació o anunciació o com es
diga de les noves falleres falleres majors
locals per proclamar d’una manera
solemne i oficial si fa comptes de seguir
encapçalant la llista de la candidatura
del seu partit per les properes eleccions
o decideix plegar i o bé quedar-se a
casa o passar a un discret segon pla.
Això només és, senyora Garcia, una idea que des d’ací
ofereixo d’una manera totalment altruista als membres de la
comissió d’experts fallers d’aqueixa revista seua. 

És que no me’n puc avindre. Ni convocar una roda de
premsa a la seu del partit, ni un comunicat oficial ni letxes: a la
presentació o l’elecció o el que siga de les falleres majors.
Igual, no sé, dic jo, ho haguera pogut fer en un lliurament de
trofeus d’una carrera de bicicletes o durant el descans d’un
partit de futbol. Cadascú té el seu estil i cal reconéixer que el
del senyor Domingo és, com a mínim, peculiar. 

Ara, a mi, el que donat morbo ha sigut l’apartat aquell del
reportatge que és titula “Els candidats”. Vostés donen tres
noms propis però, sincerament, la quantitat de populars que
podrien optar a encapçalar la llista del seu partit és immensa. 

A qui primer citen a Redorat. Fa anys que aquest xicot està
allunyat (aparentment, tot siga dit) de la política local i ara, em
penso, gaudeix d’un alt càrrec que li permet fins i tot tindre
xòfer. Trobo que no s’hi trobaria sent només alcalde. A més, no
recordo haver-lo vist mai en presidint cap falla i això són punts
en contra seua. 

Parlen després de Juan Antonio Mañá. “Home de consens”
diuen fins i tot que ara es dedica al “món de les lleis”. Què vol
que li diga? No estava ell de regidor del ram quan es va
permetre que els cotxes sortiren del pàrquing seu per la plaça
de l’Auditori i no, com era d’esperar, pel carrer de Sant Elm?
En aquest cas, amb modèstia ho comento, no va demostrar
precisament la seua competència. Si és que era ell el regidor
d’urbanisme, que no ho recordo bé. Això sí, es veu que és
membre actiu d’una falla i, a més, fins fa un any sortia de

caputxí al pas del Dessendimeinto de la Crus. Important,
compte!

També fan referència a Sarah Vallés. Una candidata del PP
a Benicarló! Com si fórem València o Madrit. Una xica
treballadora i discreta i que ara ha passat a ser alguna cosa
important a nivell provincial. No cal dir, que si convé també es
posa el vestit de fallera i, ja m’ho imagino, l’alcaldessa de
Benicarló (la primera de la història) presidint qualsevol acte
oficial amb es meues millors gales de dona de l’Horta de
València. 

Però com li he dit. Només serà un el elegido, però poden
ser muchos los llamados. Sense anar més lluny, trobo que a
qui primer s’haurien d’adreçar les mirades hauria d’haver sigut
al president local del PP, Pedro García. Ja s’ho mereix, no,
després de tants anys d’abnegació i servei? Ha demostrat
sempre ser allò que es diu un “home de partit” i potser ja ha
arribat el seu moment. Que s’ho pense qui siga. 

Si, en canvi, volen un candidat popular popular i competent,
no poden deixa de pensar en José María Serrano.  I Marcos
Marzal es mereix un premi a la constància. I la senyora Nieves
Eugenio, què hem de dir, seria la primera alcaldessa i a més,
seria la primera vegada que la primera autoritat s’expressaria
només –com cal- en la llengua de l’imperio. I Pedro López, una
de les revelacions de la temporada, amb aquell luc progre i
pseudoecologista, atrauria ben segur el vot d’algun desencisat
del Psoe. I Rocío Martínez, pas a la joventut divino tesoro. I
Eduardo Arín, que ja té també una experiència o Juan Manuel
Urquizú que ja aniria bé tindre un alcalde filòsof. 

I una tal Xetxe Mejías, què li semblaria? 

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

text EL LECTOR

Acento religioso. Estat de la
qüestió.

El Nazareno necessitat de
restauració o en venda (per cert,
que no cabia al taller de la Llum de
les Imatges? O no es podia
restaurar per ser de propietat
privada... Si és així, ja el podem
deixar perdre, no?, que els
governants no en tindran cap
responsabilitat.) Sant Pere sense
portadors que carreguen les andes
el dia de la celebració per a baixar-
lo fins al moll i ha hagut de baixar
amb un carro pagat per l'Ajuntament
i, el més greu, sense peix a la
xàrcia! Ni una mala galera, ni un
cranc de paleta! Açò definitivament
no és el que era si sant Pere mateix
fa porra el dia de la festa. Els
mariners, que no els paga ningú el
petroli de la passejada... Ai,
Benicarló, Benicarló, tot ple de
benicarlandos! Haurem d'anar

informant a la Generalitat que el
nom oficial ha perdut l'accent i l'han
de substituir en els mapes per
Benicarlo (sic).

Hisendes i lladres
Sembla que els defraudadors en

aquest estat de les espanyes que
ens toca viure ja han superat totes
les previsions i han obligat Montoro,
el senyor Burns en versió

americana, a posar la galga a
l'agressiva campanya contra la
delinqüència fiscal -en especial
contra els que no delinqueixen
perquè no es facen il·lusions- que
ens envolta (mireu la imatge de la
campanya per fer una mica de
memòria). I és que si algú veu els
dos anuncis que ha tret per la tele el
ministre d’Hisenda ben bé podria
creure que al Reino del nuevo
tiempo tota la gent del carrer som
uns defraudadors/delinqüents
consumats. Nosaltres, tot i
considerar-nos uns delinqüents de
la paraula, en sentit metafòric, és
clar, no entenem la raó per la qual
ens volen ficar a tots dins el mateix
sac. Deu ser que, com diu la
màxima: Li furten al lladre i crida que
li roben.

Encara més lladres
I és que només amb el que volen

fer veure a dalt, els tafaners pensem
que tal volta ens estem quedant
curts i a la campanya de Montoro
trobem a faltar una altra realitat que
no surt allí retratada, típicament
espanyola en els últims temps. Sí,
no cal que ho penseu en veu alta,
ens estem referint a eixa altra part
de les espanyes, la de la casta, la
casta política dels nostres
presumptes governants que mai surt
a les pel·lícules “públiques”,
pagades amb diners de tots
nosaltres, fent de roïns. I si no,
nosaltres, perquè no diguen que
som parcials amb els  comentaris
criticant només els que ens manen,
ací us ensenyem aquesta imatge,
tan discreta, d’una conversa
intranscendent entre Mariano, el cap
del Montoro, i el seu gran amic,
abans de tot l’enrenou, Bárcenas.
És curiós perquè dels més de
quaranta milions d’eurets de res
obtinguts de la venda de quatre
quadres, segons ell, que li han
trobat a Suïssa, portats en uns
sobres (els eurets, els quadres no,
que no caben, eh!), que després
diuen va anar repartint, això sí, amb
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altres sobres més xicotets (també li
diuen en avió, en negre, en “B”... en
català en diem defraudats, no?),
d’eixos, justament d’eixos no hi ha
campanya per la tele. Home, posats
a mostrar un professional
defraudador en els anuncis, tampoc
no hagués quedat malament que
hagueren ficat els qui van gestionar
la seu del partit, de la qual ara no
troben les factures... amb l’IVA. Sí,
eixe que tampoc troben a l’anunci
sense IVA, sense hospitals, sense
carreteres...

Dàtils i delictes
Encara en tenim més, de dàtils. I

és que qui ho diria que aquest
mol·lusc tan preuat per aquestes
contrades ara siga perseguit per
activa i per passiva per part de tots,
els que se’l volen cruspir... i els que
miren d'evitar-ho per damunt de tot.
I així ens hem trobat que fa uns dies
agents de la Benemèrita van
enxampar un benicarlando,
presumptament això si, amb sis
quilos d’aquesta exquisidesa pròpia
-encara que cada dia menys- de la
nostra fauna marina de la qual
curiosament ara li imputen el delicte.
Quins temps aquells i quina
inconsciència en què podíem anar a
la torre de la Badum a fer-nos uns
bons musclos de roquer, i si et
tiraves una mica més endins i a
pulmó, amb un bon mall i unes
pinces, podies aconseguir uns
quants dàtils més per poder-te fer
un bon vermut abans de dinar. Com
ha canviat la cosa, abans
convidaves als del tricorni a fer un
tast i tots contents. Quins temps
aquells! Ara, ells no porten tricorni i
nosaltres no baixem a pulmó més
que baix del llit, i en compte de dàtils
ens toca agranar la borra.
L’enyorança és l’últim que ens
queda.

Lladres al camp
Segons tenim entès, el mateix

cos benemèrit de dalt, però la
secció que va de visita pel camp, diu
que ha fet durant el passat mes

d’abril vora 500 controls de
vigilància per aquestes zones
agrícoles. Bona cosa aquesta que la
Guardia Civil campestre es vaja
ficant les piles una mica fent que els
amics dels melons d'altri ho tinguen
més difícil. Això sí, ja ens agradaria
que la propaganda que fan des de
l’administració fóra també una mica
més visible per aquesta zona atès
que, pel que sembla, encara
continuen els furts i les agressions,
en major o menor mesura. Ja, els
tafaners ja hem fet campanya altres
vegades perquè els llauradors
denuncien dia sí, dia també, però
alguns, fartets com estan de veure
com no els fan massa cas o com
que al que enxampen surt més ràpid
que ells a posar la denúncia, està
clar que necessiten alguna cosa
més que propaganda per creure en
els cossos policials. Sobretot
perquè la majoria de les detencions
que diuen que s’han fet... no han
esta per aquesta zona. I ara, arriba
l’estiu i encara hi haurà més portes
obertes al camp! No estaria de més
que li ho explicaren a Montoro, a
vore si fa un anunci de lladres i
defraudadors... mode carxofa i
panissola.

Palmeres abduïdes
Per cert, ja que hem parlant de

dàtils, tot i que aquesta palmera de
què volem parlar no en dóna i

encara que en donara no els voríem
perquè ha desaparegut del mapa
palmerer benicarlando, al nostre
Ajuntament sembla que en tenim
també uns quants. I és que
últimament hem vist que quan
alguna palmera d’aquestes que
tenim benplantades pels carrers,
amb la revoreta de pedra i tot,
desapareix... mai més la tornen a
plantar. A vore, entenem que poden
costar uns diners, que el morrut roig
també se les cruspeix que fa
feredat, que donen faena per
deixar-les endreçades, que... però
alguna cosa tocaria fer per no deixar
un clot sense palmera. I és que, una
de dos, o fiquem la palmera, o
llevem la revora... que no fa vora de
res. Entre cotxes mal aparcats,
cagades d’animals, brutícia diversa i
algun que altre bac per entropessó
ordinari, els nostres dirigents
s’haurien d'actualitzar una mica el
concepte “carrers decents”. 

Abdicacions i proclamacions
Ja estem al final i ens deixàvem

la revelació de la setmana! Ja està,
eren faves comptades, Marce ha
anunciat que no es presentarà a la
reelecció. Que no ho faria amb un
altre partit i que volia dedicar-se a
pescar ja ho havia anunciat
prèviament en diversos mitjans.
Només faltava la confirmació
pública i... el successor. I trobem

ve de la pàgina anterior
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Aprofitar la mort d’un escriptor per a rellegir la seua
obra és, més enllà d’una certa morbositat necrofílica, una
excusa com qualsevol altra per a tornar a visitar llibres que
valen la pena. Una operació, la de la relectura, que a mi,
personalment obsessionat a llegir llibres pendents, em
costa emprendre. Ho vaig fer fa unes setmanes amb Cien
años de soledad, just l’endemà de conéixer la notícia de
la mort de Gabriel García Márquez. Feia segurament uns
vint-i-cinc anys que l’havia llegit. Recordo que en aquella
primera ocasió el llegia en els migdies calorosos de juliol,
en el descans xafogós a l’hora que el sol cremava més.
Un context ben apropiat per a una novel·la tan pròpia de
terres càlides.

Efectivament, mentre m’endinsava en la complexa
trama de la família Buendía, amb el seu embolicat
encreuament de personatges que repeteixen noms
inversemblants (José Arcadio, Aureliano), contínuament
em sentia envoltat per una atmosfera tropical. Tant per la
forma com pel fons de la novel·la. Per la forma, per l’estil
barroc, de gran riquesa lèxica, pròdig en adjectius, amb
poca presència del diàleg: una narració que avança amb
la força i la contundència d’un riu amazònic, entre densa
vegetació. I pel fons, és clar, aquesta història tan
coneguda que combina realisme amb màgia i fantasia, en
allò que es va convenir a anomenar “realisme màgic”. Una
història que conjuga elements de la història
contemporània de Colòmbia, i de tota Sud-amèrica, com
ara les guerres civils, les dictadures o la forta presència de
les companyies bananeres nord-americanes; amb la
fantasia i la màgia: aparicions d’espectres, endevinacions
del futur, l’assumpció en cos i ànima al cel d’un
personatge, estores voladores portades per gitanos
prodigiosos.

I pensava, mentre llegia, ara que fa més de vint anys
que tinc vint anys i unes quantes lectures més a les
esquenes i als ulls, que això, aquesta barreja de real i

meravellós, és ben pròpia de les cultures
iberoamericanes. Els exiliats catalans que van haver de
viure molts anys a l’Amèrica del Sud després de la guerra
civil es van sentir profundament copsats per una realitat
aclaparadora, que s’imposava a l’individu, una realitat
bigarrada, com la vegetació de la selva, en la qual es
difuminaven les fronteres entre allò real i allò màgic. Pere
Calders va trobar un món en el qual es vivien realment
situacions absurdes com les que ell imaginava en els seus
contes, i va reflectir-ho estupefacte en un llibre com Aquí
descansa Nevares, sobre el qual no es cansava de repetir
que moltes situacions les havia vistes en realitat a
Amèrica, en aquest cas a Mèxic, on ell va haver de viure
exiliat. Com Lluís Ferran de Pol, que ho va mostrar en
algunes narracions de La ciutat i el tròpic.

També va viure molts anys a Amèrica, i en concret a
Colòmbia, un escriptor català molt menys conegut,
almenys aquí, Ramon Vinyes. Pertanyent a una generació
anterior a la de Calders o Ferran de Pol, ja havia viscut a
Colòmbia abans de la guerra, i hi tornà en el moment de
la derrota. En el seu llibre A la boca dels núvols, també es
pot percebre l’impacte de l’insòlit i la màgia tan present en
la realitat sud-americana. Vinyes visqué a la ciutat de
Barranquilla, on va participar activament de la vida
cultural, regentava una llibreria, va publicar revistes
literàries, i esdevingué un intel·lectual admirat per
l’anomenat Grup de Barranquilla. Grup format per
diversos escriptors, entre els quals precisament un jove
García Márquez. Vint anys després, aquest va incloure la
idolatrada figura de Ramon Vinyes com un personatge
més en la galeria de Cien años de soledad: l’anomenat
“sabio catalán” que coneix el darrer membre de la família
Buendía.

Al capdavall, la realitat màgica i extraordinària que
apareix en la magnífica novel·la de García Márquez és la
realitat del tròpic que tant va impactar els escriptors
exiliats catalans als anys quaranta. Un món en el qual es
vivia sense contradicció la realitat i el mite, la història i la
llegenda. Macondo, en definitiva. I aquell exili català trobà
el seu lloc, petit, també, en aquest món.

Narrativa tropical
text  CARLES�LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis
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El I Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat
"Ciutat de Benicarló" ja te projecte guanyador: "Una casa
distinta", amb text de Daniel Nesquens i dibuix de Goyo
Rodríguez, ha estat escollit pel jurat com el millor d'entre
els 56 originals presentats a aquesta convocatòria i
inaugura el palmarès d'un guardó que confia en
consolidar-se com a referència en el gènere.

A "Una casa distinta" podem veure que una casa no és
sempre com pareix a primera vista, i pot amagar moltes
sorpreses. Nesquens i Rodríguez han creat una obra amb una
excel·lent qualitat estètica i que té una perfecta
interdependència entre el text i la imatge, segons un jurat que
també ha posat de manifest que és "una obra valenta,
arriscada, rica en matisos, poètica i suggeridora que fa mirar
d’una manera distinta els aspectes més quotidians de la vida".
El jurat ha estat format pels il·lustradors Paco Giménez i
Aitana Carrasco, l'escriptor de literatura infantil i juvenil Enric
Lluch, el representant de la plataforma especialitzada Boolino

Hèctor Mellinas, i Marisa Masip i la regidora Nieves Eugenio
per part de l'Ajuntament de Benicarló.

Goyo Rodríguez, burgalés afincat a Astúries, ha il·lustrat
nombrosos llibres, com ara "La perla del Greco", "El alcalde de
Zalamea", "Palabras de Federico García Lorca", Ada sin
hache" o "Teatro de escuela", entre d'altres, a les qual cal
sumar la vessant d'il·lustrador per a llibres de text per a
prestigioses editorials.

Per la seua banda, el saragossà Daniel Nesquens és un
dels autors de referència en el gènere infantil i juvenil, amb
més de trenta obres publicades i guardonat amb el Certamen
Internacional Ciutat d'Alacant amb "Mermelada de fresa", el
VII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil amb "El
hombre con el pelo revuelto" o el Premio Barco de Vapor amb
"Mi Vecino de Abajo".

Un cop resolt el Premi Ciutat de Benicarló, guardonat amb
3.000 euros, Onada Edicions editarà i publicarà "Una casa
distinta".

El I Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat "Ciutat de Benicarló" ja te guanyador

text REDACCIÓ
que, en temps de corones i
proclamacions, el xic no ha pogut
fer l'anunci en un acte més adequat:
la presentació de les reines falleres.
A més a més, com qui passa li
passa el ceptre al successor, es va
permetre en públic concedir o
regalar la seua insígnia de
l'Ajuntament a un expresident faller,
en concret, a l'expresident de tots
els presidents de les falles
benicarlandes. I, és clar, ja hi ha qui
ha pres nota: ¿o no és requisit
indispensable haver estat president
de falla per accedir de la mà del PP
a l'alcaldia de Benicarló? Doncs ací
ho teniu. En les últimes legislatures
així com a la resta del món va
aigualint-se el color que separa la
gestió i la propietat pública de la

privada per obra
dels neocons que
ens governen, ací a
ca nostra s'ha anat
fonent el gel que
aïllava l'acció
política de la
fallera, i hem vist
p l e n a r i s
extraordinaris per
tractar temes fallers
i més que vorem.
Madrines del foc
que seran tinents
d'alcalde, versots
de falla escrits en
els llibres d'actes i
l'estoreta velleta
per anar a recaptar
el pressupost
municipal. Xeic,
temps i una canya!

ve de la pàgina anterior
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-La Guàrdia Civil de Benicarló (Castelló) ha detingut a una
persona, veí de Peníscola, com suposat autor d'un delicte
d'estafa, usurpació d'estat civil i falsedat de document públic,
ja que està acusat de suplantar la identitat d'un altre a l'hora
de realitzar la declaració de l'Impost de la Renda de les
Persones Físiques (IRPF) per a cobrar la seua devolució.
L'actuació es va iniciar arran d'una denúncia presentada en la
Caserna de la Guàrdia Civil de Benicarló en la qual una
persona informava que havien suplantat la seua identitat per a
cobrar la devolució fiscal pertanyent a la renda 2013, segons
va informar la Benemèrita en un comunicat.

-La Guàrdia Civil ha imputat a un veí de Benicarló, com
suposat autor d'un delicte contra la flora i la fauna marina.
L'actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar per part del Servei
de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Vinaròs,
quan es trobava realitzant servei de vigilància del litoral, van
observar que en una zona del terme municipal de Benicarló
van localitzar com una persona eixia del mar amb un equip

autònom de busseig i una borsa que posteriorment va ser
introduïda en l'interior d'un turisme. Davant tal circumstància
els guàrdies civils van procedir a la seua identificació, trobant
en l'interior del vehicle 6 quilograms de dàtils de mar
(Litohaga-Litophaga). Per aquest motiu es va procedir a la
imputació d'aquesta persona, de 36 anys d'edat i nacionalitat
espanyola, com suposat autor d'un delicte contra la flora i la
fauna marina. Les diligències instruïdes seran lliurades en el
Deganat dels jutjats de Vinaròs.

SUCCESOS

text REDACCIÓ 

Última competició de la temporada per al Club de Judo
de Benicarló. Dissabte passat 28 es van desplaçar els
joves judokes fins al Poliesportiu d'Amposta per a
participar en el Trofeu de Judo Ciutat d’Amposta. 

Els resultats dels benicarlandos van ser els següents: 
Nico Ciobotaru, medalla de plata, categoria benjamí. 
Ibai Ferrer, medalla de bronze, categoria aleví. 
Des del club, després de les vacances, esperen iniciar el

curs 2014/15 amb tan bons resultats com els aconseguits en
totes les categories al llarg d'aquesta temporada.

El Club de Judo Benicarló tanca la temporada en el Trofeu Ciutat d’Amposta

text i fotos VICENT�FERRER

El porter Vicente
Guillamón, que la
passada temporada
va jugar amb
l'Alcalà, tornarà a
defensar la porteria
benicarlanda set
temporades més
tard. Així ho va
confirmar aquesta
setmana el
president del CD
Benicarló, Pedro
Baca, després de
mantenir converses
amb el porter. 

La marxa del jove
Pablo Gasulla per estudis a Lleida, més la lesió que arrossega
Aguayo, han obligat el conjunt cadufero a moure fitxa, per a

aconseguir els serveis del meta. Fitxar un segon porter
dependrà de l'abast de la lesió d'Aguayo, va afegir el
president Baca. 

El club es troba a l'espera de conèixer si Víctor Esbrí
tornarà a jugar després d'una delicada operació. El central es
troba molt animat pels progressos, però seran els informes de
la seua recuperació els que li faran decidir si tornarà a jugar al
centre de la defensa benicarlanda. Recordem que la seua
baixa va provocar la passada temporada problemes en
l'efectivitat defensiva.

El porter Vicente Guillamón tornarà
a jugar amb el CD Benicarló

text i fotos VICENT�FERRER

Aquesta exposició que porta per títol "El retrat
compromès", no és només un conjunt de retrats,
sinó que amb la tècnica del retrat en metacrilat i
fusta es pretén traspassar la mirada de la persona
que ha sigut fotografiada.

En aquestes fotografies, Javier Roda & La Pepa no han
buscat persones conegudes o personatges, tan sols són
persones que han passat pel seu estudi i que la seua mirada
li ha transmès alguna cosa més... L'objectiu és que el visitant
d'aquesta exposició, sense conèixer prèviament a les
persones, puga conèixer un poc més de la personalitat de les
mateixes a través de la seua fotografia.

Podeu gaudir d'aquesta exposició fins al pròxim 27 de juliol
de 2014 al Mucbe.

El retrat compromès
Exposició fotogràfica de Javier Roda & La Pepa

text REDACCIÓ 
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Dijous 10 de juliol a les 19.00 al
Mucbe, es presenta  a Benicarló 'El
Colp' un curtmetratge on avui es
converteix en ahir després del
tancament de RTVV. L'últim curt de
Fèlix Tena amb Sergio Caballero,
Sara Vallés i el jove debutant Nicolau
Tena. El Colp està inspirat en el
tancament de Ràdio Televisió
Valenciana, on Félix Tena va dirigir el
programa Medi Ambient.

“La nit del tancament vam viure la
impotència i la indignació davant un
malson molt real, en una atmosfera
asfixiant que recordava a un colp
d'estat”, explica el director i guionista. La
història del colp arranca amb la imatge
d'un xiquet enfront de la televisió,
mentre els seus pares preparen la taula
per a sopar. De cop i volta, els membres
d'aquesta família es queden
impressionats pels estranys successos
que veuen en la pantalla del televisor.
Uns fets sorprenents que canviaran les
seues vides per a sempre. “És com un
retorn al passat, una involució per
causes alienes als protagonistes, però
sense abandonar el present, sense
viatge en el temps i sense el DeLorean
de Michael J. Fox a Regreso al futur”,
apunta Tena.

Fèlix Tena és periodista i guionista.
Va treballar durant 22 anys en RTVV. Ha
escrit i dirigit els documentals Els
camins de Cavanilles i Sorolla, el pintor
de la llum. Seus són també els
curtmetratges Planeta Xufa (estrenat en
la XXXII Mostra de València-Cinema del Mediterrani) i Peixos
(treball sorgit d'un taller de guió de la Fundació SGAE impartit
per Michel Gaztambide a València), a més de participar com
ajudant d'adreça en els llargmetratges Zhao (guardonat en el

XI Festival de Màlaga) i Karting. D'altra banda, Tena ha
treballat en mitjans escrits, com La Fulla del Dilluns i El Temps.
Ha estat guardonat amb el Premi Jaime I de Periodisme i el
Premi Casa Mediterrani del Ministeri d'Afers exteriors.'. 

ES PRESENTA A BENICARLÓ EL DARRER CURT DE FÈLIX TENA

text i foto NATÀLIA SANZ

L'Auditori Municipal “Pedro Mercader” va acollir
aquest passat dissabte de vesprada la Gala de l'Esport
Benicarlando, per a premiar als més destacats durant
l'any 2013. 

Com a millor esportista va ser elegida María Añó Baca del
Club Mabel; el premi a la millor trajectòria esportiva va ser per
a Juan Herrero Osuna, presentat per Club Hándbol Benicarló;
i el millor club del passat any va ser el Club Hándbol
Benicarló. Un acte que va tenir com a sorpresa l'anunci de
l'adéu, després de dues legislatures, del regidor d'Esports,
Joaquín Pérez Ollo, qui molt emocionat va rebre el suport de
totes les entitats per la seua magnífica labor. En els entreactes
van actuar els integrants del Grup de Teatre d'Afanias amb
una mostra de l'obra Olimpic Games, que va fer gaudir al
públic assistent. 

També es van donar distincions per a Elías Tena Pérez,
Campió d'Espanya de recorreguts de caça; a l'equip de
frontenis del Club de Tennis Benicarló format per Nacho
Vicente Fibla i Carlos Monfort García, Campions d'Espanya;
per a Cristina Ferrando Forés, subcampiona dels Jocs del
Mediterrani en salt d'altura, arreplegant el trofeu la seua
germana Beatriz; a Marc Maluenda Marín i Angel Troncho
Beltrán, després de participar en el XXI Torneig Blue BBVA i

aquests, com a jugadors del Vila-real, van regalar a
l'Ajuntament un submarí groc; al Club d'Activitats
Subaqüàtiques Mare Nostrum, que cada any neteja els fons
de la platja del Morrongo i a qui escriu aquesta crònica per la
difusió de l'esport benicarlando en la premsa. 

La gala va ser conduïda per la periodista benicarlanda
Irene Pitarch, qui va ser l'encarregada d'anar cridant als
aspirants al premi de millor entitat esportiva solament es van
presentar quatre entitats: Club Natació Benicarló, Club
Atletisme Baix Maestrat, Club Hándbol Benicarló i Club
Bàsquet Benicarló, sent el guanyador: el Club Hándbol, rebent
el seu president Enrique Bayarri Ayza el trofeu de mans de
l'alcalde Marcelino Domingo. 

A continuació es van presentar les persones que accedien
al premi a la millor trajectòria esportiva: Javier Najarro
Castillejos, Moto Club Benicarló; José Miguel Aicart Ramón
(mort, arreplegant premi el seu fill), Club Escacs Benicarló;
Jesús Angel García Manzanal, Club dŽAtletisme Baix
Maestrat; Angela Gómez, Club Madison; Juan Herrero Osuna,
Club Hándbol Benicarló; Francisco Fernández Moreno, Club
de Pesca Esportiva El Nero; Angel Checa Peña, Club
Esportiva Kaiden; Angel Santiago Sánchez, Club Deportes
Balaguer; Eduardo Lacasa Mas, CAS Mare Nostrum
Benicarló; Virginia Domínguez López, Club Petanca Boles i
Bochas; José Luis Ayza Castell, Club Bàsquet Benicarló; i
Armando Badi, Club Triatló Basiliscus. El guanyador va ser:

Gala de l'Esport Benicarlando
text i fotos VICENT�FERRER



Juan Herrero Osuna, del Club
Hándbol Benicarló, a qui en
alcalde va lliurar el trofeu. 

I va arribar el moment de
conèixer al millor esportista 2013,
que presentaven les entitats
benicarlandas: José Manuel
Pellicer Cervera, Moto Club
Benicarló; Diego Sánchez
Llorach, Club Tennis Benicarló;
Vicente Villarroya Palatsí, Club
Escacs Benicarló; Marc Veja
Royo, Club Natació Benicarló;
Paula Cruz Forés, Club
dŽAtletisme Baix Maestrat; Raúl
García Calvet, Unió Ciclista
Benicarló; Nassim L'Habbas i
Nayara Palazón, Club Madison; Equip Infantil Masculí del Club
Hándbol Benicarló; María José Agulleiro Gozalbo, Club de
Pesca Submarina i Apnea Maestrat; Oscar Bueno Robles,
Club de Pesca Esportiva El nero; Javier Navarro Ortiz,
Benicarló Base Futbol; Juan Carlos García Grau, Club
Petanca Benicarló; María Añó Baca, Club Mabel; Sebastià
Ferrer Fernández, Club Esportiu Kaiden; Julián Balaguer
Arrufat, Club Deportes Balaguer; Ibai Ferrer Jovan, Club Judo
& Jiu-Jitsu; Manoli Tarragó Marquès, Club Petanca Boles i
Bochas; Aitor Martínez Fantova, Club Bàsquet Benicarló;
Javier de la Font Llopis, Club Triatló Basiliscus; i fora de

concurs Isabel Sánchez Ordoñez, Gimnàstica de la Tercera
Edat. El jurat va donar com a guanyador a la gimnasta de 12
anys María Añó Baca, del Club Mabel Benicarló, guanyadora
de diversos ors en els Campionats d'Espanya. L'alcalde li va
lliurar la distinció. 

Abans que l'alcalde tancara l'acte amb les paraules
d'agraïment a tots els esportistes benicarlandos, es va retre
homenatge al regidor d'Esports, Joaquín Pérez Ollo, que ha
anunciat que no seguirà com a tal, qui emocionat per la
sorpresa va rebre el calor de tots.
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L'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, ha valorat de forma "positiva" la
decisió de l'empresa ACS de renunciar a la
concessió de l'explotació de
l'emmagatzematge subterrani de gas
natural Castor i considera que l'anunci
"demostra que teníem raó i que els sismes
que estan patint els municipis de la zona
estaven provocats pel Castor". Domingo
ha advertit que "ara queda per conèixer la
decisió del Banc Europeu d'Inversions,
que és qui ha d'aprovar la retirada de
l'empresa". "Si ho fa, l'Estat haurà de
decidir el futur de la planta gasística", ha
dit. Malgrat tot, el primer edil de Benicarló
considera que, de moment, s'ha produït
"un pas important perquè l'empresa se’n
vaja fora de la nostra comarca".

D’altra part, Compromís va presentar una
moció al Ple de la passada setmana que va
comptar amb el consens de tots els grups
municipals en el ple del dijous a la nit. La
moció partia de l'anunci del conseller
d'Indústria, Comerç, Turisme i Ocupació,
Màxim Buch, que va dir que la Generalitat
invertirà 200.000 euros en accions enfocades
a promocionar tots aquells municipis que es
van veure afectats pels terratrèmols dels
últims mesos. «Amb aquestes declaracions
s'està reconeixent l'impacte negatiu que la
planta Castor i els moviments sísmics han
provocat sobre el turisme, principalment en
les poblacions costaneres», va assenyalar la
secretària local de Compromís, Marta
Escudero. Aquest pressupost de 200.000 euros aniria dirigit a
contrarestar les repercussions negatives de la planta Castor
sobre el sector turístic en la temporada estival a Benicarló,
Peníscola i Vinaròs. «Evidentment el treball de la Conselleria
de Turisme és potenciar i dinamitzar al màxim un sector vital
com és el turisme, invertint el pressupost necessari per a
portar a terme aquestes accions. Però en aquest cas concret
no podem admetre que siga la Generalitat Valenciana, amb
els diners dels impostos de la tota la ciutadania, la que plante
cara a un perjudici que ha generat una empresa privada, la
responsable de la planta Castor», va apuntar Escudero.
«Aqueixos diners han d'arribar a les nostres poblacions
perquè hem de plantar cara a la publicitat negativa que ens ha
ocasionat la planta, però és l'empresa Escal-UGS,
responsable del Castor, la que ha de pagar, ja que ha quedat
demostrat que és la causant dels terratrèmols, del risc derivat
d'ells i de l'alarma social generada», va concloure.

Fonts oficials del BEI han confirmat que l'entitat, que a més
d'invertir en el projecte ho avala, està analitzant tots els

aspectes i “prendrà una decisió que reflectisca els seus drets
i obligacions” sobre la base dels contractes financers i “el
marc regulatori” sobre l'abandó de projectes. No en va, el BEI,
així com la resta d'inversors (el primer va subscriure 300
milions dels 1.400 que es van emetre en bons el 30 de juliol
de l'any passat, a més d'altres 200 per a garantir l'operació)
han de donar a Escal UGS una autorització prèvia abans que
aquesta sol·licite formalment al Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme la renúncia a la instal·lació. I tots s'arrisquen a perdre
part de la seua inversió. El fullet de Watercraft Cabdal SA, la
societat amb seu a Luxemburg que es va formar per a
subscriure els bons d'inversió, arreplega, en aquest mateix
document, que hi ha “factors de risc” per a les signatures
inversores que poden impedir a Escal UGS a retornar tot el
rebut. En aquest sentit, el BEI es troba entre l'espasa i la
paret. D'una banda, és inversor (amb 300 milions) i per una
altra garanteix la inversió (amb 200 milions), pel que, en el cas
que Escal UGS no reba de l'Estat prou com per a retornar els
1.400 milions, perdria part d'aquests últims. La resta de la
garantia correria a càrrec d’ACS

ESCAL RENÚNCIA AL CASTOR

text REDACCIÓ

ve de la pàgina anterior
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A pesar del raonament de
l'executiu local benicarlando, des del
Síndic es recorda que aquestes
ajudes van destinades a persones o
famílies amb l'objecte de “pal·liar una
situació greument deteriorada,
d'urgent necessitat o amb greus
problemes específics que afecten a la
seua autonomia personal, social i
econòmica, i que no puguen resoldre
amb mitjans econòmics propis, a fi
d'aconseguir el seu normal
desenvolupament humà i social”. Des
del defensor del poble valencià es
considera que la situació és “un poc
incoherent, atés que, d'una banda els
consistoris concedeixen aquestes
ajudes econòmiques d'emergència a
determinats ciutadans, per la seua
situació d'emergència, i
posteriorment, l'ajuntament rescata
aqueixos diners amb una ordre
d'embargament o compensació al
detectar que el beneficiari de l'ajuda
té un deute pendent”. De la mateixa
manera, remarca que “la prestació
econòmica no cobreix per complet la
necessitat plantejada, ja que en
aquest cas ascendeix a un total de
300 euros, pagats 150 al gener i 150
al febrer, de tal forma que si per
compensació d'impostos, el
consistori trava 119 euros d'aqueixos
150 atorgats al febrer, no s'està
satisfent la cobertura de les
necessitats bàsiques de subsistència
dels ciutadans que, per falta de
recursos, no poden plantar cara a les
despeses específiques necessaris
per a cobrir aquestes necessitats, a fi
de prevenir, evitar o pal·liar
situacions d'exclusió social. En
aqueix sentit, aquesta institució,
considera que donada la naturalesa
d'aquest tipus d'ajudes, “la norma
que les regula hauria d’atribuir-los el
caràcter de inembargable, ja que van
dirigides a satisfer les necessitats
bàsiques dels seues destinataris”.
En conseqüència, el Síndic
recomana al consistori que “valore la
possibilitat d'establir, per normativa
pròpia, el caràcter de inembargable
a les Prestacions Econòmiques
Individuals, atenent a la pròpia
naturalesa de les ajudes”. 

ve de la pàgina anterior

El cap de setmana passat es va celebrar a Granada el
Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica, en el que va
participar el Club Mabel Benicarló amb 12 gimnastes,
aconseguint totes elles penjar-se algun metall. Un any
més l'actuació de María Añó va ser excel·lent en sumar sis
medalles d'or. L'equip que entrenen Manola Belda i Blanca
López aconsegueix els seus èxits gràcies al continuat
treball  i entrenaments.

María Añó va realitzar un brillant campionat que la va portar
al més alt del podi, proclamant-se Campiona d'Espanya
absoluta en categoria infantil. En les finals per aparells va
guanyar l'or en cèrcol, maces i cinta; guanyà el campionat per
equips igual que formant part de l'equip autonòmic.

Categoria aleví
Leire Rovira, tercera Campionat Espanya; tercera en el

concurs general (suma dels tres aparells: pilota, corda i mans
lliures); medalla d'or en les finals de pilota i corda;

subcampiona d'Espanya i per autonomies.
Alba Ciurans, una inoportuna lesió la va fer abandonar en

la competició individual; medalla de plata en la final per
autonomies.

Judith Prada de Conflent, excel·lent competició
aconseguint medalla d'or en cèrcol, concurs general i final per
aparells; plata per equips i per autonomies.

Patricia Saura, la més xicoteta va destacar en cèrcol
aconseguint la quarta plaça en el concurs general i cinquena
en la final per aparells; plata en la general per autonomies.

Categoria infantil
Noa Ros, quarta en la general a una desena de la segona;

el seu equip va quedar tercer d'Espanya i va sumar medalla de
bronze en la final de maces; i per autonomies amb l'equip va
aconseguir l'or.

Helena Andrei, campiona d'Espanya per equips aportant la
seua nota en corda i mans lliures; or en la final de mans lliures
i corda; per equips en l'autonòmic va aconseguir medalla d'or.

Marta Gimeno, excel·lent competició en el concurs general;
per equips en el nacional medalla de bronze i per autonomies
medalla d'or.

Sofia Zanón, plata en la final de corda i bronze en la general
per equips; per autonomies medalla d'or.

Categoria Junior
Lia Rovira i Sara González, van classificar al Club Mabel en

cinquè lloc i tercera per autonomies.
Lia Rovira, que va acudir després d'una greu lesió, va

aconseguir classificar-se entre les 10 primeres juniors
d'Espanya en el concurs general.

Claudia Mata, va aconseguir classificar-se tercera
d'Espanya per equips en categoria sèniors i va obtenir el
bronze en la classificació per autonomies.

Gimnàstica Rítmica: Gran èxit del Club Mabel en el Campionat d'Espanya

text VICENT�FERRER
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El Síndic de Greuges ha suggerit l'Ajuntament de
Benicarló que reconsidere la seua política
d’embargament de les prestacions econòmiques
individuals, que ell mateix atorga, quan aquestes van
destinades a pal·liar situacions d’exclusió social.

Un ciutadà va interposar una queixa davant el defensor
del poble valencià denunciant que el consistori havia
requisat a la seua família 119 euros en concepte de

“compensació d'impostos” dels 150 reportats com ajuda per
al mes de gener. Aquesta confiscació va fer que la seua
família es quedara “sense ingressos per a subsistir”. Segons
la queixa “aquesta confiscació es va realitzar sense previ
avís, sense possibilitat de recurs, i sense comunicació als
serveis socials de l'Ajuntament”, el que va motivar que
l'afectat reclamara a l'Ajuntament la devolució del confiscat.
La resposta en aquest cas del consistori va ser que l'única
manera d'extingir els deutes tributaris és mitjançant el
pagament, prescripció, compensació o condonació, de
manera que l'Administració tributària compensarà d'ofici els
deutes tributaris que es troben en període executiu”.

text REDACCIÓ

EL SÍNDIC REPRÉN L’AJUNTAMENT ALTRA VOLTA

NOVA MÍNIMA NACIONAL DE SERGI SAURA

Els passats 28-29 de Juny , a la piscina olímpica de Sedaví,
es disputaren els jocs esportius de la comunitat valenciana
(campionat autonòmic de la categoria aleví). L’equip
benicarlando, dirigit per Myriam Martínez, va presentar un total
de 7 nedadors: Laura Jiménez, Nerea Martín, Marina Segura,
Alicia Sorlí, Sergi Saura, Raúl Carbó i Pablo Ebrí. 

L’equip benicarlando va tindre una molt bona actuació
global per a satisfacció de la seua entrenadora.

L’equip femení va fer unes grans marques als relleus de 4
x200 lliures (sisena posició final) i als relleus de  4x100 lliures
(cinquena posició final). Individualment s’ha de destacar una
molt bon campionat d’un, cada cop més competitiu, Sergi
Saura, que va fer unes marques molt respectables ja als 100 i
200 lliures, aconseguint també la seua segona ms una gran
strar que les seues marques i de marina seguraínima nacional
als 200 lliures; Molt bona actuació també del bracista Pablo
Ebrí, millorant de llarg els seus registres; d’una altre cop en
gran forma, Marina Segura, que va demostrar que és una gran
crolista i de Laura Jiménez que va fer una gran prova de 100
lliures, sols a 1 seg de la mínima nacional.

GALA DE L’ESPORT DE BENICARLÓ

Dissabte 28.06.2014 a l’auditori municipal de Benicarló es
va celebrar la gala de l’esport Benicarlando. El nedador Marc
Vea, com a millor esportista del club i el vicepresident del club
Xavier Rodríguez, foren els representants de la nostra entitat
a la cerimònia.

Amb el suport dels familiars i dels membres de la junta
directiva allí presents, reberen el pertinent guardó de mans del
regidor d’esports, Ximo Pérez Ollo.

PRÒXIMES COMPETICIONS:
CAMPIONAT AUTONÒMIC ABSOLUT A VALÈNCIA 5 i 6

JULIOL de 2014

text i foto CNB

JOCS ESPORTIUS A SEDAVÍ (CAMPIONAT AUTONÒMIC ALEVÍ)



L’ÚLTIMA

pàgina 20  la veu de Benicarló ESCAL RENÚNCIA AL CASTOR

Diumenge passat es va celebrar a Aldaia el Campionat
Autonòmic d'Escoles de Ciclisme, en el qual van
participar quatre alumnes del Club Ciclista Deportes
Balaguer de Benicarló. 

Els resultats dels benicarlandos van ser els següents: 
Judit Mulet (principiants 2n any), 7ª gimcana i 10ª carrera. 
Izán Monroig (principiants 2n any), 4º gimcana i 9a carrera. 
Francisco Vidal (infantil), 36é en carrera. 
Isabel Balaguer (infantil 2n any), 5ª carrera.

El Club Ciclista Deportes Balaguer va participar al Campionat Autonòmic

text i foto VICENT�FERRER

Amb la presentació, per part de l'organització, als equips
participants del reglament i característiques del mateix,
divendres passat es va donar el tret d'eixida a la 33ª edició del
degà dels tornejos estivals benicarlandos. Finalment són 12
els equips inscrits, que repartits en dos grups de 6 es jugaran,
en una lligueta tots contra tots en cada grup, les vuit places
d'accés als quarts de final, passant els quatre millors de cada
grup. La configuració dels grups queda així: GRUP A:
Superpint/Maritur, Macadam/Neptuno, Hostelmar, Marroc
Nostrum, The Caramels i Brasería Sant Gregori. GRUP B:

Penya XQSÍ, La Isla Peñíscola, Peluquería Mª José/Fruites
Ximo, Plantacar/Neptuno, Descansa i Bar Candil/Mapfre. Els
premis en disputa seran, a més de molts trofeus tant
individuals com d'equip: 20 menjars o sopars patrocinats pel
Restaurant Sant Gregori, un equipatge complet de futbol sala
donat per Esports Arín i la inscripció gratuïta per a la pròxima
edició del torneig, a triar per ordre de classificació pels 3
primers classificats. També col·laboren com a patrocinadors
del torneig les empreses IFF Benicarló i Ergono i l'àrea
d'Esports de l'Ajuntament de Benicarló. Els partits comencen
el dimarts 1 de juliol i el torneig es perllongarà fins l'1 d'agost,
amb partits a les 22 i 23h en la tradicional pista del Marynton,
al Passeig Marítim.

EL XXXIII TORNEIG D'ESTIU DE FUTBOL SALA CIUTAT DE BENICARLÓ, EN MARXA

text i foto GREGORIO�SEGARRA




