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L'ajuntament de Benicarló va executar la sentència de
l'Audiència provincial de Castelló que obligava a
enderrocar un habitatge edificat de forma il·legal en la
Partida Surrac. Una pala va entrar a primera hora del
matí de dilluns en la propietat de Joaquín R. per a donar
compliment a l'ordre. Es tracta del primer
enderrocament que es realitza a Benicarló d'un
habitatge en aquesta situació. Tècnics municipals i
agents dels cossos de seguretat es van acostar a
l'habitatge amb la intenció de revisar els paràmetres de
l'enderrocament. Juntament amb el propietari i diversos
familiars seus, van revisar el projecte d'enderrocament
amb la intenció de respectar elements com l'arbrat. Els
presents, van manifestar la seua intenció que “açò
acabe el més prompte”. Els propietaris ja s'havien
encarregat de buidar l'habitatge i retirar elements com
les finestres d'alumini. La pala va accedir a la parcel·la
per la part del darrera, per a evitar danys innecessaris al
jardí de la part davantera. 

NO ÉS L’ÚNIC
Al voltant de 1 500 habitatges tenen obert un expedient

per infracció urbanística a Benicarló. La majoria depenen del
futur Pla General d'Ordenació Urbana per a ser legalitzades
ja que es preveu la requalificació del sòl en el qual estan
construïts. En aqueixa situació es trobava l'habitatge que
dilluns passat va començar a enderrocar-se en compliment
d'una ordre judicial que va sentenciar la reposició de la
legalitat urbanística. La denúncia d'un veí, no obstant això,

va fer que l'assumpte arribara als tribunals. Els habitatges
construïts sobre sòl no urbanitzable es troben en la costa
Nord (partides Riu, Surrac i Aiguadoliva) i en la zona sud
(partida Sanadorlí). La Policia Local és l'encarregada de
realitzar de forma periòdica inspeccions urbanístiques per a
detectar possibles irregularitats. Si es troba alguna, s'alça
acta i es notifica al consistori, que inicia els requeriments
corresponents. 

Fins al moment aquest tipus d'infraccions se saldaven
amb sancions econòmiques. En el cas del xalet demolit, el
seu propietari havia pagat 26.000 euros a l'Ajuntament de
Benicarló. A més, s'ha hagut de fer càrrec dels 4.000 euros
derivats de la resolució pel judici de faltes en el jutjat de
Vinaròs i les despeses de demolició, xifrats en 36.000 euros.
Uns 66 000 euros en total per acomiadar l'habitatge
unifamiliar on han viscut des del 2 007 . 

SENTÈNCIA EXEMPLARITZANT
Aquesta és la primera edificació que s’enderroca a

Benicarló per a reposar la legalitat urbanística. El seu
propietari sosté que va decidir seguir endavant amb
l'edificació malgrat els requeriments del consistori i el judici
condemnatori que li obligava a parar les obres. A més,
confiava que l'aprovació del PGOU que està en plena
revisió, legalitzaria la seua situació. Al final, ha arribat abans
la resolució del jutjat que el nou planejament urbanístic de la
ciutat i la pala ha fet la resta. El propietari va iniciar les obres
de construcció de l'habitatge en el 2005 en una zona
qualificada com no urbanitzable i sense comptar amb la
corresponent llicència d'obres. Mentre realitzava les obres,
que van durar dos anys, el propietari va ser requerit en dues

text REDACCIÓ

ENDERROCAMENT EXEMPLARITZANT 
I ORDENACIÓ URBANA INEXISTENT

Lisa presenta el seu nou treball
‘Abueni’, a l’espai del conegut
centre cultural peniscolà.

La càlida estança del projecte
cultural engegat per Viktor Dubrok a
Peníscola, La Templanza, era el punt
de referència en l’atracament de
barques i barcasses amoroses ahir
dissabte 13 de desembre durant la
presentació del disc de Lisa Dubon.
Una proposta musical molt personal
que se situaria en la línia i estils de
Makako, més que de Bebe,
sortosament, al menys quan a lletres,
molt treballades i amb més
profunditat que les de la cantant extremenya.  

Deixant comparacions a banda, ja que cadascú té la seua
personalitat, la cantautora ens traslladava a un atmosfera
d’afectes embolcallant i intimista, fent-nos partícips  d’un
univers aparentment fràgil, un mirall enganyós, ja que conté
suficient força com per arrelar-se de peus i mans i plantar-li
cara amb caràcter a la vida.  Lisa presentava, així, un disc

amb sis temes que mostrava al públic encetant e concert per
l’última cançó que integra el projecte.  

Actualment, Lisa Debon està realitzant alguns concerts per
la zona, per tal de presentar un disc que ha llançat amb
l’esforç i devoció de la persona que estima el seu treball. I
això, és una característica que es nota, se sent, i respira amb
potència i alta cilindrada per els porus de pell sensible del nou
disc: Abueni.

text ALICIA COSCOLLANO

Lisa Debon & ‘Abueni’ a La Templanza

foto: JESUSMAESTRO.COM

foto: LACALAMANDA.COM
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Amb aquest titular no vull dir que em faça llàstima ningú en
concret, ni que ara mateix estic plorant perquè tinc una pena
dins de mi, no. També vull deixar clar que la paraula en qüestió
no te  res a vore amb allò que li està passant al Cosmos de la
comarca que, segons m'han dit, està a punt de resoldre els
seus problemes econòmics. Dic econòmics perquè potser han
trobat un primo que es gratarà la butxaca per tal que aquest
club continue mantenint les aspiracions a pujar de categoria.
Tot això no són més que pegats amb la noble intenció de que
la bufamenta no decaiga i la pilota es vaja fent cada vegada
més gran. L'entrada de bitllets farà que els mercenaris del
futbol, molt implicats amb els colors que defensen, tornen als
entrenaments i es deixen la pell per l'equip que té als jugadors
locals con a espectadors d'aquesta gran fantasia. Però a mi
tant em fa. He dit moltes vegades que cadascú pot fer amb els
seus diners allò que li passe per les castanyes, fins i tot  donar-
los sepultura intentant tapar un pou sense fons, tarea aquesta
molt lloable i gratificant si veiem tot allò que es pot aconseguir.
Sobretot l'ascens a una categoria que incrementa les
despeses de manera exponencial, amb la qual cosa, els
primos hauran de fer més esforç perquè l'equip i l'afició s'ho
mereixen tot. 

Però no, a mi no em fa llàstima cap dels esmentats. Va ser
una pena que diumenge passat al camp del Nules no es
pogués treure alguna cosa positiva en forma d'un o tres punts.
Cal recordar que els del poble del "passa i no t'atures" juguen
la nostra lliga i puntuar en aquest camp ens hagués anat molt
bé. Encara va ser més llàstima, perquè vam obrir el marcador
nosaltres i a ells els van expulsar un jugador. Però abans
d'acabar la primera part ja ens havien remuntat el resultat i es

van posar per davant al marcador. També va ser una llàstima
que en tota la segona part no poguérem marcar davant el joc
defensiu dels de la Plana Baixa, que van apurar al màxim la
intensa pluja i els canvis que els permetia el reglament. També
va ser una llàstima la doble amonestació a Pitu, que farà que
es perga el proper partit a casa. Un cúmul de coses que
encara fa que ens mantinguem a la zona tranquil·la de la
classificació i a sis punts dels llocs perillosos.

Ja saben que tenim una plantilla jove, amb gent del poble i
potser una mica curta. Però aquest és el camí, no hi ha
alternatives. Tot allò que se'n surtiga d'aquest camí només pot
portar a la desaparició i a l'endeutament. Aquests conceptes
els tenim molt recents i la juta directiva els te presents en tot
moment. No es pot treure més del que hi ha, i els números
s'han de fer amb una base d'ingressos real, i l'equip estarà allà
on les circumstàncies i l'afició vulga. 

Però tot i això, he de recordar que el nostre camp és el que,
amb diferència, presenta més afluència de públic de tota la
categoria. Ni els equips capdavanters tenen la capacitat de
convocatòria que té el nostre club. No és molta, ja ho sé, però
ser capaços de portar al camp quatre-centes persones cada
diumenge, té molt de mèrit.

Aquesta setmana no faig compte de parlar de la meua
família. Ja no vull donar més pistes perquè al final es
desvelarà el meu anonimat. Però si que m'agradaria dir que la
meua Margot, a iniciativa del papa, ha anat a fer un càsting per
un programa de la tele on, segons diu lo papa, surten tots en
pilotes. Ella està entusiasmada, i ell també. La mama amb les
seues partides de cinquet amb les amigues.

El proper diumenge, a partir de les cinc, juguem a casa
contra el Torreblanca. Un partit de la nostra lliga que s'ha de
guanyar sense discussió i sense dubtes. Per això jo, ara
mateix, no puc concebre un altre resultat que no siga una
victòria dels nostres. 

text VICENT T.�PERIS

LLÀSTIMA

DIMITEIX LA REGIDORA SARAH VALLÉS

ocasions perquè les paralitzara i al no fer-ho l'actuació va
acabar en dos judicis de faltes al Jutjat de Vinaròs, pels
quals se li va condemnar a 8 mesos de presó i 14 mesos de
multa, a raó de deu euros diaris. Malgrat això, no es va
ordenar la demolició de l'habitatge a l'entendre el jutge que
el consistori estudiava la revisió del PGOU, amb previsió de
requalificar la zona a sòl urbanitzable de baixa densitat. 

L'audiència provincial, no obstant això, ha considerat en
la seua sentència que ordena la demolició, que la possible

legalització de l'obra “no té cabuda perquè (…) en cas
contrari, es podria produir que en supòsits com el present els
fets que avui haurien de sancionar-se penalment, demà
esdevindrien impunes per una actuació extraordinària del
planificador, legalitzant, per mitjà d'excepció, el que mai
havia d'haver-se construït en estricte compliment de
l'ordenament urbanístic”. Amb aquests arguments,
l'audiència va entendre que “s'ha de demolir allò il·lícitament
construït y reposar la parcel·la al seu estat inicial”. 

Foto de l'escalfament dels nostres abans del partit
contra el Nules. Gentilesa del president del club. 

NOTA EMESA PER L’EXREGIDORA

"Després d'una legislatura difícil i una situació
personal complicada he arribat a la conclusió
de que aquest no era el meu lloc". Després de
7 anys i mig, avui he presentat la meua
renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament
de Benicarló, per la qual cosa a partir d'a-
questa nit quan es pose en coneixement del
Ple la meua renúncia, deixaré de ser-ho.
A partir del nou any continuaré treballant per
a Benicarló però des del meu lloc de treball,
treball que vaig deixar apartat per a empren-
dre una de les experiències més apassio-
nants de la meua vida. Però la vida té dife-
rents etapes, amb enormes senyals que t'indi-
quen que han d'acabar, i jo aquesta etapa de
la meua vida la dono per resolta.
La política m'ha aportat moltíssimes  coses,
sens dubte, m'ha permès veure un Benicarló
des d'una perspectiva molt global, m'ha
ensenyat el millor i el pitjor de les persones,
també m'ha donat moltes coses bones, molt
treball, moltes alegries i il•lusions, però també
molts mals moments...
Així que considero que avui passo pàgina i
sols em queda donar les gràcies a qui no he
tingut l'oportunitat de donar-li-les encara.
Gràcies a tots els treballadors, sense vosal-
tres no haguera sigut possible fer ni una quar-
ta part de tot el que hem fet. Gràcies.

Gràcies a totes les persones de totes
les entitats, especialment a les de les
entitats socials, que sou l'autèntic motor
de xicotetes grans accions diàries que
ajuden i reconfortan a col•lectius per
norma minoritaris però que tant ho
necessiten. Gràcies a totes les voluntà-
ries i voluntaris del menjador social, als
quals esteu i als quals heu estat, pel
vostre suport sempre, ja sabeu com
d'orgullosa em sent d'aquest projecte.
Als que participeu en l'hort dels flors, al
personal dels centres de majors i disca-
pacitats, a l'equip tècnic de La farola i de
l'Oacse, usuaris, familiars, seria impos-
sible nomenar-los a tots... Gràcies a tan-
tíssimes persones que he conegut i que
m'han aportat tant, però sobretot gràcies
a la meua família... "els sofridors a casa"
pel vostre continu suport, per la vostra
paciència, pel vostre amor infinit.
Gràcies Rubén per estar sempre al meu
costat.
Però també m'agradaria agrair a les per-
sones anònimes i no anònimes, que heu
cregut i confiat en mi. Gràcies per haver-
me deixat gaudir d'aquesta fantàstica
oportunitat! Fins sempre!

Sarah Vallés
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LOCAL ESPORTS

Durant els dies 12, 13 i 14 de desembre els conjunts
aleví, infantil i junior del Club Mabel dirigits per les
incombustibles Manolita Belda i Blanca López van viatjar
a Saragossa per a disputar el campionat d'Espanya de
conjunts; un dels campionats més importants de tota la
temporada.

Els conjunts aleví i infantil del Mabel partien com a favorits
en proclamar-se dues setmanes abans campions de la Copa
d'Espanya. Arribaven a la cita ben preparats amb ganes de
tornar a demostrar el seu exercici i consolidar la temporada
amb l'anhelat títol. I així va ser. Després de les dues jornades
de competició tant l'aleví com l'infantil van liderar ambdues
categories. 

La primera ronda de les alevins amb el seu exercici de 5
cordes els va valdre una puntuació de 12.600 punts. El segon
dia van millorar el seu exercici rebent uns 13.033 proclamant-
se campiones d'Espanya amb un total de 25.633 punts.

Les infantils van començar la competició rebent la millor
nota de la seua categoria amb una puntuació de 13.750 punts,
que van superar amb escreix en la segona ronda, en rebre’n
14.250. Amb aquest fantàstic exercici de tres cèrcols i dues
pilotes es van proclamar campiones d'Espanya indiscutibles
amb un total de 28.000 punts.

A les components del conjunt junior la sort no les va
acompanyar. Van arribar a la cita després d'una dura
temporada plena d’imprevists. Un d'ells, la marxa de Lia
Rovira una de les components del conjunt, per la seua recent
incorporació a l'equip nacional junior que competirà en el
campionat d'Europa de conjunts al maig del 2015.

El primer dia de competició una de les varetes de la cinta
es va trencar durant l'actuació a tan sols 30 segons del final
de l'exercici, havent d'utilitzar l'aparell de reemplaçament per
a poder acabar el muntatge. Tot açò, alié al bon fer de les
nostres gimnastes, i malgrat que van reaccionar de la millor
manera possible donades les circumstàncies,els va suposar
una penalització molt gran que les relegà a un divuitè lloc amb
un total de 8.767 punts. L'endemà aquestes 5 lluitadores, Sara

Gonzalez, Laura Hernández, Inés Sanchís, Sofia Zanón i
Anna Feliu, tenien l'oportunitat de demostrar a tothom que
havien acudit al campionat ben preparades i amb opcions de
pujar al podi. I així va ser. Van eixir al tapís trepitjant fort i van
ser capaços de superar-se davant les adversitats. Van obtenir
una puntuació de 12.133 la qual cosa els va suposar la tercera
millor nota de la jornada a tan sols 0.20 de les primeres. 

El diumenge es disputaven les finals per aparells. Les
alevins Leire Rovira, 

Alba Ciurans, Judtih Prada de Conflent, Lucia Cavero,
Victoria Signes i Patricia Saura van tornar a fer-se amb l'or i,
per tant, campiones d'Espanya per aparells, aconseguint així,
els dos títols en joc. No van tenir la mateixa sort les infantils
Maria Añó, Noa Ros, Marta Gimeno, Marta Soliva i Helena
Andrei en cometre un greu error amb l'aparell. Però malgrat
l’errada van tornar a demostrar al públic assistent que són el
millor conjunt infantil, que porten un exercici de molt risc i que
els seus 5 components són gimnastes d'una gran qualitat. 

Des d'ací volem agrair el suport incondicional de familiars i
amics a gimnastes i tècnics perquè aquest gran treball tire
endavant i que temporada després de temporada demostren
que són un dels millors clubs d'Espanya.

FELICITATS a la família MABEL i ENHORABONA A
TÈCNICS I GIMNASTES. CAMPIONES D'ESPANYA ALEVÍ I
INFANTIL 2014!!

text i foto LA VEU DE BENICARLÓ

MABEL, nou títol, al Campionat d'Espanya de Conjunts

Conta la llegenda creada per Jaume Rolíndez que un
estel de vuit puntes va parar en una freda nit de desembre
sobre una humil sénia de la partida del Collet de
Benicarló, fa ja disset anys. El seu propietari s'havia
apiadat d'una parella que vagava per la ciutat cercant asil
per a passar la nit, doncs la dona estava a punt de donar
a llum. Així comença l'obra teatral L’Estel del Collet, Nadal
a Benicarló, que aquest cap de setmana es va representar
en l'escenari de l'Auditori Municipal Pedro Mercader de
Benicarló. Prop de mil espectadors han pogut gaudir amb
la tendra història que situa el naixement del Nen Jesús a
la ciutat. L'argument serveix d'excusa per a traure a
l'escenari a l'imaginari col·lectiu de la ciutat: els sants,
personatges típics, costums i una exaltació col·lectiva de
les tradicions típiques de la població. Prop de dues-
centes persones, entre actors i associacions culturals
que posen el seu òbol perquè la representació siga
completa, han participat en l'edició d'enguany. 

La incorporació de nous personatges ha estat un dels
puntals de  l’estel d'enguany. Així, en el primer acte, la patrona
de la ciutat, Santa María del Mar, és l'encarregada de guiar a
Josep i María en la seua recerca d'un recer. Ja en la segona,
altra santa amb gran devoció a Benicarló, Santa Llúcia,
s'incorpora a l'elenc de sants benicarlandos que guien els
seus passos cap a la sénia per a adorar al Xiquet Jesús.
També el Pequeño Nicolás es colava enguany entre els sants
per a intentar guanyar la seua quota de protagonisme en
aquesta cèlebre representació. La mateixa persona que ho va
interpretar es va llevar la careta al final de la representació per
a reclamar a les autoritats la construcció d'un nou teatre

auditori capaç d'acollir les nombroses mostres culturals que
es porten a terme en la població al llarg de l'any. Cal recordar
que va ser l'associació cultural L’Estel del Collet la que a l'any
2002 va impulsar una recollida de signatures per a reclamar-
lo, aconseguint el suport de quaranta entitats de la ciutat i
2600 signants. 

La posada en escena ha inclòs enguany una sèrie de
novetats que han contribuït a donar major protagonisme a
algunes escenes del muntatge teatral. D'aquesta manera, la
sénia de Pau, que es converteix en el segon acte en el lloc
d'adoració al Nen Jesús, s'ha col·locat en un lateral per a
donar-li major protagonisme a la Sagrada Família. Els
espectadors poden així gaudir d'unes escenes que antany
quedaven més allunyades d'ells. La renovació de l’estel
lluminós que acompanya la representació amb la seua llum ha
estat altre dels reptes de la representació d'enguany. I el canvi
de titularitat d'alguns papers va aconseguir satisfer les
expectatives dels espectadors, que van aplaudir amb ganes al
final de la representació. 

Amb la satisfacció del treball ben fet, l’Estel del Collet inicia
des d'avui mateix el seu camí cap a la majoria d'edat. La
pròxima serà la 18a edició d'aquesta representació teatral que
no ha perdut gens d'interès per a tot el Baix Maestrat, ja que
espectadors de tota la comarca han pogut gaudir al llarg
d'aquests anys de l'enginy dels actors i d'aquest gran
muntatge teatral. Ara, el repte és que l'edició de la majoria
d'edat seguisca captant l'atenció dels espectadors. Però de
moment, queda el bon sabor de boca de saber que la ciutat
ha tornat a protegir L’Estel del Collet, que ja s'ha convertit en
tota una tradició en la ciutat.

text i foto NATÀLIA�SANZ

L’ESTEL DEL COLLET
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ESPORTS LOCAL

Els alumnes d'Infantil 5 anys del CEIP Marqués de
Benicarló van celebrar el Nadal d'una forma molt especial.
El dilluns 15 de desembre, van representar l'obra de
teatre: EL PORTAL DE BETLEM a l'auditori municipal
Pedro Mercader de la nostra localitat. Tots junts , mestres,
xiquets i famílies, van gaudir d'aquest emotiu acte on tots
els personatges , fins i tot les ovelletes, diuen uns pocs
versos.

Com a cloenda de l'acte, van cantar les nadales: "Oh
Christmas tree" i "A 25 de desembre".

Felicitats!! Sou uns grans artistes !!
 Les mestres volen agraïr la gran col·laboració de les

famílies en la preparació de l'escenari. 
Des del CEIP Marqués de Benicarló us desitgem un BON

NADAL i un FELIÇ ANY NOU !! 

EL PORTAL DE BETLEM

text i foto CEIP�MB

Diumenge 14 de Desembre, a la
piscina municipal de Benicarló, es va
disputar la tercera jornada de la lliga
provincial de promeses amb la
participació de  nedadors dels equips
del CN Benicarló, CN Vinaròs, CN
Onda i CD Lledó.

El Club Natació Benicarló dirigit per
Lucía Vicente i Myriam Martínez, va
presentar un entusiasta equip de 29
nedadors: Sergi Saura, Raul Carbó,
Óscar García, David García, Joan Martín, Oriol Lluch, Hugo
Desir, Diego Pérez, Gerard Labèrnia, Joan Ballester, Guillem
Tomàs, Agustí Oms, Lucas Capafons, David Balaguer, Óscar
Balaguer, Bruno Moliner, Hugo Beser, Dylan Villanueva, Isaac
Vendrell, Eva Valdearcos, Marta Cheto, Sara Vea, Sara
Troncho, Blanca Zorrilla, Henar Àvila, Laia García, Alejandra
Oroian, Júlia Bueno i Joana Bel. 

Es pot destacar dintre de l’actuació del nedadors locals: la
victòria de l’equip de relleus masculí als 4x100 braça; el segon
lloc de Sergi Saura als 100 papallona; el segon lloc de Sara
Vea als 100 papallona i la segona posició de Gerard Labèrnia
als 50 braça. És important esmentar també  la bona actuació
i la gran implicació del jove aleví David García (12 anys) que
l’han fet mereixedor de ser triat per a formar part de l’equip
absolut masculí que representarà al Club Natació Benicarló a
la copa autonòmica de clubs, nedant el 1500 metres.

EL NEDADOR DE BENICARLÓ, JOAN FERRAN
BARRACHINA, PARTICIPÀ AL CAMPIONAT D’ESPANYA
ABSOLUT DE SABADELL

Dissabte 13 de desembre, el nedador Joan Ferran
Barrachina, format al Club Natació Benicarló, va participar al
campionat d’Espanya absolut d’hivern, disputat a Sabadell, a
la prova dels 200 esquena. 

Barrachina és el nedador local que més vegades ha
aconseguit classificar-se per a participar a un campionat
d’Espanya absolut (7 ocasions).

La marca que va fer, 2.07.08 E, va ser molt propera als
seus millors registres. Joan F, que actualment té 20 anys i està
en el tercer any dels seus estudis superiors, segueix així
compatibilitzant, amb èxit, la natació amb la vida universitària.

PRÒXIMA COMPETICIÓ: COPA AUTONÒMICA DE
CLUBS DE SEGONA DIVISIÓ A VALÈNCIA  20-21
DESEMBRE 2014

text CNB

TERCERA JORNADA DE LA LLIGA PROMESES A BENICARLÓ 



pàgina 6    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 15

LOCAL ESPORTS

La Regidoria d'Educació, Creu Roja i la
Coordinadora de Penyes han començat en el
CEIP Marquès de Benicarló la recollida
solidària de joguets. 

Fins al dia 20 de desembre es podran dur
joguets a la seu de Creu Roja. Membres de Creu
Roja i de la Coordinadora de Penyes,
acompanyats de la regidora d'Educació, Rocío
Martínez, han arreplegat desenes de joguets que
els alumnes del centre han dut. Els joguets els han
descarregat en el magatzem que té Creu Roja,
des d'on es distribuiran entre els xiquets i xiquetes
que ho necessiten. Durant tota aquesta setmana,
s'arreplegaran joguets en tots els centres
educatius de Benicarló i fins al dia 20 de
desembre es poden continuar fent aportacions en
la seu de Creu Roja Benicarló. Aquest és el quart
any que la Regidoria d'Educació organitza la
campanya de recollida solidària de joguets, una
iniciativa que els anys anteriors ha tingut un important èxit de
participació. A més, la Regidoria de Benestar Social ha
organitzat, amb la col·laboració de diferents entitats locals,
diversos actes que serviran per a arreplegar productes de
primera necessitat. La primera activitat ha tingut lloc aquest
cap de setmana amb la recollida d'aliments i productes de
primera necessitat en el casal de la Falla El Grill. 

Per al dissabte 20 de desembre, durant tot el dia en la plaça
del Mercat, la Penya PQSI ha organitzat la PequeRecollida,
una acció que pretén recaptar el màxim de productes de
primera necessitat, des de bolquers, i raspalls de dents fins a

llet infantil, cereals o galetes. A les 18 hores tindrà lloc
l'actuació de l'animadora infantil Pelina. La tercera cita
solidària nadalenca tindrà lloc el diumenge 21 de desembre en
la plaça de Sant Bartomeu amb motiu del Mercat d'Artesania
de Nadal. L'Associació d'Artesans de Benicarló ha programat
una recollida solidària de productes infantils de primera
necessitat durant tot el dia. Finalment, igual que es va fer l'any
passat amb motiu de la tradicional carrera de Sant Silvestre de
Benicarló, la més veterana de tota la Comunitat Valenciana, el
Club d'Atletisme Baix Maestrat, organitzador de la prova, ha
decidit convidar a tots els participants a aportar productes no
peribles que després es distribuiran a través de Serveis
Socials i les entitats que treballen en l'àmbit social.

text REDACCIÓ

NADAL SOLIDARI A BENICARLÓ

L'Ajuntament de Benicarló ha modificat l'ordenança de
tramitació d'expedients i expedició de documents
administratius per a facilitar l'obertura de noves activitats
econòmiques. La majoria de les taxes s'han eliminat o
s'han reduït a la meitat. 

L'adaptació dels procediments administratius en matèria de
disciplina urbanística derivada de l'entrada en vigor de la Llei
d'Ordenació del Territori de la Generalitat Valenciana. A partir
del mes de gener, qualsevol nova activitat que es vulga
establir a Benicarló veurà reduït notablement la despesa
corresponent a la documentació administrativa necessària.
Així, la llicència ambiental per a la instal·lació d'una activitat
s'ha reduït de 600 a 300 euros; la llicència ambiental per a la
instal·lació d'una activitat amb Estudi d'Impacte Ambiental
(EIA) s'ha reduït de 800 a 400 euros; la comunicació d'inici
d'una activitat sotmesa a llicència ambiental ha passat de 300
a 200 euros. En el cas de la declaració responsable ambiental

(per a activitats comercials o d'escassa incidència ambiental),
la taxa de 300 euros ha passat a 0 euros, igual que en el cas
de la comunicació d'activitat innòcua, que també ha passat a
300 euros a 0 euros; la declaració responsable per a obertura
d'activitat recreativa s'ha reduït de 600 a 350 euros. I a més,
s'ha anul·lat el certificat de compatibilitat urbanística, que era
de 53 euros. El regidor d'Economia i Hisenda, José María
Serrano, ha destacat que amb aquesta modificació,
l'Ajuntament pretén facilitar al màxim l'establiment de noves
activitats industrials i de serveis a la ciutat i incentivar en la
mesura del possible les activitats comercials, on s'han eliminat
pràcticament el 100% de les taxes. La modificació de
l'ordenança està en període d'exposició al públic i si no es
presenten al·legacions entrarà en vigor el pròxim 15 de
desembre. Paral·lelament, l'Ajuntament està estudiant la
reforma de l'ordenança G1 de gestió de tributs, amb l'objectiu
de modificar els períodes d'abonament d'impostos per a
facilitar el pagament de les taxes i tributs. Està previst
modificar els períodes de fraccionament i diferenciar entre
persones físiques i persones jurídiques.

text REDACCIÓ

DESPESES D'OBERTURA DE NOVES ACTIVITATS

CICLISME: Balaguer s'imposa a l'última prova de la
Copa d'Espanya celebrada a València

Es va celebrar a València l'última prova de la Copa
d'Espanya de ciclocròs. En ella José Julián Balaguer va tornar
a mostrar la pedalada que el va convertir en Campió
d'Espanya i es va imposar al capdavanter de la Copa
d'Espanya, revalidant la victòria de l'any passat. Però va
haver-hi més participants del Club Ciclista Deportes Balaguer
de Benicarló en diverses categories, i tots van estar barallant-
se per arribar el més endavant possible, en un circuit molt
ràpid però que qualsevol errada podia donar amb els ossos al
terra, unes escales, els taulons i dos paranys d'arena que
trencaven molt el ritme. 

TENNIS: Els cadets del Club de Tennis Benicarló
campions autonòmics

L'equip cadet del Club de Tennis Benicarló es va
proclamar campió per equips de la Comunitat Valenciana,
per la qual cosa l'any que ve lluitarà pel títol a Segona
Divisió. 

La final es va disputar al Club de Tennis Xàbia, on van
demostrar el seu alt nivell de tennis i sacrifici aconseguits per
les seues grans ganes com ja venien demostrant-lo en els
seus entrenaments anteriors. Les xiques no van tenir molta
sort amb els seus partits, doncs van perdre els seus tres
partits, dos d'individuals i un de dobles, però l'eliminatòria va
poder solucionar-se amb els partits dels xics que ho van donar
tot a la pista.  Els guanyadors als quals els van atorgar
l'ascens van ser: Diego Sanchez, Albert Alberich, Carlos
Calduch; i les parelles Diego Sanchez-Albert Alberich, Carlos
Calduch-Pablo Masip. Aquest títol s’uneix als bons resultats
de l'estiu on les raquetes benicarlandas es van situar en les
primeres posicions del circuit provincial sent, Diego Sánchez,
subcampió al costat de Carla Folch i Júlia Pérez que van
quedar segona i tercera respectivament.

HANDBOL: El cadet del Handbol Benicarló s’impusà al
Betxí

En partit disputat dissabte passat al matí, en el Pavelló de
Benicarló, l'equip cadet de l'Handbol Benicarló es va imposar
al Betxí per un contundent 39-28, després d'un partit en el
qual els joves jugadors caduferos sempre van anar amb clar
avantatge en el marcador.

text i fotos VICENT�FERRER

CICLISME, HANDBOL I TENNIS
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Ja ens havíem declarat fans quan, fa ara
un mesos, van apropar-nos al seu local
d’assaig per tal de xerrar una estona amb ells
i gravar un parell de cançons per a La
Calamanda. 

Llavors ja vam ser conscient del material que
estàvem tractant. Musicalment profunds,
soterranis en l’aposta per recuperar un so quasi
tribal, perdut pels racons de carrerons de portes
entrebancades, que de sobte se il·luminen
gràcies a la percussió de pell de cabra de Jordi
Sanç, un so mesurat, i elevat per la dolçor del
llaüt i els acords a la guitarra de Joan Cid. I tota

aquest màgia primordial i sense massa elucubracions
estètiques -tampoc no es necessita-, amalgamada per la força
de Sebastià Redo, a la veu i expressió, i, perquè no dir-ho, al
moviment, perquè tot en ell es mou i es commou, i fa que la
sensació contundent arribe directa al públic. Es va repetir la
màgia. A la Cafeteria Bamboo, i tenint com a fons i testimoni
el mur del restaurat convent que compleix més de tres segles,
SOLK van repetir seducció. Amb el local al límit, van conquerir
com un guerrer en un combat transparent però imparable el
gust, el cor i les mans dels assistents, amb temes de sabor
delicat o aspre, amb lletres i músiques plenes de contrastos i
crítica, d’afecte per persones i territori, d’esperança i records,
d’alegria i de seqüencies  que acaronaven un surrealisme de
terres i geografies properes. I nosaltres vam riure, vam cantar
i ens vam emocionar. No es pot demanar res més per un
divendres a la nit. Què grans. 

text LACALAMANDA.COM

SOLK omplin de poètica d’arrel el Cafè Bamboo a Benicarló

Ciutadans Benicarló va presentar davant els mitjans
el seu projecte polític per a la ciutat, amb vista a les
pròximes municipals  2015. El coordinador local,
Benjamí Martí, acompanyat dels membres de la Junta
Directiva, Juan José Cornelles i Juan Edo, van ser els
portaveus. En primer lloc va clarificar el posicionament
ideològic del partit i les informacions aparegudes en
algun mitjà sobre possible cap de llista: “Aquest partit
no és de dretes, ni d'esquerres. Som un partit de centre
i progressista i no podem tenir cap de llista encara per
la senzilla raó que en aquest partit la democràcia
interna és total i encara no s'ha triat. En molts partits,
el de dalt és el que determina qui va a estar baix. En el
nostre és a l’inrevés els de baix són els que decideixen
qui va a estar dalt i arribat el moment de triar, tots
poden ser electors i elegibles”.

Els representants de Ciutadans Benicarló es van
mostrar igualment explícits al parlar del futur programa: “El
nostre principal objectiu ara és donar a conèixer a la gent
aquesta nova eina democràtica, en la qual tot es decideix
entre tots, en la qual tots els ciutadans, sense excepció,
poden participar aportant no sols idees, sinó també
solucions. Un primer pas de molts encaminats a fer que les
coses canvien, a fer que els ciutadans recuperen la il·lusió
perduda”. Per la seua banda, Juan José Cornelles va fer
una crida “a aqueixa joventut que, a poc a poc, s'està
acostant al projecte i està cridada a ser una pedra angular
d'aquest edifici, imprescindible a l'hora de dissenyar el
Benicarló que volem en el futur, perquè ells són el futur”. En
un moment de la seua intervenció, el Coordinador va
llançar un missatge que és alhora un repte: “Seguirem
votant als mateixos perquè seguisquen fent el mateix, o

buscarem altra forma de fer les coses? Crearem grups de
treball per a cadascuna de les àrees, perquè siguen els
ciutadans els que configuren el nostre programa i anem a
fer-lo creïble i realitzable, no com fins a ara que tot el món
tenia assumit que els programes es feien per a incomplir-
los. Anem a fer tot el que estiga a les nostres mans per a
aconseguir que per fi s'aprove un Pla General per a
Benicarló i pose fi a la desídia de 12 anys sense fer res de
pràctic.

Finalment, va contestar a diverses qüestions
plantejades pels periodistes: sobre els terminis i de la
immediatesa de les pròximes eleccions, es va mostrar
esperançat: “juguem amb el temps en la nostra contra,
però estem dedicant moltes hores i esforç per a anar
complint els nostres objectius. Estem buscant un local que
estiga obert a tots, des del qual poder donar a conèixer el
nostre projecte de canvi, des del qual poder explicar per
què volem canviar la llei electoral, amb la supressió de la
Llei d’Hont, la instauració de llistes obertes, modificar la Llei
de Partits i tantes i tantes coses que a poc a poc anem a
intentar donar a conèixer a tots els ciutadans”.

Sobre el publicat en algun mitjà sobre la passada
militància en el P.P. de molts dels actuals afiliats es va
mostrar matemàtic: “No és cert. En aquest moment sols 3
ó 4 dels trenta afiliats vénen del PP. El nostre partit està
obert a tots, vinguen del PP, del PSOE, d’UPyD o d'on
vinguen, perquè la gent també té dret a rectificar, però
sempre que tinguen clar que ací es ve a servir a tots els
ciutadans i no sols a quatre privilegiats com ha estat
ocorrent fins ara”. I com a colofó, va voler agrair la
presència dels mitjans: “L'important és la idea, perquè és
molt distinta de tot el conegut, per això és molt important la
labor dels mitjans de comunicació a l'hora de poder
transmetre als ciutadans el nostre missatge”.

La Regidoria de Benestar Social, a través de la UPCCA
(Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes
Addictives) ha posat en marxa una segona edició del
programa 'Cine i educació en valors', que té com a
objectiu principal l'educació en valors i la prevenció de
conductes de risc. Els alumnes del CEIP Ángel Esteban hi
han participat veient la pel·lícula 'Gru, mi villano favorito'.

Oferir noves eines educatives i posar-les a l'abast dels
professionals és un dels eixos del treball que realitza la
UPCCA en Benicarló. I és en aquesta línia que la Unitat ha
posat en marxa una nova edició del programa de prevenció
que incorpora el cinema com a eix principal. Es tracta del
programa 'Cine i educació en valors', que pretén utilitzar el
cine des d'un punt de vista educatiu (foment de l'educació en
valors) però també preventiu, com a eina per orientar sobre
els riscos que cal evitar. El programa vol aprofitar la bona
acollida que té el cine entre els joves per ser utilitzat com a

eina educativa, per formar als alumnes en valors, actituds i
habilitats socials que ajuden a reduir l'aparició de futures
conductes de risc. Paral·lelament, el programa també pretén
afavorir entre els alumnes el gust pel cinema com a fórmula
per a disfrutar del temps lliure i per a formar-se i enriquir-se
culturalment. Al voltant de 180 alumnes del CEIP Ángel
Esteban de tercer, quart, cinqué i sisé de primària han
participat del programa veient la pel·lícula 'Gru, mi villano
favorito'. Mitjançant la pel·lícula es treballa la comprensió i el
perdó com a ferramentes per a conviure en pau. A més, també
planteja l'exercici de l'empatia per a tindre en compte les
necessitats de la resta de persones, així com l'ús de la
creativitat i la inventiva per buscar solucions als problemes
que van apareixent durant la vida. Els alumnes, a més, han
realitzat activitats prèvies i posteriors al visionat de la pel·lícula
per reforçar es seus valors educatius. El programa 'Cine i
educació en valors' és una iniciativa promoguda a nivell
estatal per la la FAD (Fundació d'Ajuda contra la
Drogoaddicció) i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat.

text REDACCIÓ

Benicarló educa en valors a través del cine

Ciutadans Benicarló



digne de ser un regidor de Comerç.
Clar, que si el negoci l’obrim al poble
del costat nord, la cosa canvia. La
males llengües, les hi ha pudentes
de veritat, només van conèixer el
rumor, ja van començar a dir que no
li faltaria treball enviant corones
funeràries als comerços de
Benicarló, perquè en tancaran uns
quants en breu... si Mariano i el
seus no hi fiquen remei. En fi, que
de tot ha de parlar la gent. Això sí,
sobre els acudits de “dona-florer”
llençats, nosaltres, ni parlar-ne. No
els reproduïm ací, perquè ens
semblen de mal gust i nosaltres, ja
ho sabeu, no som així. 

Perilla l'hegemonia popular, no? 
Resulta que alguna cosa han

hagut d'escriure els deslligats
d'aquesta redacció que sembla ha
enutjat, tot i que pel que podem
albirar, suaument, aquest senyor
que és conegut popularment amb el
renom d'el Frare. I pel que ens han
dit i hem pogut comprovar després,
s’ha queixat amb una resposta en
premsa... en l'altra premsa
concretament. Però com aquesta
gent de La Veu, seriosos de mena
com són, no entren mai en
polèmiques estèrils ni personals, i
no diran res, hem cregut que
nosaltres, tot el contrari, en
definitiva uns pocavergonyes, ací
estem, per ficar-hi cullerada.
Certament, no ens estranya que ens
contesten a les pàgines dels nostres
companys de quiosc, el
SetDissabte, perquè així s'aprofiten
de la curiosa fama de La Veu de
canyers. Hem de confessar que,
com a tot fill de veí, ens ha fet fins i
tot il·lusió eixir en el SetDissabte! A
partir d'ara esmentarem més els
tertulians de la competència, ja que
s’ho prenen amb humor i
esportivitat. Salut! Bé, mentre un
deslligat escrivia açò que acabeu de
llegir, un altre s'ha desplaçat als
arxius que tenim al polígon industrial
per recuperar l'article a què fa
referència Paco Vallés i comprovar

on estava el tall i, la veritat, molt
esmolat no és. És cert que quan
s'insinua que hi ha hagut  algun
«canvi de partit» tècnicament
hauríem de suposar un canvi de
«carnet», és a dir, d'afiliació o de
compte on es paga la quota. Si
volien dir una altra cosa, n'hi havia
prou a dir «canvi de simpaties
polítiques manifestes» però, és clar,
són curtets aquests de La Veu i
tanta finor no els la podem exigir. En
tot cas, tot ciutadà està en el dret de
canviar de preferències, de tema de
les lloes o de matalàs quan ho
consideren convenient sense donar
explicacions a ningú. De tota
manera, el titular de La veu al que fa
referència no era “Decebuts”?
Doncs, aleshores a que es refereix
aquest bon home quan escriu
“desabuts” del PP? Errada
ortogràfica o obnubilació
tipogràfica? Ep, anem callant que
encara la cagarem, no?

Benicarló, parc temàtic nupcial.
I fets els aclariments

extrasetmanaris, tornem al que és
nostre, que és el xafardeig de tot
allò que té a veure amb el poble. I

vet ací que, altra volta, un altre dels
nostres ha tornat a veure, diem ha
tornat perquè ja ho vam comentar
ara fa més o menys un any, que
l’empresa Pronovias ens està fent
una propaganda impagable. A vore,
hem tornat a veure que havien tret
un altre model dels seus vestits de
núvia, exquisits, amb el nom de
Benicarló 2014. Un altre vestit amb
el nom del nostre poble! I com
queden les núvies! I és que la
col·lecció “Dreams” 2014, és,
simplement, per... casar-se. Els
tafaners mascles, tal com diu a
l’anunci, ja estem fent cua per
demanar cita... a la botiga més
propera. No entenem com encara
l'ajuntament no s'ha posat en
contacte amb l’empresa per fer-ne
més promoció. Us imagineu, amb
una mica d’imaginació, fer la
promoció de casar-se al poble del
qual porta nom el vestit? La
quantitat de nuvis que es podrien
casar ací, aprofitant el nom i
l’avinentesa, fer el convit, anar amb
els carros del Blanco, el comiat de
solter i soltera... Xe, que tenim un
filó tan bo com el de la carxofa i no
ho sabíem! 

ve de la pàgina anterior
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Podem Benicarlo ́realitza la 8a Assemblea que
va ser l'escenari de presentacio ́ dels distints
candidats.

Enric Moya i Anaydeé Huete encapca̧len les llistes
"Benicarlo,́ Ara Si"́ i “Eś el moment per Benicarlo"́
respectivament.

L'uĺtima assemblea realitzada per Podem Benicarlo ́ va
servir per a donar a coneíxer els candidats a secretari
general i Consell Ciutada.̀ L'assemblea, desenrotllada el
passat 9 de desembre en el Magatzem de la Mar, complet
la presentacio ́oficial i publica de les candidatures que ja es
podien consultar des d'eixe mateix dia en
municipales.podemos.info/candidaturas.

L'acte va comenca̧r amb l'aprovacio ́ de les actes
anteriors, referents a la constitucio ́ del cercle Podem
Benicarlo ́ i avals dels diferents candidats. A continuacio,́
van presentar la seua candidatura, tant els candidats a
Consell Ciutada ̀com els candidats a Secretaria General.

Els primers a parlar van ser els postulants amb la llista
"Eś el moment per Benicarlo"́, Anaydeé Huete candidata a

Secretaria General va donar a coneíxer als 6 membres del
seu equip. David Garciá, Amparo Valleś, Sergio Colom, Ma
Jose Miravet, Paco Medinilla i Clara Ebri ́ formarien el
Consell Ciutada ̀ al qual se sumaria un Consell de
Coordinacio ́ on "ens agradaria que participaren tots els
benicarlandos", va afirmar Anaydeé. Tots ells van explicar
els motius pels quals presentaven la seua candidatura i van
reivindicar la necessitat d'un canvi en la ciutat. A meś, van
animar a tots els presents a participar de forma activa en el
projecte.

El segon torn de paraula va ser per a "Benicarlo,́ ara si"́.
Enric Moya eś el cap de llista, li acompanyen Ańgela
Pinẽiro, Raquel Sospedra, Luis Corral, Remedios Herrero,
Fco. Jose ́Companys, i Cristofer Quiles. A meś de, Joaquin
Crespi ́ i Santiago Carques com a suplents. Per la seua
parte, Moya presentoà el projecte polit́ic als presents.

D'altra banda, es van presentar Jorge Gayoso i Pedro
Martinez al Consell Ciutada ̀de forma individual.

Des de Podem Benicarlo ́ volem invitar a que tots
participen d'este proceś, i recordar que per a poder votar,
del 26 al 30 de desembre, als diferents candidats han
d'inscriure's en podemos.info

Compromís Benicarló presentarà una llista de
consens per a les properes eleccions municipals
sense haver de fer primàries.

En l’assemblea extraordinària celebrada el dijous 16, el
grup municipal de Compromís a Benicarló va decidir per
unanimitat presentar una llista de consens per a les
properes eleccions municipals sense haver de fer
primàries.

Recordem que segons el reglament de primàries de
Compromís, els pobles de menys de 100.000 habitants
tenen la possibilitat de presentar una llista de consens
sense haver de fer primàries i és el que s’ha decidit per
unanimitat a l’assemblea.

Des de Compromís Benicarló ja tenim un equip de
treball format que d’esta manera pot començar a treballar
de cara a les properes eleccions sense haver de passar pel
procés de primàries, guanyant així un temps molt valuós.
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Inauguració amb l'amo a la presó
Vinga, que avui comencem per

un vell conegut de la nostra secció
que, per fi, després de moltes
vicissituds, doncs sí, ha pogut obrir
el seu espai... aeri. Heu endevinat
de què anem a parlar? Doncs, sí, no
podia ser d’altra cosa, tractant-se de
l’espai aeri de casa nostra, que de
l’aeroport de Castelló. Així, el passat
dia 11, oficialment, el nostre lluent
aeroport va ser obert al trànsit aeri.
Amb tots els permisos en regla, amb
totes les instal·lacions operatives,
amb una torre de control amb molt
de treball, amb el falconer espantant
gavines, coloms i tudons, verderols i
algun tord despistat, tot estava
preparat per rebre... el primer avió! I
allà va que trona, a primera hora del
matí, creuant el cel orellut arribava
el primer aparell volador a les pista
de ca l’aguelito. Però no, no era
justament a la pista d’aterratge, no,
era al costat. I tampoc, tampoc era
un avió, era... un helicòpter! Sí,
amics, el vol inaugural, el primer
oficial, que ha estrenat aquest gran
infraestructura aèria, ha estat un
helicòpter... procedent de l’aeroclub
de Castelló! I ben matiner, que el
servaven jubilats. Ni botelles de
xampany (el cava no, que és
independentista), ni piscolabis, ni

coets, ni passada inaugural al llarg
de la pista. Només dos jubilats que
venien a fer turisme ara que no
poden baixar a la platja del pinar a
enclavar els para-sols. Li augurem
un futur pròsper a la nova
instal·lació, de segur que serà la via
d'entrada d'aire fresc i idees de
progrés beneficioses per a tots els
ciutadans de les comarques
castellonenques. No res, com la
carta els Reis!

Un altre conte de la lletera
Per cert, encara amb

l'emblemàtic camp d’aviació que ens
ha de traure de la crisi amb tant
d'avió que hi aterrarà (ara per ara
només tenim un helicòpter), i el
milions de turistes que arribaran, la
cosa pinta bé si fem cas de les
previsions de l’empresa

concessionària. I és que, segons els
seu càlculs, l’any que ve, quan
comencen a operar seriosament,
ara sembla que només ho faran per
matar el cuquet, a partir del març
que serà quan diuen arribaran els
primers avions comercials, tindran
vora 35.000 passatgers! I no
s’aturen ací els seus càlculs, no, en
15 anys, diuen, superaran... el milió.
Sí, el 1.000.000, en xifra, perquè es
veja bé, en horari de 10 del matí a 6
de la vesprada. No res, ja podrem
equiparar-nos, què diem, superar,
aeroports que en la vida han arribat
al milió com els d’A Corunya, Jerez,
La Palma, Vigo, Granada-Jaén,
Saragossa, San Sebastián,... i així
una quinzena més que, a dures
penes, tots junts, no han vist
aquesta xifra ni en pintura. Però no
cal patir, que segons l’empresa ja hi
ha companyies aèries interessades
a venir, això sí, no precisen quines
(diuen que ja ho diran elles).
Mentrestant, com no pot ser d’altra
manera, com ací som bones
germanetes de la caritat, la
Barbaritat Valenciana ja ha pagat els
dos milions d’euros del contracte
d’explotació. Ara només ens cal
esperar el primer vol inaugural, que
segons totes les fons seria Castelló-
Ciudad Real. Ui, que no pot ser, que
el d’aquesta ciutat de la Manxa el
van tancar i ara diuen que si només
l’utilitzaran per llançar... satèl·lits!

La cosa marxa!
Ja fa unes setmanes que corre el

rumor que la regidora de Comerç de
Benicarló obrirà un nou negoci, en
concret, una floristeria. Cal dir que
açò de començar una activitat
comercial, sobretot en els temps
que corren ara, és, per descomptat,
de valents. Fa falta tenir molta
confiança en el creixement i en els
brots verds, no ho diem ni per la
floristeria ni per l'anunci de Zapatero
en els seu temps, per a llançar-se a
una aventura així. Predicar amb
l'exemple i creure en la viabilitat d'un
negoci a la teua ciutat, Benicarló, és

text LA COLLA DE TAFANERS

Ja sap vosté quin és l'interés que en
general em desperten els temes
urbanístics, però en aquesta ocasió
m'ho he llegit tot de punta a punta.
Magnífica tasca la de qui haja elaborat
el reportatge sobre l'enderroc d'un xalet
il•legal al terme de Benicarló. No m'ho
he mirat -s'ho pot pensar- amb ulls de
ciutadà preocupat pel futur i el present i
l'aplicació del PGOU, no, m'ho he llegit
amb una voluntat diguem-li
antropològica. Un veí amb noms i
cognoms, denuncia un veí seu també
amb noms i cognoms i la cosa escatxilla
un alcalde amb noms i cognoms i algun
(fins i tot hi ha qui diu que també
alguna) regidor amb noms i cognoms.
Aquestes coses solen acabar-se
malament, però malament, malament.
Sé que a hores d'ara ja s'ha iniciat la
demolició de l'habitatge (igual quan surt
la revista ja no en quede ni rastre) i que
aquesta fita marcarà un abans i un
després en els usos urbanístics del
nostre poble. Fins i tot gosaria dir que
l'enderroc del xalet del senyor Joaquín
R. (qui deu ser?) podria portar
conseqüències polítiques al partit del
govern de cara a les properes eleccions
a l'ajuntament. Aquesta vegada sí que
coincideixo plenament amb
l'editorialista. Com diuen en castellà,
«que cada palo aguante su vela» i que
cadascú se senta responsable de les
seues accions. Quina llàstima, uns
cossiets i uns radiolos tan bonicos...

M'he llegit amb fruïció l'interessant
article de Carles Lluch sobre els
clàssics i en concret sobre el
personatge de Hamlet, prínsipe de
Dinamarca. Com m'agradaria ser
alumne d'aquest xicot , si m'ho passaria
bé i n'aprendria de coses. A la vida, sí,
trobo que hem de ser compromesos:
amb el nostre treball, amb la família,
amb els amics... i no tindre temor, que el
sereno és un home. M'ho deia mon
pare, fill, no deixes mai de fer res ni per
perea, ni per temor ni per vergonya. El
vaig escoltar a mitges, pobret meu. Ja li
dic, m'ho llegit amb atenció i -si sóc
agosarat- hi pensat, sobretot en allò que
diu Lluch al final, quan explica que en el
«món actual tenim dues possibilitats: ja
ho farà un altre o ja ho faré més
endavant; o calçar-nos i emprendre la
tasca d'intentar canviar el que estiga en
les nostres mans». Això, això és el que
em fa pensar: què és realment el que
està en les meues mans? 

També m'he recreat amb l'article de
Joan Heras. Quant de món que té
aquest xicot, quantes coses sap i qui bé
sap explicar-les. No he anat mai a A
Coruña -m'han dit que des d'allà no es
veu lo campanar de Benicarló- però
m'ha deixat amb el cuquet si més no de
fer-hi una visita encara que siga virtual
per la xarxa. Deu ser bonic tot allò, i les
mariscades a preus raonables, i aquella
aire que et deu pegar a la cara... i, a
més, com m'agradaria vore la Copa del
Rei que el Depor li va guanyar al Madrit
al Bernabéu l'any del seu centenari, allò

que hom va anomenar el centenariazo.
Quin fart de riure. Ara, si per fi em faig
el pensament de passejar-me per la
terra del senyor Fraga, aniré amb tren o
amb cotxe que a mi, com al presidiari
Carlos Fabra, em fa temor anar amb
avió. 

El còmic de Burriel cada dia millor,
més incisiu, més punyent, més
demolidor. A vore què fotrem a
Benicarló amb tant de partit a les
votades. Que si els de Podéis (Espe
dixit), que si els Ciudadanos, que si el
Compromís, que si el PSOE, que si el
del PPCV... Suposo que els d'ERPV no
gosaran presentar-se després del seu
silenci de quatre anys, no? Ai, ai, que hi
ha ratets que tinc ganes de no votar-li a
ningú. Però sí, senyora Garcia, sí que
votaré. Algú hi haurà que tinga clar que
vivim al País Valencià, no?

Aclaparadora com sempre la nota de
Marc Antoni Adell. Aquest senyor les tira
justet al lloc, amb les paraules justes i
mesurades i, sobretot, intel•ligibles.
Torres Dulce aquest, per a qui treballa?

I ja acabo. Me n'alegro molt que el
Benicarló guanye, que els de la pilota
valenciana guanyen també, i que també
guanyen els del judo, i que passen
comptes els de la natació i que els
xiquets vagen a la ràdio i que hi haja un
programa de Nadal i que l'Hort de les
Flors siga accessible per als
discapacitats i que els tafaners siguen
tan deslligats.

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

text EL LECTOR



Pel poble circulen tres programes diferents per anunciar els actes del Nadal...si...tres!
No poden fer-ne només un i així la gent d’apeu ho tindrem una mica més fàcil? Home, per
“l'amordelsantocristodelamar”!

M I S C E L · L À N I A

Derrocada per l’enderroc

Quan la setmana passada vam començar a escriure
d’aquest enderrocament ja teníem clar que hi havia mala
peça al teler i que tot tenia pinta d’acabar més que
malament. I, desgraciadament, així ha estat. La demolició de
la vivenda per odre judicial s’ha executat. I és que un ha de
tenir clar que quan entre als tribunals pot ocórrer qualsevol
cosa, inclosa, una sentència contrària als interessos
particulars.

No redundarem sobre la qüestió, podem opinar sobre les
decisions judicials, però aquestes són les que són i, les
seues sentències, quan s’hi produeixen, i no tenen recurs
possible, s’han d’acatar. Agrade o no. I és el que ha passat.
Una sentència condemnatòria, a totes llums contundent i
que no deixa lloc al dubte, i l’ajuntament que es veu obligat
a executar-la si no vol prevaricar atés que ell, com a servidor
públic que és, ha de vetllar pel compliment de la llei. En
aquest cas de la resolució judicial.

Altra cosa són els sentiments i les sensacions que açò
pot produir en les parts implicades i, fins i tot, en la gent. És
en aquest moment quan, sobretot els càrrecs electes, han
de saber mantenir la sensatesa per reconduir una situació, a
totes voltes incomoda, cap el seny, sense deixar-se portar
per personalismes de cap tipus, tenint en compte que ells
són, o han de ser, els màxims garants de complir i fer
acomplir les lleis.

I ací entrem en altre punt d’aquesta desagradable
història, la raó per la qual s’ha arribat a  aquesta situació.

Està clar que qui comet una il·legalitat, si l’enxampen, sap a
que s’exposa, com ha passat ara. Però també, i això cal
remarcar-lo, i molt, per arribar a  aquesta situació, abans
s’han hagut de produir actuacions, tant administratives, com
polítiques, com judicials, que no han funcionat... o no s’ha
volgut que funcionaren. I caldria perguntar-se per què?

L’Ajuntament ordena a una persona la paralització d’una
obra, per il·legal, i aquesta no ho fa. L’Ajuntament no té
recursos per obligar-la? Sorprenent! Si això és així, alguna
cosa està fallant i tenim un problema molt greu
d’inconsistència adaministrativa i/o policial.  I és que si en un
primer moment açò s’hagués tallat, quan hi era incipient, tot
aquest viacrucis no hagués arribat on ha arribat. Per tant,
l’administració local té una part important de responsabilitat
en el que ha passat. Òbviament, no penal, no ha estat
condemnat, però sens dubte, si moral.

I per tancar-ho definitivament, l’altre punt que ha
arrossegat a aquesta problemàtica ha estat el fet de la
possibilitat que un nou Pla General d’Ordenació Urbana ho
pogués corregir en un futur. I d’això s’han encarregat els
nostres governants, durant més de 12 anys, fent volar
coloms a favor d’aquesta possibilita. Tot i això, la sentència
del provincial ho desmunta de totes, totes, quan afirma "que
en supòsits com el present, els fets que avui haurien de
sancionar-se penalment, demà esdevindrien impunes per
una actuació extraordinària del planificador, legalitzant per
mitjà d'excepció el que mai va poder haver-se construït en
estricte compliment de l'ordenament urbanístic”.

I ara, sobtadament, sembla arribar la primera victima,
política, que ha tingut aquest enderroc, la regidora Sarah
Vallés, que té relació familiar amb el propietari de la vivenda
derruïda. Sembla ser que, a banda d’aquest afer, en la seua
dimissió, hi havia altres motius interns i diferències amb el
grup del PP. La dimissió, tenint en compte la proximitat de
les eleccionns municipal, pareix haver creat un greu
malestar a les files del govern municipal de Marcelino.

Sortint-nos-en del possible victimisme de la situació, les
errades cal assumir-les... perquè no tornen a passar. Sense
traspassar-les a ningú. Les conseqüències... el futur dirà.
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SENIOR AUTONOMICO

C.B. Benicarló 101, Inalco
L\'Alcora 90

Partit espectacular des del
primer minut fins a l'últim segon,
fent gaudir al públic que va
assistir al pavelló. El primer quart
va començar amb el conjunt local
dormit però van saber reaccionar
a temps i es van mantenir en el
partit. La bona defensa va
neutralitzar el joc interior visitant
amb gran intensitat i rotacions
contínues per a poder seguir
l'altíssim nivell físic. En la segona
part el Benicarló va seguir amb el
seu ritme frenètic en defensa i
ràpids contraatacs que van posar
als locals per davant en el
marcador. En l'últim quart un
estira i arronsa de tots dos equips
arribant amb el marcador empatat
al final del quart. A la pròrroga el
Benicarló va superar al rival tant
en defensa com en atac portant la diferència fins als 10 punts,
faltant 7 segons va tenir l'oportunitat de debutar Felipe
Campos, jugador del junior de Benicarló, que va anotar l'última
cistella del partit, Partit que no oblidarem, un autèntic partidàs
com feia molts anys que no vèiem.

SENIOR "B" ZONAL

Mislata BC.C 54  CB Benicarló 59

Injecció de moral a la pista del colíder amb sols 7 jugadors
disponibles, açò els va fer més forts i es va jugar un partit molt
seriós. El rival va començar més encertat 15-10 al primer
quart. El Benicarló es va posar en zona i aleshores tot canvià,
arribant a la mitja part 31-34. En el tercer es continuà molt bé,
i la diferència es va ampliar 33-46, però començaven els
problemes la falta de rotacions unit als problemes físics de
diversos jugadors, van fer que el marcador s'estrenyera 41-46.
En l'últim quart el CB Benicarló ja molt minvat i amb dos triples
consecutius del Mislata va posar l'empat en el marcador, i va

semblar que arribava el descoratjament amb el 54-51, però
una cistella i dues bones defenses ens van tornar a ficar en el
partit, açò va traure de polleguera el rival, i al final 6 tirs lliures
de Pau (32 punts), van permetre aquesta victòria. Bon partit
de tot l'equip.

JUNIOR MARCULINO ZONAL 2

CB Massamagrell 65, CB Benicarló 73

Partit en una pista molt complicada, davant un equip que
juga molt dur. Tot i no fer el millor partit es va sumar la segona
victòria consecutiva, aquesta vegada davant un rival directe
en la lluita per la quarta posició. Primer quart molt igualat amb
parcial de 16-16. Uns bons 5 minuts finals del segon quart els
van permetre anar al descans 30-42. En la segona meitat els
valencians van eixir més endollats i van baixar la diferència a
6 punts, però després del temps mort l'equip benicarlando
aturà la ratxa i va mantenir una distància còmoda però no
definitiva fins al final. Victoria de mèrit.

text i foto VICENT�FERRER

Bàsquet: Gran partit el que oferiren els equips sèniors de Benicarló i Alcora
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Derrocada per l’enderroc

Quan la setmana passada vam començar a escriure
d’aquest enderrocament ja teníem clar que hi havia mala
peça al teler i que tot tenia pinta d’acabar més que
malament. I, desgraciadament, així ha estat. La demolició de
la vivenda per odre judicial s’ha executat. I és que un ha de
tenir clar que quan entre als tribunals pot ocórrer qualsevol
cosa, inclosa, una sentència contrària als interessos
particulars.

No redundarem sobre la qüestió, podem opinar sobre les
decisions judicials, però aquestes són les que són i, les
seues sentències, quan s’hi produeixen, i no tenen recurs
possible, s’han d’acatar. Agrade o no. I és el que ha passat.
Una sentència condemnatòria, a totes llums contundent i
que no deixa lloc al dubte, i l’ajuntament que es veu obligat
a executar-la si no vol prevaricar atés que ell, com a servidor
públic que és, ha de vetllar pel compliment de la llei. En
aquest cas de la resolució judicial.

Altra cosa són els sentiments i les sensacions que açò
pot produir en les parts implicades i, fins i tot, en la gent. És
en aquest moment quan, sobretot els càrrecs electes, han
de saber mantenir la sensatesa per reconduir una situació, a
totes voltes incomoda, cap el seny, sense deixar-se portar
per personalismes de cap tipus, tenint en compte que ells
són, o han de ser, els màxims garants de complir i fer
acomplir les lleis.

I ací entrem en altre punt d’aquesta desagradable
història, la raó per la qual s’ha arribat a  aquesta situació.

Està clar que qui comet una il·legalitat, si l’enxampen, sap a
que s’exposa, com ha passat ara. Però també, i això cal
remarcar-lo, i molt, per arribar a  aquesta situació, abans
s’han hagut de produir actuacions, tant administratives, com
polítiques, com judicials, que no han funcionat... o no s’ha
volgut que funcionaren. I caldria perguntar-se per què?

L’Ajuntament ordena a una persona la paralització d’una
obra, per il·legal, i aquesta no ho fa. L’Ajuntament no té
recursos per obligar-la? Sorprenent! Si això és així, alguna
cosa està fallant i tenim un problema molt greu
d’inconsistència adaministrativa i/o policial.  I és que si en un
primer moment açò s’hagués tallat, quan hi era incipient, tot
aquest viacrucis no hagués arribat on ha arribat. Per tant,
l’administració local té una part important de responsabilitat
en el que ha passat. Òbviament, no penal, no ha estat
condemnat, però sens dubte, si moral.

I per tancar-ho definitivament, l’altre punt que ha
arrossegat a aquesta problemàtica ha estat el fet de la
possibilitat que un nou Pla General d’Ordenació Urbana ho
pogués corregir en un futur. I d’això s’han encarregat els
nostres governants, durant més de 12 anys, fent volar
coloms a favor d’aquesta possibilita. Tot i això, la sentència
del provincial ho desmunta de totes, totes, quan afirma "que
en supòsits com el present, els fets que avui haurien de
sancionar-se penalment, demà esdevindrien impunes per
una actuació extraordinària del planificador, legalitzant per
mitjà d'excepció el que mai va poder haver-se construït en
estricte compliment de l'ordenament urbanístic”.

I ara, sobtadament, sembla arribar la primera victima,
política, que ha tingut aquest enderroc, la regidora Sarah
Vallés, que té relació familiar amb el propietari de la vivenda
derruïda. Sembla ser que, a banda d’aquest afer, en la seua
dimissió, hi havia altres motius interns i diferències amb el
grup del PP. La dimissió, tenint en compte la proximitat de
les eleccionns municipal, pareix haver creat un greu
malestar a les files del govern municipal de Marcelino.

Sortint-nos-en del possible victimisme de la situació, les
errades cal assumir-les... perquè no tornen a passar. Sense
traspassar-les a ningú. Les conseqüències... el futur dirà.
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SENIOR AUTONOMICO

C.B. Benicarló 101, Inalco
L\'Alcora 90

Partit espectacular des del
primer minut fins a l'últim segon,
fent gaudir al públic que va
assistir al pavelló. El primer quart
va començar amb el conjunt local
dormit però van saber reaccionar
a temps i es van mantenir en el
partit. La bona defensa va
neutralitzar el joc interior visitant
amb gran intensitat i rotacions
contínues per a poder seguir
l'altíssim nivell físic. En la segona
part el Benicarló va seguir amb el
seu ritme frenètic en defensa i
ràpids contraatacs que van posar
als locals per davant en el
marcador. En l'últim quart un
estira i arronsa de tots dos equips
arribant amb el marcador empatat
al final del quart. A la pròrroga el
Benicarló va superar al rival tant
en defensa com en atac portant la diferència fins als 10 punts,
faltant 7 segons va tenir l'oportunitat de debutar Felipe
Campos, jugador del junior de Benicarló, que va anotar l'última
cistella del partit, Partit que no oblidarem, un autèntic partidàs
com feia molts anys que no vèiem.

SENIOR "B" ZONAL

Mislata BC.C 54  CB Benicarló 59

Injecció de moral a la pista del colíder amb sols 7 jugadors
disponibles, açò els va fer més forts i es va jugar un partit molt
seriós. El rival va començar més encertat 15-10 al primer
quart. El Benicarló es va posar en zona i aleshores tot canvià,
arribant a la mitja part 31-34. En el tercer es continuà molt bé,
i la diferència es va ampliar 33-46, però començaven els
problemes la falta de rotacions unit als problemes físics de
diversos jugadors, van fer que el marcador s'estrenyera 41-46.
En l'últim quart el CB Benicarló ja molt minvat i amb dos triples
consecutius del Mislata va posar l'empat en el marcador, i va

semblar que arribava el descoratjament amb el 54-51, però
una cistella i dues bones defenses ens van tornar a ficar en el
partit, açò va traure de polleguera el rival, i al final 6 tirs lliures
de Pau (32 punts), van permetre aquesta victòria. Bon partit
de tot l'equip.

JUNIOR MARCULINO ZONAL 2

CB Massamagrell 65, CB Benicarló 73

Partit en una pista molt complicada, davant un equip que
juga molt dur. Tot i no fer el millor partit es va sumar la segona
victòria consecutiva, aquesta vegada davant un rival directe
en la lluita per la quarta posició. Primer quart molt igualat amb
parcial de 16-16. Uns bons 5 minuts finals del segon quart els
van permetre anar al descans 30-42. En la segona meitat els
valencians van eixir més endollats i van baixar la diferència a
6 punts, però després del temps mort l'equip benicarlando
aturà la ratxa i va mantenir una distància còmoda però no
definitiva fins al final. Victoria de mèrit.

text i foto VICENT�FERRER

Bàsquet: Gran partit el que oferiren els equips sèniors de Benicarló i Alcora
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Inauguració amb l'amo a la presó
Vinga, que avui comencem per

un vell conegut de la nostra secció
que, per fi, després de moltes
vicissituds, doncs sí, ha pogut obrir
el seu espai... aeri. Heu endevinat
de què anem a parlar? Doncs, sí, no
podia ser d’altra cosa, tractant-se de
l’espai aeri de casa nostra, que de
l’aeroport de Castelló. Així, el passat
dia 11, oficialment, el nostre lluent
aeroport va ser obert al trànsit aeri.
Amb tots els permisos en regla, amb
totes les instal·lacions operatives,
amb una torre de control amb molt
de treball, amb el falconer espantant
gavines, coloms i tudons, verderols i
algun tord despistat, tot estava
preparat per rebre... el primer avió! I
allà va que trona, a primera hora del
matí, creuant el cel orellut arribava
el primer aparell volador a les pista
de ca l’aguelito. Però no, no era
justament a la pista d’aterratge, no,
era al costat. I tampoc, tampoc era
un avió, era... un helicòpter! Sí,
amics, el vol inaugural, el primer
oficial, que ha estrenat aquest gran
infraestructura aèria, ha estat un
helicòpter... procedent de l’aeroclub
de Castelló! I ben matiner, que el
servaven jubilats. Ni botelles de
xampany (el cava no, que és
independentista), ni piscolabis, ni

coets, ni passada inaugural al llarg
de la pista. Només dos jubilats que
venien a fer turisme ara que no
poden baixar a la platja del pinar a
enclavar els para-sols. Li augurem
un futur pròsper a la nova
instal·lació, de segur que serà la via
d'entrada d'aire fresc i idees de
progrés beneficioses per a tots els
ciutadans de les comarques
castellonenques. No res, com la
carta els Reis!

Un altre conte de la lletera
Per cert, encara amb

l'emblemàtic camp d’aviació que ens
ha de traure de la crisi amb tant
d'avió que hi aterrarà (ara per ara
només tenim un helicòpter), i el
milions de turistes que arribaran, la
cosa pinta bé si fem cas de les
previsions de l’empresa

concessionària. I és que, segons els
seu càlculs, l’any que ve, quan
comencen a operar seriosament,
ara sembla que només ho faran per
matar el cuquet, a partir del març
que serà quan diuen arribaran els
primers avions comercials, tindran
vora 35.000 passatgers! I no
s’aturen ací els seus càlculs, no, en
15 anys, diuen, superaran... el milió.
Sí, el 1.000.000, en xifra, perquè es
veja bé, en horari de 10 del matí a 6
de la vesprada. No res, ja podrem
equiparar-nos, què diem, superar,
aeroports que en la vida han arribat
al milió com els d’A Corunya, Jerez,
La Palma, Vigo, Granada-Jaén,
Saragossa, San Sebastián,... i així
una quinzena més que, a dures
penes, tots junts, no han vist
aquesta xifra ni en pintura. Però no
cal patir, que segons l’empresa ja hi
ha companyies aèries interessades
a venir, això sí, no precisen quines
(diuen que ja ho diran elles).
Mentrestant, com no pot ser d’altra
manera, com ací som bones
germanetes de la caritat, la
Barbaritat Valenciana ja ha pagat els
dos milions d’euros del contracte
d’explotació. Ara només ens cal
esperar el primer vol inaugural, que
segons totes les fons seria Castelló-
Ciudad Real. Ui, que no pot ser, que
el d’aquesta ciutat de la Manxa el
van tancar i ara diuen que si només
l’utilitzaran per llançar... satèl·lits!

La cosa marxa!
Ja fa unes setmanes que corre el

rumor que la regidora de Comerç de
Benicarló obrirà un nou negoci, en
concret, una floristeria. Cal dir que
açò de començar una activitat
comercial, sobretot en els temps
que corren ara, és, per descomptat,
de valents. Fa falta tenir molta
confiança en el creixement i en els
brots verds, no ho diem ni per la
floristeria ni per l'anunci de Zapatero
en els seu temps, per a llançar-se a
una aventura així. Predicar amb
l'exemple i creure en la viabilitat d'un
negoci a la teua ciutat, Benicarló, és

text LA COLLA DE TAFANERS

Ja sap vosté quin és l'interés que en
general em desperten els temes
urbanístics, però en aquesta ocasió
m'ho he llegit tot de punta a punta.
Magnífica tasca la de qui haja elaborat
el reportatge sobre l'enderroc d'un xalet
il•legal al terme de Benicarló. No m'ho
he mirat -s'ho pot pensar- amb ulls de
ciutadà preocupat pel futur i el present i
l'aplicació del PGOU, no, m'ho he llegit
amb una voluntat diguem-li
antropològica. Un veí amb noms i
cognoms, denuncia un veí seu també
amb noms i cognoms i la cosa escatxilla
un alcalde amb noms i cognoms i algun
(fins i tot hi ha qui diu que també
alguna) regidor amb noms i cognoms.
Aquestes coses solen acabar-se
malament, però malament, malament.
Sé que a hores d'ara ja s'ha iniciat la
demolició de l'habitatge (igual quan surt
la revista ja no en quede ni rastre) i que
aquesta fita marcarà un abans i un
després en els usos urbanístics del
nostre poble. Fins i tot gosaria dir que
l'enderroc del xalet del senyor Joaquín
R. (qui deu ser?) podria portar
conseqüències polítiques al partit del
govern de cara a les properes eleccions
a l'ajuntament. Aquesta vegada sí que
coincideixo plenament amb
l'editorialista. Com diuen en castellà,
«que cada palo aguante su vela» i que
cadascú se senta responsable de les
seues accions. Quina llàstima, uns
cossiets i uns radiolos tan bonicos...

M'he llegit amb fruïció l'interessant
article de Carles Lluch sobre els
clàssics i en concret sobre el
personatge de Hamlet, prínsipe de
Dinamarca. Com m'agradaria ser
alumne d'aquest xicot , si m'ho passaria
bé i n'aprendria de coses. A la vida, sí,
trobo que hem de ser compromesos:
amb el nostre treball, amb la família,
amb els amics... i no tindre temor, que el
sereno és un home. M'ho deia mon
pare, fill, no deixes mai de fer res ni per
perea, ni per temor ni per vergonya. El
vaig escoltar a mitges, pobret meu. Ja li
dic, m'ho llegit amb atenció i -si sóc
agosarat- hi pensat, sobretot en allò que
diu Lluch al final, quan explica que en el
«món actual tenim dues possibilitats: ja
ho farà un altre o ja ho faré més
endavant; o calçar-nos i emprendre la
tasca d'intentar canviar el que estiga en
les nostres mans». Això, això és el que
em fa pensar: què és realment el que
està en les meues mans? 

També m'he recreat amb l'article de
Joan Heras. Quant de món que té
aquest xicot, quantes coses sap i qui bé
sap explicar-les. No he anat mai a A
Coruña -m'han dit que des d'allà no es
veu lo campanar de Benicarló- però
m'ha deixat amb el cuquet si més no de
fer-hi una visita encara que siga virtual
per la xarxa. Deu ser bonic tot allò, i les
mariscades a preus raonables, i aquella
aire que et deu pegar a la cara... i, a
més, com m'agradaria vore la Copa del
Rei que el Depor li va guanyar al Madrit
al Bernabéu l'any del seu centenari, allò

que hom va anomenar el centenariazo.
Quin fart de riure. Ara, si per fi em faig
el pensament de passejar-me per la
terra del senyor Fraga, aniré amb tren o
amb cotxe que a mi, com al presidiari
Carlos Fabra, em fa temor anar amb
avió. 

El còmic de Burriel cada dia millor,
més incisiu, més punyent, més
demolidor. A vore què fotrem a
Benicarló amb tant de partit a les
votades. Que si els de Podéis (Espe
dixit), que si els Ciudadanos, que si el
Compromís, que si el PSOE, que si el
del PPCV... Suposo que els d'ERPV no
gosaran presentar-se després del seu
silenci de quatre anys, no? Ai, ai, que hi
ha ratets que tinc ganes de no votar-li a
ningú. Però sí, senyora Garcia, sí que
votaré. Algú hi haurà que tinga clar que
vivim al País Valencià, no?

Aclaparadora com sempre la nota de
Marc Antoni Adell. Aquest senyor les tira
justet al lloc, amb les paraules justes i
mesurades i, sobretot, intel•ligibles.
Torres Dulce aquest, per a qui treballa?

I ja acabo. Me n'alegro molt que el
Benicarló guanye, que els de la pilota
valenciana guanyen també, i que també
guanyen els del judo, i que passen
comptes els de la natació i que els
xiquets vagen a la ràdio i que hi haja un
programa de Nadal i que l'Hort de les
Flors siga accessible per als
discapacitats i que els tafaners siguen
tan deslligats.

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

text EL LECTOR



digne de ser un regidor de Comerç.
Clar, que si el negoci l’obrim al poble
del costat nord, la cosa canvia. La
males llengües, les hi ha pudentes
de veritat, només van conèixer el
rumor, ja van començar a dir que no
li faltaria treball enviant corones
funeràries als comerços de
Benicarló, perquè en tancaran uns
quants en breu... si Mariano i el
seus no hi fiquen remei. En fi, que
de tot ha de parlar la gent. Això sí,
sobre els acudits de “dona-florer”
llençats, nosaltres, ni parlar-ne. No
els reproduïm ací, perquè ens
semblen de mal gust i nosaltres, ja
ho sabeu, no som així. 

Perilla l'hegemonia popular, no? 
Resulta que alguna cosa han

hagut d'escriure els deslligats
d'aquesta redacció que sembla ha
enutjat, tot i que pel que podem
albirar, suaument, aquest senyor
que és conegut popularment amb el
renom d'el Frare. I pel que ens han
dit i hem pogut comprovar després,
s’ha queixat amb una resposta en
premsa... en l'altra premsa
concretament. Però com aquesta
gent de La Veu, seriosos de mena
com són, no entren mai en
polèmiques estèrils ni personals, i
no diran res, hem cregut que
nosaltres, tot el contrari, en
definitiva uns pocavergonyes, ací
estem, per ficar-hi cullerada.
Certament, no ens estranya que ens
contesten a les pàgines dels nostres
companys de quiosc, el
SetDissabte, perquè així s'aprofiten
de la curiosa fama de La Veu de
canyers. Hem de confessar que,
com a tot fill de veí, ens ha fet fins i
tot il·lusió eixir en el SetDissabte! A
partir d'ara esmentarem més els
tertulians de la competència, ja que
s’ho prenen amb humor i
esportivitat. Salut! Bé, mentre un
deslligat escrivia açò que acabeu de
llegir, un altre s'ha desplaçat als
arxius que tenim al polígon industrial
per recuperar l'article a què fa
referència Paco Vallés i comprovar

on estava el tall i, la veritat, molt
esmolat no és. És cert que quan
s'insinua que hi ha hagut  algun
«canvi de partit» tècnicament
hauríem de suposar un canvi de
«carnet», és a dir, d'afiliació o de
compte on es paga la quota. Si
volien dir una altra cosa, n'hi havia
prou a dir «canvi de simpaties
polítiques manifestes» però, és clar,
són curtets aquests de La Veu i
tanta finor no els la podem exigir. En
tot cas, tot ciutadà està en el dret de
canviar de preferències, de tema de
les lloes o de matalàs quan ho
consideren convenient sense donar
explicacions a ningú. De tota
manera, el titular de La veu al que fa
referència no era “Decebuts”?
Doncs, aleshores a que es refereix
aquest bon home quan escriu
“desabuts” del PP? Errada
ortogràfica o obnubilació
tipogràfica? Ep, anem callant que
encara la cagarem, no?

Benicarló, parc temàtic nupcial.
I fets els aclariments

extrasetmanaris, tornem al que és
nostre, que és el xafardeig de tot
allò que té a veure amb el poble. I

vet ací que, altra volta, un altre dels
nostres ha tornat a veure, diem ha
tornat perquè ja ho vam comentar
ara fa més o menys un any, que
l’empresa Pronovias ens està fent
una propaganda impagable. A vore,
hem tornat a veure que havien tret
un altre model dels seus vestits de
núvia, exquisits, amb el nom de
Benicarló 2014. Un altre vestit amb
el nom del nostre poble! I com
queden les núvies! I és que la
col·lecció “Dreams” 2014, és,
simplement, per... casar-se. Els
tafaners mascles, tal com diu a
l’anunci, ja estem fent cua per
demanar cita... a la botiga més
propera. No entenem com encara
l'ajuntament no s'ha posat en
contacte amb l’empresa per fer-ne
més promoció. Us imagineu, amb
una mica d’imaginació, fer la
promoció de casar-se al poble del
qual porta nom el vestit? La
quantitat de nuvis que es podrien
casar ací, aprofitant el nom i
l’avinentesa, fer el convit, anar amb
els carros del Blanco, el comiat de
solter i soltera... Xe, que tenim un
filó tan bo com el de la carxofa i no
ho sabíem! 

ve de la pàgina anterior
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Podem Benicarlo ́realitza la 8a Assemblea que
va ser l'escenari de presentacio ́ dels distints
candidats.

Enric Moya i Anaydeé Huete encapca̧len les llistes
"Benicarlo,́ Ara Si"́ i “Eś el moment per Benicarlo"́
respectivament.

L'uĺtima assemblea realitzada per Podem Benicarlo ́ va
servir per a donar a coneíxer els candidats a secretari
general i Consell Ciutada.̀ L'assemblea, desenrotllada el
passat 9 de desembre en el Magatzem de la Mar, complet
la presentacio ́oficial i publica de les candidatures que ja es
podien consultar des d'eixe mateix dia en
municipales.podemos.info/candidaturas.

L'acte va comenca̧r amb l'aprovacio ́ de les actes
anteriors, referents a la constitucio ́ del cercle Podem
Benicarlo ́ i avals dels diferents candidats. A continuacio,́
van presentar la seua candidatura, tant els candidats a
Consell Ciutada ̀com els candidats a Secretaria General.

Els primers a parlar van ser els postulants amb la llista
"Eś el moment per Benicarlo"́, Anaydeé Huete candidata a

Secretaria General va donar a coneíxer als 6 membres del
seu equip. David Garciá, Amparo Valleś, Sergio Colom, Ma
Jose Miravet, Paco Medinilla i Clara Ebri ́ formarien el
Consell Ciutada ̀ al qual se sumaria un Consell de
Coordinacio ́ on "ens agradaria que participaren tots els
benicarlandos", va afirmar Anaydeé. Tots ells van explicar
els motius pels quals presentaven la seua candidatura i van
reivindicar la necessitat d'un canvi en la ciutat. A meś, van
animar a tots els presents a participar de forma activa en el
projecte.

El segon torn de paraula va ser per a "Benicarlo,́ ara si"́.
Enric Moya eś el cap de llista, li acompanyen Ańgela
Pinẽiro, Raquel Sospedra, Luis Corral, Remedios Herrero,
Fco. Jose ́Companys, i Cristofer Quiles. A meś de, Joaquin
Crespi ́ i Santiago Carques com a suplents. Per la seua
parte, Moya presentoà el projecte polit́ic als presents.

D'altra banda, es van presentar Jorge Gayoso i Pedro
Martinez al Consell Ciutada ̀de forma individual.

Des de Podem Benicarlo ́ volem invitar a que tots
participen d'este proceś, i recordar que per a poder votar,
del 26 al 30 de desembre, als diferents candidats han
d'inscriure's en podemos.info

Compromís Benicarló presentarà una llista de
consens per a les properes eleccions municipals
sense haver de fer primàries.

En l’assemblea extraordinària celebrada el dijous 16, el
grup municipal de Compromís a Benicarló va decidir per
unanimitat presentar una llista de consens per a les
properes eleccions municipals sense haver de fer
primàries.

Recordem que segons el reglament de primàries de
Compromís, els pobles de menys de 100.000 habitants
tenen la possibilitat de presentar una llista de consens
sense haver de fer primàries i és el que s’ha decidit per
unanimitat a l’assemblea.

Des de Compromís Benicarló ja tenim un equip de
treball format que d’esta manera pot començar a treballar
de cara a les properes eleccions sense haver de passar pel
procés de primàries, guanyant així un temps molt valuós.
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Ja ens havíem declarat fans quan, fa ara
un mesos, van apropar-nos al seu local
d’assaig per tal de xerrar una estona amb ells
i gravar un parell de cançons per a La
Calamanda. 

Llavors ja vam ser conscient del material que
estàvem tractant. Musicalment profunds,
soterranis en l’aposta per recuperar un so quasi
tribal, perdut pels racons de carrerons de portes
entrebancades, que de sobte se il·luminen
gràcies a la percussió de pell de cabra de Jordi
Sanç, un so mesurat, i elevat per la dolçor del
llaüt i els acords a la guitarra de Joan Cid. I tota

aquest màgia primordial i sense massa elucubracions
estètiques -tampoc no es necessita-, amalgamada per la força
de Sebastià Redo, a la veu i expressió, i, perquè no dir-ho, al
moviment, perquè tot en ell es mou i es commou, i fa que la
sensació contundent arribe directa al públic. Es va repetir la
màgia. A la Cafeteria Bamboo, i tenint com a fons i testimoni
el mur del restaurat convent que compleix més de tres segles,
SOLK van repetir seducció. Amb el local al límit, van conquerir
com un guerrer en un combat transparent però imparable el
gust, el cor i les mans dels assistents, amb temes de sabor
delicat o aspre, amb lletres i músiques plenes de contrastos i
crítica, d’afecte per persones i territori, d’esperança i records,
d’alegria i de seqüencies  que acaronaven un surrealisme de
terres i geografies properes. I nosaltres vam riure, vam cantar
i ens vam emocionar. No es pot demanar res més per un
divendres a la nit. Què grans. 

text LACALAMANDA.COM

SOLK omplin de poètica d’arrel el Cafè Bamboo a Benicarló

Ciutadans Benicarló va presentar davant els mitjans
el seu projecte polític per a la ciutat, amb vista a les
pròximes municipals  2015. El coordinador local,
Benjamí Martí, acompanyat dels membres de la Junta
Directiva, Juan José Cornelles i Juan Edo, van ser els
portaveus. En primer lloc va clarificar el posicionament
ideològic del partit i les informacions aparegudes en
algun mitjà sobre possible cap de llista: “Aquest partit
no és de dretes, ni d'esquerres. Som un partit de centre
i progressista i no podem tenir cap de llista encara per
la senzilla raó que en aquest partit la democràcia
interna és total i encara no s'ha triat. En molts partits,
el de dalt és el que determina qui va a estar baix. En el
nostre és a l’inrevés els de baix són els que decideixen
qui va a estar dalt i arribat el moment de triar, tots
poden ser electors i elegibles”.

Els representants de Ciutadans Benicarló es van
mostrar igualment explícits al parlar del futur programa: “El
nostre principal objectiu ara és donar a conèixer a la gent
aquesta nova eina democràtica, en la qual tot es decideix
entre tots, en la qual tots els ciutadans, sense excepció,
poden participar aportant no sols idees, sinó també
solucions. Un primer pas de molts encaminats a fer que les
coses canvien, a fer que els ciutadans recuperen la il·lusió
perduda”. Per la seua banda, Juan José Cornelles va fer
una crida “a aqueixa joventut que, a poc a poc, s'està
acostant al projecte i està cridada a ser una pedra angular
d'aquest edifici, imprescindible a l'hora de dissenyar el
Benicarló que volem en el futur, perquè ells són el futur”. En
un moment de la seua intervenció, el Coordinador va
llançar un missatge que és alhora un repte: “Seguirem
votant als mateixos perquè seguisquen fent el mateix, o

buscarem altra forma de fer les coses? Crearem grups de
treball per a cadascuna de les àrees, perquè siguen els
ciutadans els que configuren el nostre programa i anem a
fer-lo creïble i realitzable, no com fins a ara que tot el món
tenia assumit que els programes es feien per a incomplir-
los. Anem a fer tot el que estiga a les nostres mans per a
aconseguir que per fi s'aprove un Pla General per a
Benicarló i pose fi a la desídia de 12 anys sense fer res de
pràctic.

Finalment, va contestar a diverses qüestions
plantejades pels periodistes: sobre els terminis i de la
immediatesa de les pròximes eleccions, es va mostrar
esperançat: “juguem amb el temps en la nostra contra,
però estem dedicant moltes hores i esforç per a anar
complint els nostres objectius. Estem buscant un local que
estiga obert a tots, des del qual poder donar a conèixer el
nostre projecte de canvi, des del qual poder explicar per
què volem canviar la llei electoral, amb la supressió de la
Llei d’Hont, la instauració de llistes obertes, modificar la Llei
de Partits i tantes i tantes coses que a poc a poc anem a
intentar donar a conèixer a tots els ciutadans”.

Sobre el publicat en algun mitjà sobre la passada
militància en el P.P. de molts dels actuals afiliats es va
mostrar matemàtic: “No és cert. En aquest moment sols 3
ó 4 dels trenta afiliats vénen del PP. El nostre partit està
obert a tots, vinguen del PP, del PSOE, d’UPyD o d'on
vinguen, perquè la gent també té dret a rectificar, però
sempre que tinguen clar que ací es ve a servir a tots els
ciutadans i no sols a quatre privilegiats com ha estat
ocorrent fins ara”. I com a colofó, va voler agrair la
presència dels mitjans: “L'important és la idea, perquè és
molt distinta de tot el conegut, per això és molt important la
labor dels mitjans de comunicació a l'hora de poder
transmetre als ciutadans el nostre missatge”.

La Regidoria de Benestar Social, a través de la UPCCA
(Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes
Addictives) ha posat en marxa una segona edició del
programa 'Cine i educació en valors', que té com a
objectiu principal l'educació en valors i la prevenció de
conductes de risc. Els alumnes del CEIP Ángel Esteban hi
han participat veient la pel·lícula 'Gru, mi villano favorito'.

Oferir noves eines educatives i posar-les a l'abast dels
professionals és un dels eixos del treball que realitza la
UPCCA en Benicarló. I és en aquesta línia que la Unitat ha
posat en marxa una nova edició del programa de prevenció
que incorpora el cinema com a eix principal. Es tracta del
programa 'Cine i educació en valors', que pretén utilitzar el
cine des d'un punt de vista educatiu (foment de l'educació en
valors) però també preventiu, com a eina per orientar sobre
els riscos que cal evitar. El programa vol aprofitar la bona
acollida que té el cine entre els joves per ser utilitzat com a

eina educativa, per formar als alumnes en valors, actituds i
habilitats socials que ajuden a reduir l'aparició de futures
conductes de risc. Paral·lelament, el programa també pretén
afavorir entre els alumnes el gust pel cinema com a fórmula
per a disfrutar del temps lliure i per a formar-se i enriquir-se
culturalment. Al voltant de 180 alumnes del CEIP Ángel
Esteban de tercer, quart, cinqué i sisé de primària han
participat del programa veient la pel·lícula 'Gru, mi villano
favorito'. Mitjançant la pel·lícula es treballa la comprensió i el
perdó com a ferramentes per a conviure en pau. A més, també
planteja l'exercici de l'empatia per a tindre en compte les
necessitats de la resta de persones, així com l'ús de la
creativitat i la inventiva per buscar solucions als problemes
que van apareixent durant la vida. Els alumnes, a més, han
realitzat activitats prèvies i posteriors al visionat de la pel·lícula
per reforçar es seus valors educatius. El programa 'Cine i
educació en valors' és una iniciativa promoguda a nivell
estatal per la la FAD (Fundació d'Ajuda contra la
Drogoaddicció) i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat.

text REDACCIÓ

Benicarló educa en valors a través del cine

Ciutadans Benicarló
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La Regidoria d'Educació, Creu Roja i la
Coordinadora de Penyes han començat en el
CEIP Marquès de Benicarló la recollida
solidària de joguets. 

Fins al dia 20 de desembre es podran dur
joguets a la seu de Creu Roja. Membres de Creu
Roja i de la Coordinadora de Penyes,
acompanyats de la regidora d'Educació, Rocío
Martínez, han arreplegat desenes de joguets que
els alumnes del centre han dut. Els joguets els han
descarregat en el magatzem que té Creu Roja,
des d'on es distribuiran entre els xiquets i xiquetes
que ho necessiten. Durant tota aquesta setmana,
s'arreplegaran joguets en tots els centres
educatius de Benicarló i fins al dia 20 de
desembre es poden continuar fent aportacions en
la seu de Creu Roja Benicarló. Aquest és el quart
any que la Regidoria d'Educació organitza la
campanya de recollida solidària de joguets, una
iniciativa que els anys anteriors ha tingut un important èxit de
participació. A més, la Regidoria de Benestar Social ha
organitzat, amb la col·laboració de diferents entitats locals,
diversos actes que serviran per a arreplegar productes de
primera necessitat. La primera activitat ha tingut lloc aquest
cap de setmana amb la recollida d'aliments i productes de
primera necessitat en el casal de la Falla El Grill. 

Per al dissabte 20 de desembre, durant tot el dia en la plaça
del Mercat, la Penya PQSI ha organitzat la PequeRecollida,
una acció que pretén recaptar el màxim de productes de
primera necessitat, des de bolquers, i raspalls de dents fins a

llet infantil, cereals o galetes. A les 18 hores tindrà lloc
l'actuació de l'animadora infantil Pelina. La tercera cita
solidària nadalenca tindrà lloc el diumenge 21 de desembre en
la plaça de Sant Bartomeu amb motiu del Mercat d'Artesania
de Nadal. L'Associació d'Artesans de Benicarló ha programat
una recollida solidària de productes infantils de primera
necessitat durant tot el dia. Finalment, igual que es va fer l'any
passat amb motiu de la tradicional carrera de Sant Silvestre de
Benicarló, la més veterana de tota la Comunitat Valenciana, el
Club d'Atletisme Baix Maestrat, organitzador de la prova, ha
decidit convidar a tots els participants a aportar productes no
peribles que després es distribuiran a través de Serveis
Socials i les entitats que treballen en l'àmbit social.

text REDACCIÓ

NADAL SOLIDARI A BENICARLÓ

L'Ajuntament de Benicarló ha modificat l'ordenança de
tramitació d'expedients i expedició de documents
administratius per a facilitar l'obertura de noves activitats
econòmiques. La majoria de les taxes s'han eliminat o
s'han reduït a la meitat. 

L'adaptació dels procediments administratius en matèria de
disciplina urbanística derivada de l'entrada en vigor de la Llei
d'Ordenació del Territori de la Generalitat Valenciana. A partir
del mes de gener, qualsevol nova activitat que es vulga
establir a Benicarló veurà reduït notablement la despesa
corresponent a la documentació administrativa necessària.
Així, la llicència ambiental per a la instal·lació d'una activitat
s'ha reduït de 600 a 300 euros; la llicència ambiental per a la
instal·lació d'una activitat amb Estudi d'Impacte Ambiental
(EIA) s'ha reduït de 800 a 400 euros; la comunicació d'inici
d'una activitat sotmesa a llicència ambiental ha passat de 300
a 200 euros. En el cas de la declaració responsable ambiental

(per a activitats comercials o d'escassa incidència ambiental),
la taxa de 300 euros ha passat a 0 euros, igual que en el cas
de la comunicació d'activitat innòcua, que també ha passat a
300 euros a 0 euros; la declaració responsable per a obertura
d'activitat recreativa s'ha reduït de 600 a 350 euros. I a més,
s'ha anul·lat el certificat de compatibilitat urbanística, que era
de 53 euros. El regidor d'Economia i Hisenda, José María
Serrano, ha destacat que amb aquesta modificació,
l'Ajuntament pretén facilitar al màxim l'establiment de noves
activitats industrials i de serveis a la ciutat i incentivar en la
mesura del possible les activitats comercials, on s'han eliminat
pràcticament el 100% de les taxes. La modificació de
l'ordenança està en període d'exposició al públic i si no es
presenten al·legacions entrarà en vigor el pròxim 15 de
desembre. Paral·lelament, l'Ajuntament està estudiant la
reforma de l'ordenança G1 de gestió de tributs, amb l'objectiu
de modificar els períodes d'abonament d'impostos per a
facilitar el pagament de les taxes i tributs. Està previst
modificar els períodes de fraccionament i diferenciar entre
persones físiques i persones jurídiques.

text REDACCIÓ

DESPESES D'OBERTURA DE NOVES ACTIVITATS

CICLISME: Balaguer s'imposa a l'última prova de la
Copa d'Espanya celebrada a València

Es va celebrar a València l'última prova de la Copa
d'Espanya de ciclocròs. En ella José Julián Balaguer va tornar
a mostrar la pedalada que el va convertir en Campió
d'Espanya i es va imposar al capdavanter de la Copa
d'Espanya, revalidant la victòria de l'any passat. Però va
haver-hi més participants del Club Ciclista Deportes Balaguer
de Benicarló en diverses categories, i tots van estar barallant-
se per arribar el més endavant possible, en un circuit molt
ràpid però que qualsevol errada podia donar amb els ossos al
terra, unes escales, els taulons i dos paranys d'arena que
trencaven molt el ritme. 

TENNIS: Els cadets del Club de Tennis Benicarló
campions autonòmics

L'equip cadet del Club de Tennis Benicarló es va
proclamar campió per equips de la Comunitat Valenciana,
per la qual cosa l'any que ve lluitarà pel títol a Segona
Divisió. 

La final es va disputar al Club de Tennis Xàbia, on van
demostrar el seu alt nivell de tennis i sacrifici aconseguits per
les seues grans ganes com ja venien demostrant-lo en els
seus entrenaments anteriors. Les xiques no van tenir molta
sort amb els seus partits, doncs van perdre els seus tres
partits, dos d'individuals i un de dobles, però l'eliminatòria va
poder solucionar-se amb els partits dels xics que ho van donar
tot a la pista.  Els guanyadors als quals els van atorgar
l'ascens van ser: Diego Sanchez, Albert Alberich, Carlos
Calduch; i les parelles Diego Sanchez-Albert Alberich, Carlos
Calduch-Pablo Masip. Aquest títol s’uneix als bons resultats
de l'estiu on les raquetes benicarlandas es van situar en les
primeres posicions del circuit provincial sent, Diego Sánchez,
subcampió al costat de Carla Folch i Júlia Pérez que van
quedar segona i tercera respectivament.

HANDBOL: El cadet del Handbol Benicarló s’impusà al
Betxí

En partit disputat dissabte passat al matí, en el Pavelló de
Benicarló, l'equip cadet de l'Handbol Benicarló es va imposar
al Betxí per un contundent 39-28, després d'un partit en el
qual els joves jugadors caduferos sempre van anar amb clar
avantatge en el marcador.

text i fotos VICENT�FERRER

CICLISME, HANDBOL I TENNIS
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Els alumnes d'Infantil 5 anys del CEIP Marqués de
Benicarló van celebrar el Nadal d'una forma molt especial.
El dilluns 15 de desembre, van representar l'obra de
teatre: EL PORTAL DE BETLEM a l'auditori municipal
Pedro Mercader de la nostra localitat. Tots junts , mestres,
xiquets i famílies, van gaudir d'aquest emotiu acte on tots
els personatges , fins i tot les ovelletes, diuen uns pocs
versos.

Com a cloenda de l'acte, van cantar les nadales: "Oh
Christmas tree" i "A 25 de desembre".

Felicitats!! Sou uns grans artistes !!
 Les mestres volen agraïr la gran col·laboració de les

famílies en la preparació de l'escenari. 
Des del CEIP Marqués de Benicarló us desitgem un BON

NADAL i un FELIÇ ANY NOU !! 

EL PORTAL DE BETLEM

text i foto CEIP�MB

Diumenge 14 de Desembre, a la
piscina municipal de Benicarló, es va
disputar la tercera jornada de la lliga
provincial de promeses amb la
participació de  nedadors dels equips
del CN Benicarló, CN Vinaròs, CN
Onda i CD Lledó.

El Club Natació Benicarló dirigit per
Lucía Vicente i Myriam Martínez, va
presentar un entusiasta equip de 29
nedadors: Sergi Saura, Raul Carbó,
Óscar García, David García, Joan Martín, Oriol Lluch, Hugo
Desir, Diego Pérez, Gerard Labèrnia, Joan Ballester, Guillem
Tomàs, Agustí Oms, Lucas Capafons, David Balaguer, Óscar
Balaguer, Bruno Moliner, Hugo Beser, Dylan Villanueva, Isaac
Vendrell, Eva Valdearcos, Marta Cheto, Sara Vea, Sara
Troncho, Blanca Zorrilla, Henar Àvila, Laia García, Alejandra
Oroian, Júlia Bueno i Joana Bel. 

Es pot destacar dintre de l’actuació del nedadors locals: la
victòria de l’equip de relleus masculí als 4x100 braça; el segon
lloc de Sergi Saura als 100 papallona; el segon lloc de Sara
Vea als 100 papallona i la segona posició de Gerard Labèrnia
als 50 braça. És important esmentar també  la bona actuació
i la gran implicació del jove aleví David García (12 anys) que
l’han fet mereixedor de ser triat per a formar part de l’equip
absolut masculí que representarà al Club Natació Benicarló a
la copa autonòmica de clubs, nedant el 1500 metres.

EL NEDADOR DE BENICARLÓ, JOAN FERRAN
BARRACHINA, PARTICIPÀ AL CAMPIONAT D’ESPANYA
ABSOLUT DE SABADELL

Dissabte 13 de desembre, el nedador Joan Ferran
Barrachina, format al Club Natació Benicarló, va participar al
campionat d’Espanya absolut d’hivern, disputat a Sabadell, a
la prova dels 200 esquena. 

Barrachina és el nedador local que més vegades ha
aconseguit classificar-se per a participar a un campionat
d’Espanya absolut (7 ocasions).

La marca que va fer, 2.07.08 E, va ser molt propera als
seus millors registres. Joan F, que actualment té 20 anys i està
en el tercer any dels seus estudis superiors, segueix així
compatibilitzant, amb èxit, la natació amb la vida universitària.

PRÒXIMA COMPETICIÓ: COPA AUTONÒMICA DE
CLUBS DE SEGONA DIVISIÓ A VALÈNCIA  20-21
DESEMBRE 2014

text CNB

TERCERA JORNADA DE LA LLIGA PROMESES A BENICARLÓ 
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Durant els dies 12, 13 i 14 de desembre els conjunts
aleví, infantil i junior del Club Mabel dirigits per les
incombustibles Manolita Belda i Blanca López van viatjar
a Saragossa per a disputar el campionat d'Espanya de
conjunts; un dels campionats més importants de tota la
temporada.

Els conjunts aleví i infantil del Mabel partien com a favorits
en proclamar-se dues setmanes abans campions de la Copa
d'Espanya. Arribaven a la cita ben preparats amb ganes de
tornar a demostrar el seu exercici i consolidar la temporada
amb l'anhelat títol. I així va ser. Després de les dues jornades
de competició tant l'aleví com l'infantil van liderar ambdues
categories. 

La primera ronda de les alevins amb el seu exercici de 5
cordes els va valdre una puntuació de 12.600 punts. El segon
dia van millorar el seu exercici rebent uns 13.033 proclamant-
se campiones d'Espanya amb un total de 25.633 punts.

Les infantils van començar la competició rebent la millor
nota de la seua categoria amb una puntuació de 13.750 punts,
que van superar amb escreix en la segona ronda, en rebre’n
14.250. Amb aquest fantàstic exercici de tres cèrcols i dues
pilotes es van proclamar campiones d'Espanya indiscutibles
amb un total de 28.000 punts.

A les components del conjunt junior la sort no les va
acompanyar. Van arribar a la cita després d'una dura
temporada plena d’imprevists. Un d'ells, la marxa de Lia
Rovira una de les components del conjunt, per la seua recent
incorporació a l'equip nacional junior que competirà en el
campionat d'Europa de conjunts al maig del 2015.

El primer dia de competició una de les varetes de la cinta
es va trencar durant l'actuació a tan sols 30 segons del final
de l'exercici, havent d'utilitzar l'aparell de reemplaçament per
a poder acabar el muntatge. Tot açò, alié al bon fer de les
nostres gimnastes, i malgrat que van reaccionar de la millor
manera possible donades les circumstàncies,els va suposar
una penalització molt gran que les relegà a un divuitè lloc amb
un total de 8.767 punts. L'endemà aquestes 5 lluitadores, Sara

Gonzalez, Laura Hernández, Inés Sanchís, Sofia Zanón i
Anna Feliu, tenien l'oportunitat de demostrar a tothom que
havien acudit al campionat ben preparades i amb opcions de
pujar al podi. I així va ser. Van eixir al tapís trepitjant fort i van
ser capaços de superar-se davant les adversitats. Van obtenir
una puntuació de 12.133 la qual cosa els va suposar la tercera
millor nota de la jornada a tan sols 0.20 de les primeres. 

El diumenge es disputaven les finals per aparells. Les
alevins Leire Rovira, 

Alba Ciurans, Judtih Prada de Conflent, Lucia Cavero,
Victoria Signes i Patricia Saura van tornar a fer-se amb l'or i,
per tant, campiones d'Espanya per aparells, aconseguint així,
els dos títols en joc. No van tenir la mateixa sort les infantils
Maria Añó, Noa Ros, Marta Gimeno, Marta Soliva i Helena
Andrei en cometre un greu error amb l'aparell. Però malgrat
l’errada van tornar a demostrar al públic assistent que són el
millor conjunt infantil, que porten un exercici de molt risc i que
els seus 5 components són gimnastes d'una gran qualitat. 

Des d'ací volem agrair el suport incondicional de familiars i
amics a gimnastes i tècnics perquè aquest gran treball tire
endavant i que temporada després de temporada demostren
que són un dels millors clubs d'Espanya.

FELICITATS a la família MABEL i ENHORABONA A
TÈCNICS I GIMNASTES. CAMPIONES D'ESPANYA ALEVÍ I
INFANTIL 2014!!

text i foto LA VEU DE BENICARLÓ

MABEL, nou títol, al Campionat d'Espanya de Conjunts

Conta la llegenda creada per Jaume Rolíndez que un
estel de vuit puntes va parar en una freda nit de desembre
sobre una humil sénia de la partida del Collet de
Benicarló, fa ja disset anys. El seu propietari s'havia
apiadat d'una parella que vagava per la ciutat cercant asil
per a passar la nit, doncs la dona estava a punt de donar
a llum. Així comença l'obra teatral L’Estel del Collet, Nadal
a Benicarló, que aquest cap de setmana es va representar
en l'escenari de l'Auditori Municipal Pedro Mercader de
Benicarló. Prop de mil espectadors han pogut gaudir amb
la tendra història que situa el naixement del Nen Jesús a
la ciutat. L'argument serveix d'excusa per a traure a
l'escenari a l'imaginari col·lectiu de la ciutat: els sants,
personatges típics, costums i una exaltació col·lectiva de
les tradicions típiques de la població. Prop de dues-
centes persones, entre actors i associacions culturals
que posen el seu òbol perquè la representació siga
completa, han participat en l'edició d'enguany. 

La incorporació de nous personatges ha estat un dels
puntals de  l’estel d'enguany. Així, en el primer acte, la patrona
de la ciutat, Santa María del Mar, és l'encarregada de guiar a
Josep i María en la seua recerca d'un recer. Ja en la segona,
altra santa amb gran devoció a Benicarló, Santa Llúcia,
s'incorpora a l'elenc de sants benicarlandos que guien els
seus passos cap a la sénia per a adorar al Xiquet Jesús.
També el Pequeño Nicolás es colava enguany entre els sants
per a intentar guanyar la seua quota de protagonisme en
aquesta cèlebre representació. La mateixa persona que ho va
interpretar es va llevar la careta al final de la representació per
a reclamar a les autoritats la construcció d'un nou teatre

auditori capaç d'acollir les nombroses mostres culturals que
es porten a terme en la població al llarg de l'any. Cal recordar
que va ser l'associació cultural L’Estel del Collet la que a l'any
2002 va impulsar una recollida de signatures per a reclamar-
lo, aconseguint el suport de quaranta entitats de la ciutat i
2600 signants. 

La posada en escena ha inclòs enguany una sèrie de
novetats que han contribuït a donar major protagonisme a
algunes escenes del muntatge teatral. D'aquesta manera, la
sénia de Pau, que es converteix en el segon acte en el lloc
d'adoració al Nen Jesús, s'ha col·locat en un lateral per a
donar-li major protagonisme a la Sagrada Família. Els
espectadors poden així gaudir d'unes escenes que antany
quedaven més allunyades d'ells. La renovació de l’estel
lluminós que acompanya la representació amb la seua llum ha
estat altre dels reptes de la representació d'enguany. I el canvi
de titularitat d'alguns papers va aconseguir satisfer les
expectatives dels espectadors, que van aplaudir amb ganes al
final de la representació. 

Amb la satisfacció del treball ben fet, l’Estel del Collet inicia
des d'avui mateix el seu camí cap a la majoria d'edat. La
pròxima serà la 18a edició d'aquesta representació teatral que
no ha perdut gens d'interès per a tot el Baix Maestrat, ja que
espectadors de tota la comarca han pogut gaudir al llarg
d'aquests anys de l'enginy dels actors i d'aquest gran
muntatge teatral. Ara, el repte és que l'edició de la majoria
d'edat seguisca captant l'atenció dels espectadors. Però de
moment, queda el bon sabor de boca de saber que la ciutat
ha tornat a protegir L’Estel del Collet, que ja s'ha convertit en
tota una tradició en la ciutat.

text i foto NATÀLIA�SANZ

L’ESTEL DEL COLLET
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Amb aquest titular no vull dir que em faça llàstima ningú en
concret, ni que ara mateix estic plorant perquè tinc una pena
dins de mi, no. També vull deixar clar que la paraula en qüestió
no te  res a vore amb allò que li està passant al Cosmos de la
comarca que, segons m'han dit, està a punt de resoldre els
seus problemes econòmics. Dic econòmics perquè potser han
trobat un primo que es gratarà la butxaca per tal que aquest
club continue mantenint les aspiracions a pujar de categoria.
Tot això no són més que pegats amb la noble intenció de que
la bufamenta no decaiga i la pilota es vaja fent cada vegada
més gran. L'entrada de bitllets farà que els mercenaris del
futbol, molt implicats amb els colors que defensen, tornen als
entrenaments i es deixen la pell per l'equip que té als jugadors
locals con a espectadors d'aquesta gran fantasia. Però a mi
tant em fa. He dit moltes vegades que cadascú pot fer amb els
seus diners allò que li passe per les castanyes, fins i tot  donar-
los sepultura intentant tapar un pou sense fons, tarea aquesta
molt lloable i gratificant si veiem tot allò que es pot aconseguir.
Sobretot l'ascens a una categoria que incrementa les
despeses de manera exponencial, amb la qual cosa, els
primos hauran de fer més esforç perquè l'equip i l'afició s'ho
mereixen tot. 

Però no, a mi no em fa llàstima cap dels esmentats. Va ser
una pena que diumenge passat al camp del Nules no es
pogués treure alguna cosa positiva en forma d'un o tres punts.
Cal recordar que els del poble del "passa i no t'atures" juguen
la nostra lliga i puntuar en aquest camp ens hagués anat molt
bé. Encara va ser més llàstima, perquè vam obrir el marcador
nosaltres i a ells els van expulsar un jugador. Però abans
d'acabar la primera part ja ens havien remuntat el resultat i es

van posar per davant al marcador. També va ser una llàstima
que en tota la segona part no poguérem marcar davant el joc
defensiu dels de la Plana Baixa, que van apurar al màxim la
intensa pluja i els canvis que els permetia el reglament. També
va ser una llàstima la doble amonestació a Pitu, que farà que
es perga el proper partit a casa. Un cúmul de coses que
encara fa que ens mantinguem a la zona tranquil·la de la
classificació i a sis punts dels llocs perillosos.

Ja saben que tenim una plantilla jove, amb gent del poble i
potser una mica curta. Però aquest és el camí, no hi ha
alternatives. Tot allò que se'n surtiga d'aquest camí només pot
portar a la desaparició i a l'endeutament. Aquests conceptes
els tenim molt recents i la juta directiva els te presents en tot
moment. No es pot treure més del que hi ha, i els números
s'han de fer amb una base d'ingressos real, i l'equip estarà allà
on les circumstàncies i l'afició vulga. 

Però tot i això, he de recordar que el nostre camp és el que,
amb diferència, presenta més afluència de públic de tota la
categoria. Ni els equips capdavanters tenen la capacitat de
convocatòria que té el nostre club. No és molta, ja ho sé, però
ser capaços de portar al camp quatre-centes persones cada
diumenge, té molt de mèrit.

Aquesta setmana no faig compte de parlar de la meua
família. Ja no vull donar més pistes perquè al final es
desvelarà el meu anonimat. Però si que m'agradaria dir que la
meua Margot, a iniciativa del papa, ha anat a fer un càsting per
un programa de la tele on, segons diu lo papa, surten tots en
pilotes. Ella està entusiasmada, i ell també. La mama amb les
seues partides de cinquet amb les amigues.

El proper diumenge, a partir de les cinc, juguem a casa
contra el Torreblanca. Un partit de la nostra lliga que s'ha de
guanyar sense discussió i sense dubtes. Per això jo, ara
mateix, no puc concebre un altre resultat que no siga una
victòria dels nostres. 

text VICENT T.�PERIS

LLÀSTIMA

DIMITEIX LA REGIDORA SARAH VALLÉS

ocasions perquè les paralitzara i al no fer-ho l'actuació va
acabar en dos judicis de faltes al Jutjat de Vinaròs, pels
quals se li va condemnar a 8 mesos de presó i 14 mesos de
multa, a raó de deu euros diaris. Malgrat això, no es va
ordenar la demolició de l'habitatge a l'entendre el jutge que
el consistori estudiava la revisió del PGOU, amb previsió de
requalificar la zona a sòl urbanitzable de baixa densitat. 

L'audiència provincial, no obstant això, ha considerat en
la seua sentència que ordena la demolició, que la possible

legalització de l'obra “no té cabuda perquè (…) en cas
contrari, es podria produir que en supòsits com el present els
fets que avui haurien de sancionar-se penalment, demà
esdevindrien impunes per una actuació extraordinària del
planificador, legalitzant, per mitjà d'excepció, el que mai
havia d'haver-se construït en estricte compliment de
l'ordenament urbanístic”. Amb aquests arguments,
l'audiència va entendre que “s'ha de demolir allò il·lícitament
construït y reposar la parcel·la al seu estat inicial”. 

Foto de l'escalfament dels nostres abans del partit
contra el Nules. Gentilesa del president del club. 

NOTA EMESA PER L’EXREGIDORA

"Després d'una legislatura difícil i una situació
personal complicada he arribat a la conclusió
de que aquest no era el meu lloc". Després de
7 anys i mig, avui he presentat la meua
renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament
de Benicarló, per la qual cosa a partir d'a-
questa nit quan es pose en coneixement del
Ple la meua renúncia, deixaré de ser-ho.
A partir del nou any continuaré treballant per
a Benicarló però des del meu lloc de treball,
treball que vaig deixar apartat per a empren-
dre una de les experiències més apassio-
nants de la meua vida. Però la vida té dife-
rents etapes, amb enormes senyals que t'indi-
quen que han d'acabar, i jo aquesta etapa de
la meua vida la dono per resolta.
La política m'ha aportat moltíssimes  coses,
sens dubte, m'ha permès veure un Benicarló
des d'una perspectiva molt global, m'ha
ensenyat el millor i el pitjor de les persones,
també m'ha donat moltes coses bones, molt
treball, moltes alegries i il•lusions, però també
molts mals moments...
Així que considero que avui passo pàgina i
sols em queda donar les gràcies a qui no he
tingut l'oportunitat de donar-li-les encara.
Gràcies a tots els treballadors, sense vosal-
tres no haguera sigut possible fer ni una quar-
ta part de tot el que hem fet. Gràcies.

Gràcies a totes les persones de totes
les entitats, especialment a les de les
entitats socials, que sou l'autèntic motor
de xicotetes grans accions diàries que
ajuden i reconfortan a col•lectius per
norma minoritaris però que tant ho
necessiten. Gràcies a totes les voluntà-
ries i voluntaris del menjador social, als
quals esteu i als quals heu estat, pel
vostre suport sempre, ja sabeu com
d'orgullosa em sent d'aquest projecte.
Als que participeu en l'hort dels flors, al
personal dels centres de majors i disca-
pacitats, a l'equip tècnic de La farola i de
l'Oacse, usuaris, familiars, seria impos-
sible nomenar-los a tots... Gràcies a tan-
tíssimes persones que he conegut i que
m'han aportat tant, però sobretot gràcies
a la meua família... "els sofridors a casa"
pel vostre continu suport, per la vostra
paciència, pel vostre amor infinit.
Gràcies Rubén per estar sempre al meu
costat.
Però també m'agradaria agrair a les per-
sones anònimes i no anònimes, que heu
cregut i confiat en mi. Gràcies per haver-
me deixat gaudir d'aquesta fantàstica
oportunitat! Fins sempre!

Sarah Vallés
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L'ajuntament de Benicarló va executar la sentència de
l'Audiència provincial de Castelló que obligava a
enderrocar un habitatge edificat de forma il·legal en la
Partida Surrac. Una pala va entrar a primera hora del
matí de dilluns en la propietat de Joaquín R. per a donar
compliment a l'ordre. Es tracta del primer
enderrocament que es realitza a Benicarló d'un
habitatge en aquesta situació. Tècnics municipals i
agents dels cossos de seguretat es van acostar a
l'habitatge amb la intenció de revisar els paràmetres de
l'enderrocament. Juntament amb el propietari i diversos
familiars seus, van revisar el projecte d'enderrocament
amb la intenció de respectar elements com l'arbrat. Els
presents, van manifestar la seua intenció que “açò
acabe el més prompte”. Els propietaris ja s'havien
encarregat de buidar l'habitatge i retirar elements com
les finestres d'alumini. La pala va accedir a la parcel·la
per la part del darrera, per a evitar danys innecessaris al
jardí de la part davantera. 

NO ÉS L’ÚNIC
Al voltant de 1 500 habitatges tenen obert un expedient

per infracció urbanística a Benicarló. La majoria depenen del
futur Pla General d'Ordenació Urbana per a ser legalitzades
ja que es preveu la requalificació del sòl en el qual estan
construïts. En aqueixa situació es trobava l'habitatge que
dilluns passat va començar a enderrocar-se en compliment
d'una ordre judicial que va sentenciar la reposició de la
legalitat urbanística. La denúncia d'un veí, no obstant això,

va fer que l'assumpte arribara als tribunals. Els habitatges
construïts sobre sòl no urbanitzable es troben en la costa
Nord (partides Riu, Surrac i Aiguadoliva) i en la zona sud
(partida Sanadorlí). La Policia Local és l'encarregada de
realitzar de forma periòdica inspeccions urbanístiques per a
detectar possibles irregularitats. Si es troba alguna, s'alça
acta i es notifica al consistori, que inicia els requeriments
corresponents. 

Fins al moment aquest tipus d'infraccions se saldaven
amb sancions econòmiques. En el cas del xalet demolit, el
seu propietari havia pagat 26.000 euros a l'Ajuntament de
Benicarló. A més, s'ha hagut de fer càrrec dels 4.000 euros
derivats de la resolució pel judici de faltes en el jutjat de
Vinaròs i les despeses de demolició, xifrats en 36.000 euros.
Uns 66 000 euros en total per acomiadar l'habitatge
unifamiliar on han viscut des del 2 007 . 

SENTÈNCIA EXEMPLARITZANT
Aquesta és la primera edificació que s’enderroca a

Benicarló per a reposar la legalitat urbanística. El seu
propietari sosté que va decidir seguir endavant amb
l'edificació malgrat els requeriments del consistori i el judici
condemnatori que li obligava a parar les obres. A més,
confiava que l'aprovació del PGOU que està en plena
revisió, legalitzaria la seua situació. Al final, ha arribat abans
la resolució del jutjat que el nou planejament urbanístic de la
ciutat i la pala ha fet la resta. El propietari va iniciar les obres
de construcció de l'habitatge en el 2005 en una zona
qualificada com no urbanitzable i sense comptar amb la
corresponent llicència d'obres. Mentre realitzava les obres,
que van durar dos anys, el propietari va ser requerit en dues

text REDACCIÓ

ENDERROCAMENT EXEMPLARITZANT 
I ORDENACIÓ URBANA INEXISTENT

Lisa presenta el seu nou treball
‘Abueni’, a l’espai del conegut
centre cultural peniscolà.

La càlida estança del projecte
cultural engegat per Viktor Dubrok a
Peníscola, La Templanza, era el punt
de referència en l’atracament de
barques i barcasses amoroses ahir
dissabte 13 de desembre durant la
presentació del disc de Lisa Dubon.
Una proposta musical molt personal
que se situaria en la línia i estils de
Makako, més que de Bebe,
sortosament, al menys quan a lletres,
molt treballades i amb més
profunditat que les de la cantant extremenya.  

Deixant comparacions a banda, ja que cadascú té la seua
personalitat, la cantautora ens traslladava a un atmosfera
d’afectes embolcallant i intimista, fent-nos partícips  d’un
univers aparentment fràgil, un mirall enganyós, ja que conté
suficient força com per arrelar-se de peus i mans i plantar-li
cara amb caràcter a la vida.  Lisa presentava, així, un disc

amb sis temes que mostrava al públic encetant e concert per
l’última cançó que integra el projecte.  

Actualment, Lisa Debon està realitzant alguns concerts per
la zona, per tal de presentar un disc que ha llançat amb
l’esforç i devoció de la persona que estima el seu treball. I
això, és una característica que es nota, se sent, i respira amb
potència i alta cilindrada per els porus de pell sensible del nou
disc: Abueni.

text ALICIA COSCOLLANO

Lisa Debon & ‘Abueni’ a La Templanza
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MABEL, nou títol, al Campionat d'Espanya de Conjunts




