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Diumenge 28 de Desembre a la platja del Morrongo de
Benicarló es va celebrar una nova  edició de la clàssica
copa Nadal.  Un total de 26  nedadors es llançaren a les
fredes aigües de la mar per a disputar la prova. La
temperatura de l’aigua era de 13,5º C mentre que la
temperatura ambient era de 9ºC. 

Aconseguiren acabar la prova 24 nedadors.
El guanyador masculí va ser David León del CN Vinaròs i la

guanyadora femenina va ser Gemma Rillo del CN Benicarló.
El trofeu al nedador de més edat el va aconseguir Vicent
Llorach de 66 anys, de  Benicarló, i el de la nedadora més
jove, la triomfadora, Gemma Rillo, de 14 anys, del CN
Benicarló.S’ha d’agrair, la col·laboració dels Bombers, Creu
roja i Protecció civil, que donaren el seu suport durant la
realització de la prova i de l’ajuntament de Benicarló.Al
finalitzar la carrera es va oferir als participants  una xocolata
calenta elaborada per la família Rillo. L ‘entrega de trofeus va
correspondre a l’alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, al
regidor d’esports, Joaquín Pérez Ollo i a la Dama del club,
Lucía Piñana.

Classificació masculina:
1. DAVID LEÓN
2. MIGUEL PIÑANA
3. MARC VEA
4. ALBERT CASTAÑEDA
5. EMILIO SORIA
6. DAVID CURTO

7. JORDI CURTO
8. ROBERTO MELLADO
9. JAVIER VICENTE
10. GUILLERMO GARCÍA
11. SANTIAGO MATAMOROS
12. MARC FELIU
13. VÍCTOR MIRALLES
14. JOSÉ ARÁN
15. JOSÉ MARÍA FOIX
16. JOSÉ LUÍS MOLINER
17. ARTURO SEGARRA
18. VICENT LLORACH
19. JOSÉ LUÍS SEGURA
20. ÁLEX LÓPEZ

Classificació femenina:
1) GEMMA RILLO
2) MARTA VALDEARCOS
3) INMA CERDÀ
4) EVA GARCÍA

text CNB

DAVID LEÓN I GEMMA RILLO GUANYADORS DE LA COPA NADAL 2014 
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L'Associació Contra la Tortura i el Maltractament als
Animals (Actyma) té intenció de denunciar, a
començament d’aquest any, a els actes de bous a la  mar
al País Valencià, després que a Catalunya s'haja obert
expedient sancionador a aquest tipus d'actes en
diversos municipis. El vicepresident de Actyma, Lluís
Altés, ha explicat que "la xicoteta batalla", guanyada a
Catalunya després de deu anys de lluita, ha donat
"oxigen" per a iniciar la seua estratègia al País Valencià,
on se celebren tres quartes parts dels festejos populars
amb bous d'Espanya. La Generalitat catalana ha obert
expedient sancionador per la celebració de bous a la
mar a les Cases d'Alcanar i l'Ampolla per incompliment
de la llei, cosa que per a l'associació suposa "la
prohibició d'aquesta modalitat d'espectacles de
correbous en tota la Comunitat de Catalunya". 

Encara que la llei valenciana contempla la celebració
d’este tipus de festejos, Actyma  intentarà "fer que aquesta
modalitat en la qual no moren bous siga totalment extirpada
de la tradició", ha afirmat Altés, el qual ha posat en "el punt
de mira" els pobles de la demarcació de Castelló i Dénia (la
Marina Alta). "Anirem a pels bous de Dénia i de tota la
Comunitat Valenciana", ha asseverat el directiu de
l'associació animalista, amb seu a Alfàs del Pi (la Marina
Baixa), però d'àmbit estatal i que ha defensat que han
aconseguit que es declaren "els bous a la mar com a
fraudulents". Altés és conscient que la Generalitat
valenciana "llençarà arrere" les seues denúncies, però ha
assegurat que aniran "al contenciós-administratiu" i
aconseguiran que "a València s'acaben els bous a la mar".
Davant dels qui adverteixen que amb la seua actitud acabarà
amb un negoci important, ha defensat que "la tauromàquia
necessita una reconversió com la industrial que va viure el

nord d'Espanya», i ha assegurat que tot plegat "ha de
canalitzar-se cap a altre sector emergent". 

Tranquil·litat a Benicarló 
El regidor de Festes de Benicarló, Álvaro París, es va

mostrar molt tranquil després de conèixer les intencions de
l'Associació Contra la Tortura i el Maltractament als Animals.
“Nosaltres complim estrictament amb la legalitat i respectem
el benestar dels animals”,  va assegurar París. L'edil de
Benicarló va reconèixer que “en un espectacle d'aquest tipus
estem exposats a accidents, però com en qualsevol altre”.
En el cas dels bous a la mar, que se celebren en un recinte
habilitat en el port pesquer de la ciutat, “no crec que puguen
fer mal a una tradició molt arrelada a la població, perquè
estem dins de la legalitat”. 

Cal recordar que Benicarló ja es va veure obligada a
retirar unes cucanyes que se celebraven també al port per
denúncies d'associacions protectores d'animals. Els
tradicionals ‘patos al agua’ van ser mal vistos per aquestes
entitats, que van considerar que es maltractava els ànecs
que es llançaven a l'aigua perquè els concursants els
agarraren amb les mans. Benicarló ha intentat per tots els
mitjans recuperar la tradició dels ànecs a l'aigua i les
tradicionals cucanyes que també se celebraven al port en
diverses ocasions. L'última va ser el 2008, quan va realitzar
les peticions de manera formal a Conselleria, que va
denegar-ne el permís. La ciutat pretenia recuperar la tradició
utilitzant ànecs de goma com s'havia fet en altres localitats.
Sagunt per exemple la va recuperar el 2011 després d'una
sentència de la Generalitat del 2006, que prohibia l'activitat.
El govern autonòmic va donar la raó a un grup de defensa
dels animals que va protestar pel maltractament que patien
els ànecs, encara que la festa s'ha seguit desenvolupant i
l'ajuntament ha hagut d'afrontar els últims anys es multes
imposades per l'administració autonòmica.

text REDACCIÓ

ELS BOUS A LA MAR, EN EL PUNT DE MIRA
Un grup animalista vol denunciar aquesta mena d’actes per maltractament animal Diumenge passat es va celebrar l'última prova de la

temporada de ciclocrós valenciana en la localitat de
Carlet, sent el Campionat Autonòmic de l'especialitat.
Amb la participació dels corredors benicarlandos del Club
Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló amb possibilitat
de podi en diverses categories, aconseguint José Julián
Balaguer el campionat i Mar López el subcampionat. 

La prova es va desenvolupar sobre un circuit molt ben
traçat amb zones tècniques, corbes lentes, corbes ràpides,
taulons, zona de grava, muntanyetes i zones de donar pedals
de gom a gom. El primer a competir va ser José Julián
Balaguer, que va eixir amb els Màster 50, fent una bona eixida
i mantenint-se en la segona posició fins al primer terç de
tornada, per a després trencar el grup de cinc corredors i
marxar en solitari fins al final de la prova, demostrant que està
arribant molt bé per al Campionat d'Espanya. 

Les següents a competir van ser les fèmines, on tant Isabel
Balaguer com Mar López, lluitaren pel podi. Mar aconseguiria
pujar al segon calaix, però Isabel es quedaria en la quarta
posició. I finalment Julián Balaguer faria novè en Sub-23
millorant sensacions respecte a fa dues setmanes. 

Ara, a José Julián, li espera Gijón, amb el Campionat
d'Espanya els dies 10 i 11 de Gener.

text VICENT FERRER

José Julián Balaguer es proclamà campió autonòmic de ciclocròs a Carlet
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Bé. Ja està. Ja torno a estar amb tots vostès, estimats
lectors d'aquesta modesta secció d'aquesta gran revista
setmanal que en el seu dia em va acollir amb tanta
generositat. Comença un nou any amb noves forces i
renovades il·lusions. Suposo que això és una cosa que es
repeteix any rere any i que ha quedat buida de contingut. De
la mateixa manera que tots aquells que es van fer un tip de
felicitar coses, ara ens veuen pel carrer i ens giren la cara o
passen de nosaltres com de la merda. Si hi ha una cosa que
he aprés tots aquet anys d'intensa vida viscuda, és la buidor
dels desitjos. La gent ho repeteix i ho repeteix però realment
els missatges que van plens de contingut són els de la gent
que realment t'estima i sent alguna cosa per tu. Tots els altres
no son més que autèntic fem que podem llançar a les
escombraries perquè ni a aquesta gent els importem un rave,
ni a nosaltres ens donaran mai cap satisfacció. Diu lo papa
que el primer alcalde que va tindre el nostre poble després de
la tornada de la democràcia, portava un eslògan que deia
"siga del color que siga, lo que no aprofite, al fem!!". Dons
això, per mi ja se'n poden anar tots a prendre vent. Per la
meua part, només puc dir que els meus amics ja saben què és
el que jo els desitjo encara que no els ho haja dit. Fins i tot
gent a la que no he enviat ni un xatxap saben com els estimo,
perquè l'amistat es dia a dia i no amb aquestes mariconades
dels Nadals i caps d'any.

Com que ja fa quinze dies que no juga el meu estimat
Benicarló, no tinc notícies importants que contar-los. Em vaig
assabentar que no sé quin dia va haver un partidet entre el
CDB i el juvenil del BBF. Lo resultat va ser de quatre a zero,
tots els gols marcats a la segona part. Tots dos equips van
causar una molt bona impressió, cosa que ens fa ser
optimistes per tal d'encarar el que queda de lliga amb un
optimisme moderat. Els objectius estan clars, i passen per

mantindre tots dos equips a la categoria actual. I punt. Qui
vulga més, que vaja a vore al Cosmos.

Tampoc no he sentit dir res de la situació de l'equip del
poble del costat. Lo mutisme és absolut i no hi ha, en l'era de
la informàtica, cap lloc a la xara on es facen cinc cèntims de la
seua situació. Les darreres notícies que he vist, són del dia
trenta i ens parlen de la dimissió en bloc del que quedava de
la seua junta directiva. Així que no en se res de res. Com
tampoc no se sap si tenen equip per al proper diumenge. Jo
que volia que guanyaren la lliga...

Ja no tinc més informacions. El que és ben cert és el
recomençament de les classes i les salutacions als professors,
bidells, personal administratiu, personal de la neteja, empleats
de les fotocopiadores, llibreters, encarregat de la biblioteca,
encarregat del bar, cambrers, companys de classe, conductor
del bus, vigilants del metro, botiguers del barri i tantes i tantes
persones d'aquesta Barcelona que tant estimo i que tants bons
moments m'ha donat. Quan dic això, estic reflectint les
paraules del papa, que les subscriu en tota la seua integritat.

No cal dir que a cap d'any vaig fer cap a la festorra que
s'organitzava al costat del pavelló. La Margot va ser l'estrella
indiscutible. Segons que en va explicar quan va arribar a casa
a les sis de la tarde del dia de cap d'any, mai no s'ho havia
passat tan bé ni havia tingut mai la pitrera tan plena. Jo la
deixo perquè sé que és feliç així i això fa que la seua
autoestima estiga pels núvols. Jo, per la meua part, em vaig
falcar a la barra explicant a tota la jovenalla que em volia
escoltar les meues experiències i posant-los llum al seu gris
futur laboral. Els meus llavis i nas postissos, les ulleres
gegants, el bombí de plàstic amb rodonets, el collar de
pompons i una bossa plena de serpentines van fer les delícies
dels assistents, que em feien preguntes que no puc reproduir
en aquesta pàgina. 

Per a acabar, els vull recordar que el proper diumenge a les
dotze del migdia, el CDB juga al camp del Puçol, que ja no es
diu "el parroquial", sinó "José Claramunt", també conegut com
Claramunt I. Ja no vull pronosticar res. Espero que guanyem.  

text VICENT T.�PERIS

ATURADA NADALENCA

Bé. Ja està. Ja torno a estar
amb tots vostès, estimats
lectors d'aquesta modesta
secció d'aquesta gran revista
setmanal que en el seu dia em
va acollir amb tanta
generositat. 
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LOCAL ESPORTS

En una gèlida tarda d´hivern, concretament la de sant
Esteve, Èric el Jove es va proclamar Campió Individual de
Frontó a Mà de Benicarló, competició organitzada pel
Club Arreal·li Bona de la nostra ciutat. En una batalla
sense treva,  contra un veterà de la vella guàrdia, Franjo,
tot es decidí en els dos últims quinzes de la partida. Èric
inaugura així el seu palmarès i certifica la seua dreta com
una de les més contundents de les terres del nord del
País Valencià. 

Tot i anar sempre per darrere en la partida, Èric el Jove, féu
igual que en la semifinal amb Carlos Sospedra, remuntar en
el tram final i endur-se la victòria. Tot i que contra Franjo quasi
se li acaba el marge. Després d’igualar a 39, i d´una hora de
batalla, Èric aprofità que a Franjo se li va acabar la metxa i es
posà per davant per primera vegada en tota la tarda; així
s´embutxacava la final de la Lliga Individual de Frontó a Mà
d´Arrea-li Bona. 

La final va ser una d´eixes partides que tant agraden a la
parròquia cadufera; una parròquia dividida entre les hosts
feréstecs d´Èric el Jove i els il·lustres veterans de la vella
guàrdia que animaven a Franjo. Aquest rendibilitza com ningú
les errades del rival: Èric enviava massa pilotes a la xapa i
l´esquerra no acabava de funcionar, de manera que Franjo se
n´anava en el marcador per tornar-se a desinflar. Però una
treta fatal i un físic que no donà per a més acabaren amb les
il·lusions del veterà que mai s´hagués imaginat trobar-se a
dos punts de la victòria.

Però Èric el Jove no perdé mai la cara a la partida, i es
posà per davant just en l´últim moment, quan no li quedava
cap cartutx, cap bala, quan jo no podia cometre ni una errada
més. I s´endugué el gat a l´aigua. Allò que està clar és que

quan Èric deixe de fer eixes errades no forçades que tanta
vida donen als seus rivals, pocs hi haurà en aquest poble que
siguen capaços de plantar-li cara.

text i foto VICENT FERRER

Pilota Valenciana
A Benicarló Eric el Jove campió individual de Frontó a mà davant Franjo

La formació ha iniciat el procés de
constitució en el municipi amb
l'elecció dels diferents càrrecs que
presidiran la formació. Per al consell
ciutadà del cercle municipal es van
presentar dues candidatures,
encapçalades per Enric Moya i
Anaydée Huete.

Després del tancament de les urnes,
ha estat Anaydée Huete la triada. El
procés, no obstant això, no ha estat
exempt de polèmica. El bombardeig de
correus electrònics d'una banda i d’una
altra ha estat constant. Notes de premsa
que arribaven del correu de Podem i
desmentit oficial, també des del correu
de la formació. Una facció i l'altra no han
fet sinó acusar-se mútuament d'estar
enterbolint el procés electoral intern.
Des de la facció encapçalada per Moya
s'acusava a l'altra llista d'utilitzar
“mètodes feixistes” i controlar els
comptes de les xarxes socials, sense
que ells tingueren accés a les mateixes.
La nota de premsa es va publicar en
diversos mitjans d'abast nacional,
donades les greus acusacions que allí
es feien. És l'última baula d'una cadena
que ha esquitxat la formació posant-la
en boca dels ciutadans, que han assistit
estupefactes a un rosari de publicació
de notícies i desmentits. Tal és el caire
que han pres les coses, que la gran
majoria de professionals han optat per
publicar en comptagotes les notícies de
Podem Benicarló, sabent que si ho fan,
en un tres i no res, els arribarà un correu demanant la retirada
i rectificació de la notícia. L'acusació de tripijocs feixistes dins
de la formació s'ha saldat amb un nou desmentit oficial,
aquesta vegada emès pel secretari de la formació, Pedro
Martínez. En ell Podem es desvincula de les acusacions i
recorda que una de les persones que ho han emès “ja ha
estat denunciat per 27 membres del Cercle de Podem
Benicarló al Consell de Garanties Democràtiques de
Podemos a causa de diverses injúries realitzades per la seua
banda a diversos membres del cercle de forma reiterada i
pública. Podem Benicarló disposa de proves reals de les
injúries, calúmnies i amenaces realitzades per aquest senyor
a quasi la totalitat del cercle i que ja es troben a la disposició
del Consell de Garanties. A més, d'aquests documents es
disposa de material audiovisual que verifica el que s'ha dit”. 

Martínez també acusa a la candidatura “Benicarló, ara Sí”
encapçalada per Enric Moya, d'estar “utilitzant propostes,

documentació i material (com és el cas del butlletí o les
pancartes) del propi cercle per a la promoció de la seua
candidatura. Així com de realitzar una campanya de
desacreditació injustificada contra els altres candidats,
sobretot contra la candidatura “És el moment per Benicarló”.
Aquests fets també estan denunciats davant el Consell de
Garanties de Podem. El secretari de la formació assegura que
“els membres del cercle creiem en una política diferent i neta”.
Finalment, la versió oficial desmenteix també la censura en
els comptes oficials de Podem Benicarló. “En la Comissió de
Comunicació es troben membres d'ambdues candidatures i
fins i tot persones que no es postulen enlloc. En aquesta
comissió estan Luis Corral, Joaquín Crispi i Cristian Quiles
que pertanyen a una llista, Anaydée Huete d’una altra, i 3
persones més que no són afins a cap candidatura ni es
presenten enlloc. Per tant, no existeix possibilitat de
manipulació ni censura alguna”, ha conclòs.

text i foto NATÀLIA�SANZ

BATALLA CAMPAL DE COMUNICATS I DESMENTITS EN PODEM BENICARLÓ

ACTIVITATS PENYA SETRILL
DIVENDRES 16, 
TORRÀ DE SANT ANTONI
A partir de les 20.30 h, TORRÀ (carn, carxofes i petxines) de SANT ANTONI al
local de la penya. El preu/persona 8 € inclou tot el menester: beguda, allioli,
postres i coquetes. Cal confirmar l'assistència a penyasetrill@gmail.com o als
telèfons 610603438 (José Luis) o 699053155 (Marisa) fins el dimarts 13 a l'hora
del sopar.
I si voleu i porteu bona cosa de lloes, podem fer un concurs de lloes. Vinga va,
animeu-vos.

DIVENDRES 30
A les 20 h, XERRADA al voltant del món de la fotografia i la seua impressió: “De
la càmera al paper: L’intringulis de la impressió fotogràfica”, a càrrec de Poli
Hernàndez Porres (editor i impressor de fotografies de gran format), qui farà que
coneguem alguns dels secrets bàsics per a aconseguir que la fotografia impressa
siga realment tal i com l’havíem fotografiat.
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ESPORTS LOCAL

L'última prova esportiva de l'any va resultar un gran
èxit, tant a nivell de participació com de públic. Quasi 700
persones van prendre part en la XXXVII Sant Silvestre de
Benicarló, que enguany va comptar amb cronometratge
electrònic. Eixida i meta instal·lada a la Plaça de Sant
Bartomeu perquè el control de xips realitzat per Crono
Runner fóra efectiu. 

L'alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo, acompanyat del
regidor d'Esports, Ximo Pérez Ollo i la Reina i Dames de les
Festes, van assistir a la carrera, donant l'eixida primer als
corredors amb xip i després als lliures, en la seua gran majoria
disfressats, corrent amb les seues mascotes i inclús un va
portar al seu xicotet en un carro protegit, encara que la
temperatura va ser millor que en anys anteriors, 9 graus. 

Sols donar-se l'eixida, el que després va ser guanyador, va
prendre el comandament de la cursa, que es va disputar en un
circuit urbà de 2.000 metres, controlat per la Policia Local. El

veterà corredor vinarossenc amb el seu ritme va anar trencant
els escapats, que al pas pel primer quilòmetre ja estava
completament disgregat. La pujada al centre pel Carrer Crist
del Mar va acabar realitzant la selecció final i Stephane Roca
va arribar a la meta en solitari, amb un temps de 06.39 i
després d'ell un llarg rosari de corredors. La primera a entrar
en meta va ser la benicarlanda Carla Masip, que defensa els
colors del CE Vinaròs, amb un temps de 07.38. El gran veterà
benicarlando, Jesús Flores, que ha participat en totes les
edicions, menys dues per lesió, va marcar 08.21 en la línia
d'arribada.

text i foto VICENT FERRER

Atletisme: Stephane Roca y Carla Masip, ambos del CE Vinaròs,
guanyadors de la XXXVII Sant Silvestre de Benicarló

El president de la Penya Setrill va lliurar a Marga Ballester
Devis, Presidenta de Cáritas Benicarló, els aliments que amb
la solidaritat dels socis i sòcies de la penya es va recollir en el
sopar solidari de Nadal d'enguany. Cáritas Benicarló ha agraït
aquesta sensibilitat de la Penya Setrill per segon any
consecutiu.

Solidaritat setrillera amb Cáritas
text REDACCIÓ

Unes dues-centes persones es
van donar cita en el Magatzem de la
Mar de Benicarló per a realitzar la
tradicional embolicà dels coques de
Sant Antoni. L'acte suposa un pas
més en el programa dissenyat per la
Confraria de Sant Antoni de
Benicarló i reuneix a voluntaris que
emboliquen en paper de seda les
120.000 dolços que els confrares
van elaborar en un conegut forn de
la ciutat. L'ingredient gastronòmic
més popular de la festa serà repartit
durant els dos dies que duren els
festejos a Benicarló. La confraria
s'ha vist obligada enguany a canviar
el lloc de celebració de l'acte,
passant dels locals de la Cambra
Agrària, que es troba en obres, al
Magatzem de la Mar. José Antonio
Esbrí, president de l'entitat, va
assegurar que el canvi ha estat
“positiu. Ens ha permès posar més
taules, pel que enguany s'han pogut
asseure a ajudar-nos unes dues-
centes persones” augmentant així el
contingent de voluntaris. La
comoditat dels majorals  a l'hora de
repartir els dolços per les taules i
arreplegar-los una vegada
empaquetats, també ha estat major. 

La confraria deixa així llests els
populars dolços, que es llancen des
dels carros de la cavalcada després
que els lloeros reciten els seus versos. Serà els pròxims dies
16 i 17 de gener quan la confraria traga al carrer els carros
guarnits, que conformen la típica cavalcada, senyal d'identitat
dels festejos, des d’on es llençaran les coques. Des del 2011
la festa està declarada com d'Interès Turístic Provincial. El dia
16 de gener es cremarà a la plaça de Sant Bartolomeu la
monumental foguera sobre la qual penjarà el dimoni. A
continuació, des de les portes de l'ajuntament, començarà la

tradicional cavalcada de carros. Allí, després de demanar
permís a l'alcalde, els lloeros començaran a recitar els versos
que han compost per a l'ocasió, fent un repàs a l'actualitat del
municipi. Després, seran els majorals qui llancen les coquetes
des dels carros, en una desfilada que recorre tota la població.
A l'endemà, festivitat de Sant Antoni, la jornada arranca amb
la missa solemne i la benedicció dels animals. A la tarda té lloc
la segona i última de les cavalcades.

L’EMBOLICÀ DEIXA ENLLESTIDES LES COQUES PER A LA FESTA

text REDACCIÓ
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El dia dels innocents va servir per a posar punt i final a
les activitats de la nostra penya al llarg de 2014. Vam anar
a rondar els betlems per la ciutat i la veritat és que TOTS
ratllen a un altíssim nivell de dedicació, treball i carinyo.
Enhorabona a tots pel treball realitzat i moltes gràcies pel
tracte rebut en tots els llocs on vam estar. Amb nadales,
patissets, polvorons, mistela i cava vam dir adéu al 2014 i
li donem la benvinguda a un, esperem, pròsper 2015.

text i fotos P. SETRILL

El Setrill ronda els betlems

Benicarló ha reprès el projecte per a la construcció
d'un xiringuito a la plaça de la Constitució, situada en el
centre de la població. La Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Benicarló ha aprovat el Projecte tècnic
bàsic i d’execució per a la construcció d'un quiosc
destinat a bar-cafeteria en la plaça de la Constitució.

Paral·lelament, també s'ha aprovat el projecte tècnic per a
la instal·lació de l'activitat de bar-cafeteria en el mateix edifici,
redactat per l'equip San Juan Arquitectura, S.L., guanyadors
del concurs d'idees que establia el premi amb el mateix
encàrrec d'aquest projecte. Segons va explicar l'edil de
Contractació, José María Serrano, serà l'adjudicatari de
l'explotació de la instal·lació el que es faça càrrec de l'obra i
del seu cost. Així les coses i per a amortitzar la inversió,
l'adjudicació es farà a llarg termini. L'Ajuntament i l'arquitecte
van arribar a un acord per a modificar alguns materials
inclosos en el projecte inicial amb la finalitat d'abaratir al
màxim les despeses de construcció. Així, el cost del projecte
es calcula en uns 100.000 euros, sense IVA. El consistori
espera que abans de final de la legislatura, en el 2015, el
projecte puga estar ja executat. La construcció del nou bar es
va idear a finals de l'any 2010 amb la convocatòria d'un
concurs d'idees. 

D'entre les 14 propostes presentades, el projecte "A
volar!!!", de l'empresa San Juan Arquitectura, SL, va ser el
guanyador. El projecte pretén integrar-se amb el paisatge urbà
de la plaça de la Constitució pel tipus de materials que utilitza
i inclou un gran pèrgola de fusta de forma el·líptica. L'element
més característic és el front de vidre que s'aplica als acabats
exteriors i que permet una connexió directa visual i física amb
la zona de terrassa i, per tant, amb tota la plaça. Entre l'interior
i la terrassa, la cafeteria ocuparà uns 100 metres quadrats.

L'edifici donarà vida a la zona sud-oest de la plaça. Segons va
indicar en el seu moment l'arquitecte responsable de
l'empresa San Juan Arquitectura, SL, el projecte aportarà un
valor afegit a una zona de la plaça poc aprofitada,
concretament, la zona que comunica amb el carrer dels
Boters, just enfront del col·legi de la Salle, i donarà vida a tota
la plaça. L'edifici s'ha plantejat com una estructura totalment
bolcada en la plaça, amb una part coberta i una zona de
terrassa descoberta. La part coberta estarà formada per un
rectangle revestit de vidre i rematat amb una llosa de formigó.
En l'interior haurà diferents zones: menjador, embarra, cuina i
lavabos. Tot, completament accessible i amb una superfície de
vora 50 metres quadrats. La zona de terrassa descoberta,
també de 50 metres quadrats, tindrà uns pilars d'estrella d'acer
Tallen (un tipus d'acer realitzat amb una composició química
que fa que la seua oxidació tinga unes característiques
particulars que el protegeixen de la corrosió atmosfèrica) i
estarà rematada amb bigues de fusta especial per a exteriors
que donaran ombra.

“A VOLAR!” ES CONSTRUIRÀ A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ

text NATÀLIA�SANZ

L'ajuntament de Benicarló ha tret a licitació la
contractació del servei per a impartir cursos i tallers del
Programa de la Universitat Popular de Benicarló. El
termini d'execució s'ha establit en dos anys (dos cursos
escolars), sense possibilitat de pròrroga. 

Durant el curs 14/15, la prestació serà des de gener a juny
de 2015, temps que suma en total 1.305 hores. Per al curs
15/16, la prestació serà des de novembre de 2015 fins a maig
de 2016: 2.000 hores. El tipus màxim de licitació s'estableix en
18,00 euros/hora, IVA exclòs, amb un total aproximat de 3.305
hores de servei. En total, 59.490 euros. La valoració per a
l'adjudicació del servei tindrà en compte l'oferta econòmica,
fins a un màxim de 50 punts, que seran atorgats a l'oferta més
econòmica. La puntuació de la resta de les ofertes
econòmiques es calcularà de forma proporcional. Es

considerarà baixa
temerària tota
oferta inferior en
més de 4 punts a
la mitjana
aritmètica de les
o f e r t e s
p r e s e n t a d e s .
Entre les millores
que el consistori
valorarà es troba
el subministrament de cavallets per al curs de Pintura, o
màquines de cosir per al de Tall i Confecció, entre uns altres.
En l'actualitat la Universitat Popular de Benicarló imparteix 25
cursos, entre els quals destaquen el de Pintura i Dibuix,
Restauració de mobles, Entrenament de la memòria o
idiomes. Prop de quatre-cents alumnes participen en aquesta
edició de l'oferta formativa per a adults, que comença en el
mes de novembre i s'estén fins al maig.

PRIVATITZEN LA UNIVERSITAT POPULAR

text NATÀLIA�SANZ
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tota manera, alguns tafaners
discrepaven d’això de la música. I
és que avui en dia sembla que hi ha
d’haver música a tot arreu, i ben
alta. En fi, que com mai plou a gust
de tots, una recomanació podria ser
que la Comissió de festes demanara
ajut a les associacions del poble
que segurament gustosos hi
col·laborarien. De tota manera,
vinga, que anem millorant. Ah, el
mapping sobre la façana de ca la
Baronessa, que ens el deixàvem.
Això va estar bé de veritat. Si voleu,
certament tòpic pel que fa als motius
però, ja ens coneixeu,  ens hem de
queixar de tot. 

ve de la pàgina anterior

Esta setmana han començat els actes de la XXII festa de
la carxofa, la primera que es celebra després de la
declaració de festa d'interès autonòmic. Del 9 de gener al
2 de març, la ciutat viurà nombrosos actes que serviràn
per a promocionar l’únic producte amb Denominació
d’Origen de la província de Castelló. 

La celebració arrancava divendres passat amb una
degustació de pinxos en el carrer i una actuació musical.
D'aquesta manera, començaven també les vuitenes jornades
del pinxo, que es perllongaran fins al 25 de gener, coincidint
amb la degustació gastronòmica en els carrers. Una exposició
de les obres presentades al concurs del cartell anunciador en
l'edifici gòtic, marcaran l'inici oficial dels actes més destacats
d'aquesta celebració, que tindrà com referent el sopar de
gal·la que se celebrarà el 23 de gener i que servirà per a lliurar
la Carxofa d'Or al restaurador Manolo Rico. L'Associació de la
Dona el Parador de Turisme, Caixa Benicarló i el Consell
Regulador i el Consell Agrari pel seu esforç i dedicació en la

festa, també tindràn el seu reconeiximent al sopar de gala.
Dissabte serà la torrà popular i diumenge, 24 restaurants
eixiran al carrer per a mostrar la seua creativitat al capdavant
dels fogons amb les propostes més innovadores, que també
es podran degustar en les jornades gastronòmiques. 

La festa de la carxofa comptarà a més amb altres
ingredients en forma d'actes, com són un campionat d'escacs,
una exhibició sobre maridatge de carxofes, una caminata
popular pels aljubs de la ciutat, un concurs de tractoristes o un
torneig de pádel. I coincidint amb aquesta edició tan especial
de la festa, el Consell Regulador de la Carxofa de Benicarló ha
presentat un llibre sobre la carxofa que pretén convertir-se en
una guia per al visitant. Segons el president del Consell
Regulador, el manual persegueix que el visitant puga acudir
als punts recomanats pel consell Regulador a través d'un
mapa amb els restaurants i bars on se serveixen carxofes amb
Denominació d'Origen. La publicació també arreplega els
passos que ha donat el Consell regulador al llarg d'aquests 22
anys per a aconseguir que la carxofa de Benicarló siga
actualment un producte de referència en tota Espanya. «La
carxofa ha posat a Benicarló en el mapa del món», va indicar
el gerent de la cooperativa Agrícola Benihort, Guillermo Edo.

BENICARLÓ INICIA ELS ACTES DE LA XXII FESTA DE LA CARXOFA

text NATÀLIA�SANZ

Benicarló ja ha repartit les carteres que ostentava la ex
edil Sarah Vallés, que va dimitir de tots els seus càrrecs
abans de Nadal. Així, el regidor d'Esports José Joaquín
Pérez Ollo és el nou Primer Tinent d'Alcalde, mentre que
la edil de Joventut, Rocío Martínez, ha passat a dirigir les
àrees de Benestar Social, Sanitat i Participació Ciutadana,
a més de l'oficina de Normalització Lingüística i la
presidència de l'Organisme Autònom de Centres Socials
especialitzats. 

D'altra banda, des dels partits en l'oposició, se segueixen
designant candidats a l'ajuntament. A l'anunci de Xaro
Miralles, que encapçalarà per segona legislatura la llista del

PSPV, se suma ara la de Marta Escudero, que defensarà la
candidatura de Compromís. Tal com va quedar decidit per
unanimitat en l'assemblea extraordinària celebrada la passada
setmana i una vegada aconseguits tots els avals necessaris,
Marta Escudero serà la candidata. “Benicarló es troba en un
atzucac” va assenyalar Escudero després de la seua
designació. “Els que ens van prometre avançar en la bona
direcció durant les passades eleccions, s'han perdut. Les rutes
que han seguit són erràtiques, no duen a cap lloc. I ara fa falta
trobar nous camins”. Escudero és l’actual portaveu local de la
coalició, a més de ser membre de l'executiva comarcal de
Compromis Maestrat-Ports, i membre de l'executiva nacional
del Bloc Nacionalista Valencià (partit integrant de la coalició).
Escudero ja va formar part de l'última llista municipal del Bloc-
Compromis, ocupant el sisè lloc, i que a més es va presentar
a les eleccions autonòmiques per a les Corts Valencianes per
la província de Castelló a la tercera posició de la llista
electoral.

DE CARTERES I ALCALDABLES

text NATÀLIA�SANZNADALS 2014
DOCTOR CLIMENT

El facultatiu per cap d’any va decidir marxar a un
congrés d’aliments transgènics a Frankfurt per poder
augmentar la paret del rebedor de la seva consulta amb
un altre diploma, que sempre queda bé. 

El canvi d’aigües no li va sentar gaire bé, però va
comprendre que en aquells ambients gèlids la solució era
seguir una dieta hipercalòrica i va poder comprovar in visu
que com deia Peret: “Aunque haga frío siento Calor”. Així
menjant greixos i bevent cervesa va fer més portable la
festa de cap d’any.



democràtica ja han triat els
representants qui els representarà a
ca nostra durant els propers tres
anys. No entrarem ací a parlar de la
guanyadora, ja tindrem temps d’això
fins a les eleccions, ací ens volem
fer ressò del fet que els mitjans de
comunicació locals explicaven que
aquests resultats... són provisionals.
Provisionals, tot i haver aconseguit
vora el 54% dels vots emesos! Ep,
que ací se’ns escapa alguna cosa...
I és que, segons sembla el cercle de
Benicarló, està sent estudiat, diuen,
pel Consell de Garanties
Democràtiques. Com no s’aclareix
massa la cosa aquest fet, diuen, pot
ser degut a possibles irregularitats
en el procés, empats o denúncies
sobre els candidats. Curiós, no? A
vore, nosaltres ho diem perquè si la
guanyadora ha tret el 54% dels
vots... irregularitats en el procés o
empats, difícil, no? Ara, això de les
denúncies... això ja podrien ser
figues d’un altre paner si tenim en
compte el que comentàvem al
paràgraf anterior que entre ells no
era precisament la mà estesa el que
semblava circular. Malament rai si
abans de començar ja ens semblem
als que volem desbancar!

Cròniques nadalenques
I ara, per començar l’any amb un

clàssic, fem una repassada als
informes més curiosos que hem
trobat aquests dies de la nostra
policia municipal. Sens dubte, n’hi
ha alguns que són dignes de passar
al rànquing, que ja estem pensant
d’elaborar, dels més comentats
d’aquesta secció. Així que, entrem
en matèria.

29, 22:34 Colaboración para la
localización de la propietaria de una
maleta extraviada en Sevilla. Un
exemple paradigmàtic de
l’ambigüitat que sabem apreciar en
el llenguatge poètic: qui és que es
va perdre a Sevilla, la maleta o la
propietària? Una mostra de la
precisió característica dels informes

policials també. 

31, 16:00 Se identifica a un grupo
de jóvenes en la Plaza de la
Constitución. Se incauta una bolsa
de marihuana y se deposita una
bicicleta. Ho enteneu? Els
convencen per canviar-los la bossa
d’herba per una bicicleta i dur una
vida més sana? Quin poder de
persuasió! Qualsevol dia podran
deixar la pistola i patrullar com
aquells bonhomiosos bobbies
anglesos, amb les mans a la
butxaca i amb la sola arma de la
seua eloqüència.

01 03:36 Asistencia sanitaria a
una menor por intoxicación etílica
en el Paseo Ferreres Bretó. Se
traslada con ambulancia. Ens
imaginem que només n’han registrat
una perquè se’n devien anar a
dormir... O bé els van confondre
amb gats perquè a les 6 del matí,
per posar una hora, ja anaven tots a
quatre potes!

01 04:42 Pelea en el recinto del
puerto deportivo. Se identifican dos
varones. Se instruyen diligencias
por agresión.

01 05:36 Pelea en el recinto del
puerto deportivo tomando parte un
gran número de jóvenes. Se
traslada un herido con la
ambulancia al Hospital Comarcal de
Vinaròs. Fixeu-vos en l’hora de les
dos entrades. En menys d’una hora
tots a galtades una altra vegada. O
no hi van posar pau del tot o no en
va haver prou d’identificar “dos
varones”. 

01 09:07 Aviso de daños en
varios vehículos estacionados en la
Calle Alcalá Xivert por parte de un
grupo de gamberros comprobando
que habían sido afectados 6
vehículos. Au, ho van comprovar per
si algú s’havia descomptat i avant!
El que és sorprenent és l’original ús
del gerundi que hi fa el cronista: no
se sap si el subjecte d’aquesta
forma no personal són els
“gamberros”, si és una
circumstància que acompanya l’acte

de l’avís o una conseqüència seua.
Un embolic capaç de posar un
escac i mat als lingüistes més
llepafils.

Un detall de jardineria
Que algú ja deu haver notat

segurament i ara nosaltres ens
pensem que som els primers a dir-
ho, borinots! Els arbres plantats al
carrer de Cèsar Cataldo tenen una
mena de grumolls de teranyina
blanquinosa que, o molt ens
equivoquem, o deu ser alguna
malaltia. I fa lleig, queden com bruts
i deixats els arbres. Això és del
temps o caldria tractar-los els
pobres arbrets? Ho mirareu, veritat?

La cavalcada de Reis
Els tafaners, com cada any en

aquest número, també volem fer
cinc cèntims del que ens ha paregut
la cavalcada dels Reis i, una altra
vegada, no fem més que discrepar.
Així, per a uns i una mica més
d’ambició a l’hora de preparar la
cavalcada, no aniria malament,
sobretot pel desgavell inicial, que va
fer que començaren quasi amb una
hora de retard. La música anava per
barris i el personal massa
descoordinat, amb números de foc
malabaristes perillosos per la
quantitat de gent que hi havía
concentrada per tot el recorregut. La
batucada, tot i no haver-se
demostrat encara científicament
quina relació té amb els Reis, anava
molt separada de la cavalcada i els
dolçainers, que ja podrien anar
ampliant el repertori, només anaven
al principi, per força apartats dels
dimonis batucados si volien fer-se
sentir mínimament. Davant
d’aquesta disparitat d’opinions ens
vam inclinar per parar l’orella i
escoltar el que la gent comentava. I
així, en general, la gent opinava que
la cavalcada de reis havia millorat
pel que fa a d’altres anys, tret de la
poca presència de la música,
sobretot pel mig del seguici. Un de
curiós que vam sentir, de comentari,
ens referim, va ser que de no ser
per l’ambientació, pareixia una
processó de Setmana Santa (!). De

ve de la pàgina anterior
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MAL DE MOLTS...

Finalment, la fiscalia ha detectat “indicis” de delicte en el
finançament de tots (!) els partits polítics. Faltaria més! Les
aclaparadores evidències i els autos dels tribunals,
acreditant que els “populars” es troben del tot implicats, en
la connivència amb la trama Gürtel -que els “subvenciona”
les campanyes electorals-, no ha tardat en traduir-se en

acusació generalitzada a totes les formacions polítiques.
Ho escenifica la fiscalia –suposadament òrgan de l’Estat-,
per intentar donar credibilitat a una tal acusació i “rebaixar”
la responsabilitat del PP. Però ja sabem com són d’
“independents” les institucions, des que les (des)governa
Mariano Rajoy.

I si no, que li ho pregunten a Torres Dulce.
Marc Antoni Adell

El 10 de desembre, l'alumnat de 1r i 2n de batxillerat de
l'IES Joan Coromines va assistir al Teatre Nacional de
Catalunya a la representació de l'obra de William
Shakespeare, Somni d'una nit d'estiu. Els estudiants van
gaudir d'una jornada plena d'experiències molt enriquidores
per al seu bagatge cultural. A la Sala Gran fel TNC, juntament

amb estudiants procedents d'altres centres educatius, van
comprovar la vigència i actualitat de l'obra d'aquest gran
clàssic de la Literatura Universal, van apreciar la complexitat
del muntatge escènic i la importància d'altres elements, com
el vestuari i la caracterització, tan importants en la
representació teatral.

Acabada la representació van gaudir d'una estona lliure pel
centre de la ciutat, amb visita a la tradicional fira nadalenca de
Santa Llúcia i passeig pel Barri Gòtic. 

ALUMNAT DE L'IES JOAN COROMINES A BARCELONA

text IES�JC
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Sant Silvestre desorientat
Mireu que l’any passat – queda

estrany açò parlar del 2014 com si
fóra una cosa molt llunyana,
veritat?- ja ho vam dir, que tants de
programes nadalencs, quatre,
segons els últim càlculs, acabaria
portant algun que altre embolic o
maldecap. Doncs jas cabàs! Ateneu
el que va passar amb la cursa Sant
Silvestre benicarlanda de l’últim dia
de l’any que, segons el programa
“oficial” de l’Il·lustríssim, començava

a les 19:30 i... ho va fer mitja hora
abans, a les 19:00 hores. Sí, el que
llegiu, la cosa va ser tan curiosa que
va haver un moment en què hi havia
qui arribava per prendre la sortida
de la cursa i es topava de cara amb
els qui ja l’acabaven. I no diguem de
molts espectadors, que esperaven

veure passar els corredors pels
carrers... quan els participants ja
havien passat! Entre corredors que
anaven i tornaven i gent que no
sabia cap a on tirar, l’espectacle va
anar ben servit. Sort de les
modernes aplicacions per a mòbils,
en concret de les de missatgeria

instantània, amb l’ajuda de les quals
el desori no va ser major i al final
tots van córrer en la mateixa
direcció.

Una piulada inquietant
Continuem amb les xafarderies.

Li hem pegat una ullada al twitter
per vore què hi trobàvem i, com
sempre, hi ha curioses perles per
comentar. Mireu si no, la piulada que
fa referència a “Tots eixos nous
partits a Benicarló caben en un
Frente PPopular “quehaydelomio”. A
vore, per ara, que nosaltres tinguem
comptats, només n’hi ha dos, i són
franquícies de formacions estatals
que volen implantar-se ací:
Ciudadanos (o ciutatans, com diu el
nostre molt honorable president) i
Podemos (o Podem... o com
quedem?) Tots dos es presentaran,
segons diuen, com a agrupació
d’electors i no amb les sigles del seu
partit mare. Nosaltres, que de tot
tenim opinió, pensem que hi ha una
diferència ostensible entre els dos,
tot i ser primerencs, i afecta la
cohesió dels seus integrants, que, a
primera vista, conforma la gent que
hi ha al seu capdavant. I així, mentre
que ciudadanos sembla que van tots
a una, bé, deixant de banda que se
li escape alguna lloa fora de lloc, els
de Pablo Iglesias tenen, segons els
nostres càlculs, tres faccions en
disputa, que ja vorem com
acabaran, si tenim en compte com
s’han dit la pell del porc entre ells els
últims dies. Haurem d’inflar una gran
bufa de fe si pretenem que aquestes
llistes, tal com es veuen i ara per
ara, siguen una alternativa amb
garanties a la partitocràcia en què
s’ha convertit la democràcia
espanyola. 

Cercles i interseccions
I posats a parlar dels més

recentment aplegats a la palestra
política, entrem una mica més en
matèria pel que fa a Podemos, que
després d’anar traçant cercles i més
cercles segons la seua política més

text LA COLLA DE TAFANERS

Si vol que li diga la veritat,
ara mateix, passats els Reis,
me'n recordo de ben poques
coses de la darrera Veu. Em ve
al pensament, sí, la cançó de
Nadal de Pau Riba a què es va
referir Joan Heras; darrerament
al seu col·laborador li ha pegat
per fer articles interactius i vaig
haver d'anar al youtube per
escoltar la peculiar nadala.
També recordo les reflexions
de Carles Lluch tot explicant
que ja té una edat i una
formació per decidir si un llibre,
un disc o una pel·lícula li
agraden o no independentment
d'allò que diguen els
«especialistes en la matèria».
Suposo que com més lliges,
més escoltes, més mires, més
et deuen agradar les coses. No
sé, hi pensaré. 

Pot ser que el tema de la
setmana era algun altre rotllo
d'urbanisme? Sí, veritat? Em
sone que sí, que si l'Ajuntament havia de pagar-li a un o altre
deu o dotze milions de pessetes per una deixadesa d'algú tal
i com ja va passar una vegada amb un promotor (es diu així?)
amb una quantitat més elevada. Empastres tot absolutament
inabastables a la meua ment de personeta vulgar.

Sap què he fet aquests dies de festa per rebaixar una mica
els excessos dels àpats familiars i no familiars? Res d'estrany.
Ni m'he pres cap píndola miraculosa per reduir el colesterol ni
he fet cap dieta estranya els dies que no han sigut festa.
Simplement he pegat unes quantes voltes pel poble per
comprovar com es presenta aquest dos mil quinze electoral.
Com els vellets, he anat a vore obres. I n'he vist, i tant que
n'he vist. Allà baix a la mar hi ha uns meneos de terra grans.
Lo faro -obra de vital importància per a l'avenir cultural d'este
poble, un altre pedacet- ja va tot a una i calculo que per a les
municipals ja estarà llest. A la mar Xica estan tirant unes
roques immenses que deuen tindre dos finalitats fonamentals.
A saber. Una, fer més ampla la carretera. Dos. Que la mar no
envaïsca l'esmentada carretera quan vinga una llevantada. A
bones hores. També per allà mateix hi ha pales que fan
séquies i posen unes immenses canonades per acabar amb
la depuradora aqueixa que ja hem pagat entre tots ni se sap
quantes vegades; per cert, quants diners valdrà bombejar

l'aigua bruta fins allà dalt on està l'EDAR? Per la banda sud,
tot segueix igual, sense novetat; ni passeig ni solfes. Mane qui
mane. 

A la plaça dedicada a Mossén Tomàs també hi ha
moviment. No, no li estic parlant que els cotxes ja surten i
entren de l'aparcament, no, que va! El que he vist és que el
Col·legi de Nuestra Señora de la Consolación està ampliant-
se; unes obres que van a bon ritme i que estic segur que
constitueixen un immens error. M'explicaré. Si algun dia
(toquem fusta) s'acaba definitivament l'Ángel Esteban a
Benicarló hi haurà lloc de sobra per a tots els xiquets en
escoles públiques i l'Administració no tindrà cap necessitat de
concertar res amb ningú i, per tant, les pobres mongetes es
quedaran sense clients i amb unes instal·lacions magnífiques
desaprofitades. Igual sí que sóc un infeliç i no sé que la
víctima de la situació acabarà sent el Mestres Catalán perquè
només té una línia i no pot créixer i tot això i allò. I si succeïra
un despropòsits d'aquests, a qui se li hauria de passar
comptes?

I de les obres de la general (per què nassos no volen
alliberar l'autopista?) i de com acabaran de matar el centre
comercial de l'antiga fàbrica de Palau ja en parlarem un altre
dia. Deixe-m'ho estar ací. 

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

text EL LECTOR



Carxofa: a la Confraria de Sant Antoni, i a tots els seus amics i voluntaris, que han fet possible que les
més de 130.000 coquetes estiguen preparades i embolicades per aquesta festa tan nostra. La nostra
carxofeta més tendra, torradeta, i amb un bon rajolí d’oli d’oliva verge del Maestrat, perquè la puguen
gaudir. Moltes gràcies per matindre la Festa! 

Panissola: ben rasposa, a tot el govern municipal i en particular al regidor d’urbanisme per voler
enganyar-nos en el tema de la depuradora. La seua nota de premsa de no fa massa temps, i que es pot
veure al web municipal amb el titular “La depuradora estarà en funcionament abans de finalitzar l'any”, és
la mostra més fefaent del populisme imperant. En sabien més que el director de l’obra... que va dir el
contrari. Un mínim de vergonya política, senyors! Ara podien passar altra volta a fer-se a foto... i rectificar.
Segur!

M I S C E L · L À N I A

ENTRE EL POC I EL MASSA

Totes les coses dutes a l'últim extrem resulten
exagerades, grotesques. El capitalisme sense regles o
el comunisme amb massa regles esdevenen
perniciosos per a les societats que els han de patir. El
fanatisme religiós que tantes morts ha causat en la
història de la humanitat -els crims de París d'aquesta
mateixa setmana sense anar més lluny- són
esfereïdorament sagnants.

Salvant totes les distàncies del món, el mateix pot arribar
a passar amb determinats moviments culturals i animalistes.
És cert que a les festes populars amb bous se'ls havia de
posar algun límit per tal que els animals no patiren; era
bàrbar allò de l'agulló o ho és ara també l'ús fraudulent en
alguns llocs d'uns bastons que donen corrent elèctric. Fins i
tot es podrà parlar del patiment dels bous embolats (ací a

Benicarló no fa ni quaranta anys que se'n fan i no podem,
per tant, considerar que siguen una tradició ancestral) o de
com es transporten en ocasions els bous d'atapeïts (igual
que els porcs o que les gallines, vaja). Però al nostre poble,
des de fa molts anys, es té molta cura amb el tema de la
seguretat i el patiment dels animals; hi ha uns torills que són
l'enveja dels pobles veïns, no es permet que ningú agarre
els bous per la cua ni que siguen llençats a la mar si no és
que hi caiguen i es procura que la gent se'n xale sense
prendre mal ningú. 

Potser siga demagògic -i obvi- dir-ho, però els bous a la
mar no són una corrida amb les seues dosis de sang i de
mort, ni són el toro de la Vega. Entre el poc i el massa, la
mesura passa i ací a Benicarló no estem gens lluny
d'aquesta mesura. 
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Sant Silvestre desorientat
Mireu que l’any passat – queda

estrany açò parlar del 2014 com si
fóra una cosa molt llunyana,
veritat?- ja ho vam dir, que tants de
programes nadalencs, quatre,
segons els últim càlculs, acabaria
portant algun que altre embolic o
maldecap. Doncs jas cabàs! Ateneu
el que va passar amb la cursa Sant
Silvestre benicarlanda de l’últim dia
de l’any que, segons el programa
“oficial” de l’Il·lustríssim, començava

a les 19:30 i... ho va fer mitja hora
abans, a les 19:00 hores. Sí, el que
llegiu, la cosa va ser tan curiosa que
va haver un moment en què hi havia
qui arribava per prendre la sortida
de la cursa i es topava de cara amb
els qui ja l’acabaven. I no diguem de
molts espectadors, que esperaven

veure passar els corredors pels
carrers... quan els participants ja
havien passat! Entre corredors que
anaven i tornaven i gent que no
sabia cap a on tirar, l’espectacle va
anar ben servit. Sort de les
modernes aplicacions per a mòbils,
en concret de les de missatgeria

instantània, amb l’ajuda de les quals
el desori no va ser major i al final
tots van córrer en la mateixa
direcció.

Una piulada inquietant
Continuem amb les xafarderies.

Li hem pegat una ullada al twitter
per vore què hi trobàvem i, com
sempre, hi ha curioses perles per
comentar. Mireu si no, la piulada que
fa referència a “Tots eixos nous
partits a Benicarló caben en un
Frente PPopular “quehaydelomio”. A
vore, per ara, que nosaltres tinguem
comptats, només n’hi ha dos, i són
franquícies de formacions estatals
que volen implantar-se ací:
Ciudadanos (o ciutatans, com diu el
nostre molt honorable president) i
Podemos (o Podem... o com
quedem?) Tots dos es presentaran,
segons diuen, com a agrupació
d’electors i no amb les sigles del seu
partit mare. Nosaltres, que de tot
tenim opinió, pensem que hi ha una
diferència ostensible entre els dos,
tot i ser primerencs, i afecta la
cohesió dels seus integrants, que, a
primera vista, conforma la gent que
hi ha al seu capdavant. I així, mentre
que ciudadanos sembla que van tots
a una, bé, deixant de banda que se
li escape alguna lloa fora de lloc, els
de Pablo Iglesias tenen, segons els
nostres càlculs, tres faccions en
disputa, que ja vorem com
acabaran, si tenim en compte com
s’han dit la pell del porc entre ells els
últims dies. Haurem d’inflar una gran
bufa de fe si pretenem que aquestes
llistes, tal com es veuen i ara per
ara, siguen una alternativa amb
garanties a la partitocràcia en què
s’ha convertit la democràcia
espanyola. 

Cercles i interseccions
I posats a parlar dels més

recentment aplegats a la palestra
política, entrem una mica més en
matèria pel que fa a Podemos, que
després d’anar traçant cercles i més
cercles segons la seua política més

text LA COLLA DE TAFANERS
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democràtica ja han triat els
representants qui els representarà a
ca nostra durant els propers tres
anys. No entrarem ací a parlar de la
guanyadora, ja tindrem temps d’això
fins a les eleccions, ací ens volem
fer ressò del fet que els mitjans de
comunicació locals explicaven que
aquests resultats... són provisionals.
Provisionals, tot i haver aconseguit
vora el 54% dels vots emesos! Ep,
que ací se’ns escapa alguna cosa...
I és que, segons sembla el cercle de
Benicarló, està sent estudiat, diuen,
pel Consell de Garanties
Democràtiques. Com no s’aclareix
massa la cosa aquest fet, diuen, pot
ser degut a possibles irregularitats
en el procés, empats o denúncies
sobre els candidats. Curiós, no? A
vore, nosaltres ho diem perquè si la
guanyadora ha tret el 54% dels
vots... irregularitats en el procés o
empats, difícil, no? Ara, això de les
denúncies... això ja podrien ser
figues d’un altre paner si tenim en
compte el que comentàvem al
paràgraf anterior que entre ells no
era precisament la mà estesa el que
semblava circular. Malament rai si
abans de començar ja ens semblem
als que volem desbancar!

Cròniques nadalenques
I ara, per començar l’any amb un

clàssic, fem una repassada als
informes més curiosos que hem
trobat aquests dies de la nostra
policia municipal. Sens dubte, n’hi
ha alguns que són dignes de passar
al rànquing, que ja estem pensant
d’elaborar, dels més comentats
d’aquesta secció. Així que, entrem
en matèria.

29, 22:34 Colaboración para la
localización de la propietaria de una
maleta extraviada en Sevilla. Un
exemple paradigmàtic de
l’ambigüitat que sabem apreciar en
el llenguatge poètic: qui és que es
va perdre a Sevilla, la maleta o la
propietària? Una mostra de la
precisió característica dels informes

policials també. 

31, 16:00 Se identifica a un grupo
de jóvenes en la Plaza de la
Constitución. Se incauta una bolsa
de marihuana y se deposita una
bicicleta. Ho enteneu? Els
convencen per canviar-los la bossa
d’herba per una bicicleta i dur una
vida més sana? Quin poder de
persuasió! Qualsevol dia podran
deixar la pistola i patrullar com
aquells bonhomiosos bobbies
anglesos, amb les mans a la
butxaca i amb la sola arma de la
seua eloqüència.

01 03:36 Asistencia sanitaria a
una menor por intoxicación etílica
en el Paseo Ferreres Bretó. Se
traslada con ambulancia. Ens
imaginem que només n’han registrat
una perquè se’n devien anar a
dormir... O bé els van confondre
amb gats perquè a les 6 del matí,
per posar una hora, ja anaven tots a
quatre potes!

01 04:42 Pelea en el recinto del
puerto deportivo. Se identifican dos
varones. Se instruyen diligencias
por agresión.

01 05:36 Pelea en el recinto del
puerto deportivo tomando parte un
gran número de jóvenes. Se
traslada un herido con la
ambulancia al Hospital Comarcal de
Vinaròs. Fixeu-vos en l’hora de les
dos entrades. En menys d’una hora
tots a galtades una altra vegada. O
no hi van posar pau del tot o no en
va haver prou d’identificar “dos
varones”. 

01 09:07 Aviso de daños en
varios vehículos estacionados en la
Calle Alcalá Xivert por parte de un
grupo de gamberros comprobando
que habían sido afectados 6
vehículos. Au, ho van comprovar per
si algú s’havia descomptat i avant!
El que és sorprenent és l’original ús
del gerundi que hi fa el cronista: no
se sap si el subjecte d’aquesta
forma no personal són els
“gamberros”, si és una
circumstància que acompanya l’acte

de l’avís o una conseqüència seua.
Un embolic capaç de posar un
escac i mat als lingüistes més
llepafils.

Un detall de jardineria
Que algú ja deu haver notat

segurament i ara nosaltres ens
pensem que som els primers a dir-
ho, borinots! Els arbres plantats al
carrer de Cèsar Cataldo tenen una
mena de grumolls de teranyina
blanquinosa que, o molt ens
equivoquem, o deu ser alguna
malaltia. I fa lleig, queden com bruts
i deixats els arbres. Això és del
temps o caldria tractar-los els
pobres arbrets? Ho mirareu, veritat?

La cavalcada de Reis
Els tafaners, com cada any en

aquest número, també volem fer
cinc cèntims del que ens ha paregut
la cavalcada dels Reis i, una altra
vegada, no fem més que discrepar.
Així, per a uns i una mica més
d’ambició a l’hora de preparar la
cavalcada, no aniria malament,
sobretot pel desgavell inicial, que va
fer que començaren quasi amb una
hora de retard. La música anava per
barris i el personal massa
descoordinat, amb números de foc
malabaristes perillosos per la
quantitat de gent que hi havía
concentrada per tot el recorregut. La
batucada, tot i no haver-se
demostrat encara científicament
quina relació té amb els Reis, anava
molt separada de la cavalcada i els
dolçainers, que ja podrien anar
ampliant el repertori, només anaven
al principi, per força apartats dels
dimonis batucados si volien fer-se
sentir mínimament. Davant
d’aquesta disparitat d’opinions ens
vam inclinar per parar l’orella i
escoltar el que la gent comentava. I
així, en general, la gent opinava que
la cavalcada de reis havia millorat
pel que fa a d’altres anys, tret de la
poca presència de la música,
sobretot pel mig del seguici. Un de
curiós que vam sentir, de comentari,
ens referim, va ser que de no ser
per l’ambientació, pareixia una
processó de Setmana Santa (!). De

ve de la pàgina anterior
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MAL DE MOLTS...

Finalment, la fiscalia ha detectat “indicis” de delicte en el
finançament de tots (!) els partits polítics. Faltaria més! Les
aclaparadores evidències i els autos dels tribunals,
acreditant que els “populars” es troben del tot implicats, en
la connivència amb la trama Gürtel -que els “subvenciona”
les campanyes electorals-, no ha tardat en traduir-se en

acusació generalitzada a totes les formacions polítiques.
Ho escenifica la fiscalia –suposadament òrgan de l’Estat-,
per intentar donar credibilitat a una tal acusació i “rebaixar”
la responsabilitat del PP. Però ja sabem com són d’
“independents” les institucions, des que les (des)governa
Mariano Rajoy.

I si no, que li ho pregunten a Torres Dulce.
Marc Antoni Adell

El 10 de desembre, l'alumnat de 1r i 2n de batxillerat de
l'IES Joan Coromines va assistir al Teatre Nacional de
Catalunya a la representació de l'obra de William
Shakespeare, Somni d'una nit d'estiu. Els estudiants van
gaudir d'una jornada plena d'experiències molt enriquidores
per al seu bagatge cultural. A la Sala Gran fel TNC, juntament

amb estudiants procedents d'altres centres educatius, van
comprovar la vigència i actualitat de l'obra d'aquest gran
clàssic de la Literatura Universal, van apreciar la complexitat
del muntatge escènic i la importància d'altres elements, com
el vestuari i la caracterització, tan importants en la
representació teatral.

Acabada la representació van gaudir d'una estona lliure pel
centre de la ciutat, amb visita a la tradicional fira nadalenca de
Santa Llúcia i passeig pel Barri Gòtic. 

ALUMNAT DE L'IES JOAN COROMINES A BARCELONA

text IES�JC
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tota manera, alguns tafaners
discrepaven d’això de la música. I
és que avui en dia sembla que hi ha
d’haver música a tot arreu, i ben
alta. En fi, que com mai plou a gust
de tots, una recomanació podria ser
que la Comissió de festes demanara
ajut a les associacions del poble
que segurament gustosos hi
col·laborarien. De tota manera,
vinga, que anem millorant. Ah, el
mapping sobre la façana de ca la
Baronessa, que ens el deixàvem.
Això va estar bé de veritat. Si voleu,
certament tòpic pel que fa als motius
però, ja ens coneixeu,  ens hem de
queixar de tot. 

ve de la pàgina anterior

Esta setmana han començat els actes de la XXII festa de
la carxofa, la primera que es celebra després de la
declaració de festa d'interès autonòmic. Del 9 de gener al
2 de març, la ciutat viurà nombrosos actes que serviràn
per a promocionar l’únic producte amb Denominació
d’Origen de la província de Castelló. 

La celebració arrancava divendres passat amb una
degustació de pinxos en el carrer i una actuació musical.
D'aquesta manera, començaven també les vuitenes jornades
del pinxo, que es perllongaran fins al 25 de gener, coincidint
amb la degustació gastronòmica en els carrers. Una exposició
de les obres presentades al concurs del cartell anunciador en
l'edifici gòtic, marcaran l'inici oficial dels actes més destacats
d'aquesta celebració, que tindrà com referent el sopar de
gal·la que se celebrarà el 23 de gener i que servirà per a lliurar
la Carxofa d'Or al restaurador Manolo Rico. L'Associació de la
Dona el Parador de Turisme, Caixa Benicarló i el Consell
Regulador i el Consell Agrari pel seu esforç i dedicació en la

festa, també tindràn el seu reconeiximent al sopar de gala.
Dissabte serà la torrà popular i diumenge, 24 restaurants
eixiran al carrer per a mostrar la seua creativitat al capdavant
dels fogons amb les propostes més innovadores, que també
es podran degustar en les jornades gastronòmiques. 

La festa de la carxofa comptarà a més amb altres
ingredients en forma d'actes, com són un campionat d'escacs,
una exhibició sobre maridatge de carxofes, una caminata
popular pels aljubs de la ciutat, un concurs de tractoristes o un
torneig de pádel. I coincidint amb aquesta edició tan especial
de la festa, el Consell Regulador de la Carxofa de Benicarló ha
presentat un llibre sobre la carxofa que pretén convertir-se en
una guia per al visitant. Segons el president del Consell
Regulador, el manual persegueix que el visitant puga acudir
als punts recomanats pel consell Regulador a través d'un
mapa amb els restaurants i bars on se serveixen carxofes amb
Denominació d'Origen. La publicació també arreplega els
passos que ha donat el Consell regulador al llarg d'aquests 22
anys per a aconseguir que la carxofa de Benicarló siga
actualment un producte de referència en tota Espanya. «La
carxofa ha posat a Benicarló en el mapa del món», va indicar
el gerent de la cooperativa Agrícola Benihort, Guillermo Edo.

BENICARLÓ INICIA ELS ACTES DE LA XXII FESTA DE LA CARXOFA

text NATÀLIA�SANZ

Benicarló ja ha repartit les carteres que ostentava la ex
edil Sarah Vallés, que va dimitir de tots els seus càrrecs
abans de Nadal. Així, el regidor d'Esports José Joaquín
Pérez Ollo és el nou Primer Tinent d'Alcalde, mentre que
la edil de Joventut, Rocío Martínez, ha passat a dirigir les
àrees de Benestar Social, Sanitat i Participació Ciutadana,
a més de l'oficina de Normalització Lingüística i la
presidència de l'Organisme Autònom de Centres Socials
especialitzats. 

D'altra banda, des dels partits en l'oposició, se segueixen
designant candidats a l'ajuntament. A l'anunci de Xaro
Miralles, que encapçalarà per segona legislatura la llista del

PSPV, se suma ara la de Marta Escudero, que defensarà la
candidatura de Compromís. Tal com va quedar decidit per
unanimitat en l'assemblea extraordinària celebrada la passada
setmana i una vegada aconseguits tots els avals necessaris,
Marta Escudero serà la candidata. “Benicarló es troba en un
atzucac” va assenyalar Escudero després de la seua
designació. “Els que ens van prometre avançar en la bona
direcció durant les passades eleccions, s'han perdut. Les rutes
que han seguit són erràtiques, no duen a cap lloc. I ara fa falta
trobar nous camins”. Escudero és l’actual portaveu local de la
coalició, a més de ser membre de l'executiva comarcal de
Compromis Maestrat-Ports, i membre de l'executiva nacional
del Bloc Nacionalista Valencià (partit integrant de la coalició).
Escudero ja va formar part de l'última llista municipal del Bloc-
Compromis, ocupant el sisè lloc, i que a més es va presentar
a les eleccions autonòmiques per a les Corts Valencianes per
la província de Castelló a la tercera posició de la llista
electoral.

DE CARTERES I ALCALDABLES

text NATÀLIA�SANZNADALS 2014
DOCTOR CLIMENT

El facultatiu per cap d’any va decidir marxar a un
congrés d’aliments transgènics a Frankfurt per poder
augmentar la paret del rebedor de la seva consulta amb
un altre diploma, que sempre queda bé. 

El canvi d’aigües no li va sentar gaire bé, però va
comprendre que en aquells ambients gèlids la solució era
seguir una dieta hipercalòrica i va poder comprovar in visu
que com deia Peret: “Aunque haga frío siento Calor”. Així
menjant greixos i bevent cervesa va fer més portable la
festa de cap d’any.
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El dia dels innocents va servir per a posar punt i final a
les activitats de la nostra penya al llarg de 2014. Vam anar
a rondar els betlems per la ciutat i la veritat és que TOTS
ratllen a un altíssim nivell de dedicació, treball i carinyo.
Enhorabona a tots pel treball realitzat i moltes gràcies pel
tracte rebut en tots els llocs on vam estar. Amb nadales,
patissets, polvorons, mistela i cava vam dir adéu al 2014 i
li donem la benvinguda a un, esperem, pròsper 2015.

text i fotos P. SETRILL

El Setrill ronda els betlems

Benicarló ha reprès el projecte per a la construcció
d'un xiringuito a la plaça de la Constitució, situada en el
centre de la població. La Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Benicarló ha aprovat el Projecte tècnic
bàsic i d’execució per a la construcció d'un quiosc
destinat a bar-cafeteria en la plaça de la Constitució.

Paral·lelament, també s'ha aprovat el projecte tècnic per a
la instal·lació de l'activitat de bar-cafeteria en el mateix edifici,
redactat per l'equip San Juan Arquitectura, S.L., guanyadors
del concurs d'idees que establia el premi amb el mateix
encàrrec d'aquest projecte. Segons va explicar l'edil de
Contractació, José María Serrano, serà l'adjudicatari de
l'explotació de la instal·lació el que es faça càrrec de l'obra i
del seu cost. Així les coses i per a amortitzar la inversió,
l'adjudicació es farà a llarg termini. L'Ajuntament i l'arquitecte
van arribar a un acord per a modificar alguns materials
inclosos en el projecte inicial amb la finalitat d'abaratir al
màxim les despeses de construcció. Així, el cost del projecte
es calcula en uns 100.000 euros, sense IVA. El consistori
espera que abans de final de la legislatura, en el 2015, el
projecte puga estar ja executat. La construcció del nou bar es
va idear a finals de l'any 2010 amb la convocatòria d'un
concurs d'idees. 

D'entre les 14 propostes presentades, el projecte "A
volar!!!", de l'empresa San Juan Arquitectura, SL, va ser el
guanyador. El projecte pretén integrar-se amb el paisatge urbà
de la plaça de la Constitució pel tipus de materials que utilitza
i inclou un gran pèrgola de fusta de forma el·líptica. L'element
més característic és el front de vidre que s'aplica als acabats
exteriors i que permet una connexió directa visual i física amb
la zona de terrassa i, per tant, amb tota la plaça. Entre l'interior
i la terrassa, la cafeteria ocuparà uns 100 metres quadrats.

L'edifici donarà vida a la zona sud-oest de la plaça. Segons va
indicar en el seu moment l'arquitecte responsable de
l'empresa San Juan Arquitectura, SL, el projecte aportarà un
valor afegit a una zona de la plaça poc aprofitada,
concretament, la zona que comunica amb el carrer dels
Boters, just enfront del col·legi de la Salle, i donarà vida a tota
la plaça. L'edifici s'ha plantejat com una estructura totalment
bolcada en la plaça, amb una part coberta i una zona de
terrassa descoberta. La part coberta estarà formada per un
rectangle revestit de vidre i rematat amb una llosa de formigó.
En l'interior haurà diferents zones: menjador, embarra, cuina i
lavabos. Tot, completament accessible i amb una superfície de
vora 50 metres quadrats. La zona de terrassa descoberta,
també de 50 metres quadrats, tindrà uns pilars d'estrella d'acer
Tallen (un tipus d'acer realitzat amb una composició química
que fa que la seua oxidació tinga unes característiques
particulars que el protegeixen de la corrosió atmosfèrica) i
estarà rematada amb bigues de fusta especial per a exteriors
que donaran ombra.

“A VOLAR!” ES CONSTRUIRÀ A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ

text NATÀLIA�SANZ

L'ajuntament de Benicarló ha tret a licitació la
contractació del servei per a impartir cursos i tallers del
Programa de la Universitat Popular de Benicarló. El
termini d'execució s'ha establit en dos anys (dos cursos
escolars), sense possibilitat de pròrroga. 

Durant el curs 14/15, la prestació serà des de gener a juny
de 2015, temps que suma en total 1.305 hores. Per al curs
15/16, la prestació serà des de novembre de 2015 fins a maig
de 2016: 2.000 hores. El tipus màxim de licitació s'estableix en
18,00 euros/hora, IVA exclòs, amb un total aproximat de 3.305
hores de servei. En total, 59.490 euros. La valoració per a
l'adjudicació del servei tindrà en compte l'oferta econòmica,
fins a un màxim de 50 punts, que seran atorgats a l'oferta més
econòmica. La puntuació de la resta de les ofertes
econòmiques es calcularà de forma proporcional. Es

considerarà baixa
temerària tota
oferta inferior en
més de 4 punts a
la mitjana
aritmètica de les
o f e r t e s
p r e s e n t a d e s .
Entre les millores
que el consistori
valorarà es troba
el subministrament de cavallets per al curs de Pintura, o
màquines de cosir per al de Tall i Confecció, entre uns altres.
En l'actualitat la Universitat Popular de Benicarló imparteix 25
cursos, entre els quals destaquen el de Pintura i Dibuix,
Restauració de mobles, Entrenament de la memòria o
idiomes. Prop de quatre-cents alumnes participen en aquesta
edició de l'oferta formativa per a adults, que comença en el
mes de novembre i s'estén fins al maig.

PRIVATITZEN LA UNIVERSITAT POPULAR

text NATÀLIA�SANZ
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L'última prova esportiva de l'any va resultar un gran
èxit, tant a nivell de participació com de públic. Quasi 700
persones van prendre part en la XXXVII Sant Silvestre de
Benicarló, que enguany va comptar amb cronometratge
electrònic. Eixida i meta instal·lada a la Plaça de Sant
Bartomeu perquè el control de xips realitzat per Crono
Runner fóra efectiu. 

L'alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo, acompanyat del
regidor d'Esports, Ximo Pérez Ollo i la Reina i Dames de les
Festes, van assistir a la carrera, donant l'eixida primer als
corredors amb xip i després als lliures, en la seua gran majoria
disfressats, corrent amb les seues mascotes i inclús un va
portar al seu xicotet en un carro protegit, encara que la
temperatura va ser millor que en anys anteriors, 9 graus. 

Sols donar-se l'eixida, el que després va ser guanyador, va
prendre el comandament de la cursa, que es va disputar en un
circuit urbà de 2.000 metres, controlat per la Policia Local. El

veterà corredor vinarossenc amb el seu ritme va anar trencant
els escapats, que al pas pel primer quilòmetre ja estava
completament disgregat. La pujada al centre pel Carrer Crist
del Mar va acabar realitzant la selecció final i Stephane Roca
va arribar a la meta en solitari, amb un temps de 06.39 i
després d'ell un llarg rosari de corredors. La primera a entrar
en meta va ser la benicarlanda Carla Masip, que defensa els
colors del CE Vinaròs, amb un temps de 07.38. El gran veterà
benicarlando, Jesús Flores, que ha participat en totes les
edicions, menys dues per lesió, va marcar 08.21 en la línia
d'arribada.

text i foto VICENT FERRER

Atletisme: Stephane Roca y Carla Masip, ambos del CE Vinaròs,
guanyadors de la XXXVII Sant Silvestre de Benicarló

El president de la Penya Setrill va lliurar a Marga Ballester
Devis, Presidenta de Cáritas Benicarló, els aliments que amb
la solidaritat dels socis i sòcies de la penya es va recollir en el
sopar solidari de Nadal d'enguany. Cáritas Benicarló ha agraït
aquesta sensibilitat de la Penya Setrill per segon any
consecutiu.

Solidaritat setrillera amb Cáritas
text REDACCIÓ

Unes dues-centes persones es
van donar cita en el Magatzem de la
Mar de Benicarló per a realitzar la
tradicional embolicà dels coques de
Sant Antoni. L'acte suposa un pas
més en el programa dissenyat per la
Confraria de Sant Antoni de
Benicarló i reuneix a voluntaris que
emboliquen en paper de seda les
120.000 dolços que els confrares
van elaborar en un conegut forn de
la ciutat. L'ingredient gastronòmic
més popular de la festa serà repartit
durant els dos dies que duren els
festejos a Benicarló. La confraria
s'ha vist obligada enguany a canviar
el lloc de celebració de l'acte,
passant dels locals de la Cambra
Agrària, que es troba en obres, al
Magatzem de la Mar. José Antonio
Esbrí, president de l'entitat, va
assegurar que el canvi ha estat
“positiu. Ens ha permès posar més
taules, pel que enguany s'han pogut
asseure a ajudar-nos unes dues-
centes persones” augmentant així el
contingent de voluntaris. La
comoditat dels majorals  a l'hora de
repartir els dolços per les taules i
arreplegar-los una vegada
empaquetats, també ha estat major. 

La confraria deixa així llests els
populars dolços, que es llancen des
dels carros de la cavalcada després
que els lloeros reciten els seus versos. Serà els pròxims dies
16 i 17 de gener quan la confraria traga al carrer els carros
guarnits, que conformen la típica cavalcada, senyal d'identitat
dels festejos, des d’on es llençaran les coques. Des del 2011
la festa està declarada com d'Interès Turístic Provincial. El dia
16 de gener es cremarà a la plaça de Sant Bartolomeu la
monumental foguera sobre la qual penjarà el dimoni. A
continuació, des de les portes de l'ajuntament, començarà la

tradicional cavalcada de carros. Allí, després de demanar
permís a l'alcalde, els lloeros començaran a recitar els versos
que han compost per a l'ocasió, fent un repàs a l'actualitat del
municipi. Després, seran els majorals qui llancen les coquetes
des dels carros, en una desfilada que recorre tota la població.
A l'endemà, festivitat de Sant Antoni, la jornada arranca amb
la missa solemne i la benedicció dels animals. A la tarda té lloc
la segona i última de les cavalcades.

L’EMBOLICÀ DEIXA ENLLESTIDES LES COQUES PER A LA FESTA

text REDACCIÓ
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En una gèlida tarda d´hivern, concretament la de sant
Esteve, Èric el Jove es va proclamar Campió Individual de
Frontó a Mà de Benicarló, competició organitzada pel
Club Arreal·li Bona de la nostra ciutat. En una batalla
sense treva,  contra un veterà de la vella guàrdia, Franjo,
tot es decidí en els dos últims quinzes de la partida. Èric
inaugura així el seu palmarès i certifica la seua dreta com
una de les més contundents de les terres del nord del
País Valencià. 

Tot i anar sempre per darrere en la partida, Èric el Jove, féu
igual que en la semifinal amb Carlos Sospedra, remuntar en
el tram final i endur-se la victòria. Tot i que contra Franjo quasi
se li acaba el marge. Després d’igualar a 39, i d´una hora de
batalla, Èric aprofità que a Franjo se li va acabar la metxa i es
posà per davant per primera vegada en tota la tarda; així
s´embutxacava la final de la Lliga Individual de Frontó a Mà
d´Arrea-li Bona. 

La final va ser una d´eixes partides que tant agraden a la
parròquia cadufera; una parròquia dividida entre les hosts
feréstecs d´Èric el Jove i els il·lustres veterans de la vella
guàrdia que animaven a Franjo. Aquest rendibilitza com ningú
les errades del rival: Èric enviava massa pilotes a la xapa i
l´esquerra no acabava de funcionar, de manera que Franjo se
n´anava en el marcador per tornar-se a desinflar. Però una
treta fatal i un físic que no donà per a més acabaren amb les
il·lusions del veterà que mai s´hagués imaginat trobar-se a
dos punts de la victòria.

Però Èric el Jove no perdé mai la cara a la partida, i es
posà per davant just en l´últim moment, quan no li quedava
cap cartutx, cap bala, quan jo no podia cometre ni una errada
més. I s´endugué el gat a l´aigua. Allò que està clar és que

quan Èric deixe de fer eixes errades no forçades que tanta
vida donen als seus rivals, pocs hi haurà en aquest poble que
siguen capaços de plantar-li cara.

text i foto VICENT FERRER

Pilota Valenciana
A Benicarló Eric el Jove campió individual de Frontó a mà davant Franjo

La formació ha iniciat el procés de
constitució en el municipi amb
l'elecció dels diferents càrrecs que
presidiran la formació. Per al consell
ciutadà del cercle municipal es van
presentar dues candidatures,
encapçalades per Enric Moya i
Anaydée Huete.

Després del tancament de les urnes,
ha estat Anaydée Huete la triada. El
procés, no obstant això, no ha estat
exempt de polèmica. El bombardeig de
correus electrònics d'una banda i d’una
altra ha estat constant. Notes de premsa
que arribaven del correu de Podem i
desmentit oficial, també des del correu
de la formació. Una facció i l'altra no han
fet sinó acusar-se mútuament d'estar
enterbolint el procés electoral intern.
Des de la facció encapçalada per Moya
s'acusava a l'altra llista d'utilitzar
“mètodes feixistes” i controlar els
comptes de les xarxes socials, sense
que ells tingueren accés a les mateixes.
La nota de premsa es va publicar en
diversos mitjans d'abast nacional,
donades les greus acusacions que allí
es feien. És l'última baula d'una cadena
que ha esquitxat la formació posant-la
en boca dels ciutadans, que han assistit
estupefactes a un rosari de publicació
de notícies i desmentits. Tal és el caire
que han pres les coses, que la gran
majoria de professionals han optat per
publicar en comptagotes les notícies de
Podem Benicarló, sabent que si ho fan,
en un tres i no res, els arribarà un correu demanant la retirada
i rectificació de la notícia. L'acusació de tripijocs feixistes dins
de la formació s'ha saldat amb un nou desmentit oficial,
aquesta vegada emès pel secretari de la formació, Pedro
Martínez. En ell Podem es desvincula de les acusacions i
recorda que una de les persones que ho han emès “ja ha
estat denunciat per 27 membres del Cercle de Podem
Benicarló al Consell de Garanties Democràtiques de
Podemos a causa de diverses injúries realitzades per la seua
banda a diversos membres del cercle de forma reiterada i
pública. Podem Benicarló disposa de proves reals de les
injúries, calúmnies i amenaces realitzades per aquest senyor
a quasi la totalitat del cercle i que ja es troben a la disposició
del Consell de Garanties. A més, d'aquests documents es
disposa de material audiovisual que verifica el que s'ha dit”. 

Martínez també acusa a la candidatura “Benicarló, ara Sí”
encapçalada per Enric Moya, d'estar “utilitzant propostes,

documentació i material (com és el cas del butlletí o les
pancartes) del propi cercle per a la promoció de la seua
candidatura. Així com de realitzar una campanya de
desacreditació injustificada contra els altres candidats,
sobretot contra la candidatura “És el moment per Benicarló”.
Aquests fets també estan denunciats davant el Consell de
Garanties de Podem. El secretari de la formació assegura que
“els membres del cercle creiem en una política diferent i neta”.
Finalment, la versió oficial desmenteix també la censura en
els comptes oficials de Podem Benicarló. “En la Comissió de
Comunicació es troben membres d'ambdues candidatures i
fins i tot persones que no es postulen enlloc. En aquesta
comissió estan Luis Corral, Joaquín Crispi i Cristian Quiles
que pertanyen a una llista, Anaydée Huete d’una altra, i 3
persones més que no són afins a cap candidatura ni es
presenten enlloc. Per tant, no existeix possibilitat de
manipulació ni censura alguna”, ha conclòs.

text i foto NATÀLIA�SANZ

BATALLA CAMPAL DE COMUNICATS I DESMENTITS EN PODEM BENICARLÓ

ACTIVITATS PENYA SETRILL
DIVENDRES 16, 
TORRÀ DE SANT ANTONI
A partir de les 20.30 h, TORRÀ (carn, carxofes i petxines) de SANT ANTONI al
local de la penya. El preu/persona 8 € inclou tot el menester: beguda, allioli,
postres i coquetes. Cal confirmar l'assistència a penyasetrill@gmail.com o als
telèfons 610603438 (José Luis) o 699053155 (Marisa) fins el dimarts 13 a l'hora
del sopar.
I si voleu i porteu bona cosa de lloes, podem fer un concurs de lloes. Vinga va,
animeu-vos.

DIVENDRES 30
A les 20 h, XERRADA al voltant del món de la fotografia i la seua impressió: “De
la càmera al paper: L’intringulis de la impressió fotogràfica”, a càrrec de Poli
Hernàndez Porres (editor i impressor de fotografies de gran format), qui farà que
coneguem alguns dels secrets bàsics per a aconseguir que la fotografia impressa
siga realment tal i com l’havíem fotografiat.
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Bé. Ja està. Ja torno a estar amb tots vostès, estimats
lectors d'aquesta modesta secció d'aquesta gran revista
setmanal que en el seu dia em va acollir amb tanta
generositat. Comença un nou any amb noves forces i
renovades il·lusions. Suposo que això és una cosa que es
repeteix any rere any i que ha quedat buida de contingut. De
la mateixa manera que tots aquells que es van fer un tip de
felicitar coses, ara ens veuen pel carrer i ens giren la cara o
passen de nosaltres com de la merda. Si hi ha una cosa que
he aprés tots aquet anys d'intensa vida viscuda, és la buidor
dels desitjos. La gent ho repeteix i ho repeteix però realment
els missatges que van plens de contingut són els de la gent
que realment t'estima i sent alguna cosa per tu. Tots els altres
no son més que autèntic fem que podem llançar a les
escombraries perquè ni a aquesta gent els importem un rave,
ni a nosaltres ens donaran mai cap satisfacció. Diu lo papa
que el primer alcalde que va tindre el nostre poble després de
la tornada de la democràcia, portava un eslògan que deia
"siga del color que siga, lo que no aprofite, al fem!!". Dons
això, per mi ja se'n poden anar tots a prendre vent. Per la
meua part, només puc dir que els meus amics ja saben què és
el que jo els desitjo encara que no els ho haja dit. Fins i tot
gent a la que no he enviat ni un xatxap saben com els estimo,
perquè l'amistat es dia a dia i no amb aquestes mariconades
dels Nadals i caps d'any.

Com que ja fa quinze dies que no juga el meu estimat
Benicarló, no tinc notícies importants que contar-los. Em vaig
assabentar que no sé quin dia va haver un partidet entre el
CDB i el juvenil del BBF. Lo resultat va ser de quatre a zero,
tots els gols marcats a la segona part. Tots dos equips van
causar una molt bona impressió, cosa que ens fa ser
optimistes per tal d'encarar el que queda de lliga amb un
optimisme moderat. Els objectius estan clars, i passen per

mantindre tots dos equips a la categoria actual. I punt. Qui
vulga més, que vaja a vore al Cosmos.

Tampoc no he sentit dir res de la situació de l'equip del
poble del costat. Lo mutisme és absolut i no hi ha, en l'era de
la informàtica, cap lloc a la xara on es facen cinc cèntims de la
seua situació. Les darreres notícies que he vist, són del dia
trenta i ens parlen de la dimissió en bloc del que quedava de
la seua junta directiva. Així que no en se res de res. Com
tampoc no se sap si tenen equip per al proper diumenge. Jo
que volia que guanyaren la lliga...

Ja no tinc més informacions. El que és ben cert és el
recomençament de les classes i les salutacions als professors,
bidells, personal administratiu, personal de la neteja, empleats
de les fotocopiadores, llibreters, encarregat de la biblioteca,
encarregat del bar, cambrers, companys de classe, conductor
del bus, vigilants del metro, botiguers del barri i tantes i tantes
persones d'aquesta Barcelona que tant estimo i que tants bons
moments m'ha donat. Quan dic això, estic reflectint les
paraules del papa, que les subscriu en tota la seua integritat.

No cal dir que a cap d'any vaig fer cap a la festorra que
s'organitzava al costat del pavelló. La Margot va ser l'estrella
indiscutible. Segons que en va explicar quan va arribar a casa
a les sis de la tarde del dia de cap d'any, mai no s'ho havia
passat tan bé ni havia tingut mai la pitrera tan plena. Jo la
deixo perquè sé que és feliç així i això fa que la seua
autoestima estiga pels núvols. Jo, per la meua part, em vaig
falcar a la barra explicant a tota la jovenalla que em volia
escoltar les meues experiències i posant-los llum al seu gris
futur laboral. Els meus llavis i nas postissos, les ulleres
gegants, el bombí de plàstic amb rodonets, el collar de
pompons i una bossa plena de serpentines van fer les delícies
dels assistents, que em feien preguntes que no puc reproduir
en aquesta pàgina. 

Per a acabar, els vull recordar que el proper diumenge a les
dotze del migdia, el CDB juga al camp del Puçol, que ja no es
diu "el parroquial", sinó "José Claramunt", també conegut com
Claramunt I. Ja no vull pronosticar res. Espero que guanyem.  

text VICENT T.�PERIS

ATURADA NADALENCA

Bé. Ja està. Ja torno a estar
amb tots vostès, estimats
lectors d'aquesta modesta
secció d'aquesta gran revista
setmanal que en el seu dia em
va acollir amb tanta
generositat. 
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L'Associació Contra la Tortura i el Maltractament als
Animals (Actyma) té intenció de denunciar, a
començament d’aquest any, a els actes de bous a la  mar
al País Valencià, després que a Catalunya s'haja obert
expedient sancionador a aquest tipus d'actes en
diversos municipis. El vicepresident de Actyma, Lluís
Altés, ha explicat que "la xicoteta batalla", guanyada a
Catalunya després de deu anys de lluita, ha donat
"oxigen" per a iniciar la seua estratègia al País Valencià,
on se celebren tres quartes parts dels festejos populars
amb bous d'Espanya. La Generalitat catalana ha obert
expedient sancionador per la celebració de bous a la
mar a les Cases d'Alcanar i l'Ampolla per incompliment
de la llei, cosa que per a l'associació suposa "la
prohibició d'aquesta modalitat d'espectacles de
correbous en tota la Comunitat de Catalunya". 

Encara que la llei valenciana contempla la celebració
d’este tipus de festejos, Actyma  intentarà "fer que aquesta
modalitat en la qual no moren bous siga totalment extirpada
de la tradició", ha afirmat Altés, el qual ha posat en "el punt
de mira" els pobles de la demarcació de Castelló i Dénia (la
Marina Alta). "Anirem a pels bous de Dénia i de tota la
Comunitat Valenciana", ha asseverat el directiu de
l'associació animalista, amb seu a Alfàs del Pi (la Marina
Baixa), però d'àmbit estatal i que ha defensat que han
aconseguit que es declaren "els bous a la mar com a
fraudulents". Altés és conscient que la Generalitat
valenciana "llençarà arrere" les seues denúncies, però ha
assegurat que aniran "al contenciós-administratiu" i
aconseguiran que "a València s'acaben els bous a la mar".
Davant dels qui adverteixen que amb la seua actitud acabarà
amb un negoci important, ha defensat que "la tauromàquia
necessita una reconversió com la industrial que va viure el

nord d'Espanya», i ha assegurat que tot plegat "ha de
canalitzar-se cap a altre sector emergent". 

Tranquil·litat a Benicarló 
El regidor de Festes de Benicarló, Álvaro París, es va

mostrar molt tranquil després de conèixer les intencions de
l'Associació Contra la Tortura i el Maltractament als Animals.
“Nosaltres complim estrictament amb la legalitat i respectem
el benestar dels animals”,  va assegurar París. L'edil de
Benicarló va reconèixer que “en un espectacle d'aquest tipus
estem exposats a accidents, però com en qualsevol altre”.
En el cas dels bous a la mar, que se celebren en un recinte
habilitat en el port pesquer de la ciutat, “no crec que puguen
fer mal a una tradició molt arrelada a la població, perquè
estem dins de la legalitat”. 

Cal recordar que Benicarló ja es va veure obligada a
retirar unes cucanyes que se celebraven també al port per
denúncies d'associacions protectores d'animals. Els
tradicionals ‘patos al agua’ van ser mal vistos per aquestes
entitats, que van considerar que es maltractava els ànecs
que es llançaven a l'aigua perquè els concursants els
agarraren amb les mans. Benicarló ha intentat per tots els
mitjans recuperar la tradició dels ànecs a l'aigua i les
tradicionals cucanyes que també se celebraven al port en
diverses ocasions. L'última va ser el 2008, quan va realitzar
les peticions de manera formal a Conselleria, que va
denegar-ne el permís. La ciutat pretenia recuperar la tradició
utilitzant ànecs de goma com s'havia fet en altres localitats.
Sagunt per exemple la va recuperar el 2011 després d'una
sentència de la Generalitat del 2006, que prohibia l'activitat.
El govern autonòmic va donar la raó a un grup de defensa
dels animals que va protestar pel maltractament que patien
els ànecs, encara que la festa s'ha seguit desenvolupant i
l'ajuntament ha hagut d'afrontar els últims anys es multes
imposades per l'administració autonòmica.

text REDACCIÓ

ELS BOUS A LA MAR, EN EL PUNT DE MIRA
Un grup animalista vol denunciar aquesta mena d’actes per maltractament animal Diumenge passat es va celebrar l'última prova de la

temporada de ciclocrós valenciana en la localitat de
Carlet, sent el Campionat Autonòmic de l'especialitat.
Amb la participació dels corredors benicarlandos del Club
Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló amb possibilitat
de podi en diverses categories, aconseguint José Julián
Balaguer el campionat i Mar López el subcampionat. 

La prova es va desenvolupar sobre un circuit molt ben
traçat amb zones tècniques, corbes lentes, corbes ràpides,
taulons, zona de grava, muntanyetes i zones de donar pedals
de gom a gom. El primer a competir va ser José Julián
Balaguer, que va eixir amb els Màster 50, fent una bona eixida
i mantenint-se en la segona posició fins al primer terç de
tornada, per a després trencar el grup de cinc corredors i
marxar en solitari fins al final de la prova, demostrant que està
arribant molt bé per al Campionat d'Espanya. 

Les següents a competir van ser les fèmines, on tant Isabel
Balaguer com Mar López, lluitaren pel podi. Mar aconseguiria
pujar al segon calaix, però Isabel es quedaria en la quarta
posició. I finalment Julián Balaguer faria novè en Sub-23
millorant sensacions respecte a fa dues setmanes. 

Ara, a José Julián, li espera Gijón, amb el Campionat
d'Espanya els dies 10 i 11 de Gener.

text VICENT FERRER

José Julián Balaguer es proclamà campió autonòmic de ciclocròs a Carlet
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Diumenge 28 de Desembre a la platja del Morrongo de
Benicarló es va celebrar una nova  edició de la clàssica
copa Nadal.  Un total de 26  nedadors es llançaren a les
fredes aigües de la mar per a disputar la prova. La
temperatura de l’aigua era de 13,5º C mentre que la
temperatura ambient era de 9ºC. 

Aconseguiren acabar la prova 24 nedadors.
El guanyador masculí va ser David León del CN Vinaròs i la

guanyadora femenina va ser Gemma Rillo del CN Benicarló.
El trofeu al nedador de més edat el va aconseguir Vicent
Llorach de 66 anys, de  Benicarló, i el de la nedadora més
jove, la triomfadora, Gemma Rillo, de 14 anys, del CN
Benicarló.S’ha d’agrair, la col·laboració dels Bombers, Creu
roja i Protecció civil, que donaren el seu suport durant la
realització de la prova i de l’ajuntament de Benicarló.Al
finalitzar la carrera es va oferir als participants  una xocolata
calenta elaborada per la família Rillo. L ‘entrega de trofeus va
correspondre a l’alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, al
regidor d’esports, Joaquín Pérez Ollo i a la Dama del club,
Lucía Piñana.

Classificació masculina:
1. DAVID LEÓN
2. MIGUEL PIÑANA
3. MARC VEA
4. ALBERT CASTAÑEDA
5. EMILIO SORIA
6. DAVID CURTO

7. JORDI CURTO
8. ROBERTO MELLADO
9. JAVIER VICENTE
10. GUILLERMO GARCÍA
11. SANTIAGO MATAMOROS
12. MARC FELIU
13. VÍCTOR MIRALLES
14. JOSÉ ARÁN
15. JOSÉ MARÍA FOIX
16. JOSÉ LUÍS MOLINER
17. ARTURO SEGARRA
18. VICENT LLORACH
19. JOSÉ LUÍS SEGURA
20. ÁLEX LÓPEZ

Classificació femenina:
1) GEMMA RILLO
2) MARTA VALDEARCOS
3) INMA CERDÀ
4) EVA GARCÍA

text CNB

DAVID LEÓN I GEMMA RILLO GUANYADORS DE LA COPA NADAL 2014 




