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L’Escola de Ciclisme de la UC Benicarló
aconsegueix  cinc podis a Betxí

Nova reunió de l'Escoles Provincials de Ciclisme, en
aquesta ocasió a Betxí, on va acudir l'equip de la Unió
Ciclista Benicarló. Els joves ciclistes van aconseguir
pujar cinc vegades al podi. La millor, Daniela Grañana,
que va guanyar la seua prova; Marcos Alonso i Sara
Grañana van acabar segons; mentre que Andrea
Grañana i Raúl García van pujar a l'últim esglaó del
calaix.

Amb baixes es va desplaçar el CC Deportes
Balaguer a la reunió de les Escoles de Ciclisme de
Betxí

El Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló es va
desplaçar a la localitat de Betxí per a participar en la penúltima
prova de les Escoles de Ciclisme de Castelló. 

Van acudir la meitat de components de l'escola, atés que
per malaltia uns, i sobretot Serban Petrescu, que va patir una
forta caiguda en la prova de Vila-real trencant-se el braç, per
la qual cosa es perdrà la resta de temporada. Des d'ací donar-
li ànims de part de tots els seus companys, entrenadors i
pares. En relació a la prova es va lluitar en diverses
categories, però no va estar la sort de la nostra part tot i que
es va fer el que es va poder, destacant el primer lloc d’Hugo
Beser en la seua categoria.

Classificacions:

Principiants
Andrés Sanabdón, 12é gimcana, 7é carrera.
Judit Mulet, 5a gimcana, 10a carrera.
Izán Monroig, 4a gimcana, 6é carrera.
Alevins
Hugo Beser, 8é gimcana, 4t carrera i 1r primer any.
Carla Pruñonosa, 9a gimcana, 12a carrera.
Infantils
Paco Vidal, 12é gimcana, 11é carrera
Isabel Balaguer, 5a gimcana, 9a carrera.

CICLISME
text i foto VICENT�FERRER
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Les protestes dels alumnes del País Valencià per la
calor que pateixen a les aules des del començament del
curs escolar, el passat 3 de setembre, han prosseguit al
llarg d’esta setmana  en la jornada més calorosa d'un
mes de setembre que en els seus primers deu dies ha
estat el més càlid des de 1950. Els termòmetres van
deixar el país amb registres, el passat 11 de setembre, a
les 14.30 hores, arribant als 36,5 graus, a València, o als
36, a Alacant.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) va llançar en
diverses jornades un avís per temperatures altes en el litoral
de València i zones baixes. Segons AEMET, durant els
primers deu dies del mes les temperatures han estat en
general a tot el nostre país 2,5 graus superiors a la mitjana
climàtica. Les mateixes fonts han assenyalat que és "normal
algun dia càlid al setembre, sobretot al principi" del mes,
però "tants dies consecutius" és bastant "excepcional". 

REBEL·LIÓ A LES AULES

Així, alumnes i professors  han fet la seua particular
rebel·lió contra la calor en les aules. Les xarxes socials han
llançat un missatge que encoratja als estudiants de
Secundaria a no entrar a classe en els instituts. Aquesta
vegada, les xarxes socials no han servit per a convocar als

joves a un macrobotelló, sinó per a instar-los a seguir amb la
rebel·lió estudiantil iniciada la setmana passada contra la
consellera d'Educació, María José Catalá, i la seua polèmica
idea d'avançar l'inici del curs escolar. Disposats a donar
guerra, durant la jornada de diumenge, un missatge anònim
va arribar per telèfon mòbil a tots els racons de la Comunitat
Valenciana convocant els adolescents que cursen
Secundària a concentrar-se a la porta dels instituts. «No
entreu als vostres respectius instituts, quedeu-vos en les
portes a l'hora d'inici de classes», indica literalment el SMS
que va circular a través d'una popular aplicació gratuïta. El
missatge va córrer com la pólvora de mòbil en mòbil,
convidant als seus usuaris, a més, a «dur un termòmetre»
per a «fer un seguiment de les temperatures durant l'horari
de classes». Amb els resultats obtinguts, s'indica als
estudiants que han de «redactar un escrit en nom de tot
l'institut» dirigit a la Conselleria d'Educació, on es constaten
les altes temperatures que es vénen suportat en les aules
des que va arrancar el curs escolar el passat 3 de setembre.
El missatge de text conclou que l'informe amb les marques
registrades en els termòmetres, així com un vídeo que
constate la protesta a les portes dels instituts «seran lliurats
en Conselleria durant la manifestació del dijous 18», en
relació a la mobilització -amb vaga inclosa- convocada pel
Sindicat d'Estudiants para dimecres que ve en les tres
capitals de província. Aquesta convocatòria anònima se
suma a les mobilitzacions de la setmana passada per a
exigir mesures que pal·lien les temperatures en l'interior dels

text REDACCIÓ

Sufocant inici escolar amb més de 35º a les aules

En partit de pretemporada disputat el passat cap de
setmana, molt igualat al llarg dels 60 minuts, i amb
novetats en les dues plantilles, el BM Vinaròs es va
imposar a l'Hándbol Benicarló per 30-24. Es va jugar a la
pista 2 del Pavelló Municipal davant un centenar
d'espectadors. 

El millor físic dels vinarossencs va pesar en la recta final
del partit per a decantar la victòria al seu favor. Tots dos equips
van donar bones sensacions de cara a la nova temporada.
Per la seua banda el sènior femení Baix Maestrat Benicarló,
en el segon partit de pretemporada, va caure derrotat en la
pista del CH Tortosa per 24-14. En la primera part es van
veure bastants errors, sobretot en atac, la qual cosa va
permetre a les tortosines prendre un bon avantatge. Després
del descans, malgrat la reacció de les benicarlandes, millorant
en defensa, es va escurçar el marcador, però el poc treball

físic efectuat els va acabar passant factura i de nou les de
Tortosa van tornar a incrementar el marcador. Dimarts, el
cadet femení de l’Handbol Benicarló, viatjarà per a jugar un
altre amistós a la pista de l'UDE Betxí. 

text i foto VICENT�FERRER

El BM Vinaròs es va imposar a l’Handbol Benicarló en diversos partits amistosos 

Club La Vall 1, Benicarló 2 (Sergio y Pitu).
Vinaròs 3 (Xavi Moles y Sergi 2), Castellón B 0
Borriol 3, Vall de Uxó 0

Nules 0, Onda 1
Puçol 3, Benicasim 1
Alcora 1, Almassora 2
Sagunt 0, Alqueries 1
San Pedro 2, Massamagrell 1
Torreblanca 0, Borriana 0

text i foto VICENT�FERRER

Futbol Regional Preferent, resultats de la segona jornada
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col·legis i instituts, que en molts
casos van superar els 35 graus, i
recuperar el calendari d'anys
anteriors. 

ELS SINDICATS, TAMBÉ A
LA GUERRA

Però els alumnes no estan
sols. El Sindicat de Treballadors
de l'Ensenyament del País
Valencià, STEPV, va informar
que protegeix la vaga del pròxim
dijous 18 de setembre
convocada per a exigir unes «condicions dignes» en els
centres educatius. El sindicat CSIF va denunciar la setmana
passada que les altes temperatures en les aules van marcar
l'inici de les classes el passat 3 de setembre, aquest curs
una setmana abans de l'habitual. La central sindical va
advertir que més d'un centenar de centres han contactat
amb el sindicat per a alertar que les primeres sessions s'han
impartit amb temperatures d'entre 30 i 35 graus. Aquest fet
incompleix la normativa vigent de seguretat i salut laboral,
que estableix un màxim de 27 graus. La conselleria
Educació, per la seua part, sosté que esta situació "no es pot
preveure" Divendres passat, la consellera d'Educació, María
José Català, va dir que “si s'hagueren de suspendre les
classes a la Comunitat Valenciana cada vegada que faça
molta calor", no sabia si s'arribaria als 180 dies lectius que
ha de tenir com a mínim el calendari acadèmic. Català va
assegurar que "no pot preveure" la calor que s'està
registrant aquests dies. De fet, va insistir que el mes
setembre del passat curs escolar les majors temperatures es
van registrar en la tercera i quarta setmana, per això va
reiterar que la calor no pot ser un motiu per a criticar la data
en la qual s'inicia el curs escolar.

A BANDA DE LA CALOR, INICI ESCOLAR NORMAL

En este marc de protestes, a Benicarló el curs s’ha iniciat
amb tota normalitat. L’ajuntament de Benicarló destina un
milió euros a la regidoria d'Educació per a donar servei en
les diferents àrees formatives que ofereix la ciutat: des de
formació de persones adultes, passant per la UNED, la EOI,
el conservatori i el manteniment dels centres d'infantil i
primària. En total estudien a la ciutat al voltant de 5.500
persones. La inversió major és la del conservatori
professional de música Mestre Feliu, en el qual estudien 220
alumnes i que necessita anualment 850.000 euros per al seu
funcionament. La regidora d'educació, Rocío Martínez, va
detallar que la inversió municipal és de 600.000 euros, la de
la Generalitat 100.000 euros, la Diputació 60.000 euros i les
taxes de l'alumnat 150.000 euros. Pel que fa a Educació
Infantil i Primària, es comptabilitzen en aquest curs 2.763
alumnes, una xifra lleugerament inferior al curs passat, sent
el col·legi de la Consolació el que més estudiantes aglutina
amb 880, 729 del Marquès de Benicarló, 472 del Ródenas,

462 de l'Ángel Esteban i 218 del Francesc Català. Aquest
curs s'han incorporat 292 nous alumnes de 3 anys. En
referència a l'alumnat de Secundària obligatòria i Batxillerat
són 1.575 els matriculats i el 90% ha pogut fer-lo en el centre
triat. D'aquesta manera, en el Ramón Cid es comptabilitzen
596 alumnes, per 548 del Coromines i 530 a La Salle. La
regidora va remarcar l'increment del 10% de l'alumnat en els
diferents cicles de Formació Professional en detriment del
batxillerat. Així, a FP estudien un total de 645 alumnes.
D'altra banda, Martínez va recordar que la ciutat compta
amb aularis de la EOI on aquest dijous es procedirà a les
matrícules, i de la UNED depenent de Villareal. 

NO A LA RELIGIÓ

I en este inici de curs escolar, Europa Laica ha tornat a
reviscolar la seua campanya en contra de la religió a les
escoles.  L’associació ve reclamant -des de fa anys- que la
“religió isca de l'escola” a través de la “Campanya per una
escola pública i laica”, que segueix impulsant, perquè
entenen que “les diferents conviccions personals, incloses
les creences religioses, així com els dogmes de qualsevol
naturalesa, no són qüestions a plantejar en l'àmbit escolar.
Ja que per a això hi ha altres àmbits socials, si s’escau i per
exemple: els llocs de culte i entitats religioses… L'Escola ha
de servir per a aprendre, desenvolupar capacitats, incloure i
no segregar, no discriminar per motius de raça, sexe, religió,
opinió… La religió incrustada en l'ensenyament provoca la
segregació d'alumnat des dels tres anys, en funció de les
conviccions dels seus pares i mares o dels seus entorns fora
de l'escola”. Així, defenen que la segregació per motius de
consciència vulnera el Dret a la lliure consciència dels
menor.  Per això s’oposen , abans i després de la LOMCE,
“que s'impartisca religió confessional en l'Ensenyament,
també i potser amb més raó ara, que han inclòs una matèria
alternativa i s'ha imposat avaluació que consta a l'expedient
acadèmic”. El Tribunal Constitucional, en el seu moment, va
resoldre que una assignatura amb continguts i com
alternativa a la religió, NO era possible en l'escola, perquè
(precisament) es discriminava als escolars els pares dels
quals i mares triaren religió. “Aquesta és la prova més
palpable de la il·legitimitat de l’alternativa i de la religió en
horari lectiu”, diuen. 

ve de la pàgina anterior

Avui m'he compromès a fer una crònica seriosa i de
substància. He de demostrar que soc un gran periodista
en potència i que aquesta professió serà la meua passió,
que treballaré d'allò que a mi m'agrada i que seré feliç.
Seré un home formal, pare de família, la meua Margot em
donarà fills que criarem en el si d'una família modèlica, Jo
me n'aniré a treballar pels matins i, quan arribaré a casa,
trobaré la calor de la llar. La meua esposa esperant-me i
els meu fills donant-me la benvinguda a casa després d'un
profitós i satisfactori dia de treball. Què més puc
demanar?

Tot això no és més que la conseqüència d'una profunda
reflexió que he fet en companyia del degà de la facul, que em
va citar al seu despatx després de la confirmació de la habitual
decepció del setembre. Aquest bon home, que he tingut
repetides vegades de professor, em va fer una demostració
d'amistat i em va donar consells molt valuosos. Mireu, estimats
lectors, si és bona persona, que em va dir que potser trobaria
treball de reposador a un supermercat, feina digníssima que
podria alleugerar la economia dels papàs. i que fins i tot em
podria dedicar professionalment a això. Jo li vaig agrair el
consell perquè vaig captar de seguida que era un missatge
subliminal. Només volia esperonar el cuquet de periodista que
sap que porto dins. I ho va aconseguir. Així és que m'he tornat
a matricular amb més forces que mai, i decidit a culminar els
meus estudis amb unes notes discretament brillants. To això
ho vaig dir a casa, i el papa es va emocionar i en va animar a
continuar els meus estudis sense problemes. En canvi la
mama feia ganyotes i assentia quan contava allò de reposar
prestatgeries a un supermercat. Però a mi allò que m'interessa
és la opinió del papa, així és que som majoria i la mama sap
que el meu futur professional està per damunt de tot. 

Ara vaig a fer la crònica. No cal dir que no vaig anar al partit.
Havíem de sortir massa de matí i el papa tenia tantes ganes
de matinar com jo. He de recordar que La Vall d'Uixó està molt

lluny del nostre poble i una hora i pico de viatge diumenge pel
matí se'ns feia una mica costa amunt. A més a més vam estar
tota la nit de dissabte jugant al parxís amb la Margot i que si
en compto vint, que si te la menjo, que si ja arribo, se'ns van
fer les tantes. 

Jugava el CDB al difícil camp del Club La Vall, que es veu
que també ha fet un equip per a intentar pujar de categoria. Els
pronòstics no ens eren favorables. Els de la Vall s'havien
desfet amb facilitat del filial del Club Deportivo Castellón i
ocupaven el primer lloc a la classificació. El matx no va
començar bé per als nostres. Al primer minut, es lesiona
Monterde, que es veu que en té per a algunes setmanes. Però
vet ací que el jove jugador Sergio Bueno, que encara és
juvenil, va marcar el zero a un després d'una espectacular
jugada de Guillem. Els de la Vall es van llançar en tromba a
remuntar el partit, conscients i convençuts de la seua
superioritat. Van estavellar quatre o cinc vegades la pilota als
pals, però tothom sap que els pals també juguen i que més val
un mal gol que cinquanta mil pals. Això m'ho a dit el papa i
m'ha dit que aquesta frase vol que tinga tant d'èxit com
aquelles de l'Helenio Herrera o de Van Gaal. De moment ací
queda escrita com a testimoni per a possibles drets d'autor.

A la segona part tot seguia igual, nosaltres ens defensàvem
amb ordre i una porteria molt ben coberta. Quan feia un quart
d'hora que havia començat la segona part, en assenyalen un
penal en contra que m'han assegurat que no ho era. Au,
empat. I ell seguien. Volien guanyar el partit. Però poc abans
d'acabar el partit, penal claríssim a Jairo que transforma Ferrer
i que ens donava els tres punts. No cal dir que els rivals es van
llançar a la desesperada, però tot va ser inútil. Tants de pals,
per a no res. Al final el que compta són els gols. Alegria
immensa entre els que es van acostar al poble de la fàbrica de
Segarra -això ha dit lo papa-.

El proper dissabte, a partir de les sis de la tarde, el nostre
Benicarló juga al estadio Castalia Ayuntamiento de Castellon
contra el Castelló B, abans Castelló amateur. Actualment
ocupa la darrera posició a la classificació, però això no vol dir
res. Només s'han jugat dos partits i això no és fiable.

text VICENT T.�PERIS

VICTÒRIA A DOMICILI



pàgina 4    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                         pàgina  17

LOCAL OPINIÓ

La segona edició de la Festa del Joc i del Joguet en
Valencià que prepara Aviva Benicarló per al 27 de
setembre oferirà tallers, jocs tradicionals i un concert a
càrrec del grup Samarucs. Els gegants de Benicarló seran
els grans protagonistes de la jornada amb motiu de la
distribució de l'auca sobre la història de Tolo i Mar basada
en el conte d'Àngel Rodríguez de Mier.

El proper 27 de setembre a partir de les 17 hores, la plaça
de Sant Bartomeu i el carrer Major de Benicarló es convertiran
en un gran pati de jocs per als més menuts. L'experiència de
l'any passat, que va comptar amb la participació de més de
500 persones, ha fet que Aviva Benicarló, l'Agència de
Promoció del Valencià, haja decidit organitzar de nou
l'Avivajoc, una iniciativa innovadora pensada perquè els més
menuts (xiquets i xiquetes d'entre 3 i 10 anys) puguen divertir-
se i al mateix temps que els pares i mares coneguen els jocs
que incorporen el valencià. Tot, amb la intenció de
promocionar els jocs en valencià com a motor de transmissió
de la cultura, les tradicions i els costums. El protagonisme
d'aquesta segona edició d'Avivajoc serà per als gegants Tolo i
Mar. Aviva Benicarló distribuirà una auca dels gegants basada
en el conte Tolo i Mar que va escriure Àngel Rodríguez de
Mier per tal que els xiquets i xiquetes el puguen pintar i al
mateix temps puguen conèixer de primera mà la història dels
gegants. L'objectiu d'aquest taller, que porta per nom “Juguem
amb els gegants” i que inclou també uns retallables dels
gegants, pretén, per una banda, posar en valor els gegants
històrics de Benicarló i, de l'altra, fer un reconeixement a la
figura de l'autor del conte i benicarlando d'adopció, Àngel
Rodríguez de Mier. Paral·lelament al taller dels gegants, hi
haurà altres activitats, com ara el taller Connecta't al valencià,
que consistirà en el muntatge de quatre panells interactius
amb imatges i lèxic que els xiquets i xiquetes hauran de
relacionar. Les temàtiques seran ben diverses: animals,
verdures, estacions, cos humà, amb diferents graus de
dificultat. També hi haurà Jocs de paraules, un taller de gran
format cedit per l'AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua)
pensat per formar paraules a partir de lletres. I com l'any
passat, els membres del Club de Gent Gran ensenyaran als
més menuts jocs tradicionals benicarlandos, cançons i altres
activitats. La Llibreria Grèvol i Benicart, i la botiga de joguets
Almacenes Pitarch, també col·laboraran en la iniciativa i
exposaran a la plaça de Sant Bartomeu tota l'oferta disponible
de jocs, joguets i llibres en valencià. Els estands estaran
oberts durant tota la vesprada. El punt i final a la jornada
lúdica el posarà el grup musical Samarucs, una formació
especialitzada en música i activitats per a xiquets i xiquetes.
La regidora de Normalització Lingüística, Sarah Vallés, ha
volgut agrair la participació de les persones i entitats que
col·laboraran en la jornada, des dels joves integrats en el
programa Generacció fins al Club de la Gent Gran, la Colla de
Gegants i Cabuts i la Brigada d'Obres i Serveis de
l'Ajuntament, que col·laborarà en el muntatge dels panells del
Connecta't al valencià.

text i foto REDACCIÓ

Avivajoc: torna la Festa del Joc i del Joguet en valencià
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AGENDA
EXPOSICIONS MUCBE

Exposició «Peiró Coronado: pintura,
música i poesia» (fins al 21 de setem-
bre).

SETEMBRE

Dissabte 20

18.00 h Activitats de la Llum. Visita
dinamitzada pel centre històric de
Benicarló. Un carceller, un alcalde,
una llauradora i un frare us explicaran
de primera mà els seus edificis. Inici
de la visita: Pl. de Sant Bartomeu. A
càrrec de l'Associació Cultural Pere de
Thous. Organitza: Regidoria de
Cultura.
Diumenge 21
11.00 h Activitats de la Llum. Visita
dramatitzada al Poblat Ibèric del Puig
de la Nau, a càrrec de l'Associació
Cultural Pere de Thous. Inscripcions
prèvies al Mucbe. Organitza:
Regidoria de Cultura.

Divendres 26
19.00 h Inauguració de l'exposició
d'escultura «Línia dominat, volum
invasor», d'Iñaki Ruiz de Eguino (fins
al 7 de desembre). Mucbe. Organitza.
Regidoria de Cultura.

Dissabte 27
20.00 h Inauguració de les III
Jornades del Pinxo del Peix i Polp de
Llotja de Benicarló (fins al 5 d'octu-
bre). Pl. de la Constitució. Organitza :
Regidoria d'Agricultura, Camins i
Pesca.

mail: veubenicarlo@gmail.com

G e n e r a c c i ó
organitza un taller
sobre sexualitat
per a adolescents

El 23 de setembre
per la vesprada
tindrà lloc al local de
Generacció un taller
de sexualitat
destinat a joves de
13 a 17 anys
o r g a n i t z a t
juntament amb Creu
Roja Joventut. En el
taller es parlarà de
temes com la
identitat sexual, els
mites, la
comunicació o les
malalties de
transmissió sexual.

Generacció, el
programa per a adolescents de la Regidoria de Benestar Social, comença
el curs escolar organitzant, amb la col·laboració de Creu Roja Joventut, un
taller sobre sexualitat destinat a xics i xiques d'entre 13 i 17 anys. En el
taller, que tindrà lloc de 17 a 21 hores al local de Generacció (Crist de la
Mar, 47), es tractaran multitud d'aspectes relacionats amb la sexualitat que
es dividiran en quatre blocs. En primer lloc, conceptes generals relacionats
amb la sexualitat (anatomia i fisiologia, identitat sexual, orientació del
desig, gènere). El segon bloc es dedicarà a la societat i la sexualitat
(prejudicis, estereotips i mites entorn a la sexualitat). En tercer lloc
s'abordaran les habilitats socials i individuals (autoestima, comunicació,
presa de decisions, empatia i assertivitat). I finalment, el quart bloc es
destinarà a parlar de la vivència responsable i saludable de la sexualitat
davant de possibles embarassos no planificats, malalties de transmissió
sexual i altres disfuncions sexuals.

Per a participar en el taller cal inscriure's abans del dia 23 de setembre
al local de Generacció en l'horari habitual (de 16.30 a 20.30 hores de
dilluns a divendres).
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La Guàrdia Civil de Peníscola,
ha detingut a dos barons, veïns
de Benicarló, com suposats
autors d'un delicte contra la salut
pública (cultiu de marihuana). 

L'actuació de la Guàrdia Civil es
va iniciar en el marc de les
actuacions per al control i prevenció
de tràfic de drogues, quan van tenir
coneixement que un immoble de
Benicarló havia una plantació de
marihuana. Immediatament els
guàrdies civils van iniciar una
investigació, comprovant que els
moradores d'aquest habitatge
tenien plantades en el terrat de
l'habitatge un total de 24 plantes de
marihuana, totes elles de grans
dimensions i trobant-se en estat de
floració. Per dit motiu els agents
van procedir a la detenció de dues
persones, de 26 i 30 anys d'edat i
de nacionalitat espanyola, com
suposats autors d'un delicte contra
la salut pública. Es van decomisar
un total de 24 plantes de marihuana
i mitjans per al creixement de les
plantes entre ells fertilitzants, adobs
i envasos. La droga intervinguda i
les diligències instruïdes han estat
lliurades a la disposició del Deganat
dels Jutjats de Vinaròs.

CULTIU DE
MARIHUANA
text  NATÀLIA�SANZ

Tornem amb el camp benicarlando. Un polític,
en aquest cas l’eurodiputat Jordi Sebastià ha
visitat les instal·lacions de Benihort. No vull entrar
a valorar si l’home va vindre ací mogut per uns
nobles sentiments altruistes –confio que sí- ni si
ara fa un mes el nostre Molt Honorable  va fer la
mateixa visita amb les mateixes intencions
–voldria que sí. El que comprovo és que la posada
en escena de les  dos visites van ser diferents.
Consulto La Veu número 946 i hi veig l’inefable
Albedto Fabda tot mudat, amb una bonica corbata
de color rosa i un tratge d’un coloret cruet, ben
vestit, suposo que assessorat per aquella xicota
que comprava la carn per a l’olla en una botiga de
prop de les corts valencianes i que diuen que si li
ho arregla d’allò més bé al Presidente (parlo
d’assumptes estrictament culinaris, compte).
L’acompanya una cort de personatges també ben
encorbatats i es mostra atent a les explicacions del
president de la cooperativa que per a l’ocasió
també s’ha posat les seues millors gales (o no, a
saber!). En canvi, a les fotografies en què apareix
l’exalcalde de Burjassot, tots van d’allò més
informals. Jordi Sebastià duu un polo d’una marca
que no és precisament Lacoste i porta texansi el
president de la “cope”, més distés, porta una
camisa de màniga curta a ratlles verticals ben poc
glamurosa. El seguici no té punt de comparació
amb l’anterior, fins i tot apareixen un parell de persones amb
calçó curt i sandàlies. No sé, una poca lliga això que acabo de
contar-li. Igual hi ha algú que llija aquesta pàgina i siga capaç
de treure’n alguna conclusió. Les que he tret jo me les guardo.
No cal dir a quin dels dos polítics li compraria abans un cotxe
de segona mà. 

Per cert, quina mania que hi ha pel món de dir-li José
Císcar al senyor José Ciscar. Ja passava això amb un
exconseller socialista de nom Cipriano. 

He llegit amb molt d’interés i entusiasme la col·laboració de
Carles Lluch. Explica l’home com s’ha trobat un amic seu que
diu que “a Benicarló no parlem bé” i que declaracions com
aquesta demostren una vegada més aquells profunds
prejudicis lingüístics que tan bé guarneixen la nostra
personalitat de valencians. Jo, de Lluch, no n’haguera fet
massa cas de reflexions pronunciades davant d’un gintònic. A
la meua edat, ai senyora, em bec un got de caldo d’aqueixos
i sóc capaç de dir les bajanades més grosses. De tota manera
no ho veig tan greu tot plegat. A mi els que m’agraden de
veritat són aquells que diuen que parlen benicarlando. Amb un
parell de castanyes. Be-ni-car-lan-do, sí senyora, llengua
oficial europea. Ara que Carles ja veig veig jo que

precisament benicarlando no parla, no. Deu ser pels anys que
imparteix docència a Vinaròs (m’ha costat però ho he dit) que
se li ha encomanat alguna cosa (roïna, no cal dir-ho) i ha
deixat caure al seu text un “aquí” que em fa molt de mal a
l’ànima. Llàstima que no siga sempre estiu perquè aquest
xicot continue amb més regularitat amb seus –i nostres- exilis. 

Josep San Abdón fa la ressenya d’un llibre que, oh, no és
ni una novel·la ni un poemari. Parla d’un llibre de divulgació
científica. Divulgació científica i alguna cosa més. Parla sobre
“els dilemes morals de la ciència”, sobre si el que fem les
persones és “jugar a ser déus”. No, home, no. En un principi
suposo que Déu Nostre Senyor tot açò que passa ho té
controlat d’alguna manera, però els homes no controlem res.
Algú està controlant el canvi climàtic?, algú pot assegurar que
un bogeres demà no farà petar una central nuclear?..., doncs
això, que no som déus i les coses se’ns en van de les mans. 

I ja no vull ser més pesat. I torno al tema inicial. Penso, per
exemple, amb quina cara li pot explicar un mestre a un xiquet
que molts dels productes del nostre camp fins ara es venien a
Rússia, un país sense cap garantia democràtica per als seus
habitants i un país ple de corrupció. Ja li dic, només és una
poca lliga...

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

text EL LECTOR

La Regidoria de Benestar Social de Benicarló està
coordinant la participació de 15 dones en un estudi sobre
violència de gènere que està portant a terme la Universitat
de Deusto. 

L'estudi se centra a detectar i posar en valor els factors que
ajuden a les dones a recuperar-se del trauma. La Regidoria de
Benestar Social és qui coordina aquesta participació, ajudant
les dones a respondre l'extens qüestionari, completament
anònim, que el departament de Psicologia de la Universitat de
Deusto ha preparat. Al contrari de la majoria d'estudis que
s'han realitzat sobre aquest tema, centrats en els símptomes
associats al maltractament, aquest estudi explora el procés de
recuperació en dones que han patit la violència de gènere i
pretén posar de manifest els recursos i les fortaleses que les

dones utilitzen per a superar el trauma. L'objectiu de l'estudi és
precisament detectar aquests recursos per a poder-los
incorporar a les diferents teràpies que es porten a terme amb
dones maltractades. El qüestionari, que inclou preguntes
sobre els factors que ajuden les dones a recuperar-se, sobre
la violència que han patit, sobre l'autoestima o sobre els
símptomes derivats del maltractament, es divideix en dues
fases i cadascuna es passa amb sis mesos de separació.
Previsiblement, durant els primers mesos de l'any pròxim
conclourà la fase de recollida d'informació i està previst que
abans que finalitze l'any es publiquen els resultats de la
investigació. Des de la Regidoria de Benestar Social s'ha
valorat de manera molt positiva la participació en aquest estudi
perquè pot aportar una visió diferent i complementària sobre
els processos mentals de la dona maltractada i les seues
fortaleses a l'hora d'afrontar una situació de violència de
gènere.

MALTRACTE ZERO

text  NATÀLIA�SANZ
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Les obres per a frenar la regressió de la
Costa Nord de Benicarló continuaran en el
pròxim exercici. El delegat del govern es va
comprometre a continuar amb els treballs,
encaminats a evitar que el mar se seguisca
menjant el front costaner benicarlando. 

Serafín Castellano, delegat del govern
valencià es va desplaçar a la ciutat per a visitar
les obres d'emergència que s'han realitzat en un
tram del litoral amb l'objectiu de “millorar les
platges i el litoral perquè totes les persones que
les visiten puguen gaudir d'una major qualitat i
serveis”. Castellano va recordar que aquestes actuacions
demostren el treball “important que s'ha realitzat per part de la
prefectura provincial de costes i que enguany s'ha manifestat
amb el doble d'intervencions que l'exercici anterior”. L'actuació
s'ha realitzat sobre 100 metres de litoral i ha tingut un cost de
195.000 euros. Aquestes actuacions s'emmarquen segons
Castellano en la voluntat del govern per mantenir i conservar
el domini públic de tot el litoral de Castelló, on s'han executat
8 obres i una inversió total de mig milió d'euros. El delegat del
govern es va comprometre a continuar treballant per la millora
del litoral ja que el front litoral és ampli i a seguir “prioritzant el
més urgent, per això aquesta actuació era una de les més
prioritàries”.

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, es va mostrar

satisfet pel resultat de les actuacions i amb “el treball realitzat
de la mà de la prefectura provincial de Costes a Castelló per a
atendre i aconseguir que aquestes obres foren prioritàries”. A
més, va avançar que pròximament s'efectuaran uns estudis
“per a continuar amb aquesta obra que va des de la Mar Xica
fins a Aiguaoliva. Si no passa res l'any pròxim hi haurà més
trams”. Domingo va anunciar que en els pròxims dies
començarà una actuació de Costes en el litoral sud, enfront del
Parador de Turisme i que “permetrà millorar en gran mesura la
façana litoral de Benicarló”.

Serafin Castellano va aprofitar la visita per a recordar que
des d'ahir, el trànsit pesant de mercaderies, superior a 7500kg,
que circule en el tram d'autopista que va de Sagunt a
Torreblanca tindrà una bonificació del 70% en el peatge.

Regressió de la Costa Nord

text i foto REDACCIÓ

va veure de manera inimitable en aquell poema que
comença: "Animal de records, lent i trist animal". El vers
que cites, "Fou la vida un combat sense victòria" és
l'acabament o corol·lari del poema titulat "Ciutat", un dels
primers de la part central del llibre, "Sense retorn", en la
qual el subjecte líric recorda des d'una òptica canviant, del
present al passat i viceversa, com el vers que assenyales
o aquell altre, "exiliat del passat en el teu paradís", però en
aquest cas concret des de l’òptica dels perdedors, temps
anteriors relacionats amb la seua infantesa o
adolescència.

Front al poder destructor del pas del temps, hi ha
l’amor. En el poema “La muntanya”, trobem el tema
del “carpe diem”.

No tot és drama, ni tristesa. Ben sovint l'amor i el
tema del carpe diem, com tu molt bé assenyalés, el
paisatge, la mateixa poesia i l'art, la confiança i el desig
d'un futur millor, s'imposen en el poema, amb l'esperança,
com escrivia Sylvia Plath, d'heretar la terra i, sobretot,
amb el desig de fruir d'aquesta meravella que és el fet de
viure.

“Qui som i d’on venim?” et preguntes al poema
“Sense resposta”, i conclous: “no seran

contestades,/perquè l’autèntica resposta és dura.” I
tanmateix ens la seguim formulant. 

És el penúltim poema de la part central del llibre i
actua en certa manera com a resum; la identitat del títol
en el poema i en aquesta tercera part així ho sembla
indicar. Corol·lari d'aquest viatge al passat, a
l'adolescència, o d'aquesta relació dialèctica, no
enyoradissa, entre passat i present. Resum també d'una
visió del poema que arranca, com he dit, de la catàstrofe,
de la insatisfacció, i és una visió al voltant del buit, un
emmirallament davant la pàgina en blanc. "Una casa
buida", el poema que ve a continuació, tracta d'omplir el
mateix paper respecte a tot el poemari.

A l’apartat “Història” sembla que amb els tres
poemes que hi ha es vol ordenar tots els dubtes que
hi apareixen a “Sense resposta”.

Les dues darreres parts volen ser reflexions al voltant
de la poesia i de l'amor, amb la intenció, potser, d'ordenar
els dubtes i problemes de reflexions anteriors, però sense
obviar les nombroses i constants contradiccions tan
característiques de la mateixa vida.

Bo, no deixa de ser la meua lectura, potser
mediatitzada per circumstàncies òbvies, però tan vàlida, ni
més ni menys, com la d’altres que vulguen acostar-se al
poemari sense judicis de valor ja preconcebuts.

ENTREVISTA

ve de la pàgina anterior
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La campanya de control de cinturons
de seguretat i sistemes de retenció
infantil s'ha tancat amb 51 denúncies. La
majoria de les infraccions s'han posat
perquè els passatgers dels seients del
darrere no portaven el cinturó.

El balanç de la campanya de control de
cinturons de seguretat i sistemes de
retenció infantil que va dur a terme la Policia
Local la setmana passada ha estat de 51
denúncies, un 2,5% del total de vehicles
controlats, que va ser de 2.014. Les
denúncies es van tramitar en la majoria dels
casos perquè els passatgers dels seients
del darrere no portaven el cinturó de
seguretat. Només 5 denúncies s'han tramitat perquè els
menors que viatjaven en el vehicle no portaven degudament
col·locat el sistema de retenció infantil. La campanya,
promoguda per la Direcció General de Trànsit, ha servit per

recordar l'obligatorietat i la importància d'utilitzar el cinturó de
seguretat i els sistemes de retenció infantil. Dos elements que
poden salvar la vida, també en accidents que tenen lloc dins
del casc urbà.

text i foto REDACCIÓ

La Policia denuncia 51 vehicles en la campanya de control de cinturons de seguretat

La Regidoria de Comerç i
Turisme de l'Ajuntament de
Benicarló ha convocat els
Premis al Comerç 2014, amb
l'objectiu de promoure i
potenciar la qualitat de
l'empresa comercial, i també
com reconeixement a l'activitat
empresarial desenvolupada en
el sector comercial o de
serveis. Les candidatures es
poden presentar fins al 13
d'octubre. 

Els premis tindran caràcter honorífic i consistiran en una
distinció i un trofeu atorgats per l'Ajuntament de Benicarló.
Segons s'estableix en les bases publicades, podran optar als
premis les xicotetes i mitjanes empreses vinculades a l'activitat
comercial o de serveis, que compten amb un o més
establiments en la ciutat de Benicarló. Els premis tindran
quatre categories diferents: Premi a la Trajectòria Empresarial
(com reconeixement a una empresa amb una antiguitat major
de 50 anys, sense haver canviat de titular més enllà de la
successió familiar); Premi a la Solidaritat i a la Responsabilitat
Social Empresarial (en reconeixement a empreses que
destaquen per la seua activa col·laboració i implicació amb la
societat local); Premi a la Qualitat Comercial (destinat a
reconèixer l'esforç de tots els establiments que hagen portat a
terme la implantació d'un sistema de qualitat certificat; i

finalment, Premi a la Innovació, Renovació i Imatge Comercial
(per a reconèixer l'esforç, treball i inversió d'aquells
empresaris que han portat a terme millores i reformes dels
seus establiments en els últims 3 anys). Les candidatures per
a les diferents categories es poden presentar fins al 13
d'octubre, mentre que el lliurament dels premis tindrà lloc dins
de la gal·la especial del comerç que es portara a terme en el
marc de la Setmana del Comerç, que enguany any serà del 19
al 26 d'octubre. Els guanyadors de l'any passat van ser les
empreses i establiments de Benicarló que havien implantat el
sistema de qualitat turística Sicted (Apartaments Els Romers,
Marina Benicarló, Hotel Sol, Restaurant Chuanet, Hotel Rosi,
Hotel Marmitó d'Or, Restaurant NeptUNO, Restaurant San
Rafael i Sol Solet), la Joieria Levi, la Joieria Delshorts i la
Cooperativa Agrícola Benihort.

Premis al Comerç
text  i foto REDACCIÓ

Jaume Pérez Montaner (l’Alfàs del Pi, 1938), ha
estat molts anys professor de Literatura Catalana a la
Universitat de València. És autor de nombrosos
estudis sobre literatura, sobretot de l’obra d’Estellés.
Ha traduït al català diversos autors com ara Barbara
Kingsolver, Anne Sexton, E.E. Cummings i E.A. Poe.
Es va donar a conèixer com a poeta l’any 1976 amb el
llibre Adveniment de l’odi, des d’aleshores ha bastit
una important i consistent obra literària. L’any 2013 va
guanyar el Premi Vicent Andrés Estellés de poesia de
Burjassot amb La casa buida.  Sobre el contingut
d’aquest llibre hem mantingut aquesta entrevista. 

En el poema “El que la pluja ens deixa”, ens
sembla entendre que la poesia és allò essencial que
ens queda de les experiències vitals. És així?

Com tu dius, la poesia és allò que queda de les
nostres experiències vitals més immediates, tant
individuals com col·lectives, i és també allò més bàsic en
nosaltres mateixos i en les nostres circumstàncies, en el
lloc on vivim i on ens sentim arrelats, en tot allò que
d'alguna manera ens afaiçona, la llengua i la cançó o la
llengua feta cançó. Pense que es pot veure que hi ha
implícita una fidelitat al país, i a la llengua sobretot; una
constant que reapareix en alguns dels meus llibres, en
Adveniment de l'odi, per exemple, o en Solatge de
manera molt evident: alguns dels seus versos es
repeteixen o ressonen en aquest poema.

En el poema “Arbres”, hi ha la pregunta: “on la
bellesa d'aquest món?”, després de dir que som com
arbres atrapats en una terra esquiva. La funció del
poeta és crear aquesta bellesa absent?

La bellesa és a tot arreu; ens cal simplement saber
veure-la, saber emmarcar-la, com diria Joan Brossa. La
poesia, l'art, ens ajuda a trobar-la, a distingir-la i a fer que
la puguem gaudir. Potser, la pregunta és lleugerament
retòrica, per això s'hi afegeix tot seguit "mentre
esbossaves un pacient somriure ple de complicitats."

Entre “El poema” i “Narcís”, dos poemes que
apareixen de forma consecutiva, sembla que hi ha
certa contradicció. En el primer se’ns diu que la
poesia dóna sentit a la vida i ens fa somniar en un
món possible, mentre que en el segon es diu que amb
el pas del temps “Els somnis se’ns ofeguen” i només
ens queda “la buidor de la nit”.

La poesia, tota la bona poesia, naix de la catàstrofe,
de la pèrdua. O és pèrdua fonamentalment, amb la qual

hem de treballar tractant amb major o menor fortuna
d'extreure un sentit; un sentit que en el millor dels casos
se'ns sol donar -per al poeta, per al lector- de manera
impensada. Aquell "assassinat subtil" que menciona el
poema és la causa d'una ferida que no es tanca mai
perquè és precisament la que fa possible l'escriptura, que
va més enllà del suïcidi i de l'oblit. La poesia, sempre en
tensió constant entre la bellesa i la veritat, entre la realitat
i el somni, ens parla d'un món diferent, un món possible,
diu el poeta, però no-possible, perquè al capdavall no
deixa de ser una ficció la base de la qual són les paraules.
És, al meu entendre, el que tracta de insinuar el poema
següent, "Narcís", tradicional representació del poeta; allò
que contempla -allò que escriu- està descentrat -el
concepte és de Maurice Blanchot-, exterior al món i
exterior al saber, un centre absent en moviment constant,
sense centre; és el que l'escriptor francés anomena Fora.
La resta és la catàstrofe, la pèrdua, "la buidor de la nit".

En el llibre, els records, el pas del temps, tenen
una visió, quasi bé sempre, molt tràgica. Hi ha un vers
ben significatiu en aquest sentit: “Fou la vida un
combat sense victòria”.

El pas del temps implica una bona dosi de tragèdia, i
els records, fins i tot els de les vivències i coses
agradables, sempre tenen un pòsit de tristesa. Estellés ho

ENTREVISTA A JAUME PÉREZ MONTANER

text  JOSEP�MANUEL�SAN ABDÓN

Premiats 2013



alcalde, diputat... i aquest estiu al
davant d'una  orquestra, batejada
amb el seu cognom!, que no
solament ens va amenitzar el sopar
de paiporta a les festes sinó que
continua de bolos i ara mateix actua
a les festes del barri valencià de
Benimaclet. Efectivament trobem
una altra volta el seu nom
promocionant-se en directe. Si ho
arriba a descobrir el Lector, que es
un boig seguidor seu i que el té com
a referent de tot per com ha sabut
anar per la vida sempre amb el vent
de popa i sense xafar cap ulldepoll,
de segur que ens escriu un
panegíric de l'exalcalde que acabem
tots amb la moquilla al nas. Per
València, on el veuen de tant en
tant, els benicarlandos residents
que li segueixen el rastre, ja
comenten que l'home ha decidit al
final del seu periple polític, quan ja
es veu un peu fora de les Corts,
desenvolupar una vena artística de
la qual ja ens havia donat mostres
quan participava, en aquells dies de
roses i vi, amb el tabalot penjant
damunt del ventre, en la trencà
(fem. fall.), ruptura,  rompiment,
trencament o simple regiró, de la
pobra hora, que no havia fet res a
ningú, envoltat de confrares
igualment violents. Mireu la foto,
mireu.

Sempre igual
Com som així, tafaners de mena,

i fiquem el nas en qualsevol lloc,
sempre trobem alguna cosa curiosa
(com la de dalt), per portar-vos a la
secció. Ara hem trobat un anunci de
l’ABC parlant de Benicarló. La
curiosa notícia parla del “Mistral”
que bufa per aquestes terres i que
va fer malbé “naranjales” i “campos
de verduras”. Òbviament, en els
temps que corrien, diaris en
valencià ni s’oloraven, però tot i així,
resulta curiós veure’ns retratats
d’aquesta manera fa goig. I parlant
de manera, com una premonició del
que ens hem trobat ara, ja hi teníem
la Fae, ensenyant les maneres amb

què ara s’ha fet famosa. Abans de
construir, faça's una revisió Fae. De
segur que ja era cosa de corrupció
immobiliària... 

Sempre igual també
Doncs sí, des de l'època de

l'inefable Jaime Mundo a l'alcaldia
dorm en els tranquils calaixos de la
casa gran un projecte de
condicionament i modernització del
nostre passeig sud, dellà el Gurugú.
Ara llegim que la Generalitat es
gastarà el que no té en fer el mateix

al passeig sud d'una ciutat molt
pròxima que tenim ací dalt camí de
la Ràpita... després d'haver fet ja
una intervenció semblant fa uns
anys de la que queden un grapat de
bancs de fusta despintats i
escultures baratetes per entretindre
els pensaments dels banyistes. Per
si no ho havíeu detectat, a
l'Ajuntament hi ha gent que cobra i
treballa per millorar el poble. Ho
diem perquè, de vegades, les
cosetes més òbvies passen
inadvertides.
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APROVADES LES OBRES DEL FAR

La Junta de Govern Local de Benicarló, convocada en
sessió extraordinària i urgent, ha aprovat el projecte tècnic per
a la reconstrucció integral de l'antic far de Benicarló. L'obra
eixirà a licitació la setmana que ve, amb un pressupost de
388.652,93 euros. La reconstrucció de l'antic far de Benicarló
s'ha de justificar davant la Diputació de Castelló abans del 19
de desembre de 2014, ja que l’organisme provincial sufragarà
les obres. Amb l'aportació de la Diputació, dividida en dues
anualitats (130.000 euros per al 2014 i 258.652 per al 2015),
es portarà a terme la reconstrucció total del far, ja que
actualment no queda cap resta sobre la qual edificar la nova
construcció. Els treballs consistiran en la reproducció exacta,
amb la tècnica de pedra en sec, del far primitiu i l'adaptació de
l'entorn com espai verd. En total, s'actuarà sobre una
superfície de 1.160 metres quadrats. Una vegada reconstruït,
l'edifici es destinarà Museu del Mar, on tindran cabuda
maquetes, reproduccions, imatges antigues, eines i tot tipus
d'objectes relacionats amb el mar.

PRIMARIES PER TRIAR EL CANDIDAT SOCIALISTA A
L’ALCALDÍA

El secretari general del PSPV a Benicarló, Román
Sánchez, ha mostrat la seua predisposició a celebrar consulta

oberta per a triar al candidat municipal de la localitat. Sánchez
considera que el procés de primàries obertes és un model de
regeneració democràtica en el qual els socialistes volen
participar. El secretari de l'agrupació local socialista a
Benicarló ha explicat que “si va haver primàries obertes per al
candidat a la presidència de la Generalitat i les va haver per al
candidat a la presidència del Govern, haurien de celebrar-se
per a l'administració més propera al ciutadà que hi ha, com és
l'ajuntament”. De fet, ha mostrat la seua satisfacció per la
manera amb la qual es van portar a terme les primàries per a
triar candidat a la Generalitat Valenciana i ha destacat l'alta
participació que es va registrar llavors”. “És moment de canvis,
d'obrir-nos a la societat, de la participació i la regeneració, i els
socialistes estem amb això”.

BREUS
text  i foto REDACCIÓ
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Visionaris
Un tafaner que, tot i que no

entendre'n molt de lletra sí que té
bona orella, ha sentit a dir que
Marcelino ja ha anat al retratiste a
fer-se la foto d'astudi. El tafaner en
qüestió de seguida s'ha preguntat...
una foto? Quina foto? Per què una
foto d'estudi? La comunió? Molts
polítics s'han vist obligats pels
rectors de les seues parròquies a
renovar els sagraments bàsics un
cop han abandonat la vida pública.
És el cas de Marcelino? És que s'ha
d'actualitzar el passaport?
Trencaclosques en què ha perdut el
temps l'esmentat tafaner fins que al
final ha tirat mà d'allò que diu
malpensa i encertaràs. En fi, que
són rumors que corren, tafaneries
de dins la casa gran i de fora.
Tafaneries de bar després de la
partida de xamelo, cosa a la que no
juga ningú, fora de quatre
dinosaures com nosaltres. Ho teniu
clar, no? Ja us aneu pensant de què
va la cosa, no? Que li ha agafat
gustet al càrrec i com diuen aquells
altres “dónde digo, digo, digo
Diego”. Ja vorem, que diuen per ací
els cecs... A vore si nosaltres tenim
més vista, perquè aquells dos no
van vore mai més. 

Mala olor, no. Pudor.
Ja ens ho oloràvem. Per

aquestes contrades, no podia ser
d’altra manera, si fa la pudor típica
del gas emmagatzemat, és que s'ha
petat... el Castor. No podia ser
d’altra manera, no? I així, com ja es
veia vindre la planteta eixa de ferro
de davant la costa del poble del
costat, famosa no precisament per
la flama que li sortia al damunt, sinó
pels més de 500 terratrèmols que va
provocar, al final resulta que, tot i
que no entrarà en funcionament,
l’acabarem pagant a tant per barba.
Els de Compromís, que semblen els
únics que pregunten en aquest tema
del xiringuito de Florentino ja han dit
ben a les clares que els governants
l’únic del que s’han preocupat és de

fer-li el llit al presi del Madrit passant
de les repercussions que aquesta
pardalada gasística tindrà en les
nostres butxaques. I és que ja es
preveu una pujada abusiva de les
taxes del gas als consumidors per
cobrir tant els costos del valor de la
planta com del seu
desmantellament. Ja sabeu allò tan
nostre també de fer i desfer, faena
de matalasser. És curiós pensar
com quan el govern central va
demanar-li a l’empresa tots els
estudis pertinents a l'entitat se li
oblidara precisament el de l’activitat
sísmica. Justament el que pot
obligar l’Estat a indemnitzar
l’empresa, si la planta no tira
endavant, pel cost de la inversió. No
res, un detall, la memòria és
selectiva, no?

Anem podent
Ja tenim Podemos a Benicarló.

Ho diem així vist que els comunicats
a la premsa que els hem llegit fins
ara han estat en la llengua de
Cervantes. Com a mínim a casa
nostra. I després del que hem llegit
en diversos mitjans de comunicació,
no tenim molt clar què són, si carn o
peix, i què representen aquesta
bona gent del partit de Pablo
Iglesias. A vore, no volem que ningú
ens malinterprete, que ací de
seguida el personal es ratlla si
parles d’ell de la forma que no
s'espera. Nosaltres tenim per
costum ficar el nas en tot allò que és
de casa i, aquest partit, això sí
incipient, pot donar per a comentaris

més que sucosos. I òbviament l'ús
exclusiu de la llengua de l’imperi
espanyol, almenys a nosaltres, ja ho
podíeu suposar, que som una mena
de talibans del temeta, ens sorprèn
una mica després d'haver-se batejat
també amb el nom de Podem. Ja, és
un vici nostre, o deformació o
malformació que tenim, però es el
que hi ha. Esperem que a poc a poc
sàpiguen trobar l'opció més justa i,
de la mateixa manera que
fonamenten el seu ideari en la
Declaració Universal dels drets
humans, basen la seua política
lingüística en la Carta Europea de
les llengües minoritàries i regionals.

Com havíem quedat?
I parlant de curiositats d’aquest

nou partit ací a ca nostra, què en
podríem dir d’algunes de les seus
cares visibles?  Compte, que no
estem ací criticant que cadascú es
recicle allà on vulga, simplement
estem constatant un fet que no té
més transcendència: vore com gent
que un bon dia van ser caps de
cartell d’altres partits, siga Izquierda
Unida, Bloc o PSOE, ara els podem
trobar tots juntets per poder fer
alguna cosa diferent. Home, no
desconfiem d'ells per començar,
però no havíem quedat amb don
Pablo i el senyor Monedero que el
que els votants volen precisament
són cares noves, gent formada però
sense cadàvers als armaris ni
inèrcies que ens duguen per un
camí sense roderes? Així ho havíem
entès i ara resulta que tenim una
macedònia de fruites molt poc
exòtiques. Bé, ja vorem com
respiren, però si per separat, de
vegades enfrontats, no van saber
trobar la manera, voleu dir ara,
asseguts en rogle (o círcol), ens
trauran del mal pas?

L'amo del món
Certament això de Mundo ja

arriba al paroxisme. Aquest home és
més variat que un camaleó
disfressat. I ja és dir. Regidor,

text LA COLLA DE TAFANERS

Inauguració de
l'exposició 

Dibuix i
Escultura
de Robert
Fuster

Dia: 
divendres, 19 de

setembre
Hora: 19.00 hores

Lloc: Mucbe (segona
planta)



Panissola: als conductors i conductores imprudents que no es corden el cinturo de seguretat mentre
condueixen. Així ho ha posat de manifest, recentment, els diversos control de la Policia Local de Benicarló.
Malauradament són moltes les imprudències que posen en perill tant la integritat física dels que la cometen
com la de la resta de persones que la poden patir. 51 vehicles denunciats per aquesta infracció ens sembla
molt alarmant.

M I S C E L · L À N I A

Aules amb banyador i xancletes

Tot i que algú, en llegir el titular, puga pensar que
aquesta editorial ens parlarà d’alguna anècdota
divertida que haja succeït a les aules, la realitat és una
altra molt més diferent, punyent i devastadora, que ens
ensenya com la nostra educació pública, que hauria de
ser el pilar sobre el qual s’ha de construir un país va
cada vegada més a recules.

I per quina raó aquesta sornegueria amb el titular si
l’educació és un fet seriós i important? Certament, l’educació
és un fet que afecta al nostre futur, com a ciutadans i com a
país, però sembla que els nostres governats la consideren
com una mena de moneda de canvi per la qual creuen que
poden obtindre més vots, i així tant se’ls hi fot prendre

mesures estúpides i sense sentit. ¿O fer anar l’alumnat una
setmana abans, per ficar l’última ocurrència de la nostra
conselleria, no són ganes de fer riure? Està clar que per a la
conselleria sembla que sortir a tots telenotícies estatals, el
primer dia de setembre, dient que tots els escolars
valencians són els primers en incorporar-se a classe... no
té preu. Per a d’altres qüestions més importants... ja estem
a la cua de les autonomies.

El desballestant del sistema educatiu públic ja ha arribat
a l’extrem de fer que els professors ni tinguen temps de
preparar la part burocràtica de l’entrada del curs ni preparar
les seues classes, i ara, per obra i gràcia consellera,
l’alumnat ha d’aguantar temperatures de més de 35 graus a
les seues aules. Com si de saunes és tractara!

I és que després d’haver escoltat a la consellera Català,
que per justificar la seua mesura només té l’ocurrència de dir
que si s'hagueren de suspendre les classes a la Comunitat
Valenciana cada vegada que faça molta calor, no sabia si
s'arribaria als 180 dies lectius, tenim ben clar que aquesta
“bona” senyora no ha entrat a cap classe del nostre país
durant aquest període de temps. I menys amb trenta
marrecs suant la cansalada!

No seria d’estranyar, si és presentés a qualsevol aula, tot
i que ho dubtem, tenint en compte que només va als centres
educatius públics... a les inauguracions, que si anara la
reberen tots, alumnat i professorat, amb banyador. I segur
que algun li regalarien... amb xancletes incloses, per
suposat. Tot per 35 ó 36 graus de res!
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que per justificar la seua mesura només té l’ocurrència de dir
que si s'hagueren de suspendre les classes a la Comunitat
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s'arribaria als 180 dies lectius, tenim ben clar que aquesta
“bona” senyora no ha entrat a cap classe del nostre país
durant aquest període de temps. I menys amb trenta
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Visionaris
Un tafaner que, tot i que no

entendre'n molt de lletra sí que té
bona orella, ha sentit a dir que
Marcelino ja ha anat al retratiste a
fer-se la foto d'astudi. El tafaner en
qüestió de seguida s'ha preguntat...
una foto? Quina foto? Per què una
foto d'estudi? La comunió? Molts
polítics s'han vist obligats pels
rectors de les seues parròquies a
renovar els sagraments bàsics un
cop han abandonat la vida pública.
És el cas de Marcelino? És que s'ha
d'actualitzar el passaport?
Trencaclosques en què ha perdut el
temps l'esmentat tafaner fins que al
final ha tirat mà d'allò que diu
malpensa i encertaràs. En fi, que
són rumors que corren, tafaneries
de dins la casa gran i de fora.
Tafaneries de bar després de la
partida de xamelo, cosa a la que no
juga ningú, fora de quatre
dinosaures com nosaltres. Ho teniu
clar, no? Ja us aneu pensant de què
va la cosa, no? Que li ha agafat
gustet al càrrec i com diuen aquells
altres “dónde digo, digo, digo
Diego”. Ja vorem, que diuen per ací
els cecs... A vore si nosaltres tenim
més vista, perquè aquells dos no
van vore mai més. 

Mala olor, no. Pudor.
Ja ens ho oloràvem. Per

aquestes contrades, no podia ser
d’altra manera, si fa la pudor típica
del gas emmagatzemat, és que s'ha
petat... el Castor. No podia ser
d’altra manera, no? I així, com ja es
veia vindre la planteta eixa de ferro
de davant la costa del poble del
costat, famosa no precisament per
la flama que li sortia al damunt, sinó
pels més de 500 terratrèmols que va
provocar, al final resulta que, tot i
que no entrarà en funcionament,
l’acabarem pagant a tant per barba.
Els de Compromís, que semblen els
únics que pregunten en aquest tema
del xiringuito de Florentino ja han dit
ben a les clares que els governants
l’únic del que s’han preocupat és de

fer-li el llit al presi del Madrit passant
de les repercussions que aquesta
pardalada gasística tindrà en les
nostres butxaques. I és que ja es
preveu una pujada abusiva de les
taxes del gas als consumidors per
cobrir tant els costos del valor de la
planta com del seu
desmantellament. Ja sabeu allò tan
nostre també de fer i desfer, faena
de matalasser. És curiós pensar
com quan el govern central va
demanar-li a l’empresa tots els
estudis pertinents a l'entitat se li
oblidara precisament el de l’activitat
sísmica. Justament el que pot
obligar l’Estat a indemnitzar
l’empresa, si la planta no tira
endavant, pel cost de la inversió. No
res, un detall, la memòria és
selectiva, no?

Anem podent
Ja tenim Podemos a Benicarló.

Ho diem així vist que els comunicats
a la premsa que els hem llegit fins
ara han estat en la llengua de
Cervantes. Com a mínim a casa
nostra. I després del que hem llegit
en diversos mitjans de comunicació,
no tenim molt clar què són, si carn o
peix, i què representen aquesta
bona gent del partit de Pablo
Iglesias. A vore, no volem que ningú
ens malinterprete, que ací de
seguida el personal es ratlla si
parles d’ell de la forma que no
s'espera. Nosaltres tenim per
costum ficar el nas en tot allò que és
de casa i, aquest partit, això sí
incipient, pot donar per a comentaris

més que sucosos. I òbviament l'ús
exclusiu de la llengua de l’imperi
espanyol, almenys a nosaltres, ja ho
podíeu suposar, que som una mena
de talibans del temeta, ens sorprèn
una mica després d'haver-se batejat
també amb el nom de Podem. Ja, és
un vici nostre, o deformació o
malformació que tenim, però es el
que hi ha. Esperem que a poc a poc
sàpiguen trobar l'opció més justa i,
de la mateixa manera que
fonamenten el seu ideari en la
Declaració Universal dels drets
humans, basen la seua política
lingüística en la Carta Europea de
les llengües minoritàries i regionals.

Com havíem quedat?
I parlant de curiositats d’aquest

nou partit ací a ca nostra, què en
podríem dir d’algunes de les seus
cares visibles?  Compte, que no
estem ací criticant que cadascú es
recicle allà on vulga, simplement
estem constatant un fet que no té
més transcendència: vore com gent
que un bon dia van ser caps de
cartell d’altres partits, siga Izquierda
Unida, Bloc o PSOE, ara els podem
trobar tots juntets per poder fer
alguna cosa diferent. Home, no
desconfiem d'ells per començar,
però no havíem quedat amb don
Pablo i el senyor Monedero que el
que els votants volen precisament
són cares noves, gent formada però
sense cadàvers als armaris ni
inèrcies que ens duguen per un
camí sense roderes? Així ho havíem
entès i ara resulta que tenim una
macedònia de fruites molt poc
exòtiques. Bé, ja vorem com
respiren, però si per separat, de
vegades enfrontats, no van saber
trobar la manera, voleu dir ara,
asseguts en rogle (o círcol), ens
trauran del mal pas?

L'amo del món
Certament això de Mundo ja

arriba al paroxisme. Aquest home és
més variat que un camaleó
disfressat. I ja és dir. Regidor,

text LA COLLA DE TAFANERS

Inauguració de
l'exposició 

Dibuix i
Escultura
de Robert
Fuster

Dia: 
divendres, 19 de

setembre
Hora: 19.00 hores

Lloc: Mucbe (segona
planta)



alcalde, diputat... i aquest estiu al
davant d'una  orquestra, batejada
amb el seu cognom!, que no
solament ens va amenitzar el sopar
de paiporta a les festes sinó que
continua de bolos i ara mateix actua
a les festes del barri valencià de
Benimaclet. Efectivament trobem
una altra volta el seu nom
promocionant-se en directe. Si ho
arriba a descobrir el Lector, que es
un boig seguidor seu i que el té com
a referent de tot per com ha sabut
anar per la vida sempre amb el vent
de popa i sense xafar cap ulldepoll,
de segur que ens escriu un
panegíric de l'exalcalde que acabem
tots amb la moquilla al nas. Per
València, on el veuen de tant en
tant, els benicarlandos residents
que li segueixen el rastre, ja
comenten que l'home ha decidit al
final del seu periple polític, quan ja
es veu un peu fora de les Corts,
desenvolupar una vena artística de
la qual ja ens havia donat mostres
quan participava, en aquells dies de
roses i vi, amb el tabalot penjant
damunt del ventre, en la trencà
(fem. fall.), ruptura,  rompiment,
trencament o simple regiró, de la
pobra hora, que no havia fet res a
ningú, envoltat de confrares
igualment violents. Mireu la foto,
mireu.

Sempre igual
Com som així, tafaners de mena,

i fiquem el nas en qualsevol lloc,
sempre trobem alguna cosa curiosa
(com la de dalt), per portar-vos a la
secció. Ara hem trobat un anunci de
l’ABC parlant de Benicarló. La
curiosa notícia parla del “Mistral”
que bufa per aquestes terres i que
va fer malbé “naranjales” i “campos
de verduras”. Òbviament, en els
temps que corrien, diaris en
valencià ni s’oloraven, però tot i així,
resulta curiós veure’ns retratats
d’aquesta manera fa goig. I parlant
de manera, com una premonició del
que ens hem trobat ara, ja hi teníem
la Fae, ensenyant les maneres amb

què ara s’ha fet famosa. Abans de
construir, faça's una revisió Fae. De
segur que ja era cosa de corrupció
immobiliària... 

Sempre igual també
Doncs sí, des de l'època de

l'inefable Jaime Mundo a l'alcaldia
dorm en els tranquils calaixos de la
casa gran un projecte de
condicionament i modernització del
nostre passeig sud, dellà el Gurugú.
Ara llegim que la Generalitat es
gastarà el que no té en fer el mateix

al passeig sud d'una ciutat molt
pròxima que tenim ací dalt camí de
la Ràpita... després d'haver fet ja
una intervenció semblant fa uns
anys de la que queden un grapat de
bancs de fusta despintats i
escultures baratetes per entretindre
els pensaments dels banyistes. Per
si no ho havíeu detectat, a
l'Ajuntament hi ha gent que cobra i
treballa per millorar el poble. Ho
diem perquè, de vegades, les
cosetes més òbvies passen
inadvertides.

ve de la pàgina anterior
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APROVADES LES OBRES DEL FAR

La Junta de Govern Local de Benicarló, convocada en
sessió extraordinària i urgent, ha aprovat el projecte tècnic per
a la reconstrucció integral de l'antic far de Benicarló. L'obra
eixirà a licitació la setmana que ve, amb un pressupost de
388.652,93 euros. La reconstrucció de l'antic far de Benicarló
s'ha de justificar davant la Diputació de Castelló abans del 19
de desembre de 2014, ja que l’organisme provincial sufragarà
les obres. Amb l'aportació de la Diputació, dividida en dues
anualitats (130.000 euros per al 2014 i 258.652 per al 2015),
es portarà a terme la reconstrucció total del far, ja que
actualment no queda cap resta sobre la qual edificar la nova
construcció. Els treballs consistiran en la reproducció exacta,
amb la tècnica de pedra en sec, del far primitiu i l'adaptació de
l'entorn com espai verd. En total, s'actuarà sobre una
superfície de 1.160 metres quadrats. Una vegada reconstruït,
l'edifici es destinarà Museu del Mar, on tindran cabuda
maquetes, reproduccions, imatges antigues, eines i tot tipus
d'objectes relacionats amb el mar.

PRIMARIES PER TRIAR EL CANDIDAT SOCIALISTA A
L’ALCALDÍA

El secretari general del PSPV a Benicarló, Román
Sánchez, ha mostrat la seua predisposició a celebrar consulta

oberta per a triar al candidat municipal de la localitat. Sánchez
considera que el procés de primàries obertes és un model de
regeneració democràtica en el qual els socialistes volen
participar. El secretari de l'agrupació local socialista a
Benicarló ha explicat que “si va haver primàries obertes per al
candidat a la presidència de la Generalitat i les va haver per al
candidat a la presidència del Govern, haurien de celebrar-se
per a l'administració més propera al ciutadà que hi ha, com és
l'ajuntament”. De fet, ha mostrat la seua satisfacció per la
manera amb la qual es van portar a terme les primàries per a
triar candidat a la Generalitat Valenciana i ha destacat l'alta
participació que es va registrar llavors”. “És moment de canvis,
d'obrir-nos a la societat, de la participació i la regeneració, i els
socialistes estem amb això”.

BREUS
text  i foto REDACCIÓ
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La campanya de control de cinturons
de seguretat i sistemes de retenció
infantil s'ha tancat amb 51 denúncies. La
majoria de les infraccions s'han posat
perquè els passatgers dels seients del
darrere no portaven el cinturó.

El balanç de la campanya de control de
cinturons de seguretat i sistemes de
retenció infantil que va dur a terme la Policia
Local la setmana passada ha estat de 51
denúncies, un 2,5% del total de vehicles
controlats, que va ser de 2.014. Les
denúncies es van tramitar en la majoria dels
casos perquè els passatgers dels seients
del darrere no portaven el cinturó de
seguretat. Només 5 denúncies s'han tramitat perquè els
menors que viatjaven en el vehicle no portaven degudament
col·locat el sistema de retenció infantil. La campanya,
promoguda per la Direcció General de Trànsit, ha servit per

recordar l'obligatorietat i la importància d'utilitzar el cinturó de
seguretat i els sistemes de retenció infantil. Dos elements que
poden salvar la vida, també en accidents que tenen lloc dins
del casc urbà.

text i foto REDACCIÓ

La Policia denuncia 51 vehicles en la campanya de control de cinturons de seguretat

La Regidoria de Comerç i
Turisme de l'Ajuntament de
Benicarló ha convocat els
Premis al Comerç 2014, amb
l'objectiu de promoure i
potenciar la qualitat de
l'empresa comercial, i també
com reconeixement a l'activitat
empresarial desenvolupada en
el sector comercial o de
serveis. Les candidatures es
poden presentar fins al 13
d'octubre. 

Els premis tindran caràcter honorífic i consistiran en una
distinció i un trofeu atorgats per l'Ajuntament de Benicarló.
Segons s'estableix en les bases publicades, podran optar als
premis les xicotetes i mitjanes empreses vinculades a l'activitat
comercial o de serveis, que compten amb un o més
establiments en la ciutat de Benicarló. Els premis tindran
quatre categories diferents: Premi a la Trajectòria Empresarial
(com reconeixement a una empresa amb una antiguitat major
de 50 anys, sense haver canviat de titular més enllà de la
successió familiar); Premi a la Solidaritat i a la Responsabilitat
Social Empresarial (en reconeixement a empreses que
destaquen per la seua activa col·laboració i implicació amb la
societat local); Premi a la Qualitat Comercial (destinat a
reconèixer l'esforç de tots els establiments que hagen portat a
terme la implantació d'un sistema de qualitat certificat; i

finalment, Premi a la Innovació, Renovació i Imatge Comercial
(per a reconèixer l'esforç, treball i inversió d'aquells
empresaris que han portat a terme millores i reformes dels
seus establiments en els últims 3 anys). Les candidatures per
a les diferents categories es poden presentar fins al 13
d'octubre, mentre que el lliurament dels premis tindrà lloc dins
de la gal·la especial del comerç que es portara a terme en el
marc de la Setmana del Comerç, que enguany any serà del 19
al 26 d'octubre. Els guanyadors de l'any passat van ser les
empreses i establiments de Benicarló que havien implantat el
sistema de qualitat turística Sicted (Apartaments Els Romers,
Marina Benicarló, Hotel Sol, Restaurant Chuanet, Hotel Rosi,
Hotel Marmitó d'Or, Restaurant NeptUNO, Restaurant San
Rafael i Sol Solet), la Joieria Levi, la Joieria Delshorts i la
Cooperativa Agrícola Benihort.

Premis al Comerç
text  i foto REDACCIÓ

Jaume Pérez Montaner (l’Alfàs del Pi, 1938), ha
estat molts anys professor de Literatura Catalana a la
Universitat de València. És autor de nombrosos
estudis sobre literatura, sobretot de l’obra d’Estellés.
Ha traduït al català diversos autors com ara Barbara
Kingsolver, Anne Sexton, E.E. Cummings i E.A. Poe.
Es va donar a conèixer com a poeta l’any 1976 amb el
llibre Adveniment de l’odi, des d’aleshores ha bastit
una important i consistent obra literària. L’any 2013 va
guanyar el Premi Vicent Andrés Estellés de poesia de
Burjassot amb La casa buida.  Sobre el contingut
d’aquest llibre hem mantingut aquesta entrevista. 

En el poema “El que la pluja ens deixa”, ens
sembla entendre que la poesia és allò essencial que
ens queda de les experiències vitals. És així?

Com tu dius, la poesia és allò que queda de les
nostres experiències vitals més immediates, tant
individuals com col·lectives, i és també allò més bàsic en
nosaltres mateixos i en les nostres circumstàncies, en el
lloc on vivim i on ens sentim arrelats, en tot allò que
d'alguna manera ens afaiçona, la llengua i la cançó o la
llengua feta cançó. Pense que es pot veure que hi ha
implícita una fidelitat al país, i a la llengua sobretot; una
constant que reapareix en alguns dels meus llibres, en
Adveniment de l'odi, per exemple, o en Solatge de
manera molt evident: alguns dels seus versos es
repeteixen o ressonen en aquest poema.

En el poema “Arbres”, hi ha la pregunta: “on la
bellesa d'aquest món?”, després de dir que som com
arbres atrapats en una terra esquiva. La funció del
poeta és crear aquesta bellesa absent?

La bellesa és a tot arreu; ens cal simplement saber
veure-la, saber emmarcar-la, com diria Joan Brossa. La
poesia, l'art, ens ajuda a trobar-la, a distingir-la i a fer que
la puguem gaudir. Potser, la pregunta és lleugerament
retòrica, per això s'hi afegeix tot seguit "mentre
esbossaves un pacient somriure ple de complicitats."

Entre “El poema” i “Narcís”, dos poemes que
apareixen de forma consecutiva, sembla que hi ha
certa contradicció. En el primer se’ns diu que la
poesia dóna sentit a la vida i ens fa somniar en un
món possible, mentre que en el segon es diu que amb
el pas del temps “Els somnis se’ns ofeguen” i només
ens queda “la buidor de la nit”.

La poesia, tota la bona poesia, naix de la catàstrofe,
de la pèrdua. O és pèrdua fonamentalment, amb la qual

hem de treballar tractant amb major o menor fortuna
d'extreure un sentit; un sentit que en el millor dels casos
se'ns sol donar -per al poeta, per al lector- de manera
impensada. Aquell "assassinat subtil" que menciona el
poema és la causa d'una ferida que no es tanca mai
perquè és precisament la que fa possible l'escriptura, que
va més enllà del suïcidi i de l'oblit. La poesia, sempre en
tensió constant entre la bellesa i la veritat, entre la realitat
i el somni, ens parla d'un món diferent, un món possible,
diu el poeta, però no-possible, perquè al capdavall no
deixa de ser una ficció la base de la qual són les paraules.
És, al meu entendre, el que tracta de insinuar el poema
següent, "Narcís", tradicional representació del poeta; allò
que contempla -allò que escriu- està descentrat -el
concepte és de Maurice Blanchot-, exterior al món i
exterior al saber, un centre absent en moviment constant,
sense centre; és el que l'escriptor francés anomena Fora.
La resta és la catàstrofe, la pèrdua, "la buidor de la nit".

En el llibre, els records, el pas del temps, tenen
una visió, quasi bé sempre, molt tràgica. Hi ha un vers
ben significatiu en aquest sentit: “Fou la vida un
combat sense victòria”.

El pas del temps implica una bona dosi de tragèdia, i
els records, fins i tot els de les vivències i coses
agradables, sempre tenen un pòsit de tristesa. Estellés ho

ENTREVISTA A JAUME PÉREZ MONTANER

text  JOSEP�MANUEL�SAN ABDÓN

Premiats 2013
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Les obres per a frenar la regressió de la
Costa Nord de Benicarló continuaran en el
pròxim exercici. El delegat del govern es va
comprometre a continuar amb els treballs,
encaminats a evitar que el mar se seguisca
menjant el front costaner benicarlando. 

Serafín Castellano, delegat del govern
valencià es va desplaçar a la ciutat per a visitar
les obres d'emergència que s'han realitzat en un
tram del litoral amb l'objectiu de “millorar les
platges i el litoral perquè totes les persones que
les visiten puguen gaudir d'una major qualitat i
serveis”. Castellano va recordar que aquestes actuacions
demostren el treball “important que s'ha realitzat per part de la
prefectura provincial de costes i que enguany s'ha manifestat
amb el doble d'intervencions que l'exercici anterior”. L'actuació
s'ha realitzat sobre 100 metres de litoral i ha tingut un cost de
195.000 euros. Aquestes actuacions s'emmarquen segons
Castellano en la voluntat del govern per mantenir i conservar
el domini públic de tot el litoral de Castelló, on s'han executat
8 obres i una inversió total de mig milió d'euros. El delegat del
govern es va comprometre a continuar treballant per la millora
del litoral ja que el front litoral és ampli i a seguir “prioritzant el
més urgent, per això aquesta actuació era una de les més
prioritàries”.

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, es va mostrar

satisfet pel resultat de les actuacions i amb “el treball realitzat
de la mà de la prefectura provincial de Costes a Castelló per a
atendre i aconseguir que aquestes obres foren prioritàries”. A
més, va avançar que pròximament s'efectuaran uns estudis
“per a continuar amb aquesta obra que va des de la Mar Xica
fins a Aiguaoliva. Si no passa res l'any pròxim hi haurà més
trams”. Domingo va anunciar que en els pròxims dies
començarà una actuació de Costes en el litoral sud, enfront del
Parador de Turisme i que “permetrà millorar en gran mesura la
façana litoral de Benicarló”.

Serafin Castellano va aprofitar la visita per a recordar que
des d'ahir, el trànsit pesant de mercaderies, superior a 7500kg,
que circule en el tram d'autopista que va de Sagunt a
Torreblanca tindrà una bonificació del 70% en el peatge.

Regressió de la Costa Nord

text i foto REDACCIÓ

va veure de manera inimitable en aquell poema que
comença: "Animal de records, lent i trist animal". El vers
que cites, "Fou la vida un combat sense victòria" és
l'acabament o corol·lari del poema titulat "Ciutat", un dels
primers de la part central del llibre, "Sense retorn", en la
qual el subjecte líric recorda des d'una òptica canviant, del
present al passat i viceversa, com el vers que assenyales
o aquell altre, "exiliat del passat en el teu paradís", però en
aquest cas concret des de l’òptica dels perdedors, temps
anteriors relacionats amb la seua infantesa o
adolescència.

Front al poder destructor del pas del temps, hi ha
l’amor. En el poema “La muntanya”, trobem el tema
del “carpe diem”.

No tot és drama, ni tristesa. Ben sovint l'amor i el
tema del carpe diem, com tu molt bé assenyalés, el
paisatge, la mateixa poesia i l'art, la confiança i el desig
d'un futur millor, s'imposen en el poema, amb l'esperança,
com escrivia Sylvia Plath, d'heretar la terra i, sobretot,
amb el desig de fruir d'aquesta meravella que és el fet de
viure.

“Qui som i d’on venim?” et preguntes al poema
“Sense resposta”, i conclous: “no seran

contestades,/perquè l’autèntica resposta és dura.” I
tanmateix ens la seguim formulant. 

És el penúltim poema de la part central del llibre i
actua en certa manera com a resum; la identitat del títol
en el poema i en aquesta tercera part així ho sembla
indicar. Corol·lari d'aquest viatge al passat, a
l'adolescència, o d'aquesta relació dialèctica, no
enyoradissa, entre passat i present. Resum també d'una
visió del poema que arranca, com he dit, de la catàstrofe,
de la insatisfacció, i és una visió al voltant del buit, un
emmirallament davant la pàgina en blanc. "Una casa
buida", el poema que ve a continuació, tracta d'omplir el
mateix paper respecte a tot el poemari.

A l’apartat “Història” sembla que amb els tres
poemes que hi ha es vol ordenar tots els dubtes que
hi apareixen a “Sense resposta”.

Les dues darreres parts volen ser reflexions al voltant
de la poesia i de l'amor, amb la intenció, potser, d'ordenar
els dubtes i problemes de reflexions anteriors, però sense
obviar les nombroses i constants contradiccions tan
característiques de la mateixa vida.

Bo, no deixa de ser la meua lectura, potser
mediatitzada per circumstàncies òbvies, però tan vàlida, ni
més ni menys, com la d’altres que vulguen acostar-se al
poemari sense judicis de valor ja preconcebuts.

ENTREVISTA

ve de la pàgina anterior
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La Guàrdia Civil de Peníscola,
ha detingut a dos barons, veïns
de Benicarló, com suposats
autors d'un delicte contra la salut
pública (cultiu de marihuana). 

L'actuació de la Guàrdia Civil es
va iniciar en el marc de les
actuacions per al control i prevenció
de tràfic de drogues, quan van tenir
coneixement que un immoble de
Benicarló havia una plantació de
marihuana. Immediatament els
guàrdies civils van iniciar una
investigació, comprovant que els
moradores d'aquest habitatge
tenien plantades en el terrat de
l'habitatge un total de 24 plantes de
marihuana, totes elles de grans
dimensions i trobant-se en estat de
floració. Per dit motiu els agents
van procedir a la detenció de dues
persones, de 26 i 30 anys d'edat i
de nacionalitat espanyola, com
suposats autors d'un delicte contra
la salut pública. Es van decomisar
un total de 24 plantes de marihuana
i mitjans per al creixement de les
plantes entre ells fertilitzants, adobs
i envasos. La droga intervinguda i
les diligències instruïdes han estat
lliurades a la disposició del Deganat
dels Jutjats de Vinaròs.

CULTIU DE
MARIHUANA
text  NATÀLIA�SANZ

Tornem amb el camp benicarlando. Un polític,
en aquest cas l’eurodiputat Jordi Sebastià ha
visitat les instal·lacions de Benihort. No vull entrar
a valorar si l’home va vindre ací mogut per uns
nobles sentiments altruistes –confio que sí- ni si
ara fa un mes el nostre Molt Honorable  va fer la
mateixa visita amb les mateixes intencions
–voldria que sí. El que comprovo és que la posada
en escena de les  dos visites van ser diferents.
Consulto La Veu número 946 i hi veig l’inefable
Albedto Fabda tot mudat, amb una bonica corbata
de color rosa i un tratge d’un coloret cruet, ben
vestit, suposo que assessorat per aquella xicota
que comprava la carn per a l’olla en una botiga de
prop de les corts valencianes i que diuen que si li
ho arregla d’allò més bé al Presidente (parlo
d’assumptes estrictament culinaris, compte).
L’acompanya una cort de personatges també ben
encorbatats i es mostra atent a les explicacions del
president de la cooperativa que per a l’ocasió
també s’ha posat les seues millors gales (o no, a
saber!). En canvi, a les fotografies en què apareix
l’exalcalde de Burjassot, tots van d’allò més
informals. Jordi Sebastià duu un polo d’una marca
que no és precisament Lacoste i porta texansi el
president de la “cope”, més distés, porta una
camisa de màniga curta a ratlles verticals ben poc
glamurosa. El seguici no té punt de comparació
amb l’anterior, fins i tot apareixen un parell de persones amb
calçó curt i sandàlies. No sé, una poca lliga això que acabo de
contar-li. Igual hi ha algú que llija aquesta pàgina i siga capaç
de treure’n alguna conclusió. Les que he tret jo me les guardo.
No cal dir a quin dels dos polítics li compraria abans un cotxe
de segona mà. 

Per cert, quina mania que hi ha pel món de dir-li José
Císcar al senyor José Ciscar. Ja passava això amb un
exconseller socialista de nom Cipriano. 

He llegit amb molt d’interés i entusiasme la col·laboració de
Carles Lluch. Explica l’home com s’ha trobat un amic seu que
diu que “a Benicarló no parlem bé” i que declaracions com
aquesta demostren una vegada més aquells profunds
prejudicis lingüístics que tan bé guarneixen la nostra
personalitat de valencians. Jo, de Lluch, no n’haguera fet
massa cas de reflexions pronunciades davant d’un gintònic. A
la meua edat, ai senyora, em bec un got de caldo d’aqueixos
i sóc capaç de dir les bajanades més grosses. De tota manera
no ho veig tan greu tot plegat. A mi els que m’agraden de
veritat són aquells que diuen que parlen benicarlando. Amb un
parell de castanyes. Be-ni-car-lan-do, sí senyora, llengua
oficial europea. Ara que Carles ja veig veig jo que

precisament benicarlando no parla, no. Deu ser pels anys que
imparteix docència a Vinaròs (m’ha costat però ho he dit) que
se li ha encomanat alguna cosa (roïna, no cal dir-ho) i ha
deixat caure al seu text un “aquí” que em fa molt de mal a
l’ànima. Llàstima que no siga sempre estiu perquè aquest
xicot continue amb més regularitat amb seus –i nostres- exilis. 

Josep San Abdón fa la ressenya d’un llibre que, oh, no és
ni una novel·la ni un poemari. Parla d’un llibre de divulgació
científica. Divulgació científica i alguna cosa més. Parla sobre
“els dilemes morals de la ciència”, sobre si el que fem les
persones és “jugar a ser déus”. No, home, no. En un principi
suposo que Déu Nostre Senyor tot açò que passa ho té
controlat d’alguna manera, però els homes no controlem res.
Algú està controlant el canvi climàtic?, algú pot assegurar que
un bogeres demà no farà petar una central nuclear?..., doncs
això, que no som déus i les coses se’ns en van de les mans. 

I ja no vull ser més pesat. I torno al tema inicial. Penso, per
exemple, amb quina cara li pot explicar un mestre a un xiquet
que molts dels productes del nostre camp fins ara es venien a
Rússia, un país sense cap garantia democràtica per als seus
habitants i un país ple de corrupció. Ja li dic, només és una
poca lliga...

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

text EL LECTOR

La Regidoria de Benestar Social de Benicarló està
coordinant la participació de 15 dones en un estudi sobre
violència de gènere que està portant a terme la Universitat
de Deusto. 

L'estudi se centra a detectar i posar en valor els factors que
ajuden a les dones a recuperar-se del trauma. La Regidoria de
Benestar Social és qui coordina aquesta participació, ajudant
les dones a respondre l'extens qüestionari, completament
anònim, que el departament de Psicologia de la Universitat de
Deusto ha preparat. Al contrari de la majoria d'estudis que
s'han realitzat sobre aquest tema, centrats en els símptomes
associats al maltractament, aquest estudi explora el procés de
recuperació en dones que han patit la violència de gènere i
pretén posar de manifest els recursos i les fortaleses que les

dones utilitzen per a superar el trauma. L'objectiu de l'estudi és
precisament detectar aquests recursos per a poder-los
incorporar a les diferents teràpies que es porten a terme amb
dones maltractades. El qüestionari, que inclou preguntes
sobre els factors que ajuden les dones a recuperar-se, sobre
la violència que han patit, sobre l'autoestima o sobre els
símptomes derivats del maltractament, es divideix en dues
fases i cadascuna es passa amb sis mesos de separació.
Previsiblement, durant els primers mesos de l'any pròxim
conclourà la fase de recollida d'informació i està previst que
abans que finalitze l'any es publiquen els resultats de la
investigació. Des de la Regidoria de Benestar Social s'ha
valorat de manera molt positiva la participació en aquest estudi
perquè pot aportar una visió diferent i complementària sobre
els processos mentals de la dona maltractada i les seues
fortaleses a l'hora d'afrontar una situació de violència de
gènere.

MALTRACTE ZERO

text  NATÀLIA�SANZ
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LOCAL OPINIÓ

La segona edició de la Festa del Joc i del Joguet en
Valencià que prepara Aviva Benicarló per al 27 de
setembre oferirà tallers, jocs tradicionals i un concert a
càrrec del grup Samarucs. Els gegants de Benicarló seran
els grans protagonistes de la jornada amb motiu de la
distribució de l'auca sobre la història de Tolo i Mar basada
en el conte d'Àngel Rodríguez de Mier.

El proper 27 de setembre a partir de les 17 hores, la plaça
de Sant Bartomeu i el carrer Major de Benicarló es convertiran
en un gran pati de jocs per als més menuts. L'experiència de
l'any passat, que va comptar amb la participació de més de
500 persones, ha fet que Aviva Benicarló, l'Agència de
Promoció del Valencià, haja decidit organitzar de nou
l'Avivajoc, una iniciativa innovadora pensada perquè els més
menuts (xiquets i xiquetes d'entre 3 i 10 anys) puguen divertir-
se i al mateix temps que els pares i mares coneguen els jocs
que incorporen el valencià. Tot, amb la intenció de
promocionar els jocs en valencià com a motor de transmissió
de la cultura, les tradicions i els costums. El protagonisme
d'aquesta segona edició d'Avivajoc serà per als gegants Tolo i
Mar. Aviva Benicarló distribuirà una auca dels gegants basada
en el conte Tolo i Mar que va escriure Àngel Rodríguez de
Mier per tal que els xiquets i xiquetes el puguen pintar i al
mateix temps puguen conèixer de primera mà la història dels
gegants. L'objectiu d'aquest taller, que porta per nom “Juguem
amb els gegants” i que inclou també uns retallables dels
gegants, pretén, per una banda, posar en valor els gegants
històrics de Benicarló i, de l'altra, fer un reconeixement a la
figura de l'autor del conte i benicarlando d'adopció, Àngel
Rodríguez de Mier. Paral·lelament al taller dels gegants, hi
haurà altres activitats, com ara el taller Connecta't al valencià,
que consistirà en el muntatge de quatre panells interactius
amb imatges i lèxic que els xiquets i xiquetes hauran de
relacionar. Les temàtiques seran ben diverses: animals,
verdures, estacions, cos humà, amb diferents graus de
dificultat. També hi haurà Jocs de paraules, un taller de gran
format cedit per l'AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua)
pensat per formar paraules a partir de lletres. I com l'any
passat, els membres del Club de Gent Gran ensenyaran als
més menuts jocs tradicionals benicarlandos, cançons i altres
activitats. La Llibreria Grèvol i Benicart, i la botiga de joguets
Almacenes Pitarch, també col·laboraran en la iniciativa i
exposaran a la plaça de Sant Bartomeu tota l'oferta disponible
de jocs, joguets i llibres en valencià. Els estands estaran
oberts durant tota la vesprada. El punt i final a la jornada
lúdica el posarà el grup musical Samarucs, una formació
especialitzada en música i activitats per a xiquets i xiquetes.
La regidora de Normalització Lingüística, Sarah Vallés, ha
volgut agrair la participació de les persones i entitats que
col·laboraran en la jornada, des dels joves integrats en el
programa Generacció fins al Club de la Gent Gran, la Colla de
Gegants i Cabuts i la Brigada d'Obres i Serveis de
l'Ajuntament, que col·laborarà en el muntatge dels panells del
Connecta't al valencià.

text i foto REDACCIÓ

Avivajoc: torna la Festa del Joc i del Joguet en valencià
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AGENDA
EXPOSICIONS MUCBE

Exposició «Peiró Coronado: pintura,
música i poesia» (fins al 21 de setem-
bre).

SETEMBRE

Dissabte 20

18.00 h Activitats de la Llum. Visita
dinamitzada pel centre històric de
Benicarló. Un carceller, un alcalde,
una llauradora i un frare us explicaran
de primera mà els seus edificis. Inici
de la visita: Pl. de Sant Bartomeu. A
càrrec de l'Associació Cultural Pere de
Thous. Organitza: Regidoria de
Cultura.
Diumenge 21
11.00 h Activitats de la Llum. Visita
dramatitzada al Poblat Ibèric del Puig
de la Nau, a càrrec de l'Associació
Cultural Pere de Thous. Inscripcions
prèvies al Mucbe. Organitza:
Regidoria de Cultura.

Divendres 26
19.00 h Inauguració de l'exposició
d'escultura «Línia dominat, volum
invasor», d'Iñaki Ruiz de Eguino (fins
al 7 de desembre). Mucbe. Organitza.
Regidoria de Cultura.

Dissabte 27
20.00 h Inauguració de les III
Jornades del Pinxo del Peix i Polp de
Llotja de Benicarló (fins al 5 d'octu-
bre). Pl. de la Constitució. Organitza :
Regidoria d'Agricultura, Camins i
Pesca.

mail: veubenicarlo@gmail.com

G e n e r a c c i ó
organitza un taller
sobre sexualitat
per a adolescents

El 23 de setembre
per la vesprada
tindrà lloc al local de
Generacció un taller
de sexualitat
destinat a joves de
13 a 17 anys
o r g a n i t z a t
juntament amb Creu
Roja Joventut. En el
taller es parlarà de
temes com la
identitat sexual, els
mites, la
comunicació o les
malalties de
transmissió sexual.

Generacció, el
programa per a adolescents de la Regidoria de Benestar Social, comença
el curs escolar organitzant, amb la col·laboració de Creu Roja Joventut, un
taller sobre sexualitat destinat a xics i xiques d'entre 13 i 17 anys. En el
taller, que tindrà lloc de 17 a 21 hores al local de Generacció (Crist de la
Mar, 47), es tractaran multitud d'aspectes relacionats amb la sexualitat que
es dividiran en quatre blocs. En primer lloc, conceptes generals relacionats
amb la sexualitat (anatomia i fisiologia, identitat sexual, orientació del
desig, gènere). El segon bloc es dedicarà a la societat i la sexualitat
(prejudicis, estereotips i mites entorn a la sexualitat). En tercer lloc
s'abordaran les habilitats socials i individuals (autoestima, comunicació,
presa de decisions, empatia i assertivitat). I finalment, el quart bloc es
destinarà a parlar de la vivència responsable i saludable de la sexualitat
davant de possibles embarassos no planificats, malalties de transmissió
sexual i altres disfuncions sexuals.

Per a participar en el taller cal inscriure's abans del dia 23 de setembre
al local de Generacció en l'horari habitual (de 16.30 a 20.30 hores de
dilluns a divendres).
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col·legis i instituts, que en molts
casos van superar els 35 graus, i
recuperar el calendari d'anys
anteriors. 

ELS SINDICATS, TAMBÉ A
LA GUERRA

Però els alumnes no estan
sols. El Sindicat de Treballadors
de l'Ensenyament del País
Valencià, STEPV, va informar
que protegeix la vaga del pròxim
dijous 18 de setembre
convocada per a exigir unes «condicions dignes» en els
centres educatius. El sindicat CSIF va denunciar la setmana
passada que les altes temperatures en les aules van marcar
l'inici de les classes el passat 3 de setembre, aquest curs
una setmana abans de l'habitual. La central sindical va
advertir que més d'un centenar de centres han contactat
amb el sindicat per a alertar que les primeres sessions s'han
impartit amb temperatures d'entre 30 i 35 graus. Aquest fet
incompleix la normativa vigent de seguretat i salut laboral,
que estableix un màxim de 27 graus. La conselleria
Educació, per la seua part, sosté que esta situació "no es pot
preveure" Divendres passat, la consellera d'Educació, María
José Català, va dir que “si s'hagueren de suspendre les
classes a la Comunitat Valenciana cada vegada que faça
molta calor", no sabia si s'arribaria als 180 dies lectius que
ha de tenir com a mínim el calendari acadèmic. Català va
assegurar que "no pot preveure" la calor que s'està
registrant aquests dies. De fet, va insistir que el mes
setembre del passat curs escolar les majors temperatures es
van registrar en la tercera i quarta setmana, per això va
reiterar que la calor no pot ser un motiu per a criticar la data
en la qual s'inicia el curs escolar.

A BANDA DE LA CALOR, INICI ESCOLAR NORMAL

En este marc de protestes, a Benicarló el curs s’ha iniciat
amb tota normalitat. L’ajuntament de Benicarló destina un
milió euros a la regidoria d'Educació per a donar servei en
les diferents àrees formatives que ofereix la ciutat: des de
formació de persones adultes, passant per la UNED, la EOI,
el conservatori i el manteniment dels centres d'infantil i
primària. En total estudien a la ciutat al voltant de 5.500
persones. La inversió major és la del conservatori
professional de música Mestre Feliu, en el qual estudien 220
alumnes i que necessita anualment 850.000 euros per al seu
funcionament. La regidora d'educació, Rocío Martínez, va
detallar que la inversió municipal és de 600.000 euros, la de
la Generalitat 100.000 euros, la Diputació 60.000 euros i les
taxes de l'alumnat 150.000 euros. Pel que fa a Educació
Infantil i Primària, es comptabilitzen en aquest curs 2.763
alumnes, una xifra lleugerament inferior al curs passat, sent
el col·legi de la Consolació el que més estudiantes aglutina
amb 880, 729 del Marquès de Benicarló, 472 del Ródenas,

462 de l'Ángel Esteban i 218 del Francesc Català. Aquest
curs s'han incorporat 292 nous alumnes de 3 anys. En
referència a l'alumnat de Secundària obligatòria i Batxillerat
són 1.575 els matriculats i el 90% ha pogut fer-lo en el centre
triat. D'aquesta manera, en el Ramón Cid es comptabilitzen
596 alumnes, per 548 del Coromines i 530 a La Salle. La
regidora va remarcar l'increment del 10% de l'alumnat en els
diferents cicles de Formació Professional en detriment del
batxillerat. Així, a FP estudien un total de 645 alumnes.
D'altra banda, Martínez va recordar que la ciutat compta
amb aularis de la EOI on aquest dijous es procedirà a les
matrícules, i de la UNED depenent de Villareal. 

NO A LA RELIGIÓ

I en este inici de curs escolar, Europa Laica ha tornat a
reviscolar la seua campanya en contra de la religió a les
escoles.  L’associació ve reclamant -des de fa anys- que la
“religió isca de l'escola” a través de la “Campanya per una
escola pública i laica”, que segueix impulsant, perquè
entenen que “les diferents conviccions personals, incloses
les creences religioses, així com els dogmes de qualsevol
naturalesa, no són qüestions a plantejar en l'àmbit escolar.
Ja que per a això hi ha altres àmbits socials, si s’escau i per
exemple: els llocs de culte i entitats religioses… L'Escola ha
de servir per a aprendre, desenvolupar capacitats, incloure i
no segregar, no discriminar per motius de raça, sexe, religió,
opinió… La religió incrustada en l'ensenyament provoca la
segregació d'alumnat des dels tres anys, en funció de les
conviccions dels seus pares i mares o dels seus entorns fora
de l'escola”. Així, defenen que la segregació per motius de
consciència vulnera el Dret a la lliure consciència dels
menor.  Per això s’oposen , abans i després de la LOMCE,
“que s'impartisca religió confessional en l'Ensenyament,
també i potser amb més raó ara, que han inclòs una matèria
alternativa i s'ha imposat avaluació que consta a l'expedient
acadèmic”. El Tribunal Constitucional, en el seu moment, va
resoldre que una assignatura amb continguts i com
alternativa a la religió, NO era possible en l'escola, perquè
(precisament) es discriminava als escolars els pares dels
quals i mares triaren religió. “Aquesta és la prova més
palpable de la il·legitimitat de l’alternativa i de la religió en
horari lectiu”, diuen. 

ve de la pàgina anterior

Avui m'he compromès a fer una crònica seriosa i de
substància. He de demostrar que soc un gran periodista
en potència i que aquesta professió serà la meua passió,
que treballaré d'allò que a mi m'agrada i que seré feliç.
Seré un home formal, pare de família, la meua Margot em
donarà fills que criarem en el si d'una família modèlica, Jo
me n'aniré a treballar pels matins i, quan arribaré a casa,
trobaré la calor de la llar. La meua esposa esperant-me i
els meu fills donant-me la benvinguda a casa després d'un
profitós i satisfactori dia de treball. Què més puc
demanar?

Tot això no és més que la conseqüència d'una profunda
reflexió que he fet en companyia del degà de la facul, que em
va citar al seu despatx després de la confirmació de la habitual
decepció del setembre. Aquest bon home, que he tingut
repetides vegades de professor, em va fer una demostració
d'amistat i em va donar consells molt valuosos. Mireu, estimats
lectors, si és bona persona, que em va dir que potser trobaria
treball de reposador a un supermercat, feina digníssima que
podria alleugerar la economia dels papàs. i que fins i tot em
podria dedicar professionalment a això. Jo li vaig agrair el
consell perquè vaig captar de seguida que era un missatge
subliminal. Només volia esperonar el cuquet de periodista que
sap que porto dins. I ho va aconseguir. Així és que m'he tornat
a matricular amb més forces que mai, i decidit a culminar els
meus estudis amb unes notes discretament brillants. To això
ho vaig dir a casa, i el papa es va emocionar i en va animar a
continuar els meus estudis sense problemes. En canvi la
mama feia ganyotes i assentia quan contava allò de reposar
prestatgeries a un supermercat. Però a mi allò que m'interessa
és la opinió del papa, així és que som majoria i la mama sap
que el meu futur professional està per damunt de tot. 

Ara vaig a fer la crònica. No cal dir que no vaig anar al partit.
Havíem de sortir massa de matí i el papa tenia tantes ganes
de matinar com jo. He de recordar que La Vall d'Uixó està molt

lluny del nostre poble i una hora i pico de viatge diumenge pel
matí se'ns feia una mica costa amunt. A més a més vam estar
tota la nit de dissabte jugant al parxís amb la Margot i que si
en compto vint, que si te la menjo, que si ja arribo, se'ns van
fer les tantes. 

Jugava el CDB al difícil camp del Club La Vall, que es veu
que també ha fet un equip per a intentar pujar de categoria. Els
pronòstics no ens eren favorables. Els de la Vall s'havien
desfet amb facilitat del filial del Club Deportivo Castellón i
ocupaven el primer lloc a la classificació. El matx no va
començar bé per als nostres. Al primer minut, es lesiona
Monterde, que es veu que en té per a algunes setmanes. Però
vet ací que el jove jugador Sergio Bueno, que encara és
juvenil, va marcar el zero a un després d'una espectacular
jugada de Guillem. Els de la Vall es van llançar en tromba a
remuntar el partit, conscients i convençuts de la seua
superioritat. Van estavellar quatre o cinc vegades la pilota als
pals, però tothom sap que els pals també juguen i que més val
un mal gol que cinquanta mil pals. Això m'ho a dit el papa i
m'ha dit que aquesta frase vol que tinga tant d'èxit com
aquelles de l'Helenio Herrera o de Van Gaal. De moment ací
queda escrita com a testimoni per a possibles drets d'autor.

A la segona part tot seguia igual, nosaltres ens defensàvem
amb ordre i una porteria molt ben coberta. Quan feia un quart
d'hora que havia començat la segona part, en assenyalen un
penal en contra que m'han assegurat que no ho era. Au,
empat. I ell seguien. Volien guanyar el partit. Però poc abans
d'acabar el partit, penal claríssim a Jairo que transforma Ferrer
i que ens donava els tres punts. No cal dir que els rivals es van
llançar a la desesperada, però tot va ser inútil. Tants de pals,
per a no res. Al final el que compta són els gols. Alegria
immensa entre els que es van acostar al poble de la fàbrica de
Segarra -això ha dit lo papa-.

El proper dissabte, a partir de les sis de la tarde, el nostre
Benicarló juga al estadio Castalia Ayuntamiento de Castellon
contra el Castelló B, abans Castelló amateur. Actualment
ocupa la darrera posició a la classificació, però això no vol dir
res. Només s'han jugat dos partits i això no és fiable.

text VICENT T.�PERIS

VICTÒRIA A DOMICILI
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Les protestes dels alumnes del País Valencià per la
calor que pateixen a les aules des del començament del
curs escolar, el passat 3 de setembre, han prosseguit al
llarg d’esta setmana  en la jornada més calorosa d'un
mes de setembre que en els seus primers deu dies ha
estat el més càlid des de 1950. Els termòmetres van
deixar el país amb registres, el passat 11 de setembre, a
les 14.30 hores, arribant als 36,5 graus, a València, o als
36, a Alacant.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) va llançar en
diverses jornades un avís per temperatures altes en el litoral
de València i zones baixes. Segons AEMET, durant els
primers deu dies del mes les temperatures han estat en
general a tot el nostre país 2,5 graus superiors a la mitjana
climàtica. Les mateixes fonts han assenyalat que és "normal
algun dia càlid al setembre, sobretot al principi" del mes,
però "tants dies consecutius" és bastant "excepcional". 

REBEL·LIÓ A LES AULES

Així, alumnes i professors  han fet la seua particular
rebel·lió contra la calor en les aules. Les xarxes socials han
llançat un missatge que encoratja als estudiants de
Secundaria a no entrar a classe en els instituts. Aquesta
vegada, les xarxes socials no han servit per a convocar als

joves a un macrobotelló, sinó per a instar-los a seguir amb la
rebel·lió estudiantil iniciada la setmana passada contra la
consellera d'Educació, María José Catalá, i la seua polèmica
idea d'avançar l'inici del curs escolar. Disposats a donar
guerra, durant la jornada de diumenge, un missatge anònim
va arribar per telèfon mòbil a tots els racons de la Comunitat
Valenciana convocant els adolescents que cursen
Secundària a concentrar-se a la porta dels instituts. «No
entreu als vostres respectius instituts, quedeu-vos en les
portes a l'hora d'inici de classes», indica literalment el SMS
que va circular a través d'una popular aplicació gratuïta. El
missatge va córrer com la pólvora de mòbil en mòbil,
convidant als seus usuaris, a més, a «dur un termòmetre»
per a «fer un seguiment de les temperatures durant l'horari
de classes». Amb els resultats obtinguts, s'indica als
estudiants que han de «redactar un escrit en nom de tot
l'institut» dirigit a la Conselleria d'Educació, on es constaten
les altes temperatures que es vénen suportat en les aules
des que va arrancar el curs escolar el passat 3 de setembre.
El missatge de text conclou que l'informe amb les marques
registrades en els termòmetres, així com un vídeo que
constate la protesta a les portes dels instituts «seran lliurats
en Conselleria durant la manifestació del dijous 18», en
relació a la mobilització -amb vaga inclosa- convocada pel
Sindicat d'Estudiants para dimecres que ve en les tres
capitals de província. Aquesta convocatòria anònima se
suma a les mobilitzacions de la setmana passada per a
exigir mesures que pal·lien les temperatures en l'interior dels

text REDACCIÓ

Sufocant inici escolar amb més de 35º a les aules

En partit de pretemporada disputat el passat cap de
setmana, molt igualat al llarg dels 60 minuts, i amb
novetats en les dues plantilles, el BM Vinaròs es va
imposar a l'Hándbol Benicarló per 30-24. Es va jugar a la
pista 2 del Pavelló Municipal davant un centenar
d'espectadors. 

El millor físic dels vinarossencs va pesar en la recta final
del partit per a decantar la victòria al seu favor. Tots dos equips
van donar bones sensacions de cara a la nova temporada.
Per la seua banda el sènior femení Baix Maestrat Benicarló,
en el segon partit de pretemporada, va caure derrotat en la
pista del CH Tortosa per 24-14. En la primera part es van
veure bastants errors, sobretot en atac, la qual cosa va
permetre a les tortosines prendre un bon avantatge. Després
del descans, malgrat la reacció de les benicarlandes, millorant
en defensa, es va escurçar el marcador, però el poc treball

físic efectuat els va acabar passant factura i de nou les de
Tortosa van tornar a incrementar el marcador. Dimarts, el
cadet femení de l’Handbol Benicarló, viatjarà per a jugar un
altre amistós a la pista de l'UDE Betxí. 

text i foto VICENT�FERRER

El BM Vinaròs es va imposar a l’Handbol Benicarló en diversos partits amistosos 

Club La Vall 1, Benicarló 2 (Sergio y Pitu).
Vinaròs 3 (Xavi Moles y Sergi 2), Castellón B 0
Borriol 3, Vall de Uxó 0

Nules 0, Onda 1
Puçol 3, Benicasim 1
Alcora 1, Almassora 2
Sagunt 0, Alqueries 1
San Pedro 2, Massamagrell 1
Torreblanca 0, Borriana 0

text i foto VICENT�FERRER

Futbol Regional Preferent, resultats de la segona jornada
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L’Escola de Ciclisme de la UC Benicarló
aconsegueix  cinc podis a Betxí

Nova reunió de l'Escoles Provincials de Ciclisme, en
aquesta ocasió a Betxí, on va acudir l'equip de la Unió
Ciclista Benicarló. Els joves ciclistes van aconseguir
pujar cinc vegades al podi. La millor, Daniela Grañana,
que va guanyar la seua prova; Marcos Alonso i Sara
Grañana van acabar segons; mentre que Andrea
Grañana i Raúl García van pujar a l'últim esglaó del
calaix.

Amb baixes es va desplaçar el CC Deportes
Balaguer a la reunió de les Escoles de Ciclisme de
Betxí

El Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló es va
desplaçar a la localitat de Betxí per a participar en la penúltima
prova de les Escoles de Ciclisme de Castelló. 

Van acudir la meitat de components de l'escola, atés que
per malaltia uns, i sobretot Serban Petrescu, que va patir una
forta caiguda en la prova de Vila-real trencant-se el braç, per
la qual cosa es perdrà la resta de temporada. Des d'ací donar-
li ànims de part de tots els seus companys, entrenadors i
pares. En relació a la prova es va lluitar en diverses
categories, però no va estar la sort de la nostra part tot i que
es va fer el que es va poder, destacant el primer lloc d’Hugo
Beser en la seua categoria.

Classificacions:

Principiants
Andrés Sanabdón, 12é gimcana, 7é carrera.
Judit Mulet, 5a gimcana, 10a carrera.
Izán Monroig, 4a gimcana, 6é carrera.
Alevins
Hugo Beser, 8é gimcana, 4t carrera i 1r primer any.
Carla Pruñonosa, 9a gimcana, 12a carrera.
Infantils
Paco Vidal, 12é gimcana, 11é carrera
Isabel Balaguer, 5a gimcana, 9a carrera.

CICLISME
text i foto VICENT�FERRER




