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Dissabte 22 de Setembre, com
ja es va fent tradicional als
començaments de la temporada,
el club Natació Benicarló va
participar en una ruta a peu
organitzada per la secció de
senderisme que dirigeix Xavier
Sospedra.

Els camins escollits, en aquesta
ocasió, els varen portar pels bonics
paratges que envolten
l’embassament del riu Sènia. Un
bon grup de nedadors i
simpatitzants del club va seguir la
ruta que enguany els va proposar
Sospedra, gaudint del bon temps
que encara fa aquests dies.  Va ser
una agradable jornada de
germanor inclosa dintre de les
diverses activitats lúdiques i esportives que s’organitzen com a
preparació per a començar, plens d’energia i força, les
primeres competicions. Enguany, dintre dels objectius de la

temporada 2014-2015, hi ha el d’aconseguir retornar a la
primera divisió autonòmica i també el de classificar nedadors
de totes les categories d’edat per als campionats nacionals.

EL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ ORGANITZA UNA RUTA SENDERISTA

text i foto CNB
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Comença el curs polític a Benicarló amb l'horitzó
posat en les pròximes eleccions municipals que ja tenim
molt a la vora. Des de La Veu hem pensat que seria bo
centrar-nos, abans de començar amb les travesses de
candidats, nouvinguts i defenestrats de les llistes
electorals, a repassar una mica algunes de les promeses
que els nostres governats ens van fer a les últimes
municipals. Tirant mà d’arxiu, ens hem dut prou
sorpreses, tantes que no caben en aquest número, així
que el consell de redacció d'aquesta revista ha decidit
que es faran diversos lliuraments al llarg del present
hivern. Més que res perquè els nostres dirigents tinguen
clar que recordem les seues promeses. Com també que
aquestes es fan per a complir-les. 

LA REGIDORIA ESTRELLA DE LA LEGISLATURA? 

Ens ho van vendre com la panacea contra la crisi
econòmica: la Regidoria de Promoció Econòmica. La
regidoria que ens anava a redimir de la pobresa i ens anava
a traure les castanyes del foc als ciutadans i a les empreses
del municipi. La realitat, per desgràcia, ha estat ben distinta.
Molts benicarlandos pateixen el flagell de la penosa situació
econòmica a les seues cases. No arriben a final de mes, i
alguns, desgraciadament,... ni a principi. L'atur segueix sent
una xacra que no ha parat de créixer en tota la legislatura.
Però ens la van vendre. 

“El Partit Popular de Benicarló engegarà una regidoria de
Promoció Econòmica i Ocupació en la pròxima legislatura. El
seu objectiu serà lluitar contra la crisi econòmica potenciant
la creació d'ocupació i el suport a les empreses locals.
Marcelino Domingo, candidat a l'ajuntament dels populars,
va recordar que “les empreses són un puntal econòmic
important de la ciutat i si van endavant és ocupació, que és
el que necessiten els benicarlandos”. El futur regidor de
l'àrea, Juan Manuel Urquizu, va anunciar que “engegarem
diversos plans d'ocupació i rellançarem la marca Benicarló
tant a nivell empresarial com turístic”. El candidat va
assegurar que els populars a més donarien suport a la
formació com un dels punts clau per a la creació d'ocupació,
alhora que estarien atents a la creació de noves
infraestructures necessàries per als empresaris. Urquizu es
va mostrar disposat que l'ajuntament es convertisca en “el
catalitzador de les necessitats de la ciutat”, pel que fa a la
creació d'ocupació, ajudant a “posar les bases perquè es
puguen desenvolupar empreses”. El candidat popular
concloïa assegurant que una de les mesures necessàries
per a crear ocupació era “ampliar el sòl industrial de la
ciutat”. 

Ni sòl industrial, ni creació d'ocupació, ni rellançament de
la marca Benicarló. Aigua de borraines. L'única cosa que
s'ha fet són alguns plans de formació i poca cosa més. Però
això és fam per a demà atés que els que reben la formació
no han estat recol·locats com treballadors en sectors actius.
Només una dada, al setembre del 2011, a Benicarló havia

text REDACCIÓ

Mentides electorals a preu de saldo

L'equip sènior femení del
Baix Maestrat Benicarló va
participar dissabte passat en
un torneig triangular a
Almassora, en el qual es va
enfrontar al conjunt local i al
Castelló, sumant sengles
derrotes. 

En el primer partit
benicarlandes i castellonenques
van jugar un partit molt disputat
que es va decidir en la recta final
pel major poder físic dels orelluts,
amb un marcador final de 20-11. 

En el segon, contra
l'Almassora, les benicarlandes
van acusar el cansament de
jugar els seus dos partits seguits,
acabant perdent per 13-7. Tot i això, per al seu entrenador,
l'equip treballa bé i continua agafant forma, treballant els
sistemes defensius i atacants, de cara als partits de lliga. 

El cap de setmana vinent el sènior femení disputarà un
torneig quadrangular a Tortosa, en el qual participaren, a més
les amfitriones, dos equips d'Ascó.

text i foto VICENT�FERRER

Handbol: Mals resultats del sènior femení al triangular disputat a Almassora

El Club de Pesca Submarina i Apnea del
Maestrat, en col·laboració amb l'Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola, Marina Benicarló, i
l'Ajuntament de Benicarló han presentat la
celebració, el pròxim 12 d'octubre, del I Open de
Pesca Submarina Estació Nàutica Benicarló-
Peníscola. 

Aquesta serà la primera edició d'un concurs
d'aquestes característiques a la comarca del Baix
Maestrat, i amb ell es pretén mostrar una altra de les
activitats nàutiques que és possible practicar en el litoral
nord de Castelló, gràcies al Club de Pesca Submarina i
Apnea del Maestrat. La competició s'efectuarà amb
equips de tres pescadors, tindrà lloc en aigües del litoral
de Peníscola, Benicarló i Vinaròs de les 09.00 a les
14.00 hores. Una vegada finalitzada la competició, els
pescadors presentaran les seues captures en la zona
de pesatge, que estarà situada en el port esportiu de
Marina Benicarló, on tots els interessats i curiosos
podran delectar-se de les captures obtingudes pels
esportistes. L'organització espera l'assistència dels
millors pescadors autonòmics, per la qual cosa amb tota
seguretat es podrà veure un bon espectacle. Finalitzat
l'esdeveniment, tots els participants amics i
col·laboradors es reuniran a la Brasería del Port per a
menjar i fer el lliurament de trofeus.

text VICENT�FERRER

Presentat el I Open de Pesca Submarina “Estació Nàutica Benicarló-Peníscola”

pescasubmaestrat@gmail.com
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2.307 persones sense feina. Llavors la població total al
municipi era de 26.553 habitants. Aquest 31 d’agost de
2014, es trobaven registrades 2.384 persones a les llistes de
l'atur. I els empadronats en el municipi han descendit a
26.307 habitants. Per tant, les dades, senyor regidor
Urquizu, demostren que poc, o no res , s’ha fet per a la
creació d’ocupació al municipi. O que el que ha fet, si s’ha
ha fet, no ha donat cap mena de fruit. Menys habitants... més
aturats. I això són dades reals!

ELS RODALIES SEGUEIXEN RODANT... NO SABEM
PER ON 

De riure i de vergonya és el tema de les Rodalies. Ni en
una, ni en dues, ni en tres legislatures s'ha solucionat el
tema. Recollides de signatures d'usuaris, manifestacions,
reclamacions. I ni cas. En les últimes municipals van ser els
diputats provincials del Partit Popular qui va fer de les
protestes la seua bandera. El nostre heroi particular,  Jaime
Mundo va assegurar que el seu grup en les Corts
Valencianes seguiria reclamant l'arribada de trens de
rodalies al Baix Maestrat. Mundo va puntualitzar, en plena
campanya electoral,  que “és un servei necessari. Des de les
Corts Valencianes ja hem realitzat diverses iniciatives que
permeten la prestació d'aquest servei en el nord de la
província”. Malgrat això, encara estem esperant l'Estudi de
Viabilitat que el Ministeri de Foment es va comprometre a
realitzar abans de donar el vistiplau a la proposta dels
diputats en les Corts. A més, segons el propi Mundo, el
govern valencià havia de dotar econòmicament el projecte
perquè es convertira en una realitat.

A nosaltres ens toca ara, vista la poca memòria, recordar-
li al diputat a Mundo que en quatre anys ningú se n’ha
recordat ni de dotar econòmicament el projecte ni de portar-
lo endavant. Per al popular Mundo “és molt important tenir
unes Rodalies dignes, tant per a treballadors com per a
estudiants”. Tant és així que al Baix Maestrat seguim sent
indignes de tenir-ne. Per a la Generalitat Valenciana seguim
sense existir, malgrat tenir al nostre “gran” diputat, Jaime,
quatre anys en un escó de les Corts Valencianes. Tantes i
tantes coses com ha fet en tot este temps. I és que... el cotó
no enganya.

ve de la pàgina anterior

Dissabte passat, el nostre estimat C.D.Benicarló es va
desplaçar fins a la pintoresca ciutat de Castelló de la
Plana per tal de verificat el seu partit, tercera jornada,
contra el Club Deportivo Castellón S.A.D. "B".

Això de la lletra B vol dir que es tracta del segon equip del
club, abans anomenat Castellón Amateur. Es veu que aquell
equip que va arribar a militar a la primera divisió al llarg d'unes
quantes temporades, ben justet s'ha aguantat a la tercera
divisió. Lo seu relleu ha estat arreplegat per un altre equip que
ara està a la primera divisió y està ubicat a un poble a pocs
kilòmetres d'allò que es diu "capital de la província". Diu lo
papa que el senyor Roig  va anar primer a oferir el projecte als
orelluts -que així són coneguts els aficionats castellonencs-
però aquests no van voler saber-ne res i aquell home va anar
al poble del costat, on un senyor anomenat Llaneza els va
rebre amb els braços oberts. Jo això no sé si és veritat o
només una llegenda inventada pel papa, però la deixo caure
ací, dins d'aquest mosaic esportiu, perquè avui em centraré
exclusivament en allò que interessa als lectors d'aquesta
pàgina. Ara, la dura realitat és que un equip que va comptar en
les seues files amb jugadors com Manolo Clarés o el mateix
Vicente del Bosque, es troba enfonsat a un grup de la tercera
divisió, molt lluny d'aquells temps de glòria quan passejava la
seua samarreta blanca i negra per tots els camps de l'estat.
Ara, en canvi, un equip que un il•luminat va batejar com
"submarí" es troba prou consolidat a la primera divisió.

El partit es va jugar dissabte per la tarde, a les sis i mitja.
L'escenari no podia ser un altre que el famós i, com diria un
antic col•laborador d'aquesta publicació, mític camp del
Castalia. Quan es veuen totes aquelles graderies tan buides fa
fredat. Sembla que s'estiga jugant un partit a porta tancada o
que siga un entrenament. I això precisament és el que va

passar. Aquell gran estadi, tot buit, amb els jugadors i unes
cent cinquanta persones a la graderia. Amb un ambient encara
més gelat que quan es juga a un camp dels habituals.

El partit va ser d'un domini, total i aclaparador del Benicarló,
amb moltes ocasions. Un arbitratge fastigós, sempre tirant cap
als locals. Allò que es diu de "árbitro casero". Al final ens vam
empotar un puntet cap a casa. Dos desplaçaments quatre
punts, no està malament.

Però jo, estudiant de periodisme, no puc deixar passar per
alt una crònica que he llegir a un lloc que es diu Golsmedia.
Està signada per un ignorant que no en té ni idea de res.
Aquest indocumentat comença dient que cap dels dos equips
encara no coneixia la victòria. Això si que és periodisme del
bo. El gran Puyal s'agenollaria al seu davant per la seua
professionalitat i documentació. Es pot ser més capsigrany?
La resposta és que si, que aquest element encara té molt de
recorregut. Afegeix, amb la seua clarividència i visió de futur,
que tots dos equips ho passaran molt malament aquesta
temporada. Jo, expert en periodisme, també puc vaticinar que
el seu futur està més negre que els mugrons de la Margot. En
el súmmum de la seua estupidesa, proclama que el CDB està
més prop de perdre la categoria que de mantenir-se. Pel que
he pogut esbrinar, la crònica l'ha perbocat un d'Alcalà que se
les dona de periodista.

Diumenge que ve, a partir de les sis de la tarde, rebem el
Massamagrell, que es troba a la part baixa de la classificació,
cosa que no ens diu res perquè només s'han jugat tres partits.

Altres notícies d'interès que diu el papa que he de posar per
tal d'arrodonir aquesta crònica tan professional que he fet. 

El Vinaròs va perdre a casa conte al Borriol, que va jugar
gran part del partit amb deu jugadors.

El Càlig va guanyar al camp de l'Alcalà per dos a quatre.
Recordem que a l'equip gaspatxer ha hagut un important
desembarcament de gent que fa dues temporades estaven al
nostre club. El papa em diu que fique més coses, però jo soc
pacífic i no ho faré.      

text VICENT T.�PERIS

ANEM SUMANT
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LOCAL ESPORTS COMARCALS

La Regidoria de Benestar Social s'ha
afegit als actes que tindran lloc aquest
diumenge per celebrar el Dia Mundial
de l'Alzéimer. Esports Arín ha entregat
un xec de 419 euros a AFA Benicarló en
concepte de les inscripcions de la Volta
a Peu de la Dona que es va organitzar el
passat mes d'abril.

Amb motiu del Dia Mundial de
l'Alzhéimer que se celebra aquest
diumenge 21 de setembre, la Regidoria de
Benestar Social ha volgut donar suport als
actes que s'han organitzat a la Unitat de
Respir de Malalts d'Alzhéimer de
Benicarló, a través de l'associació que la
gestiona, AFA Benicarló. La regidora,
Sarah Vallés, ha volgut posar en valor el
treball que es realitza des de la Unitat de
Respir i ha demanat a les administracions "que no obliden la
importància que té la prevenció i l'atenció en malalties com
l'Alzhéimer". Per la seua banda, la presidenta de l'associació
AFA Benicarló, Mari Carmen Vives, ha incidit en la necessitat
de cuidar no només les persones malaltes, sinó també els
familiars que se'n fan càrrec.

Les activitats que ha organitzat l'associació per al
diumenge començaran a les 12.30 hores amb una globotada,
seguida de la lectura d'un manifest que reivindica la qualitat de

vida de les persones afectades per aquesta malaltia. Després
s'ha organitzat un dinar de germanor i ja a la vesprada hi
haurà animació per als usuaris i també per als familiars.

Aprofitant la presentació dels actes de diumenge, el gerent
d'Esports Arín, Carlos Ortiz, ha entregat a la presidenta d'AFA
Benicarló un xec per valor de 419,50 euros, que correspon a
la quantitat que es va recollir de la inscripció de les 713 dones
que van participar en la I Volta a Peu de la Dona que es va
celebrar el passat 6 d'abril a Benicarló.

text REDACCIÓ

L'Ajuntament dóna suport al Dia Mundial de l'Alzhéimer

A pocs dies que es dispute
la I Enduro MTB Morella
Singletracks, els treballs
s'intensifiquen i ja es van
coneixent més detalls
organitzatius. 

Fins al moment, més de 135
bikers s'han apuntat a aquesta
espectacular prova i l'alt ritme
d'inscripcions que s'està
registrant els últims dies, fa
preveure que el nombre pot
augmentar de forma important. 

Aquesta competició s’ha
convertit en la primera prova
d'aquesta modalitat que es
disputa en sòl valencià amb el
reconeixement de la Federació de Ciclisme de la Comunitat
Valenciana. Aquesta prova tindrà lloc els dies 4 i 5 d'octubre i
combinarà l'esport amb el patrimoni de la ciutat, com per
exemple el descens que es realitzarà des del més alt del
castell, i els seus paisatges tan idonis per a la pràctica de
l'enduro. Les inscripcions estan obertes fins al 30 de
setembre, encara que els participants que la formalitzen
abans del dia 25 tenen un preu més reduït. 

El regidor d'esports de l'Ajuntament de Morella, Amadeu
Bordás, destacava que “estem organitzant una prova molt
important, que es convertirà en la primera competició que es
disputa en aquesta modalitat a la Comunitat Valenciana, i
esperem que siga tot un èxit per a convertir a l'Enduro Race
Morella Singletracks en un referent de l'enduro a nivell
nacional”. A més, va afegir, “s’està treballant per a fer una
competició espectacular amb descensos pel casc urbà, des
del més alt del castell, i recorreguts cronometrats per senda,
que faran que Morella respire un gran ambient biker el primer
cap de setmana d'octubre”. En aquest sentit, cal assenyalar
que en la jornada del dissabte tindrà lloc el descens urbà, des
del castell fins a l'exterior de les muralles. Aquest tram no
puntuarà per al resultat definitiu, però sí per a organitzar
l'ordre d'eixida de les quatre especials del dissabte. Aquestes
es disputaran entre Morella, Torremiró i Xiva. 

Voluntariat 
Des de l'organització també es fa una veu a la participació

dels veïns i veïnes en la prova a través del voluntari. En la
pàgina oficial de la prova, www.morellaendurorace.com, hi ha
un formulari que es pot emplenar per a viure la competició des
de dins. Aquest aspecte és molt rellevant per al correcte
funcionament de la I Enduro Race Morella Singletracks. 

Bikers de primer nivell 
Entre els més de 135 bikers que ja s'han inscrit per a la

prova, hi ha participants de primera línia de l'enduro nacional,
com José Antonio Díez Arriola. Tot fa presagiar que la I Enduro
Race Morella Singletracks comptarà amb un altíssim nivell, en
tots els sentits. 

En definitiva, el 4-5 d'Octubre del present any, els
afeccionats al MTB més lúdic i autèntic tenen una cita
inexcusable a Morella. El circuit programat serà una mostra de
l'enorme domini dedicat a l'enduro i a l'all mountain que
constitueix la zona. La celebració d'aquesta competició, al
costat de la de la Mediterranean Xtrem, suposa la confirmació
de Morella com a destinació de referència dins del BTT a nivell
nacional.

text VICENT�FERRER 
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Èxit d’inscripcions de la I Enduro Race Morella Singletracks

Els socialistes de Benicarló proposen habilitar les
dutxes del menjador social per a millorar la qualitat de
vida dels seus usuaris. 

La portaveu Xaro Miralles i la regidora Filo Agut que han
entrat la seua proposta pel Registre de l'Ajuntament,
consideren que "es tracta d'unes instal·lacions desaprofitades
i podrien oferir un millor ús als col·lectius més desfavorits que
acudeixen al menjador social". La proposta té com objectiu
"proporcionar un recurs bàsic a persones en risc d'exclusió
extrema", ha dit Miralles, qui agrega que "disposarien d'un
servei que demanden, atès que molts d'ells manquen
d'habitatge i alguns de subministrament elèctric i altres serveis
bàsics en les seues cases". A més, la mesura pretén
"promoure la reinserció social dels usuaris del menjador social
i millorar les seues condicions físiques, psíquiques,
higièniques i sanitàries". 

La proposta no requereix de grans inversions
econòmiques, atès que "en l'actualitat, les dutxes del
menjador social ja estan construïdes però es troben en desús
i per tant, desaprofitades", ha indicat Xaro Miralles. El grup

socialista de Benicarló recorda que els últims informes
publicats per Creu Roja i Càrites reflecteixen que l'índex de
pobresa, malnutrició i precarietat segueixen sent elevats "i no
hi ha indicadors que facen pensar que la situació vaja a
canviar a curt termini" , indicà Xaro Miralles. "Una situació que
s'ha vist augmentada per les polítiques de retallades en l'àmbit
social del Partit Popular en la nostra Comunitat". Els
socialistes de Benicarló presenten aquesta proposta en la
seua aposta "clara i decidida" per garantir un serveis de
qualitat bàsics per a tots i per implantar mesures de suport
contundents als més desfavorits".

text NATÀLIA�SANZ  foto VICENT�FERRER

DUTXES EN EL MENJADOR SOCIAL
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ESPORTS LOCAL

L'alcalde ha entregat a la
família d'Àngel Rodríguez de
Mier un exemplar de l'Auca de
Tolo i Mar en reconeixement a
la figura de l'autor del conte i
benicarlando d'adopció. L'auca
i els retallables dels gegants es
repartiran dissabte durant la
segona edició d'AvivaJoc, la
Festa del Joc i del Joguet en
Valencià.

La presentació de l'Auca de
Tolo i Mar que s'ha editat per a la
segona edició d'AvivaJoc s'ha
convertit en un xicotet però
emotiu acte d'homenatge a Àngel
Rodríguez de Mier (Girona 1944-
Benicarló 2013), autor del conte
Tolo i Mar, que ha estat la font
d'inspiració per a elaborar
aquesta auca protagonitzada
pels dos gegants de Benicarló.
Tant l'alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo, com la regidora
de Normalització Lingüística, Sarah Vallés, han recordat la
figura d'aquest benicarlando d'adopció que es va implicar
activament en la vida política, acadèmica, social i cultural de
Benicarló, mogut sempre per la seua capacitat de sorprendre's
i per la seua passió per la vida.

L'alcalde ha volgut entregar personalment un exemplar de
l'auca a la vídua i filla de Rodríguez de Mier com a
reconeixement a la figura d'un home que va contribuir de
manera determinant en la construcció de la consciència
col·lectiva de la comarca a través de l'escriptura, com a
articulista i com a biògraf de personatges que han recorregut
bona part de la nostra història.

L'auca, que es repartirà a tots els xiquets i xiquetes de
Benicarló el proper dissabte 27 de setembre durant la segona

edició d'AvivaJoc, la Festa del Joc i del Joguet en Valencià, es
presenta en un format de carpeta, on s'inclouen també les
siluetes dels gegants Tolo i Mar, que es poden pintar i retallar.
Les il·lustracions són obra de l'artista benicarlanda Saida
Porres.

A banda d'altres tallers i actuacions, durant la tarda del
dissabte els xiquets i xiquetes podran jugar amb els gegants
durant la cercavila que començarà a les 18.00 h i farà un
recorregut des de la plaça de Sant Bartomeu, pel. c. Major, c.
de Sant Joan, c. de Sant Jaume, c. de les Salines, fins a
arribar al c. de Sant Joaquim, al davant de la Casa del
Marqués. Allà els gegants pararan i faran de models perquè
els xiquets i xiquetes puguen pintar i retallar les siluetes dels
gegants en el taller «Juguem amb els gegants».

Benicarló recorda la figura de Rodríguez de Mier
amb l'edició de l'‘Auca de Tolo i Mar’

text  REDACCIÓ

Diumenge passat 21 es va celebrar l'última prova de la
temporada de les Escoles Provincials de Ciclisme a
Benicàssim. 

Amb quasi tots els seus alumnes es va presentar a la cita
el Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló. Ressenyar
un nou triomf d'Hugo Beser i els dos podis d'Izan Monroig en

carrera i gimcana. Ara sols falta  la clausura de la temporada,
que se celebrarà en Rosell diumenge que ve 28. També
s'acomiada de les escoles Isabel Balaguer, ja que el pròxim
any competirà en cadets.

Classificacions

Promeses primer any:
Miguel Moreno, 22é gimcana i 20é carrera.
Alexandra Petrescu, 14a gimcana i 12a carrera.

Promeses segon any:
Pablo Moreno, 8é

gimcana y 7é carrera.

Principiants:
Andrés Sanabdón, 8é

gimcana i 12é carrera.
Judit Mulet, 10a gimcana i

15a carrera.
Izán Monroig, 3r gimcana i

2n carrera.

Alvins:
Hugo Beser, 14é gimcana

i 3r carrera (1r de primer
any).

Carla Pruñonosa, 11a
gimcana i 12a carrera.

Infantils:
Paco Vidal 9é gimcana i

15é carrera.
Isabel Balaguer, 11a

gimcana y 14a carrera.

text i foto VICENT�FERRER

El Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló en l’última prova de les
Escoles Provincials de Ciclisme celebrada a Benicàssim

En l'última prova de la temporada, els
integrants de l'Escola de Ciclisme de la Unió
Ciclista Benicarló, en la prova que tancava el
calendari provincial i celebrada diumenge
passat, van arriscar tot just per a mantenir les
seues posicions en la classificació general.

Classificacions
Daniel Grañana, 1r carrera i 4ª gimcana.
Andrea Grañana, 4a en carrera i 10a en gimcana.
Marcos Alonso, 2a en carrera
Marc Arnau, 4t en carrera i 5é en gimcana.
Sara Grañana 2a en carrera i 7a en gimcana.
Raúl García, 3r en carrera i 4º en gimcana.

text i foto VICENT�FERRER

La Unió Ciclista Benicarló va arriscar tot just
per a mantenir les seues posicions en la prova de Benicàssim
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Les tempestes ens han visitat
esta setmana, deixant plutges de
consideració al nostre terme
municipal. 

Els seixanta litres que van caure
dilluns en poc més de dues hores,
causaren problemes al trànsit rodat. El
CEIP Àngel Esteban, a més, va haver
de ser desallotjat per inundació. Però
no tot són maleses. «La gran
desitjada», com va qualificar el
secretari general de La Unió de
Llauradors, Ramón Mampel, a l'episodi
de precipitacions, permetrà estalviar
dos regs en els cítrics i millorarà el
calibre de la taronja. No obstant això,
com adverteix el líder, no permetrà
recarregar aqüífers ni recuperar l'estat
dels embassaments de la província
perquè «l'aigua ha arribat
principalment a la costa». Amb tot, el
sector agrícola es mostra «satisfet» pel
comportament d'unes pluges que, a
diferència de València i Alacant, on la
pedra ha causat pèrdues de 13,5
milions d'euros, ha estat molt beneficiosa per al regadiu.  El fet
que les precipitacions es concentren en tan poc espai de
temps tampoc és positiu per a l'agricultura perquè «el terreny
és incapaç d'absorbir tal quantitat d'aigua en poc temps», va
explicar Mampel. 

La Comunitat Valenciana ha viscut els seus últims dotze
mesos –des del 1 de setembre de 2013 fins al 31 d'agost de

2014– «més secs» des de l'any 1950,
amb una precipitació mitja de 213,4 l/m2
, mentre que la mitjana climàtica del
període normal 1981-2010 és de 507
l/m2, el que suposa un dèficit del 58 per
cent en el terme mitjà del territori, amb
gran diferència entre zones, amb més
pluges en el nord i menys en el sud de
l'autonomia. Així ho han exposat en una
roda de premsa el delegat de l'Agència
Estatal de Meteorologia (Aemet) a la
Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, i
el cap de Secció de Climatologia, José
Ángel Núñez Mora, que han destacat
enguany com un període
«extremadament sec» en el 78 per cent
de la Comunitat, «molt sec» en un 15 per
cent del territori, «sec» en un 6 per cent i
«normal» en l’1 restant, coincidint les
zones més humides amb el nord interior
de Castelló. Pel que fa a l'estiu climàtic
2014 –de juny a agost–, ha estat
«normal» tant en temperatura com en
precipitacions. Mentre que a Benafigos i
Castellfort s'han acumulat en el trimestre
més de 300 l/m2 i més de 200 a Morella
o Benassal. 

La climatologia assenyala que a l'estiu
es van registrar 16.440 descàrregues

elèctriques procedents de llamps en la Comunitat, amb el
màxim a Castelló, sobretot en’l Alt Maestrat, que juntament
amb el Maestat de Terol és la zona de major densitat de
descàrregues a Espanya. De les descàrregues, 12.312 es van
produir en la província de Castelló.

TEMPESTES

text NATÀLIA�SANZ foto REDACCIÓ

Recentment he llegit el llibre que és considerat la
màxima expressió literària de l'anomenada generació
beat: A la carretera, de Jack Kerouac (en una edició
de 1989 de l'editorial Pòrtic). Narra els diversos
viatges que el narrador, Sal Paradise, du a terme a
través dels Estats Units, durant diversos períodes
entre 1947 i 1950. Es tracta d'un llibre amb un clar
rerefons autobiogràfic, i darrere de cada personatge
hi ha un referent real, amics i companys de generació
de Kerouac, el més destacable dels quals és Dean
Moriarty, alter ego de Neal Cassady.

Narrativament, la novel·la és caòtica, ja que tot i
mantenir un ordre cronològic, no sembla tenir cap objecte
ni tema definit, com els mateixos personatges en la seua
fugida en cotxe per les carreteres americanes. Es tracta
d'uns viatges cap a enlloc, una boja fugida cap endavant
per simple odi a la quietud. "On anem, noi?", pregunta el
narrador al seu amic Dean; i aquest respon: "No ho sé,
però hem d'anar-hi". Així s'encadenen les diverses
vicissituds, converses, concerts, borratxeres, trajectes...
El viatge, sempre en cotxe, i la carretera, esdevenen
símbols de llibertat i de vitalisme, una via d'escapament
davant el desencís que proporciona la vida convencional.

El lector d'A la carretera acaba entenent el que, de
manera implícita, sembla voler indicar Kerouac amb la

descripció detallada d'aquests viatges desgavellats i
anàrquics: la vida és moviment perpetu, és rebel·lia,
trencament amb les formes de vida estables. Fins i tot
incloent el desequilibri mental del personatge de Dean,
màxima encarnació d'aquest esperit: el desordre com a
forma de vida, de vida que s'ha d'empassar d'un sol glop.
Tot i que en alguns moments la novel·la em recordava
Céline, pel component destructor de la societat que hi
subjau, no hi ha l'acritud ni el ressentiment d'aquest. Més
aviat, hi ha en la visió de la vida que ofereix Kerouac certa
innocència, una certa mística del vitalisme i la llibertat,
unes modulacions que expliquen que es considere els
beats com antecedents del moviment hippy.

En A la carretera es pot trobar l'origen de diversos
mites narratius nord-americans, popularitzats
posteriorment pel cinema. La novel·la és, per la seua
estructura, un clar antecedent de les road movies que
s'expandirien a partir dels anys seixanta, amb les
mateixes implicacions de vitalisme i llibertat. Hi ha la
mitificació del jazz com a música que serveix de banda
sonora a aquesta concepció vital. Contribueix també, tot i
la seua voluntat iconoclasta, a una visió mítica dels Estats
Units, anomenats quasi sempre "Amèrica", amb cert to
èpic, gairebé tel·lúric, i unes descripcions impactants del
paisatge nord-americà.

Una novel·la fonamental, fundacional en cert sentit,
origen i punt de partida de molts elements que han
conformat la cultura dels EUA al segle XX. I, per tant,
també la nostra.

La vida, a la carretera

text  CARLES�LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

Neal Cassady 
i Jack Kerouac, 

el 1952.

La Campanya Esportiva d'Hivern incorpora enguany
una llarga llista d'esports per a tots els gustos i edats,
amb ofertes i horaris ampliats. Les inscripcions, que ja
han començat, estaran obertes fins que s'acaben les
places.

La Regidoria d'Esports continua apostant per la conciliació
de la vida laboral i familiar i ha aconseguit incrementar la ja de
per sí àmplia oferta d'activitats que programa anualment en la
Campanya Esportiva d'Hivern. La campanya per al curs 2014-
2015 inclou activitats esportives per a adults (com gimnàstica
per a la tercera edat, ioga, tai-txi, dansa del ventre, pilates,
aeròbic o box-pump, entre moltes d'altres), i activitats
aquàtiques (step, aiguagim, abdominals, etc.). A més, proposa
tota una gama d'esports federats que es poden practicar a

través dels clubs esportius locals, activitats en el mitjà natural,
cursos de natació, esdeveniments puntual i competicions
populars i, com cada any, tota l'oferta d'Esport Escolar per a
primària i secundària.

Tota aquesta informació apareix en una guia que ha editat
la Regidoria d'Esports que inclou, a més, els horaris del servei
GADE (Gabinet d'Ajuda a l'Esportista), un servei de
rehabilitació i fisioteràpia per a tots els usuaris de les activitats
de la Campanya Esportiva d'Hivern.

Respecte al Esport Escolar, les guies amb el fullet
d'inscripció es repartiran a partir del 15 de setembre. Els pares
tindran fins divendres 26 de setembre per poder lliurar-les en
els centres escolars o a l'Ajuntament. Els llistats d'admesos es
faran públics la setmana del 29 de setembre i les activitats
començaran el 6 d'octubre. Enguany, a més, en la guia també
trobareu informació sobre la reserva de les instal·lacions
esportives municipals per a ús lliure.

Arranca la Campanya Esportiva d'Hivern amb ofertes i horaris ampliats

text  i foto REDACCIÓ
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La segona entrega de distintius
Sicted ha estat per a 8 empreses i
serveis de Benicarló que han implantat
aquest sistema de qualitat en el primer
semestre de l'any. L'alcalde i el director
general de Turisme han presidit l'acte.

Aquest matí ha tingut lloc la segona
entrega dels distintius del Sistema Integral
de Qualitat Turística en Destinació
(Sicted). El director general de Turisme,
Sebastián Fernández, acompanyat de
l'alcalde, Marcelino Domingo, i la regidora
de Turisme, María Ortiz, han entregat els
reconeixements a les 8 empreses i serveis
que han implantat aquest programa de
qualitat en el primer semestre de l'any
2014. Els establiments reconeguts amb el
distintiu Sicted són: Heladería Costa
Dorada, Heladería La Jijonenca i Tot Benicarló. A més, també
s'ha lliurat el distintiu a la Tourist Info, les platges de la
Caracola, la Mar Xica i el Gurugú i a la Policia Local de
Benicarló. El director general de Turisme i l'alcalde han
felicitat a tots els presents i han agraït la implicació de les
empreses benicarlandes en aquest projecte i el compromís
dels sectors i subsectors turístics per tal d'oferir cada dia un
millor servei al turisme que ens visita. A més, segons ha
constatat Sebastián Fernández, el Sicted "és un dels

elements que ens permet diferenciar-nos dels competidors i
fidelitzar els nostres visitants." 

Cal recordar que el municipi de Benicarló es va adherir el
juny de 2012 al Sistema Integral de Qualitat Turística en
Destinacions, Sicted. A la Comunitat Valenciana, són 20 les
destinacions que avui dia estan adherides al programa però la
voluntat de la direcció general de Turisme és incorporar quatre
municipis més durant aquest any 2014.

text i foto REDACCIÓ

Empresaris i serveis de Benicarló reben el distintiu Sicted

Ja veu, em vaig equivocar d’una setmana en els
meus pronòstics. És un clàssic l’inici del curs
escolar. Com ho és l’Estel del Collet, la festa de
sant Antoni o les festes d’agost i com hauria de ser
el Nou d’Octubre. Això és el que tenim. La
Conselleria d’Educació se li’n fot la qualitat de
l’ensenyament, el que importa és fer mangoneos
per demostrar als potencials votants que ací som
capaços de posar al solc als mestres, una colla de
dropals desagraïts que tenen massa vacances i
que són en general pancatalanistes i de tendències
polítiques esquerranes. Sí, sí, que treballen amb
calor com qualsevol ciutadà honrat que es guanya
la vida dalt d’una bastida i que tinguen trenta dies
de vacances com a molt com la resta de mortals.
Què s’han pensat tots aqueixos que demanen
ràtios més reduïdes i que reclamen ensenyament
en valencià? Ja voran, ja. A més, ben pensat, per a
què aprofite que els xiquets vagen a l’escola si no
és perquè els pares puguen estar tranquils unes
hores? Per a què han de saber res per acabar sent
tots treballadors a temps parcial amb sous de
misèria? No cal saber tantes coses. I aquests
mestres, ja li dic senyora Garcia, ja està bé de
mamar-se-les tan dolces. L’any que ve, les
vacances que comencen el quinze de juliol i que
acaben el quinze d’agost. Com a molt. 

Aquesta setmana me n’he xalat d’allò més amb
els tafaners. El nostre poble dóna molt de joc.
Sempre dic que si ens posaren damunt d’un
escenari, si Benicarló fóra un escenari i la gent ens
poguera vore, seríem un dels millors sainets del
món. I no ho dic només per les falles, que més que
sainet són esperpent. Si fóra veritat això que
insinuen aqueixa colla de batxillers desenfaenats que l’alcalde
Domingo ja ha anat a fer-se la foto per al cartell electoral seria
–com deia aquell personatge de l’APM- de rècord Guines.
Buah! Ara dimiteixo, ara no dimiteixo, ara me’n vaig, ara em
quedo, ai no, que me’n vaig, però vull quedar-me que no tinc
on anar, què faré tot el dia, i això  no és tan difícil... Mares si
en governe la farina!..., i ella blanca que blanca i fina que fina. 

M’ha agradat moltíssim el dibuix de Xavier Burriel. No sé si
se’n recorda bé, però s’hi veu la plataforma Castor com si fóra
un robot, amb ulls i mil peus i a sobre dirigint la màquina
infernal un homenet amb una F majúscula dibuixada al pit del
jersei; és Florentino el de la décima amenaçant la població
que si no se li paguen més de mil milions d’euros tornarà a
posar en marxa el seu joguet i tornarà a provocar els
terratrèmols que ells vulga, que a ell i al seu Cristiano els és
igual que ací no han de vindre per a res. 

Com  m’agradaria que m’agradara la poesia. Sóc molt
amater en el tema i m’he quedat en alguns tòpics clàssics i no
he llegit, per exemple, Pérez Montaner. N’he sentit a parlar,
però no hi arribo. Entrevistes com la que li fa San Abdón a
aquest autor valencià són de les que prestigien una
publicació, encara que siga la seua. Enhorabona. 

Què més? Doncs es veu que han trobat unes quantes
plantes de marihuana, vint-i-quatre en total. Deu tindre
mercat, si no no en plantarien. I que deuen fer amb les herbes
aqueixes? Les cremen? O fan com feien abans amb el
molliconet i les porten a l’asilo? Per fer bonic al jardí, per no
res més, eh!

Quan escric això encara no ha arribat la ciclogènesi
explosiva o implosiva o gota freda o com es diga. Però aquest
també seria un tema dels clàssics, no troba senyora Garcia?    

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

text EL LECTOR



notes de premsa en la llengua de
l’imperi, que no direm avui que ja
estem calentets amb els de
Compromís... d'algunes cares
visibles, reciclades i
exvalencianistes parlant en castellà.
Qui encapçalava la llista del Bloc,
ara parla igual que els Fabra, Carlos
i Alberto Fabra. I el mateix trobem a
les actes dels seus círcols, que el
grup penja a Internet. Es veu que el
grup ha après bé quina és
l'estratègia d'adaptació al medi ací
al PaísValencià. Dir «Comunitat»,
«Generalitat» i «Govern», però no
disparar-ne ni una en la llengua dels
valencians. Així faran carrera, que
és del que es tracta, no?

Valenciano
I ficats en açò de la llengua, ja no

tenim aturall! Mireu la definició de
“valenciano” que al twitter ens envia
un dels nostres seguidors. Ep, sens
dubte, aquesta “bonica” forma
d’anomenar-nos que ens deixa com
el que som, una mena d’apèndix
madrileny, ens ha arribat a l’anima.
Ho podeu comprovar vosaltres
mateixos: «valenciano: dícese del
español que se habla con acento
valenciano en el levante español por
los españoles que lo habitan». Com
si fóra la mateixa lletra de l'Estatut!

VamPPirs
És tan alta l’estima que ens tenen

al veritable cap i casal valencià de
les espanyes que, us en deveu
haver adonat, fins i tot els mosquits
estan molt més actius últimament.
Els tafaners hem notat que aquests
insectes, passat l’estiu, han
proliferat més que els bolets en
tardor i que no donem l’abast amb
tona mena d’estris, ungüents, flits i
demés invents, per intentar repel·lir-
los. Però és que ni així! Només cal
que t’atures en algun lloc quan
surtes més crivellat que el Bin-
Laden quan el van trobar els
americans. No heu vist que les
xiques, una pura observació de
periodistes, és una realitat que es

veu, ni més ni menys, porten les
cuixes plenes de rogles rojos? Un
altre amic del twitter ens ha tret del
dubte en què ens trobàvem amb
una explicació completament
científica que ens ho ha deixat ben
clar: és que els mosquits també
s’han passat al costat fosc i
constribueixen a acabar la labor
dessagnadora que ha encetat el
partit del govern.

Va que ja acabem. I serà amb
una nova definició d'una realitat
antiga, una cosa com la que
pretenen fer a Podemos amb la
política. En aquests cas la fletxa
apunta al concepte falanchista
valencià, que queda com «Persona
que es pensa que és como Dios

manda però fa riure». I ve la cosa a
solc perquè diuen que uns quants
del falanchistes apichats dels de
dalt, residents per ací, han
manifestat la idea de canviar-li el
nom al carrer que és continuació del
carrer Major i que ens porta més
enllà del Sérvol i enfila cap Alcanar.
Tot i que segurament estaríem
d’acord que millor seria que aquest
carrer tinguera un nom més adient,
tenint en compte com ens estimen a
l’altra banda del barranc
d’Aiguaoliva, no creiem que fóra
adequat retornar-li el nom anterior
de José Antonio. Potser millor seria
apostar per un nom més asèptic...
com ara, per exemple, carrer de la
Independència. Així, com sona.

ve de la pàgina anterior
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Les activitats del Setrill 2014 - 2015 han començat i
quina millor manera de fer-ho que amb la nostra estimada
Maribel Gil. El rabo de toro amb pasta va ser de 5 estrelles
i la companyia d'inici de campanya, també. Gràcies,
Maribel. 

Des d'ací convidem a quantes persones estiguen
interessades a participar en les activitats que anem
programant i que publiquem en la nostra pàgina del facebook:
penyasetrill@gmail.com 

Us esperem.

Les activitats del Setrill 2014 - 2015

text  i foto PENYA�SETRILL



EL BENICARLÓ UNDERGROUND

LOCAL

la veu de Benicarló                                                                                                                            pàgina 9pàgina 12  la veu de Benicarló 

OPINIÓ

Herbetes
Sembla que això del conreu de la

“maria” (marihuana, més clarament)
s’ha posat de moda per aquestes
contrades. Si fa un parell de
setmanes parlàvem que la guàrdia
civil va enxampar una furgona que
sortia de forma accelerada i
sospitosa d’una finca amb un fotimer
de plantes estupefaents, ara, ací al
poble, acaben d'enxampar també un
parell de beneïts per la mateixa
qüestió. Aquests, en comptes de
tindre-les al camp, per si de cas,
s’havien muntat el viver al terrat amb
un total de vint-i-quatre cossiets ben
grandets. Però tampoc no s'han
lliurat de la diligència de la
benemèrita, que sembla té ulls, fins i
tot, als terrats de les cases. Està clar
que l’oloreta del cànnabis, sobretot
en l’estat de floració que estava,
devia col·locar el veïnat i fer saltar
totes les alarmes que allò no era
precisament un verger de
margaridetes de l’Índia. Com
tampoc no devia colar l'argument
que eren destinades al consum
propi. En fi, que les plantetes, d'una
en una, podrien passar, però tot un
hivernacle, doncs... De tota manera,
els de la benemèrita també podrien
fer una volteta pels terrats del poble
que, segur que alguna sorpresa es
podrien trobar. A vore, que no volem
ací dir que tots els benicarlandos
tenen un d'aquests sospitosos
vegetals al terrat, però més de tres
àvies o tiets confiats ¿no deuen
regar cada dia la planteta que els ha
deixat el nét perquè a casa no els
cap? Home, i tant que sí, i amb
carinyo!

Sintaxi de castor
La setmana passada parlàvem

del Projecte Castor, el responsable
dels pets pudents que fan tremolar
la terra i que no tenim massa clar
com acabarà, i aquesta setmana
podem corroborar, a partir de la
resposta que el govern central de
“Mariano y sus muchachos” ha
donat al grup Compromís, que la
cosa continua igual: tot apunta que
ho pagarem de la butxaca. Però, ara
no parlarem realment de Castor,
volem portar a la palestra la curiosa
nota de premsa d'aquest grup
anunciant la resposta del govern de
l’Estat. I és que, a banda de la
utilització del bilingüisme (vés tu per
on estos valencianets fan passes
enrere com els crancs en això de la
llengua i tiren per la vessant
castellana), la nota és també un
mener de frases on el que més es
troba a faltar és la concordança i no
parlem del fet de com no s’ha
d’utilitzar el traductor automàtic. Ara
per ara, els que redactem aquests
deslligos no sabem si l'amo del,
diguem-ne, «projecte editorial»
pensa incloure  l'original del

comunicat de
premsa de
Compromís, i
per això ens
veiem obligats
a donar-vos
una mostra de
l ' a n à l i s i
traductològica
a què em
sotmès la nota

bilingüe dels de Baldoví. Mireu
casos curiosos:

al identificar con más detalle las
estructuras

El Gobierno responde, respecte a
qué medidas piensa adoptarse...

su coportavoz Carles Mulet ha
valorado

//
en identificar amb més detalli les

estructures
El Govern respon, respecte a

quines mesures pensa adoptar-se...
la seva coportaveu Carles Mulet

ha valorat 

Per si no n'hi havia prou amb
aquesta exhibició impròpia d'un
partit que està ple de mestres i
mestrets i de gent molt treballadora,
després va arribar la nota particular
de “la seva coportaveu Carles
Mulet (!). Aquest text no era més
que un centó -en vulgar un refregit-
del comunicat anterior però amb
menys destresa lingüística si cap.
Ací podem trobar anacoluts -vulgar
monstres sintàctics- de la mida de la
plataforma Castor, com el que
copiem. I no direm res més. Proveu
de llegir i entendre açò:

“El diputat en Congrés per
Compromís, Joan Baldoví, va
preguntar per escrit al Govern sobre
les mesures que pensava adoptar el
Govern, després si es fes públic que
en l'informe que el Ministeri
d'Indústria va encarregar a l'Institut
Geològic i Miner d'Espanya (IGME)
després de la crisi del magatzem de
gas Castor, confirma la relació entre
els sismes que es van registrar el
setembre passat a la zona de
Castelló i Tarragona i els treballs
d'injecció de gas a aquesta
instal·lació submarina.» 

Podem?
I ja que estem ficats amb els

partits polítics locals, si la setmana
passada ja parlàvem de la irrupció
en escena de Podemos i les seus

text LA COLLA DE TAFANERS El 27 de setembre començaran les Jornades
Gastronòmiques del Peix i Polp de Llotja de Benicarló
amb les Jornades del Pinxo. Diumenge 5 d'octubre tindrà
lloc a l'esplanada del port la Demostració Gastronòmica,
amb una gran varietat d'arrossos i plats elaborats amb
peix.

La sisena edició de les Jornades del Peix i Polp de Llotja
de Benicarló està a punt de començar. El proper 27 de
setembre arrancaran les Jornades del Pinxo, que s'allargaran
fins al 5 d'octubre i que comptaran amb la participació de 20
bars i cafeteries. Els participants optaran a guanyar el premi al
millor pinxo a través d'un concurs que organitza la Penya
l'Arjub i que servirà per fer més visible aquestes jornades que
a poc a poc es van consolidant en el panorama gastronòmic i
festiu de Benicarló.

L'acte d'inici de les jornades tindrà lloc el mateix 27 de
setembre a partir de les 20 hores a la plaça de la Constitució,
on s'encendrà una garlanda com a reclam de la festa i on es
repartiran els programes amb tota la informació sobre les
cafeteries i els restaurants que participen en les jornades, així
com els menús que ofereix cada establiment. L'acte el tancarà
un concert a càrrec del grup de rock Benicarló Vademecum.

El plat fort de les Jornades serà, com cada any, la
Demostració Gastronòmica que tindrà lloc el dia 5 d'octubre a
la llotja. Els restauradors de Benicarló serviran autèntiques

delícies gastronòmiques elaborades a base d'arrossos
mariners i receptes amb el peix com a producte principal. La
inauguració oficial serà a les 12 hores i les degustacions
començaran a servir-se a partir de les 12.30 hores.

Els tiquets per a la Demostració Gastronòmica del 5
d'octubre es posaran a la venda a partir de les 11 hores al
mateix recinte del port i inclouran, per un preu únic de dos
euros, una ració d'arròs o fideuà i una beguda.

El regidor d'Agricultura, Eduardo Arín, ha assegurat que
aquestes jornades són la millor manera de promocionar el
peix de Benicarló i ha reconegut que enguany, des de la
Regidoria d'Agricultura i Pesca, s'ha treballat molt per fer
arribar aquestes jornades a tota la gent. Arín ha dit que vol
convertir aquestes jornades "en un referent gastronòmic de
primer ordre", com ja ho són les jornades gastronòmiques de
la Carxofa de Benicarló.

Benicarló es prepara per a les VI Jornades del Peix i Polp de Llotja

text i foto REDACCIÓ



Carxofa: als responsables de mantenir per segon any la Festa del joc i del joguet en valencià.
L’AVIVAJOC  s’ha de convertir en un punt de trobada per a reivindicar que també podem jugar en la nostra
llengua i que hi ha joguets i llibres que ho fan possible. Enhorabona a la gent d’Aviva i ens trobem l’any
que ve.

M I S C E L · L À N I A

Ètica política i mentides electorals

Quan llunyana està la política actual de la definició
d’Aristòtil, que l’anunciava com la “filosofia dels assumptes
humans”, de la qual és deduïa l’ètica que representava la
reflexió i l’argumentació que la portava a les seues últimes
conseqüències. 

Tot i això, a La Veu ens agrada anar una mica a
contracorrent, per aquesta raó encetem aquesta setmana el
que serà l’argumentari pel qual intentarem que la gent
conega la realitat política de qui ens governa. I ho farem
reflexionant, i invitant a reflexionar tothom, sobre totes
aquelles promeses electorals perdudes en el que per als
polítics, suposadament, hauria de ser la seua Bíblia de
capçalera: el seu programa electoral. 

Tots sabem que la política actual, com hem dit abans, ha
perdut aquella ètica aristotèlica i s’ha convertit en una mena
de pensament únic per a resoldre més bé qüestions
personals, particulars o de partit, oblidant-se, massa sovint,
dels “assumptes humans”, generals que afecten directament
la ciutadania.

Però vet ací que, des de La Veu, hem volgut, per
començar, ficar el dit sobre una de les grans nafres que
recorre el nostre cos ciutadà: l’atur.

Certament, enganyar la gent, de per si, ja ens pareix
repulsiu, però fer-ho creant falses expectatives de treball, tal
volta és creuar la línia de l’ètica que tots haurien de tenir. I
això ha passat amb la tan magrejada, durant l’anterior
campanya electoral, Regidoria de Promoció Econòmica que
el PP local va vendre com la gran solució al problema de
l’atur. Una sola dada, només una, deixa ben a les clares el
que és una mentida electoral i el que és la realitat:  al
setembre de 2011 (només tres mesos després d’haver
guanyat el PP les passades eleccions locals), hi teníem,
sobre una població de 26.553 habitants, 2.307 aturats. A 31
d’agost de 2014 (tres anys després de passades aquelles
eleccions), sobre una població de 26.307 habitants (246
habitants menys), 2.384 aturats. Sí, suposem que tots
vostés saben comptar, 77 aturats més. Hem disminuït en
nombre d’habitants i en canvi hem augmentat en nombre
d’aturats. La dada és, simplement, esfereïdora. La
conclusió, igual: el PP no ha fet absolutament res per
minvar, les dades són les que són i no deixen lloc al dubte,
aquest degoteig constant de gent que amb prou feines arriba
a final de més... si hi arriba.

Cadascú ha d’assumir la responsabilitat dels seus actes,
els partits polítics, sobretot els que governen, també. I els
ciutadans... els ciutadans actuar en conseqüència, atés que
cas contrari no tindrem dret a queixar-nos. I és que la
responsabilitat, tot i les mentides electorals, és cosa de tots.
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Carxofa: als responsables de mantenir per segon any la Festa del joc i del joguet en valencià.
L’AVIVAJOC  s’ha de convertir en un punt de trobada per a reivindicar que també podem jugar en la nostra
llengua i que hi ha joguets i llibres que ho fan possible. Enhorabona a la gent d’Aviva i ens trobem l’any
que ve.

M I S C E L · L À N I A

Ètica política i mentides electorals

Quan llunyana està la política actual de la definició
d’Aristòtil, que l’anunciava com la “filosofia dels assumptes
humans”, de la qual és deduïa l’ètica que representava la
reflexió i l’argumentació que la portava a les seues últimes
conseqüències. 

Tot i això, a La Veu ens agrada anar una mica a
contracorrent, per aquesta raó encetem aquesta setmana el
que serà l’argumentari pel qual intentarem que la gent
conega la realitat política de qui ens governa. I ho farem
reflexionant, i invitant a reflexionar tothom, sobre totes
aquelles promeses electorals perdudes en el que per als
polítics, suposadament, hauria de ser la seua Bíblia de
capçalera: el seu programa electoral. 

Tots sabem que la política actual, com hem dit abans, ha
perdut aquella ètica aristotèlica i s’ha convertit en una mena
de pensament únic per a resoldre més bé qüestions
personals, particulars o de partit, oblidant-se, massa sovint,
dels “assumptes humans”, generals que afecten directament
la ciutadania.

Però vet ací que, des de La Veu, hem volgut, per
començar, ficar el dit sobre una de les grans nafres que
recorre el nostre cos ciutadà: l’atur.

Certament, enganyar la gent, de per si, ja ens pareix
repulsiu, però fer-ho creant falses expectatives de treball, tal
volta és creuar la línia de l’ètica que tots haurien de tenir. I
això ha passat amb la tan magrejada, durant l’anterior
campanya electoral, Regidoria de Promoció Econòmica que
el PP local va vendre com la gran solució al problema de
l’atur. Una sola dada, només una, deixa ben a les clares el
que és una mentida electoral i el que és la realitat:  al
setembre de 2011 (només tres mesos després d’haver
guanyat el PP les passades eleccions locals), hi teníem,
sobre una població de 26.553 habitants, 2.307 aturats. A 31
d’agost de 2014 (tres anys després de passades aquelles
eleccions), sobre una població de 26.307 habitants (246
habitants menys), 2.384 aturats. Sí, suposem que tots
vostés saben comptar, 77 aturats més. Hem disminuït en
nombre d’habitants i en canvi hem augmentat en nombre
d’aturats. La dada és, simplement, esfereïdora. La
conclusió, igual: el PP no ha fet absolutament res per
minvar, les dades són les que són i no deixen lloc al dubte,
aquest degoteig constant de gent que amb prou feines arriba
a final de més... si hi arriba.

Cadascú ha d’assumir la responsabilitat dels seus actes,
els partits polítics, sobretot els que governen, també. I els
ciutadans... els ciutadans actuar en conseqüència, atés que
cas contrari no tindrem dret a queixar-nos. I és que la
responsabilitat, tot i les mentides electorals, és cosa de tots.
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OPINIÓ

Herbetes
Sembla que això del conreu de la

“maria” (marihuana, més clarament)
s’ha posat de moda per aquestes
contrades. Si fa un parell de
setmanes parlàvem que la guàrdia
civil va enxampar una furgona que
sortia de forma accelerada i
sospitosa d’una finca amb un fotimer
de plantes estupefaents, ara, ací al
poble, acaben d'enxampar també un
parell de beneïts per la mateixa
qüestió. Aquests, en comptes de
tindre-les al camp, per si de cas,
s’havien muntat el viver al terrat amb
un total de vint-i-quatre cossiets ben
grandets. Però tampoc no s'han
lliurat de la diligència de la
benemèrita, que sembla té ulls, fins i
tot, als terrats de les cases. Està clar
que l’oloreta del cànnabis, sobretot
en l’estat de floració que estava,
devia col·locar el veïnat i fer saltar
totes les alarmes que allò no era
precisament un verger de
margaridetes de l’Índia. Com
tampoc no devia colar l'argument
que eren destinades al consum
propi. En fi, que les plantetes, d'una
en una, podrien passar, però tot un
hivernacle, doncs... De tota manera,
els de la benemèrita també podrien
fer una volteta pels terrats del poble
que, segur que alguna sorpresa es
podrien trobar. A vore, que no volem
ací dir que tots els benicarlandos
tenen un d'aquests sospitosos
vegetals al terrat, però més de tres
àvies o tiets confiats ¿no deuen
regar cada dia la planteta que els ha
deixat el nét perquè a casa no els
cap? Home, i tant que sí, i amb
carinyo!

Sintaxi de castor
La setmana passada parlàvem

del Projecte Castor, el responsable
dels pets pudents que fan tremolar
la terra i que no tenim massa clar
com acabarà, i aquesta setmana
podem corroborar, a partir de la
resposta que el govern central de
“Mariano y sus muchachos” ha
donat al grup Compromís, que la
cosa continua igual: tot apunta que
ho pagarem de la butxaca. Però, ara
no parlarem realment de Castor,
volem portar a la palestra la curiosa
nota de premsa d'aquest grup
anunciant la resposta del govern de
l’Estat. I és que, a banda de la
utilització del bilingüisme (vés tu per
on estos valencianets fan passes
enrere com els crancs en això de la
llengua i tiren per la vessant
castellana), la nota és també un
mener de frases on el que més es
troba a faltar és la concordança i no
parlem del fet de com no s’ha
d’utilitzar el traductor automàtic. Ara
per ara, els que redactem aquests
deslligos no sabem si l'amo del,
diguem-ne, «projecte editorial»
pensa incloure  l'original del

comunicat de
premsa de
Compromís, i
per això ens
veiem obligats
a donar-vos
una mostra de
l ' a n à l i s i
traductològica
a què em
sotmès la nota

bilingüe dels de Baldoví. Mireu
casos curiosos:

al identificar con más detalle las
estructuras

El Gobierno responde, respecte a
qué medidas piensa adoptarse...

su coportavoz Carles Mulet ha
valorado

//
en identificar amb més detalli les

estructures
El Govern respon, respecte a

quines mesures pensa adoptar-se...
la seva coportaveu Carles Mulet

ha valorat 

Per si no n'hi havia prou amb
aquesta exhibició impròpia d'un
partit que està ple de mestres i
mestrets i de gent molt treballadora,
després va arribar la nota particular
de “la seva coportaveu Carles
Mulet (!). Aquest text no era més
que un centó -en vulgar un refregit-
del comunicat anterior però amb
menys destresa lingüística si cap.
Ací podem trobar anacoluts -vulgar
monstres sintàctics- de la mida de la
plataforma Castor, com el que
copiem. I no direm res més. Proveu
de llegir i entendre açò:

“El diputat en Congrés per
Compromís, Joan Baldoví, va
preguntar per escrit al Govern sobre
les mesures que pensava adoptar el
Govern, després si es fes públic que
en l'informe que el Ministeri
d'Indústria va encarregar a l'Institut
Geològic i Miner d'Espanya (IGME)
després de la crisi del magatzem de
gas Castor, confirma la relació entre
els sismes que es van registrar el
setembre passat a la zona de
Castelló i Tarragona i els treballs
d'injecció de gas a aquesta
instal·lació submarina.» 

Podem?
I ja que estem ficats amb els

partits polítics locals, si la setmana
passada ja parlàvem de la irrupció
en escena de Podemos i les seus

text LA COLLA DE TAFANERS El 27 de setembre començaran les Jornades
Gastronòmiques del Peix i Polp de Llotja de Benicarló
amb les Jornades del Pinxo. Diumenge 5 d'octubre tindrà
lloc a l'esplanada del port la Demostració Gastronòmica,
amb una gran varietat d'arrossos i plats elaborats amb
peix.

La sisena edició de les Jornades del Peix i Polp de Llotja
de Benicarló està a punt de començar. El proper 27 de
setembre arrancaran les Jornades del Pinxo, que s'allargaran
fins al 5 d'octubre i que comptaran amb la participació de 20
bars i cafeteries. Els participants optaran a guanyar el premi al
millor pinxo a través d'un concurs que organitza la Penya
l'Arjub i que servirà per fer més visible aquestes jornades que
a poc a poc es van consolidant en el panorama gastronòmic i
festiu de Benicarló.

L'acte d'inici de les jornades tindrà lloc el mateix 27 de
setembre a partir de les 20 hores a la plaça de la Constitució,
on s'encendrà una garlanda com a reclam de la festa i on es
repartiran els programes amb tota la informació sobre les
cafeteries i els restaurants que participen en les jornades, així
com els menús que ofereix cada establiment. L'acte el tancarà
un concert a càrrec del grup de rock Benicarló Vademecum.

El plat fort de les Jornades serà, com cada any, la
Demostració Gastronòmica que tindrà lloc el dia 5 d'octubre a
la llotja. Els restauradors de Benicarló serviran autèntiques

delícies gastronòmiques elaborades a base d'arrossos
mariners i receptes amb el peix com a producte principal. La
inauguració oficial serà a les 12 hores i les degustacions
començaran a servir-se a partir de les 12.30 hores.

Els tiquets per a la Demostració Gastronòmica del 5
d'octubre es posaran a la venda a partir de les 11 hores al
mateix recinte del port i inclouran, per un preu únic de dos
euros, una ració d'arròs o fideuà i una beguda.

El regidor d'Agricultura, Eduardo Arín, ha assegurat que
aquestes jornades són la millor manera de promocionar el
peix de Benicarló i ha reconegut que enguany, des de la
Regidoria d'Agricultura i Pesca, s'ha treballat molt per fer
arribar aquestes jornades a tota la gent. Arín ha dit que vol
convertir aquestes jornades "en un referent gastronòmic de
primer ordre", com ja ho són les jornades gastronòmiques de
la Carxofa de Benicarló.

Benicarló es prepara per a les VI Jornades del Peix i Polp de Llotja

text i foto REDACCIÓ



notes de premsa en la llengua de
l’imperi, que no direm avui que ja
estem calentets amb els de
Compromís... d'algunes cares
visibles, reciclades i
exvalencianistes parlant en castellà.
Qui encapçalava la llista del Bloc,
ara parla igual que els Fabra, Carlos
i Alberto Fabra. I el mateix trobem a
les actes dels seus círcols, que el
grup penja a Internet. Es veu que el
grup ha après bé quina és
l'estratègia d'adaptació al medi ací
al PaísValencià. Dir «Comunitat»,
«Generalitat» i «Govern», però no
disparar-ne ni una en la llengua dels
valencians. Així faran carrera, que
és del que es tracta, no?

Valenciano
I ficats en açò de la llengua, ja no

tenim aturall! Mireu la definició de
“valenciano” que al twitter ens envia
un dels nostres seguidors. Ep, sens
dubte, aquesta “bonica” forma
d’anomenar-nos que ens deixa com
el que som, una mena d’apèndix
madrileny, ens ha arribat a l’anima.
Ho podeu comprovar vosaltres
mateixos: «valenciano: dícese del
español que se habla con acento
valenciano en el levante español por
los españoles que lo habitan». Com
si fóra la mateixa lletra de l'Estatut!

VamPPirs
És tan alta l’estima que ens tenen

al veritable cap i casal valencià de
les espanyes que, us en deveu
haver adonat, fins i tot els mosquits
estan molt més actius últimament.
Els tafaners hem notat que aquests
insectes, passat l’estiu, han
proliferat més que els bolets en
tardor i que no donem l’abast amb
tona mena d’estris, ungüents, flits i
demés invents, per intentar repel·lir-
los. Però és que ni així! Només cal
que t’atures en algun lloc quan
surtes més crivellat que el Bin-
Laden quan el van trobar els
americans. No heu vist que les
xiques, una pura observació de
periodistes, és una realitat que es

veu, ni més ni menys, porten les
cuixes plenes de rogles rojos? Un
altre amic del twitter ens ha tret del
dubte en què ens trobàvem amb
una explicació completament
científica que ens ho ha deixat ben
clar: és que els mosquits també
s’han passat al costat fosc i
constribueixen a acabar la labor
dessagnadora que ha encetat el
partit del govern.

Va que ja acabem. I serà amb
una nova definició d'una realitat
antiga, una cosa com la que
pretenen fer a Podemos amb la
política. En aquests cas la fletxa
apunta al concepte falanchista
valencià, que queda com «Persona
que es pensa que és como Dios

manda però fa riure». I ve la cosa a
solc perquè diuen que uns quants
del falanchistes apichats dels de
dalt, residents per ací, han
manifestat la idea de canviar-li el
nom al carrer que és continuació del
carrer Major i que ens porta més
enllà del Sérvol i enfila cap Alcanar.
Tot i que segurament estaríem
d’acord que millor seria que aquest
carrer tinguera un nom més adient,
tenint en compte com ens estimen a
l’altra banda del barranc
d’Aiguaoliva, no creiem que fóra
adequat retornar-li el nom anterior
de José Antonio. Potser millor seria
apostar per un nom més asèptic...
com ara, per exemple, carrer de la
Independència. Així, com sona.

ve de la pàgina anterior
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Les activitats del Setrill 2014 - 2015 han començat i
quina millor manera de fer-ho que amb la nostra estimada
Maribel Gil. El rabo de toro amb pasta va ser de 5 estrelles
i la companyia d'inici de campanya, també. Gràcies,
Maribel. 

Des d'ací convidem a quantes persones estiguen
interessades a participar en les activitats que anem
programant i que publiquem en la nostra pàgina del facebook:
penyasetrill@gmail.com 

Us esperem.

Les activitats del Setrill 2014 - 2015

text  i foto PENYA�SETRILL
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La segona entrega de distintius
Sicted ha estat per a 8 empreses i
serveis de Benicarló que han implantat
aquest sistema de qualitat en el primer
semestre de l'any. L'alcalde i el director
general de Turisme han presidit l'acte.

Aquest matí ha tingut lloc la segona
entrega dels distintius del Sistema Integral
de Qualitat Turística en Destinació
(Sicted). El director general de Turisme,
Sebastián Fernández, acompanyat de
l'alcalde, Marcelino Domingo, i la regidora
de Turisme, María Ortiz, han entregat els
reconeixements a les 8 empreses i serveis
que han implantat aquest programa de
qualitat en el primer semestre de l'any
2014. Els establiments reconeguts amb el
distintiu Sicted són: Heladería Costa
Dorada, Heladería La Jijonenca i Tot Benicarló. A més, també
s'ha lliurat el distintiu a la Tourist Info, les platges de la
Caracola, la Mar Xica i el Gurugú i a la Policia Local de
Benicarló. El director general de Turisme i l'alcalde han
felicitat a tots els presents i han agraït la implicació de les
empreses benicarlandes en aquest projecte i el compromís
dels sectors i subsectors turístics per tal d'oferir cada dia un
millor servei al turisme que ens visita. A més, segons ha
constatat Sebastián Fernández, el Sicted "és un dels

elements que ens permet diferenciar-nos dels competidors i
fidelitzar els nostres visitants." 

Cal recordar que el municipi de Benicarló es va adherir el
juny de 2012 al Sistema Integral de Qualitat Turística en
Destinacions, Sicted. A la Comunitat Valenciana, són 20 les
destinacions que avui dia estan adherides al programa però la
voluntat de la direcció general de Turisme és incorporar quatre
municipis més durant aquest any 2014.

text i foto REDACCIÓ

Empresaris i serveis de Benicarló reben el distintiu Sicted

Ja veu, em vaig equivocar d’una setmana en els
meus pronòstics. És un clàssic l’inici del curs
escolar. Com ho és l’Estel del Collet, la festa de
sant Antoni o les festes d’agost i com hauria de ser
el Nou d’Octubre. Això és el que tenim. La
Conselleria d’Educació se li’n fot la qualitat de
l’ensenyament, el que importa és fer mangoneos
per demostrar als potencials votants que ací som
capaços de posar al solc als mestres, una colla de
dropals desagraïts que tenen massa vacances i
que són en general pancatalanistes i de tendències
polítiques esquerranes. Sí, sí, que treballen amb
calor com qualsevol ciutadà honrat que es guanya
la vida dalt d’una bastida i que tinguen trenta dies
de vacances com a molt com la resta de mortals.
Què s’han pensat tots aqueixos que demanen
ràtios més reduïdes i que reclamen ensenyament
en valencià? Ja voran, ja. A més, ben pensat, per a
què aprofite que els xiquets vagen a l’escola si no
és perquè els pares puguen estar tranquils unes
hores? Per a què han de saber res per acabar sent
tots treballadors a temps parcial amb sous de
misèria? No cal saber tantes coses. I aquests
mestres, ja li dic senyora Garcia, ja està bé de
mamar-se-les tan dolces. L’any que ve, les
vacances que comencen el quinze de juliol i que
acaben el quinze d’agost. Com a molt. 

Aquesta setmana me n’he xalat d’allò més amb
els tafaners. El nostre poble dóna molt de joc.
Sempre dic que si ens posaren damunt d’un
escenari, si Benicarló fóra un escenari i la gent ens
poguera vore, seríem un dels millors sainets del
món. I no ho dic només per les falles, que més que
sainet són esperpent. Si fóra veritat això que
insinuen aqueixa colla de batxillers desenfaenats que l’alcalde
Domingo ja ha anat a fer-se la foto per al cartell electoral seria
–com deia aquell personatge de l’APM- de rècord Guines.
Buah! Ara dimiteixo, ara no dimiteixo, ara me’n vaig, ara em
quedo, ai no, que me’n vaig, però vull quedar-me que no tinc
on anar, què faré tot el dia, i això  no és tan difícil... Mares si
en governe la farina!..., i ella blanca que blanca i fina que fina. 

M’ha agradat moltíssim el dibuix de Xavier Burriel. No sé si
se’n recorda bé, però s’hi veu la plataforma Castor com si fóra
un robot, amb ulls i mil peus i a sobre dirigint la màquina
infernal un homenet amb una F majúscula dibuixada al pit del
jersei; és Florentino el de la décima amenaçant la població
que si no se li paguen més de mil milions d’euros tornarà a
posar en marxa el seu joguet i tornarà a provocar els
terratrèmols que ells vulga, que a ell i al seu Cristiano els és
igual que ací no han de vindre per a res. 

Com  m’agradaria que m’agradara la poesia. Sóc molt
amater en el tema i m’he quedat en alguns tòpics clàssics i no
he llegit, per exemple, Pérez Montaner. N’he sentit a parlar,
però no hi arribo. Entrevistes com la que li fa San Abdón a
aquest autor valencià són de les que prestigien una
publicació, encara que siga la seua. Enhorabona. 

Què més? Doncs es veu que han trobat unes quantes
plantes de marihuana, vint-i-quatre en total. Deu tindre
mercat, si no no en plantarien. I que deuen fer amb les herbes
aqueixes? Les cremen? O fan com feien abans amb el
molliconet i les porten a l’asilo? Per fer bonic al jardí, per no
res més, eh!

Quan escric això encara no ha arribat la ciclogènesi
explosiva o implosiva o gota freda o com es diga. Però aquest
també seria un tema dels clàssics, no troba senyora Garcia?    

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

text EL LECTOR
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Les tempestes ens han visitat
esta setmana, deixant plutges de
consideració al nostre terme
municipal. 

Els seixanta litres que van caure
dilluns en poc més de dues hores,
causaren problemes al trànsit rodat. El
CEIP Àngel Esteban, a més, va haver
de ser desallotjat per inundació. Però
no tot són maleses. «La gran
desitjada», com va qualificar el
secretari general de La Unió de
Llauradors, Ramón Mampel, a l'episodi
de precipitacions, permetrà estalviar
dos regs en els cítrics i millorarà el
calibre de la taronja. No obstant això,
com adverteix el líder, no permetrà
recarregar aqüífers ni recuperar l'estat
dels embassaments de la província
perquè «l'aigua ha arribat
principalment a la costa». Amb tot, el
sector agrícola es mostra «satisfet» pel
comportament d'unes pluges que, a
diferència de València i Alacant, on la
pedra ha causat pèrdues de 13,5
milions d'euros, ha estat molt beneficiosa per al regadiu.  El fet
que les precipitacions es concentren en tan poc espai de
temps tampoc és positiu per a l'agricultura perquè «el terreny
és incapaç d'absorbir tal quantitat d'aigua en poc temps», va
explicar Mampel. 

La Comunitat Valenciana ha viscut els seus últims dotze
mesos –des del 1 de setembre de 2013 fins al 31 d'agost de

2014– «més secs» des de l'any 1950,
amb una precipitació mitja de 213,4 l/m2
, mentre que la mitjana climàtica del
període normal 1981-2010 és de 507
l/m2, el que suposa un dèficit del 58 per
cent en el terme mitjà del territori, amb
gran diferència entre zones, amb més
pluges en el nord i menys en el sud de
l'autonomia. Així ho han exposat en una
roda de premsa el delegat de l'Agència
Estatal de Meteorologia (Aemet) a la
Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, i
el cap de Secció de Climatologia, José
Ángel Núñez Mora, que han destacat
enguany com un període
«extremadament sec» en el 78 per cent
de la Comunitat, «molt sec» en un 15 per
cent del territori, «sec» en un 6 per cent i
«normal» en l’1 restant, coincidint les
zones més humides amb el nord interior
de Castelló. Pel que fa a l'estiu climàtic
2014 –de juny a agost–, ha estat
«normal» tant en temperatura com en
precipitacions. Mentre que a Benafigos i
Castellfort s'han acumulat en el trimestre
més de 300 l/m2 i més de 200 a Morella
o Benassal. 

La climatologia assenyala que a l'estiu
es van registrar 16.440 descàrregues

elèctriques procedents de llamps en la Comunitat, amb el
màxim a Castelló, sobretot en’l Alt Maestrat, que juntament
amb el Maestat de Terol és la zona de major densitat de
descàrregues a Espanya. De les descàrregues, 12.312 es van
produir en la província de Castelló.

TEMPESTES

text NATÀLIA�SANZ foto REDACCIÓ

Recentment he llegit el llibre que és considerat la
màxima expressió literària de l'anomenada generació
beat: A la carretera, de Jack Kerouac (en una edició
de 1989 de l'editorial Pòrtic). Narra els diversos
viatges que el narrador, Sal Paradise, du a terme a
través dels Estats Units, durant diversos períodes
entre 1947 i 1950. Es tracta d'un llibre amb un clar
rerefons autobiogràfic, i darrere de cada personatge
hi ha un referent real, amics i companys de generació
de Kerouac, el més destacable dels quals és Dean
Moriarty, alter ego de Neal Cassady.

Narrativament, la novel·la és caòtica, ja que tot i
mantenir un ordre cronològic, no sembla tenir cap objecte
ni tema definit, com els mateixos personatges en la seua
fugida en cotxe per les carreteres americanes. Es tracta
d'uns viatges cap a enlloc, una boja fugida cap endavant
per simple odi a la quietud. "On anem, noi?", pregunta el
narrador al seu amic Dean; i aquest respon: "No ho sé,
però hem d'anar-hi". Així s'encadenen les diverses
vicissituds, converses, concerts, borratxeres, trajectes...
El viatge, sempre en cotxe, i la carretera, esdevenen
símbols de llibertat i de vitalisme, una via d'escapament
davant el desencís que proporciona la vida convencional.

El lector d'A la carretera acaba entenent el que, de
manera implícita, sembla voler indicar Kerouac amb la

descripció detallada d'aquests viatges desgavellats i
anàrquics: la vida és moviment perpetu, és rebel·lia,
trencament amb les formes de vida estables. Fins i tot
incloent el desequilibri mental del personatge de Dean,
màxima encarnació d'aquest esperit: el desordre com a
forma de vida, de vida que s'ha d'empassar d'un sol glop.
Tot i que en alguns moments la novel·la em recordava
Céline, pel component destructor de la societat que hi
subjau, no hi ha l'acritud ni el ressentiment d'aquest. Més
aviat, hi ha en la visió de la vida que ofereix Kerouac certa
innocència, una certa mística del vitalisme i la llibertat,
unes modulacions que expliquen que es considere els
beats com antecedents del moviment hippy.

En A la carretera es pot trobar l'origen de diversos
mites narratius nord-americans, popularitzats
posteriorment pel cinema. La novel·la és, per la seua
estructura, un clar antecedent de les road movies que
s'expandirien a partir dels anys seixanta, amb les
mateixes implicacions de vitalisme i llibertat. Hi ha la
mitificació del jazz com a música que serveix de banda
sonora a aquesta concepció vital. Contribueix també, tot i
la seua voluntat iconoclasta, a una visió mítica dels Estats
Units, anomenats quasi sempre "Amèrica", amb cert to
èpic, gairebé tel·lúric, i unes descripcions impactants del
paisatge nord-americà.

Una novel·la fonamental, fundacional en cert sentit,
origen i punt de partida de molts elements que han
conformat la cultura dels EUA al segle XX. I, per tant,
també la nostra.

La vida, a la carretera

text  CARLES�LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

Neal Cassady 
i Jack Kerouac, 

el 1952.

La Campanya Esportiva d'Hivern incorpora enguany
una llarga llista d'esports per a tots els gustos i edats,
amb ofertes i horaris ampliats. Les inscripcions, que ja
han començat, estaran obertes fins que s'acaben les
places.

La Regidoria d'Esports continua apostant per la conciliació
de la vida laboral i familiar i ha aconseguit incrementar la ja de
per sí àmplia oferta d'activitats que programa anualment en la
Campanya Esportiva d'Hivern. La campanya per al curs 2014-
2015 inclou activitats esportives per a adults (com gimnàstica
per a la tercera edat, ioga, tai-txi, dansa del ventre, pilates,
aeròbic o box-pump, entre moltes d'altres), i activitats
aquàtiques (step, aiguagim, abdominals, etc.). A més, proposa
tota una gama d'esports federats que es poden practicar a

través dels clubs esportius locals, activitats en el mitjà natural,
cursos de natació, esdeveniments puntual i competicions
populars i, com cada any, tota l'oferta d'Esport Escolar per a
primària i secundària.

Tota aquesta informació apareix en una guia que ha editat
la Regidoria d'Esports que inclou, a més, els horaris del servei
GADE (Gabinet d'Ajuda a l'Esportista), un servei de
rehabilitació i fisioteràpia per a tots els usuaris de les activitats
de la Campanya Esportiva d'Hivern.

Respecte al Esport Escolar, les guies amb el fullet
d'inscripció es repartiran a partir del 15 de setembre. Els pares
tindran fins divendres 26 de setembre per poder lliurar-les en
els centres escolars o a l'Ajuntament. Els llistats d'admesos es
faran públics la setmana del 29 de setembre i les activitats
començaran el 6 d'octubre. Enguany, a més, en la guia també
trobareu informació sobre la reserva de les instal·lacions
esportives municipals per a ús lliure.

Arranca la Campanya Esportiva d'Hivern amb ofertes i horaris ampliats

text  i foto REDACCIÓ



pàgina 16    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                           pàgina  5

ESPORTS LOCAL

L'alcalde ha entregat a la
família d'Àngel Rodríguez de
Mier un exemplar de l'Auca de
Tolo i Mar en reconeixement a
la figura de l'autor del conte i
benicarlando d'adopció. L'auca
i els retallables dels gegants es
repartiran dissabte durant la
segona edició d'AvivaJoc, la
Festa del Joc i del Joguet en
Valencià.

La presentació de l'Auca de
Tolo i Mar que s'ha editat per a la
segona edició d'AvivaJoc s'ha
convertit en un xicotet però
emotiu acte d'homenatge a Àngel
Rodríguez de Mier (Girona 1944-
Benicarló 2013), autor del conte
Tolo i Mar, que ha estat la font
d'inspiració per a elaborar
aquesta auca protagonitzada
pels dos gegants de Benicarló.
Tant l'alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo, com la regidora
de Normalització Lingüística, Sarah Vallés, han recordat la
figura d'aquest benicarlando d'adopció que es va implicar
activament en la vida política, acadèmica, social i cultural de
Benicarló, mogut sempre per la seua capacitat de sorprendre's
i per la seua passió per la vida.

L'alcalde ha volgut entregar personalment un exemplar de
l'auca a la vídua i filla de Rodríguez de Mier com a
reconeixement a la figura d'un home que va contribuir de
manera determinant en la construcció de la consciència
col·lectiva de la comarca a través de l'escriptura, com a
articulista i com a biògraf de personatges que han recorregut
bona part de la nostra història.

L'auca, que es repartirà a tots els xiquets i xiquetes de
Benicarló el proper dissabte 27 de setembre durant la segona

edició d'AvivaJoc, la Festa del Joc i del Joguet en Valencià, es
presenta en un format de carpeta, on s'inclouen també les
siluetes dels gegants Tolo i Mar, que es poden pintar i retallar.
Les il·lustracions són obra de l'artista benicarlanda Saida
Porres.

A banda d'altres tallers i actuacions, durant la tarda del
dissabte els xiquets i xiquetes podran jugar amb els gegants
durant la cercavila que començarà a les 18.00 h i farà un
recorregut des de la plaça de Sant Bartomeu, pel. c. Major, c.
de Sant Joan, c. de Sant Jaume, c. de les Salines, fins a
arribar al c. de Sant Joaquim, al davant de la Casa del
Marqués. Allà els gegants pararan i faran de models perquè
els xiquets i xiquetes puguen pintar i retallar les siluetes dels
gegants en el taller «Juguem amb els gegants».

Benicarló recorda la figura de Rodríguez de Mier
amb l'edició de l'‘Auca de Tolo i Mar’

text  REDACCIÓ

Diumenge passat 21 es va celebrar l'última prova de la
temporada de les Escoles Provincials de Ciclisme a
Benicàssim. 

Amb quasi tots els seus alumnes es va presentar a la cita
el Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló. Ressenyar
un nou triomf d'Hugo Beser i els dos podis d'Izan Monroig en

carrera i gimcana. Ara sols falta  la clausura de la temporada,
que se celebrarà en Rosell diumenge que ve 28. També
s'acomiada de les escoles Isabel Balaguer, ja que el pròxim
any competirà en cadets.

Classificacions

Promeses primer any:
Miguel Moreno, 22é gimcana i 20é carrera.
Alexandra Petrescu, 14a gimcana i 12a carrera.

Promeses segon any:
Pablo Moreno, 8é

gimcana y 7é carrera.

Principiants:
Andrés Sanabdón, 8é

gimcana i 12é carrera.
Judit Mulet, 10a gimcana i

15a carrera.
Izán Monroig, 3r gimcana i

2n carrera.

Alvins:
Hugo Beser, 14é gimcana

i 3r carrera (1r de primer
any).

Carla Pruñonosa, 11a
gimcana i 12a carrera.

Infantils:
Paco Vidal 9é gimcana i

15é carrera.
Isabel Balaguer, 11a

gimcana y 14a carrera.

text i foto VICENT�FERRER

El Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló en l’última prova de les
Escoles Provincials de Ciclisme celebrada a Benicàssim

En l'última prova de la temporada, els
integrants de l'Escola de Ciclisme de la Unió
Ciclista Benicarló, en la prova que tancava el
calendari provincial i celebrada diumenge
passat, van arriscar tot just per a mantenir les
seues posicions en la classificació general.

Classificacions
Daniel Grañana, 1r carrera i 4ª gimcana.
Andrea Grañana, 4a en carrera i 10a en gimcana.
Marcos Alonso, 2a en carrera
Marc Arnau, 4t en carrera i 5é en gimcana.
Sara Grañana 2a en carrera i 7a en gimcana.
Raúl García, 3r en carrera i 4º en gimcana.

text i foto VICENT�FERRER

La Unió Ciclista Benicarló va arriscar tot just
per a mantenir les seues posicions en la prova de Benicàssim
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La Regidoria de Benestar Social s'ha
afegit als actes que tindran lloc aquest
diumenge per celebrar el Dia Mundial
de l'Alzéimer. Esports Arín ha entregat
un xec de 419 euros a AFA Benicarló en
concepte de les inscripcions de la Volta
a Peu de la Dona que es va organitzar el
passat mes d'abril.

Amb motiu del Dia Mundial de
l'Alzhéimer que se celebra aquest
diumenge 21 de setembre, la Regidoria de
Benestar Social ha volgut donar suport als
actes que s'han organitzat a la Unitat de
Respir de Malalts d'Alzhéimer de
Benicarló, a través de l'associació que la
gestiona, AFA Benicarló. La regidora,
Sarah Vallés, ha volgut posar en valor el
treball que es realitza des de la Unitat de
Respir i ha demanat a les administracions "que no obliden la
importància que té la prevenció i l'atenció en malalties com
l'Alzhéimer". Per la seua banda, la presidenta de l'associació
AFA Benicarló, Mari Carmen Vives, ha incidit en la necessitat
de cuidar no només les persones malaltes, sinó també els
familiars que se'n fan càrrec.

Les activitats que ha organitzat l'associació per al
diumenge començaran a les 12.30 hores amb una globotada,
seguida de la lectura d'un manifest que reivindica la qualitat de

vida de les persones afectades per aquesta malaltia. Després
s'ha organitzat un dinar de germanor i ja a la vesprada hi
haurà animació per als usuaris i també per als familiars.

Aprofitant la presentació dels actes de diumenge, el gerent
d'Esports Arín, Carlos Ortiz, ha entregat a la presidenta d'AFA
Benicarló un xec per valor de 419,50 euros, que correspon a
la quantitat que es va recollir de la inscripció de les 713 dones
que van participar en la I Volta a Peu de la Dona que es va
celebrar el passat 6 d'abril a Benicarló.
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L'Ajuntament dóna suport al Dia Mundial de l'Alzhéimer

A pocs dies que es dispute
la I Enduro MTB Morella
Singletracks, els treballs
s'intensifiquen i ja es van
coneixent més detalls
organitzatius. 

Fins al moment, més de 135
bikers s'han apuntat a aquesta
espectacular prova i l'alt ritme
d'inscripcions que s'està
registrant els últims dies, fa
preveure que el nombre pot
augmentar de forma important. 

Aquesta competició s’ha
convertit en la primera prova
d'aquesta modalitat que es
disputa en sòl valencià amb el
reconeixement de la Federació de Ciclisme de la Comunitat
Valenciana. Aquesta prova tindrà lloc els dies 4 i 5 d'octubre i
combinarà l'esport amb el patrimoni de la ciutat, com per
exemple el descens que es realitzarà des del més alt del
castell, i els seus paisatges tan idonis per a la pràctica de
l'enduro. Les inscripcions estan obertes fins al 30 de
setembre, encara que els participants que la formalitzen
abans del dia 25 tenen un preu més reduït. 

El regidor d'esports de l'Ajuntament de Morella, Amadeu
Bordás, destacava que “estem organitzant una prova molt
important, que es convertirà en la primera competició que es
disputa en aquesta modalitat a la Comunitat Valenciana, i
esperem que siga tot un èxit per a convertir a l'Enduro Race
Morella Singletracks en un referent de l'enduro a nivell
nacional”. A més, va afegir, “s’està treballant per a fer una
competició espectacular amb descensos pel casc urbà, des
del més alt del castell, i recorreguts cronometrats per senda,
que faran que Morella respire un gran ambient biker el primer
cap de setmana d'octubre”. En aquest sentit, cal assenyalar
que en la jornada del dissabte tindrà lloc el descens urbà, des
del castell fins a l'exterior de les muralles. Aquest tram no
puntuarà per al resultat definitiu, però sí per a organitzar
l'ordre d'eixida de les quatre especials del dissabte. Aquestes
es disputaran entre Morella, Torremiró i Xiva. 

Voluntariat 
Des de l'organització també es fa una veu a la participació

dels veïns i veïnes en la prova a través del voluntari. En la
pàgina oficial de la prova, www.morellaendurorace.com, hi ha
un formulari que es pot emplenar per a viure la competició des
de dins. Aquest aspecte és molt rellevant per al correcte
funcionament de la I Enduro Race Morella Singletracks. 

Bikers de primer nivell 
Entre els més de 135 bikers que ja s'han inscrit per a la

prova, hi ha participants de primera línia de l'enduro nacional,
com José Antonio Díez Arriola. Tot fa presagiar que la I Enduro
Race Morella Singletracks comptarà amb un altíssim nivell, en
tots els sentits. 

En definitiva, el 4-5 d'Octubre del present any, els
afeccionats al MTB més lúdic i autèntic tenen una cita
inexcusable a Morella. El circuit programat serà una mostra de
l'enorme domini dedicat a l'enduro i a l'all mountain que
constitueix la zona. La celebració d'aquesta competició, al
costat de la de la Mediterranean Xtrem, suposa la confirmació
de Morella com a destinació de referència dins del BTT a nivell
nacional.
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Èxit d’inscripcions de la I Enduro Race Morella Singletracks

Els socialistes de Benicarló proposen habilitar les
dutxes del menjador social per a millorar la qualitat de
vida dels seus usuaris. 

La portaveu Xaro Miralles i la regidora Filo Agut que han
entrat la seua proposta pel Registre de l'Ajuntament,
consideren que "es tracta d'unes instal·lacions desaprofitades
i podrien oferir un millor ús als col·lectius més desfavorits que
acudeixen al menjador social". La proposta té com objectiu
"proporcionar un recurs bàsic a persones en risc d'exclusió
extrema", ha dit Miralles, qui agrega que "disposarien d'un
servei que demanden, atès que molts d'ells manquen
d'habitatge i alguns de subministrament elèctric i altres serveis
bàsics en les seues cases". A més, la mesura pretén
"promoure la reinserció social dels usuaris del menjador social
i millorar les seues condicions físiques, psíquiques,
higièniques i sanitàries". 

La proposta no requereix de grans inversions
econòmiques, atès que "en l'actualitat, les dutxes del
menjador social ja estan construïdes però es troben en desús
i per tant, desaprofitades", ha indicat Xaro Miralles. El grup

socialista de Benicarló recorda que els últims informes
publicats per Creu Roja i Càrites reflecteixen que l'índex de
pobresa, malnutrició i precarietat segueixen sent elevats "i no
hi ha indicadors que facen pensar que la situació vaja a
canviar a curt termini" , indicà Xaro Miralles. "Una situació que
s'ha vist augmentada per les polítiques de retallades en l'àmbit
social del Partit Popular en la nostra Comunitat". Els
socialistes de Benicarló presenten aquesta proposta en la
seua aposta "clara i decidida" per garantir un serveis de
qualitat bàsics per a tots i per implantar mesures de suport
contundents als més desfavorits".
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DUTXES EN EL MENJADOR SOCIAL
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2.307 persones sense feina. Llavors la població total al
municipi era de 26.553 habitants. Aquest 31 d’agost de
2014, es trobaven registrades 2.384 persones a les llistes de
l'atur. I els empadronats en el municipi han descendit a
26.307 habitants. Per tant, les dades, senyor regidor
Urquizu, demostren que poc, o no res , s’ha fet per a la
creació d’ocupació al municipi. O que el que ha fet, si s’ha
ha fet, no ha donat cap mena de fruit. Menys habitants... més
aturats. I això són dades reals!

ELS RODALIES SEGUEIXEN RODANT... NO SABEM
PER ON 

De riure i de vergonya és el tema de les Rodalies. Ni en
una, ni en dues, ni en tres legislatures s'ha solucionat el
tema. Recollides de signatures d'usuaris, manifestacions,
reclamacions. I ni cas. En les últimes municipals van ser els
diputats provincials del Partit Popular qui va fer de les
protestes la seua bandera. El nostre heroi particular,  Jaime
Mundo va assegurar que el seu grup en les Corts
Valencianes seguiria reclamant l'arribada de trens de
rodalies al Baix Maestrat. Mundo va puntualitzar, en plena
campanya electoral,  que “és un servei necessari. Des de les
Corts Valencianes ja hem realitzat diverses iniciatives que
permeten la prestació d'aquest servei en el nord de la
província”. Malgrat això, encara estem esperant l'Estudi de
Viabilitat que el Ministeri de Foment es va comprometre a
realitzar abans de donar el vistiplau a la proposta dels
diputats en les Corts. A més, segons el propi Mundo, el
govern valencià havia de dotar econòmicament el projecte
perquè es convertira en una realitat.

A nosaltres ens toca ara, vista la poca memòria, recordar-
li al diputat a Mundo que en quatre anys ningú se n’ha
recordat ni de dotar econòmicament el projecte ni de portar-
lo endavant. Per al popular Mundo “és molt important tenir
unes Rodalies dignes, tant per a treballadors com per a
estudiants”. Tant és així que al Baix Maestrat seguim sent
indignes de tenir-ne. Per a la Generalitat Valenciana seguim
sense existir, malgrat tenir al nostre “gran” diputat, Jaime,
quatre anys en un escó de les Corts Valencianes. Tantes i
tantes coses com ha fet en tot este temps. I és que... el cotó
no enganya.

ve de la pàgina anterior

Dissabte passat, el nostre estimat C.D.Benicarló es va
desplaçar fins a la pintoresca ciutat de Castelló de la
Plana per tal de verificat el seu partit, tercera jornada,
contra el Club Deportivo Castellón S.A.D. "B".

Això de la lletra B vol dir que es tracta del segon equip del
club, abans anomenat Castellón Amateur. Es veu que aquell
equip que va arribar a militar a la primera divisió al llarg d'unes
quantes temporades, ben justet s'ha aguantat a la tercera
divisió. Lo seu relleu ha estat arreplegat per un altre equip que
ara està a la primera divisió y està ubicat a un poble a pocs
kilòmetres d'allò que es diu "capital de la província". Diu lo
papa que el senyor Roig  va anar primer a oferir el projecte als
orelluts -que així són coneguts els aficionats castellonencs-
però aquests no van voler saber-ne res i aquell home va anar
al poble del costat, on un senyor anomenat Llaneza els va
rebre amb els braços oberts. Jo això no sé si és veritat o
només una llegenda inventada pel papa, però la deixo caure
ací, dins d'aquest mosaic esportiu, perquè avui em centraré
exclusivament en allò que interessa als lectors d'aquesta
pàgina. Ara, la dura realitat és que un equip que va comptar en
les seues files amb jugadors com Manolo Clarés o el mateix
Vicente del Bosque, es troba enfonsat a un grup de la tercera
divisió, molt lluny d'aquells temps de glòria quan passejava la
seua samarreta blanca i negra per tots els camps de l'estat.
Ara, en canvi, un equip que un il•luminat va batejar com
"submarí" es troba prou consolidat a la primera divisió.

El partit es va jugar dissabte per la tarde, a les sis i mitja.
L'escenari no podia ser un altre que el famós i, com diria un
antic col•laborador d'aquesta publicació, mític camp del
Castalia. Quan es veuen totes aquelles graderies tan buides fa
fredat. Sembla que s'estiga jugant un partit a porta tancada o
que siga un entrenament. I això precisament és el que va

passar. Aquell gran estadi, tot buit, amb els jugadors i unes
cent cinquanta persones a la graderia. Amb un ambient encara
més gelat que quan es juga a un camp dels habituals.

El partit va ser d'un domini, total i aclaparador del Benicarló,
amb moltes ocasions. Un arbitratge fastigós, sempre tirant cap
als locals. Allò que es diu de "árbitro casero". Al final ens vam
empotar un puntet cap a casa. Dos desplaçaments quatre
punts, no està malament.

Però jo, estudiant de periodisme, no puc deixar passar per
alt una crònica que he llegir a un lloc que es diu Golsmedia.
Està signada per un ignorant que no en té ni idea de res.
Aquest indocumentat comença dient que cap dels dos equips
encara no coneixia la victòria. Això si que és periodisme del
bo. El gran Puyal s'agenollaria al seu davant per la seua
professionalitat i documentació. Es pot ser més capsigrany?
La resposta és que si, que aquest element encara té molt de
recorregut. Afegeix, amb la seua clarividència i visió de futur,
que tots dos equips ho passaran molt malament aquesta
temporada. Jo, expert en periodisme, també puc vaticinar que
el seu futur està més negre que els mugrons de la Margot. En
el súmmum de la seua estupidesa, proclama que el CDB està
més prop de perdre la categoria que de mantenir-se. Pel que
he pogut esbrinar, la crònica l'ha perbocat un d'Alcalà que se
les dona de periodista.

Diumenge que ve, a partir de les sis de la tarde, rebem el
Massamagrell, que es troba a la part baixa de la classificació,
cosa que no ens diu res perquè només s'han jugat tres partits.

Altres notícies d'interès que diu el papa que he de posar per
tal d'arrodonir aquesta crònica tan professional que he fet. 

El Vinaròs va perdre a casa conte al Borriol, que va jugar
gran part del partit amb deu jugadors.

El Càlig va guanyar al camp de l'Alcalà per dos a quatre.
Recordem que a l'equip gaspatxer ha hagut un important
desembarcament de gent que fa dues temporades estaven al
nostre club. El papa em diu que fique més coses, però jo soc
pacífic i no ho faré.      
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ANEM SUMANT
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Comença el curs polític a Benicarló amb l'horitzó
posat en les pròximes eleccions municipals que ja tenim
molt a la vora. Des de La Veu hem pensat que seria bo
centrar-nos, abans de començar amb les travesses de
candidats, nouvinguts i defenestrats de les llistes
electorals, a repassar una mica algunes de les promeses
que els nostres governats ens van fer a les últimes
municipals. Tirant mà d’arxiu, ens hem dut prou
sorpreses, tantes que no caben en aquest número, així
que el consell de redacció d'aquesta revista ha decidit
que es faran diversos lliuraments al llarg del present
hivern. Més que res perquè els nostres dirigents tinguen
clar que recordem les seues promeses. Com també que
aquestes es fan per a complir-les. 

LA REGIDORIA ESTRELLA DE LA LEGISLATURA? 

Ens ho van vendre com la panacea contra la crisi
econòmica: la Regidoria de Promoció Econòmica. La
regidoria que ens anava a redimir de la pobresa i ens anava
a traure les castanyes del foc als ciutadans i a les empreses
del municipi. La realitat, per desgràcia, ha estat ben distinta.
Molts benicarlandos pateixen el flagell de la penosa situació
econòmica a les seues cases. No arriben a final de mes, i
alguns, desgraciadament,... ni a principi. L'atur segueix sent
una xacra que no ha parat de créixer en tota la legislatura.
Però ens la van vendre. 

“El Partit Popular de Benicarló engegarà una regidoria de
Promoció Econòmica i Ocupació en la pròxima legislatura. El
seu objectiu serà lluitar contra la crisi econòmica potenciant
la creació d'ocupació i el suport a les empreses locals.
Marcelino Domingo, candidat a l'ajuntament dels populars,
va recordar que “les empreses són un puntal econòmic
important de la ciutat i si van endavant és ocupació, que és
el que necessiten els benicarlandos”. El futur regidor de
l'àrea, Juan Manuel Urquizu, va anunciar que “engegarem
diversos plans d'ocupació i rellançarem la marca Benicarló
tant a nivell empresarial com turístic”. El candidat va
assegurar que els populars a més donarien suport a la
formació com un dels punts clau per a la creació d'ocupació,
alhora que estarien atents a la creació de noves
infraestructures necessàries per als empresaris. Urquizu es
va mostrar disposat que l'ajuntament es convertisca en “el
catalitzador de les necessitats de la ciutat”, pel que fa a la
creació d'ocupació, ajudant a “posar les bases perquè es
puguen desenvolupar empreses”. El candidat popular
concloïa assegurant que una de les mesures necessàries
per a crear ocupació era “ampliar el sòl industrial de la
ciutat”. 

Ni sòl industrial, ni creació d'ocupació, ni rellançament de
la marca Benicarló. Aigua de borraines. L'única cosa que
s'ha fet són alguns plans de formació i poca cosa més. Però
això és fam per a demà atés que els que reben la formació
no han estat recol·locats com treballadors en sectors actius.
Només una dada, al setembre del 2011, a Benicarló havia

text REDACCIÓ

Mentides electorals a preu de saldo

L'equip sènior femení del
Baix Maestrat Benicarló va
participar dissabte passat en
un torneig triangular a
Almassora, en el qual es va
enfrontar al conjunt local i al
Castelló, sumant sengles
derrotes. 

En el primer partit
benicarlandes i castellonenques
van jugar un partit molt disputat
que es va decidir en la recta final
pel major poder físic dels orelluts,
amb un marcador final de 20-11. 

En el segon, contra
l'Almassora, les benicarlandes
van acusar el cansament de
jugar els seus dos partits seguits,
acabant perdent per 13-7. Tot i això, per al seu entrenador,
l'equip treballa bé i continua agafant forma, treballant els
sistemes defensius i atacants, de cara als partits de lliga. 

El cap de setmana vinent el sènior femení disputarà un
torneig quadrangular a Tortosa, en el qual participaren, a més
les amfitriones, dos equips d'Ascó.
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Handbol: Mals resultats del sènior femení al triangular disputat a Almassora

El Club de Pesca Submarina i Apnea del
Maestrat, en col·laboració amb l'Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola, Marina Benicarló, i
l'Ajuntament de Benicarló han presentat la
celebració, el pròxim 12 d'octubre, del I Open de
Pesca Submarina Estació Nàutica Benicarló-
Peníscola. 

Aquesta serà la primera edició d'un concurs
d'aquestes característiques a la comarca del Baix
Maestrat, i amb ell es pretén mostrar una altra de les
activitats nàutiques que és possible practicar en el litoral
nord de Castelló, gràcies al Club de Pesca Submarina i
Apnea del Maestrat. La competició s'efectuarà amb
equips de tres pescadors, tindrà lloc en aigües del litoral
de Peníscola, Benicarló i Vinaròs de les 09.00 a les
14.00 hores. Una vegada finalitzada la competició, els
pescadors presentaran les seues captures en la zona
de pesatge, que estarà situada en el port esportiu de
Marina Benicarló, on tots els interessats i curiosos
podran delectar-se de les captures obtingudes pels
esportistes. L'organització espera l'assistència dels
millors pescadors autonòmics, per la qual cosa amb tota
seguretat es podrà veure un bon espectacle. Finalitzat
l'esdeveniment, tots els participants amics i
col·laboradors es reuniran a la Brasería del Port per a
menjar i fer el lliurament de trofeus.
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Presentat el I Open de Pesca Submarina “Estació Nàutica Benicarló-Peníscola”

pescasubmaestrat@gmail.com
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Dissabte 22 de Setembre, com
ja es va fent tradicional als
començaments de la temporada,
el club Natació Benicarló va
participar en una ruta a peu
organitzada per la secció de
senderisme que dirigeix Xavier
Sospedra.

Els camins escollits, en aquesta
ocasió, els varen portar pels bonics
paratges que envolten
l’embassament del riu Sènia. Un
bon grup de nedadors i
simpatitzants del club va seguir la
ruta que enguany els va proposar
Sospedra, gaudint del bon temps
que encara fa aquests dies.  Va ser
una agradable jornada de
germanor inclosa dintre de les
diverses activitats lúdiques i esportives que s’organitzen com a
preparació per a començar, plens d’energia i força, les
primeres competicions. Enguany, dintre dels objectius de la

temporada 2014-2015, hi ha el d’aconseguir retornar a la
primera divisió autonòmica i també el de classificar nedadors
de totes les categories d’edat per als campionats nacionals.

EL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ ORGANITZA UNA RUTA SENDERISTA
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