
L’ÚLTIMA

pàgina 20  la veu de Benicarló MOLTES MÉS NOTICIES, OPINIÓ ...I ELS DIVERTITS TAFANERS!

Un any més, els alumnes de tercer i quart de tots els
centres de Primària de Benicarló ens vam reunir a la Plaça
Sant Bartomeu el dia 8 d'octubre per a celebrar un acte
reivindicatiu a favor de la nostra llengua.

Els alumnes de l'IVADIS van arribar portant la torxa amb la
flama encesa, i la resta de les escoles vam seguir-los donant
una volta pel Passeig Ferreres Bretó. A peu de campanar
diferents alumnes van llegir un manifest a favor de l'ús
vehicular del valencià. Seguidament tots els alumnes i gent
que es va congregar vam participar dels contacontes i
cançonetes populars que ens va oferir Llorenç Giménez. En
acabar cada grup d'alumnes va tornar al seu centre amb una
torxa encesa. A l'arribada al Ródenas vam ser rebuts primer

pels alumnes d'infantil vitorejant el lema: "PARLEM
VALENCIÀ"  i seguidament pels alumnes de primària. Al pati
es va tornar a llegir el manifest.

CORRELLENGUA A BENICARLÓ

text i foto REDACCIÓ
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AIXÍ SOM

Les estadístiques són dades gelades, sense sentit,
mentre no s’interpreten. Però si ens aturem una mica i les
deixem parlar, ens diuen moltes coses. La Veu esta setmana
ha tirat mà de dades oficials de diferents estaments i
organismes, com ara l’Institut Nacional d’Estadística o el
Padró municipal per a fer-nos un retrat actual. Del seu estudi
concloem que Benicarló és una ciutat jove, pobra pel que fa
a inversions municipals però amb els cadufs ben plens, fent
honor al que diuen de nosaltres. L’agricultura i els autònoms
són dos dels nostres principals motors econòmics. I lluny de
que podíem pensar, la mar no és, ni molt menys, un d’ells.
Un nucli poblacional menut en un terme municipal quasi
immens ens proporciona la riquesa que necessitem per viure
i sobreviure.  Sense oblidar-nos del sector serveis, el que
més treball proporciona i en el que, paradoxalment, més atur
hi ha. Així som. 

UNA POBLACIÓ JOVE

Benicarló té 26.491 habitants, dels quals 13.247 són
homes i 13.244 dones.  En el cas dels homes, el major grup
d'edat ho constitueixen els homes de 35 a 39 anys, que
sumen 1.268 persones. En el cas de les dones, el gruix de

la població són el grup compost per les que tenen una edat
compresa entre els 40 i 44 anys. La piràmide d'edat en el
municipi aprima en edats superiors als 69 anys i augmenta
en la franja que integren els menors de 15 anys, el que
revela la joventut de la població. La població ha mantingut un
creixement constant des de l'any 1 900, quan al municipi
vivien 7 251 habitants.

Com a curiositat, destacar que fins l'any 2000, les dones
eren més nombroses que els homes i és a partir d'aqueixa
data quan s'equilibra la piràmide poblacional. I altra
curiositat, segons les dades que té el consistori, l'any passat
542 espanyols van demanar l'alta en el municipi per canvi de
residència. Els estrangers van ser 375. No obstant això, en
el que duem d'any han estat 454 els espanyols que han
demanat l'empadronament per aquesta circumstància,
mentre que és ressenyable l'augment dels estrangers que
han vingut a viure en la nostra població: 425 persones han
sol·licitat l'empadronament. I una dada més. En el 2013 van
nàixer i es van empadronar a Benicarló 117, mentre que en
el primer semestre del 2014, la xifra ja ascendeix a 425
nounats. 

POBRES PRESSUPOSTOS 

Els benicarlandos no podem estar contents. El pressupost
mig és de 872 euros per habitant i any. Si tenim en compte
que la xifra ascendeix als 957 euros a la comarca i a 916 en

text REDACCIÓ

RADIOGRAFIA DEL BENICARLÓ ACTUAL

La gimnasta procedent del Club Mabel, Lia  Rovira,
s'incorporarà en els pròxims dies a la concentració
permanent del conjunt junior de GR al CAR de Madrid. Tot
un premi per a la jove, acostumada a pujar al més alt dels
campionats de gimnasia ritmica des de ben xicoteta. 

text i foto REDACCIÓ

LIA ROVIRA, A MADRID

El cap de setmana passat es va celebrar, al Club de
Tennis Serramar, una nova edició del circuit de Tarragona
HEAD. Aquets ha estat el primer torneig per als jugadors
de l'Escola de Tennis Benicarló passada l'aturada
estiuenca. 

Després d'una bona pretemporada els jugadors caduferos
van realitzar un bon torneig on es van classificar per a disputar
les semifinals Diego Sanchez, Iratxe Serrat, Julia Pérez,
Gerard Guimerá, Xavi Calduch, Jarmo Pérez i Albert Alberich.
Tres d'ells van disputar finals aconseguint Xavi Calduch ser
campió benjamí, en imposar-se a la final a Didac Chaler per
7/5 i 7/6. El seu company Gerard Guimerá va ser campió aleví
en guanyar a M.A. Castán per 6/3 i 7/6. Julia Pérez no va tenir
el mateix premi ja que durant el partit es va fer un esquinç en
el turmell i es va retirar de la final davant Claudia Sorni.  Molt
bon començament per als joves jugadors de competició
benicarlandos en una nova temporada on s'esperen grans

resultats per la bona preparació que estan realitzant i les
moltíssimes ganes que tenen d'obrir-se un espai en el món del
tennis.

text i foto VICENT�FERRER

L'Escola de Tennis va participar en el torneig Club de Tennis Terramar

Enmig d'un gran ambient, propiciat pels pares i familiars
dels quasi 300 jugadors, es van anar presentant, al Municipal
Àngel Alonso, els 18 equips que van a competir en la
temporada recentment estrenada. En primer lloc tots els
jugadors, amb els entrenadors, van posar en la tribuna del
camp i a continuació van anar passant cadascun dels equips
davant les càmeres dels fotògrafs. 

El treball d'aquesta escola de futbol que camina cap al seu
mig segle d'història, i que presideix Juan Bosch al costat d'un
magnífic equip on hi ha molts exjugadores del CD Benicarló,
està amb les mires posades a traure jugadors per al primer
equip de la ciutat, després del canvi de política de fitxatges del
CD Benicarló, en abandonar els cars fitxatges que, a la llarga,
no donaven el rendiment esperat, i confiar en els joves que
acaben la seua etapa en l'equip juvenil. A més, molts dels
entrenadors són en l'actualitat jugadors del Benicarló 1921 i
també molt veterans, com és el cas del degà dels
entrenadors, José Verge “Choco”, que segueix matant el
cuquet de les banquetes entrenant a un dels equips alevins, i

prova dels seus consells és que l'any passat l'equip que va
entrenar va quedar campió sense perdre cap partit. 

El Benicarló Base Futbol podria tenir encara més equips,
de fet, per a jugar amb els prebenjamins es fa una selecció. El
problema es diu falta d'instal·lacions, atès que el Municipal
Àngel Alonso està tots els caps de setmana saturat de partits,
per açò el club segueix demanant a l'Ajuntament la
construcció d'un segon camp, amb el que podrien augmentar
el nombre de jugadors i equips. 

En l'aspecte esportiu se'ls inculca als jugadors a gaudir en
aquest esport, a saber perdre amb dignitat, malgrat que en
aquestes edats a voltes costa comprendre la frase del Baró de
Coubertin, “allò important és participar, no guanyar”.

text i foto VICENT�FERRER

El Benicarló Base Futbol va presentar als seus 18 equips federats en la temporada
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la província, poc destina el consistori al nostre benestar. Una
cosa similar succeeix amb la despesa mitjana per habitant,
que suposa 890 euros a Benicarló, 990 a la comarca i 983
euros a la província. Per contra, podem estar contents
perquè tenim el deute viu més baix de la província. En
concret, i segons les dades del 2013, era de 343 euros per
habitant, una xifra que ascendeix fins als 387 en la comarca
i 551 euros per habitant a la província de Castelló. 

El valor cadastral mitjà en el municipi era de 28.481
euros, xifra que supera els 33 000 euros en la resta de la
comarca i arriba als 53.800 a la província. 

LES HECTÀREES I L’OCUPACIÓ. 

Anem ara amb les dades del sòl. El nostre terme
municipal suma 4.786 hectàrees, de les quals 3.802,79 són
agrícoles. És a dir, que la superfície urbana és només de
401,24 hectàrees, un paupèrrim  8,38% del total del terme
municipal. De la superfície agrícola, un 32,42% és de
superfície herbàcia, mentre que el 58,47% és superfície
llenyosa. 

Comparem ara aquestes dades amb les de l'atur. La
població total activa és de 14.405 persones. A data

30/09/2014, l'atur en el municipi era de 2.594 persones. En
el sector agrícola, la xifra de desocupats suposava un 8,94%
del total, mentre que el major grup estava integrat pel sector
serveis. Ací la xifra augmenta per sobre del 62%, encara que
pràcticament no ha variat des de l'any 2006 . És curiós que
el major nombre d'empleats es trobe també en aquest
sector, en total 6.160 persones. Atenent a les xifres de la
Seguretat Social, crida l'atenció que en el municipi existeix
un 27% de la població activa afiliada com autònoma a la
Seguretat Social, set punts per sobre de la xifra total de la
comunitat autònoma. Només un 0,85% cotitza en l'apartat de
règim especial de la mar. I el 63,30% ho fa al Règim
General.

TRANSACCIONS IMMOBILIÀRIES 

Segons les dades del 2º Trimestre del 2014 publicats pel
ministeri d'Habitatge, el nombre de transaccions
immobiliàries al municipi de Benicarló ascendeix a un total
de 38, de les quals 4 són d'habitatges nous i 34 de segona
mà. En tot l'any 2014 el nombre de transaccions al municipi
de Benicarló ha estat de 89, un 11,88% menys que en el
mateix període de l'any anterior, en el qual es van realitzar
101 transaccions. En tota la província les transaccions en tot
l'any ha estat de 2606 , un 13,21% més que en el mateix
període de l'any anterior fins al 2n trimestre (2.302
transaccions).

ve de la pàgina anterior

Puc ben jurar que no sóc cap fanàtic, cap hòligan que
es diu ara. De fet, això del futbol ho segueixo només per
obligació, per fer-me un currículum que em permeta el dia
de demà treballar com a periodista en qualsevol secció
imprescindible dels diaris, coses com ara l’horòscop (i la
seua vessant xinesa, que també la domino), la coordinació
dels anuncis per paraules (gràcies als quals vaig poder
conèixer la meua Margot) o la redacció d'emotives
esqueles ("siempre seremos cuatro"). Sóc, per tant, una
veu objectivíssima sempre a l'hora de jutjar l'actuació del
Benicarló. 

Deia això perquè algú podria pensar que tinc la mentalitat
d'un fanàtic impenitent si dic que el resultat del partit que amb
certa contundència va perdre el CDB a casa va ser, com a
mínim, injust. El Benicarló va ser derrotat amb ensanyament
pel CD Burriana (un dels equips que en teoria no juga la nostra
lliga) per un excessiu 1 a 5. A qui li he de contar que els d'ací
es mereixien com a mínim un empat amb un marcador tan
escandalós? I és veritat el que dic. Veritat de la bona. 

El matx, tal i com vaig comentar la setmana passada es va
jugar el mateix dia 9 d'octubre (o és Octubre?). M'esperava
alguna manifestació de fervor patriòtic per no hi va haver res.
Ni va sonar nuestra requión, ni es van llençar coets, ni es va
reproduir pels altaveus el discurs matinal de Fabra parlant en
valencià (sen-sa-ci-o-nal, miren-ho al youtube) ni es va cremar
cap falla. Quins desenganys. Margot, pobra meua, que havia
pujat al camp vestida per a l'ocasió amb el tratge típic de
valenciana ees va quedar molt despagada. Jo li havia dit que
si anava vestida d'aqueixa manera tan cridanera segurament
li deixarien fer la sacada d'honor. 

Siga com siga a la grada hi havia més de quatre-centes
persones. Això és molt per a un espectacle d'aquesta
categoria. Entre els diners de la taquilla i els de la rifa del pernil
es va poder pagar la triple arbitral (més de tres-cents euros!) i

encara va sobrar alguna cosa. Bon ambient per tant amb un
GR21 una mica apagat. 

Per errades puntuals de la defensa (teua, meua i ni teua ni
meua sinó d'ell) als deu minuts ja perdíem per 0 a 2. Qualsevol
equip mitjanament decent ja haguera abaixat els braços i
s'haguera replegat per evitar una catàstrofe. El Benicarló, no.
Van començar els d'ací a empényer i empényer fins que una
magnífica, però magnífica, jugada d'un xiquet del juvenil va ser
sancionada amb un just penal que va transformar Guillem. Va,
que ja els tenim, insistia Margot mentre menejava
graciosament amb la maneta el seu mocadoret fallero. I així va
ser. Els xicots de De la Haba van posar setge a la porteria
forastera. Un incís més. El porter del Borriana és negre. Un veí
de graderia va dir que s'assemblava a Cameli (ben oberta la
e), aquell porter que ara juga amb el Málaga i abans ho feia
amb l'Español. Tanco l'incís. En un córner vam marcar un gol
preciós, Miguel concretament, però l'àrbitre no el va donar per
bo perquè el linier va alçar la bandereta indicant que la pilota
havia sortit fora en la seua trajectòria entre el cantó del terreny
de joc i l'àrea. Escàndol general. Alguns espectadors es van
apropar amb males maneres a l'imprudent linier i li van
recordar la poca honorabilitat de la seua progenitora. Vaig
pensar en Margot i vaig callar. De l'empat es va passar, sense
solució de continuïtat, a l'1 a 3. Un contraatac mal defensat,
una altra errada puntual i au, mitja part. 

Després del descans els d'ací van tornar a sortir a menjar-
se el món. Van posar a prova en diverses ocasions el bo de
Cameli. La més clara la va tindre Guillem que, totsolet davant
el porter, va creuar massa l'esfèrica. Del dos a tres, també
sense solució de continuïtat, una altra badada defensiva i 1 a
4. Això sí que ja era impossible de remuntar. Margot seguia
animant, però només ella en tot el camp manifestava
ostensiblement la seua fe en la victòria local. El definitiu 1 a 5
va vindre d'un cóner que l'àrbitre, ja completament fora d'ell, va
interpretar com a penal. 

Deu ser el futbol. Fútbol es fútbol que deia aquell
entrenador de l'antiga Iugoslàvia. Llàstima. 

text VICENT T.�PERIS

MASSA

El nostre terme municipal suma 4.786 hectàrees, de les
quals 3.802,79 són agrícoles. És a dir, que la superfície
urbana és només de 401,24 hectàrees, un paupèrrim  8,38%
del total del terme municipal. De la superfície agrícola, un
32,42% és de superfície herbàcia, mentre que el 58,47% és
superfície llenyosa. 
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LOCAL ESPORTS

La dinamització turística a través de l'esport va tenir la
passada setmana, en la Diputació de Castelló, a un dels
majors exponents de la província, l’Ultra Duatló de la
Tinença de Benifassà, una competició que se celebrarà
els dies 8 i 9 de novembre. Amb una longitud de 250
quilòmetres i un desnivell acumulat de 9.000 metres.
Aquesta prova se suma a la denominada Ruta dels 7
Pobles de la Tinença de Benifassà (75 quilòmetres amb
un desnivell de 3.800 metres, o 92 quilòmetres amb un
desnivell de 4.500 metres) i Els Tres Regnes en BTT (158
quilòmetres amb 4.500 metres de desnivell acumulat), dos
recorreguts degudament senyalitzats que permeten al
visitant realitzar-ho en qualsevol moment de l'any que
trie. 

Precisament la consolidació d'aquestes iniciatives
esportives com a recurs turístic ha estat el més destacat de
las presentació en la qual van participar el diputat d'Esports,
Luis Martínez. “La Tinença és una de les zones naturals més
atractives de l'interior de la nostra província. Aconseguir la
sinergia entre la qualitat esportiva i la bellesa paisatgística
d'un recorregut perfectament senyalitzat fa d'aquesta iniciativa
una cosa que realment val la pena donar suport i impulsar.
Estem convençuts que la Ultra-Duatlón va a ser un èxit de
convocatòria, i el que és més important, serà el primer pas per

a la consolidació d'aquest recurs com a font dinamitzadora de
l'activitat econòmica i turística de la zona”. 

L'organitzador de la prova, Joel García, va destacar, “el
respecte al medi ambient de la prova, que ha delimitat la seua
participació atenent aquest aspecte del parc natural”. Aquesta
prova esportiva de muntanya, que preveu una participació
aproximada de 50 persones, transcorrerà per les poblacions
del Boixar, La Pobla de Benifassà, El Ballestar, Fredes,
Herbers i Castell de Cabres. 

Tots els interessats poden inscriure's en www.7pobles.com

text i foto VICENT�FERRER / JAVIER�VILAR

La Diputació va presentar l’Ultra Duatló de la Tinença de Benifassà 
amb un recorregut de 250 quilòmetres

Del 19 al 26 d'octubre tindrà lloc la VII Setmana del
Comerç Local de Benicarló, una iniciativa de la Regidoria
de Comerç per dinamitzar el sector comercial de la ciutat.
El lliurament dels Premis al Comerç Local, aquest
diumenge 19, obrirà una setmana plena d'activitats
promocionals.

La Setmana del Comerç Local començarà enguany amb
l'entrega dels Premis al Comerç de Benicarló, que tindrà lloc
diumenge dia 19 a les 12.00 hores a l'Edifici Gòtic. Com els
anys anteriors, amb aquests premis la Regidoria de Comerç
vol promoure i potenciar la qualitat de l'empresa comercial i fer
un reconeixement a l'activitat empresarial desenvolupada en
el sector comercial o de serveis. Els premis tindran quatre
categories diferents: Premi a la Trajectòria Empresarial (com a
reconeixement a una empresa amb una antiguitat major de 50
anys, sense haver canviat de titular més enllà de la successió
familiar); Premi a la Solidaritat i a la Responsabilitat Social
Empresarial (en reconeixement a empreses que destaquen
per la seua activa col·laboració i implicació amb la societat
local); Premi a la Qualitat Comercial (destinat a reconèixer
l'esforç de tots els establiments que hagen dut a terme la
implantació d'un sistema de qualitat certificat); i finalment,
Premi a la Innovació, Renovació i Imatge Comercial (per a
reconèixer l'esforç, treball i inversió d'aquells empresaris que
han dut a terme millores i reformes dels seus establiments en
els últims 3 anys).

Els actes promocionals de la Setmana del Comerç
començaran dilluns dia 20 amb una conferència sobre la
importància de la comunicació en els negocis, que tindrà lloc
a les oficines municipals del carrer de César Cataldo (entrada
per la plaça de la Constitució). La resta d'actes tindran com a
punt de reunió el Mercat de Benicarló, motor de l'activitat
comercial de la ciutat. Allí hi haurà un taller de perruqueria
(dilluns 20 a les 18 hores), taller de ceràmica i demostració de
torn per a grans i menuts (dimecres a les 10 hores), taller de
confecció de figures nadalenques en feltre (dijous a les 18

hores), taller de reciclatge (divendres a les 18 hores) i un taller
d'scrapbooking (dissabte a les 10 hores). Durant tota la
setmana, els establiments del Mercat Municipal oferiran regals
pels tiquets de compra i hi haurà diverses activitats adreçades
a tots els públics. A més, dimarts i divendres se sortejarà una
cistella de compra amb productes del Mercat i dissabte, durant
tot el dia, hi haurà tallers infantils. El Mercat Artesà de
Benicarló tancarà les activitats de la VII Setmana del Comerç
diumenge 26 en horari de 10.30 a 14 hores a la plaça dels
Mestres del Temple. La Setmana del Comerç compta amb la
col·laboració de l'Associació de Venedors del Mercat, la Unió
de Comerços i l'Associació d'Artesans de Benicarló.

text REDACCIÓ

La Setmana del Comerç Local arriba a la setena edició
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ESPORTS LOCAL

Benicarló va celebrar el Nou d'Octubre amb l'obertura
gratuïta dels seus monuments. L'exposició 'Pulchra
Magistri', el Mucbe i la casa del carrer de Santa Cándida,
van romandre oberts al públic durant tota el matí. 

La jornada també va incloure els actes oficials, que van
començar a les 11.15 hores, amb l'exaltació de la senyera per
part de les autoritats locals. La comitiva va eixir des de l'Edifici
Gòtic del carrer Major i es va dirigir en processó cívica a
l'Ajuntament, acompanyada de la Colla de Gegants i Cabuts,
la Colla de Dolçainers i Tabaleters i el Grup de Danses la Sotà.
Com ja és tradicional, un poc abans, a les 10 hores tenia lloc
la Marxa popular ciclista pels carrers de la ciutat, amb eixida
de les plaça de la Comunitat Valenciana. 

Ja a la tarda, la Regidoria de Cultura va organitzar visites
dinamitzades pel centre històric de Benicarló, amb especial
referència en l'antiga presó, l'antic Ajuntament i el Convent de
Sant Francesc. Lligada a la celebració del Nou d'Octubre,
arribava com cada any la Flama del Correllengua, que
comptava amb la participació de tots els col·legis de Benicarló
i dels usuaris del Centre Ocupacional IVAS (Institut Valencià
d'Acció Social). Després de la recepció institucional i de la
lectura del manifest, es va programar l'actuació del conta
contes Llorenç Giménez, tot un referent en el món de la
transmissió oral de la llengua i la cultura valenciana.

NOU D’OCTUBRE AMB EL PATRIMONI

text  NATÀLIA�SANZ

L'Estació Nàutica ha conclòs la temporada de regates
amb la celebració de l'últim circuit dissabte passat. La
cita que es va desenvolupar entre les aigües de Benicarló
i Peníscola va servir per a dilucidar el nom de les
embarcacions guanyadores de la lliga en les tres
categories. 

La lliga està organitzada per la ENBP amb la col·laboració
del Club Nàutic Costa Flor del taronger. En el grup A Modark

va ser l'embarcació que es va dur la victòria el dissabte ,
seguida de Marina Benicarló i Hepta, mentre que en categoria
B va ser el Xé quin cafè. En el grup C, l'embarcació Clubde
mar del club Nàutic de Saragossa es va dur els punts de la
victòria, seguida del Karmiña el Sacabuche i el Moonshadow.
Quant a la classificació general de la lliga, Modark és la
campiona del grup A, seguida de Marina Benicarló i Hepta. La
Xé quin cafè ha aconseguit encapçalar el grup B seguida del
Llangostí i el Miravent i en el grup C, Karmiña és la lider de la
categoria seguida del Club Nàutic Zaragoza i de
Moonshadow. La temporada regatística es reprendrà el
pròxim mes de març amb la regata “Carxofa de Benicarló”.

text i foto NATÀLIA�SANZ

MODARK CAMPIONA DE LA LLIGA DE REGATES

Clara victòria per a començar la temporada de l'equip
sènior del CB Benicarló davant d'un rival directe, l'AB
Almassora, després d'una primera part jugada amb
intensitat i velocitat, que va permetre als benicarlandos
arribar al descans amb un clar avantatge en el marcador.
En la segona part una certa relaxació i poca intensitat va
permetre als visitants col·locar-se a 12 punts, la qual cosa
va obligar l'entrenador local a demanar temps mort per
reconduir la situació. Després d'ell, una ràpida reacció va
ser suficient per a deixar el marcador final en 76-56. La
pròxima setmana eixida a València on jugaren contra el
Picken Claret B. 

Per la seua part l'equip junior va realitzar una acceptable
primera part a la pista del Castellón Verde, que els va
permetre arribar al descans amb quatre punts d'avantatge. En
la segona part els molts errors juntament amb el poc encert en

els tirs lliures, els va impedir aconseguir la victòria, guanyant
els castellonencs per 46-44. Així doncs, queda molt treball per
davant, cal seguir lluitant i entrenant dur. Aquesta setmana es
juga a casa el diumenge a les 12,30h.

text i foto VICENT�FERRER

Bàsquet: L'equip sènior inicia la temporada amb una victòria davant l'Almassora
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La Diputació de Castelló col·labora amb l'Ajuntament de
Benicarló en una innovadora iniciativa que sota el títol ‘La
Miscel.lània Culinària’ promocionarà la qualitat dels productes
autòctons fusionant-los amb iniciatives culturals i formatives.
Aquesta iniciativa innovadora tindrà lloc diumenge que ve 26
d'octubre en el Magatzem de la Mar de Benicarló amb el
suport de la marca de productes autòctons que impulsa la
Diputació de Castelló, ‘Castelló Ruta de Sabor’. Serà la
segona edició d'aquesta iniciativa, que estarà protegida en
aquesta ocasió per la Diputació de Castelló. El diputat de
Desenvolupament Rural, Domingo Giner, ha explicat que “la
miscel·lània i Castelló Ruta de Sabor comparteixen la filosofia
d'ensenyar a tots els castellonencs la qualitat dels nostres
productes. Participant en aquesta iniciativa els ciutadans
podran conèixer de prop la nostra gastronomia en un entorn
completament distint a l'habitual, fusionant-se amb poesia,
amb música, amb peces audiovisuals, etcètera. Tota una
experiència dels sentits, mai millor dita. No és una fira
gastronòmica a l'ús, sinó un esdeveniment cultural inèdit i amb
un fort potencial turístic i econòmic”. Així, conflueix l'aspecte
gastronòmic i cultural, un espai on els excel·lents productes de
les nostres poblacions són producte tant de la història com de
la saviesa popular. “És per això que no volem limitar-nos a
l'exhibició i degustació dels nostres productes sinó que volem
mostrar tota la part antropològica, històrica i científica que
afiegeix encara més valor als elements gastronòmics de la
província”, va recordar Giner. 

Tot açò amanit amb menuts musicals i audiovisuals que
transformen la Miscel·lània Culinària en un espai dinàmic, on
els assistents poden gaudir amb els cinc sentits d'una gran
quantitat d'activitats diferents en un curt espai de temps. A més
de la jornada de miscel·lània que es desenvoluparà en sessió
continuada des de les deu del matí fins a les vuit de la
vesprada del diumenge, el divendres dia 24 es realitzarà una
jornada formativa. Aquesta sessió conformarà les primeres
jornades formatives entorn del món de la gastronomia.
Formaran part d'aquestes jornades la presentació de
projectes, idees, màrqueting, xarrades i cursos intensius
dirigits tant als professionals del sector com a joves i
emprenedors.

MISCEL.LÀNIA CULINÀRIA

text  i foto REDACCIÓ

ESPORTS / OPINIÓ

El Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló va celebrar
el dia del soci. Va començar l'activitat a les vuit del matí amb
una foto a la plaça Constitució per a, d'ací. partir en tres grups:
escola de ciclisme i xiquets, carretera i BTT, amb eixides
d'unes dues hores. A partir del migdia concentració al mercat

a l’engròs i preparar dues paelles per al centenar de
comensals. Allí els xiquets van gaudir amb un tobogan
inflable. A les postres es va realitzar una rifa per a continuar
amb els regals, recordant als alumnes de l'escola de ciclisme
2014 i un d'especial per a Isabel Balaguer, que finalitza la
seua etapa després de nou anys, que passarà el pròxim any
a la categoria cadet. Finalment es van repartir bosses de
llaminadures per a tots els xiquets.

text i foto VICENT�FERRER

Festa final de temporada del Club Ciclista Deportes Balaguer

Vinaròs i Benicarló van començar la
temporada amb el partit de la màxima. El
primer partit de la màxima rivalitat de
l’handbol del Baix Maestrat en la present
temporada es va saldar amb victòria del CBM
Vinaròs davant l'Handbol Benicarló per 24-22,
després d'un partit igualat, amb les fallades
pròpies d'inici de temporada, comptant les
graderies amb el suport d'afeccionats dels
dos equips.

text i foto VICENT�FERRER

Handbol: Inici de temporada amb derrota del Benicarló a la pista del Vinaròs

CONTUNDÈNCIA

Contundència i resolució -ambdues dignes de millor
causa- les mostrades pels països occidentals –i per a més
inri, “cristians”, Espanya inclosa-, en combatre el terrorisme
yihadista. La qüestió està en preguntar-nos si no podria
haver-se evitat aquell terrorisme, si els mateixos països
occidentals –i per a més inri, “cristians”, Espanya inclosa-,
amb la mateixa contundència i resolució s’haurien aplicat a
promoure la civilitat, el benestar, la justícia i l’entesa en els
territoris on el terrorisme yihadista fa estralls, en lloc

d’haver-los colonitzat, espoliat i abandonat a la seua
(di)sort, en mans de dictadors de conveniència.

Segur que les conductes depredadores i d’abandó
envers aquells territoris i poblacions, per part dels països
occidentals –i per a més inri, “cristians”, Espanya inclosa-,
no han estat l’origen de les respostes violentes i
lamentables –especialment per a la seua pròpia gent- dels
grups terroristes que ara ens empenyem a combatre?

Marc Antoni Adell
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El PSOE no posarà obstacles a que el Govern
indemnitze a ACS per la “hibernación” del Castor. 

El reial decret que el Govern sotmetrà a la convalidació del
Congrés dijous que ve 16 autoritza el pagament a ESCAL
UGS, controlada per ACS, de 1.350 milions d'euros en
concepte d'indemnització per la “hibernación” del magatzem
subterrani de gas construït enfront de les costes de Castelló.
El Partit Socialista pot rebutjar el pagament, donar suport o
abstenir-se. Aquesta última opció és la que, finalment,
prosperarà llevat que a última hora el líder socialista, Pedro
Sánchez, decidisca altra cosa. És poc probable que ho faça ja
que en la seua anàlisi del reial decret, el PSOE ha conclòs
que pot deixar-se molts pèls en la gatera en aquest debat, on
prefereix passar desapercebut. L'expedient del Castor va
passar per les mans dels exministres socialistes José

Montilla, Joan Clos i, finalment, Miguel Sebastián, en aquest
últim cas en el segon Govern de Zapatero. Amb els dos
primers, el contracte del Castor no va passar els filtres ni de
la comissió delegada per a assumptes econòmics ni tampoc
de la comissió de sotssecretaris. En canvi, en l'etapa de
Sebastián com ministre d'Indústria, es van saltar tots els
controls. Poc després d'accedir al càrrec en 2008, relaten
fonts socialistes de l'època, Sebastián es va trobar amb el
marró i es va sorprendre al comprovar que l'expedient havia
arribat directament a la taula del Consell de Ministres, sense
passar pels filtres previs, promocionat per José Luis
Rodríguez Zapatero i la exvicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega.  Al maig de 2012, Indústria va litigar al
veure que el contracte signat en l'etapa de Zapatero era lesiu
per a l'interès públic. No obstant això, el Tribunal Suprem va
fallar a l'octubre de l'any passat que les obligacions per a
l'Administració incorporades al contracte no tenien tornada
arrere.

text REDACCIÓ

El PSOE no posarà obstacles a que el Govern indemnitze per la “hibernación” del Castor

herois. Curiositats del no tenir
càrrec polític? Ara, que ja no mana
d'ells!

El 9 d'octubre, quin pal!
Com deia un tafaner quan ho va

vore, “ha nascut un pal”. Sí, textual,
un pal ben llarg. I és que, pel que
sembla, tenim un forat molt
funcional davant de l'ajuntament, allí
a la plaça del taüt, que igual serveix
per un arbre de Nadal de debò, per
a una gaiata amb forma d'avet o per
plantar-hi una blavera. I
precisament aquesta ha estat
l'última versió. Al voltant del tòtem
autoritats diverses, veïns i policia
van aplaudir la hissada de la
bandera de la comunitat de veïns
per allò del 9 d’octubre. És curiós,
també, el fet que d’igual manera que
va néixer, al pal ens referim, va
desaparèixer atès que ja no hi és.

És com el patriotisme d'alguns, que
s'exposen al costat de la rata
penada el dia d'aquesta festa borda
i no en fan ús fins a l'any vinent,
amagant si poden tot allò que de
valencians tenen.

Esglaï! “El chiringuito del PP” al
poble del costat (nord)!

Un tafaner estava veient la
televisió comarcal i resulta ser que
surtia el poble del costat (el del

costat nord), amb tot de dames i
gent VIP fen actes del 9 d’octubre i
de sobte... osti, tu, quin esglaï! Pero
eixe que parla no es el regidor “Jose
Luis Perales” de la serie “El
Chiringuito de Pepe”! Ara la roden al
poble de l’altre costat o què? No,
era un efecte óptic-catòdic, només
era el regidor Gandia, que en
realitat potser no es sembla molt a
l’actor Joaquin Nuñez pero, es clar,
tot mudat i a eixa distància...

ve de la pàgina anterior

La mostra ‘Ruiz de Eguino. Línia dominant, volum
invasor’ presentada en el MUCBE, Museu Ciutat de
Benicarló, dóna a conèixer els treballs escultòrics,
pintures i obres gràfiques d'aquest artista donostiarra,
amb una vintena de peces que en alguns casos estan
acompanyades de documentació fotogràfica. 

D'aquesta manera es pot visualitzar el procés i el
plantejament estètic d'Iñaki Ruiz de Eguino. Es tracta de
formulacions traçades des de la seua personal investigació
sobre la ‘unicitat espacial’. Eguino ens desxifra el caràcter del
procés, investigació plàstica que li ocupa des de fa més de
quatre dècades. Aquestes escultures distribuïdes en quatre
sales dialoguen amb pintures i obres gràfiques; plànols que
van de l'escultura al paper i al contrari, on l'espectador pot
seguir el desenvolupament estètic. Ruiz de Eguino (Sant

Sebastià, 1953), pintor i escultor, es va formar en l'Escola
d'Arts i Oficis de Saragossa, iniciant-se en una pintura de
concepció figurativa que va ser evolucionant cap a un
expressionisme abstracte, i posteriorment a una concepció
espacial que li duu a l'escultura. Als 21 anys rep el Gran Premi
de Pintura Basca, i la seua obra es va exposant en espais
espanyols i estrangers. 

Pertany a una generació que ha pres el testimoni de la
anomenada ‘escola basca d'escultura’, de Oteiza, Chillida,
Basterretxea o Mendiburu. I la seua obra figura en espais
oberts i col·leccions públiques i privades de diversos països.
En la seua faceta d'escriptor i teòric de l'art, té editades més
de 40 publicacions i ha fet de comisari d’exposicions d'artistes
com Sorolla, Zuloaga, Iturrino, Regoyos, Vázquez Díaz,
Oteiza… L'exposició ‘Ruiz de Eguino. Línia dominant, volum
invasor’, es mostra en el MUCBE, Museu Ciutat de Benicarló,
amb seu a l'antic Convent de Sant Francesc, fins al 7 de
desembre de 2014.

text REDACCIÓ

RUIZ DE EGUINO AL MUCBE



espanyols obre la boca és perquè
tots, però tooots, ens posem a
tremolar. I els tafaners, susceptibles
com estem, davant tots els
esdeveniments que estan passat en
aquests estat espanyol on ens toca
viure, no podem estar-ne aliens i per
això veiem que totes les previsions
que fan aquests dirigents s’han anat
acomplint, sense excepció... en
sentit contrari. I si no, mireu el que
ens ha fet arribar un dels nostres
admiradors sobre tres qüestions de
la més rabiosa actualitat: “l’IVA”,
“l’Ebola”, i “la Catalunya
independent”.  De la mateixa
manera que Pere va negar Jesús
tres vegades abans que cantara el
gall, ja només els en queda una, de
les tres negacions que conté la
imatge. Les dos primeres s'han
complit. Esperem a vore quan canta
el gall.

Departament d'importacions 
A nosaltres ens costa però hi ha

alguns seguidors de La Veu que
s'ho veuen fet, això de traure punta
a qualsevol cosa amb la llengua tan
esmolada que tenen. Mireu la
comparança entre els jocs olímpics i
una d’aquestes qüestions candents:
l’Ebola. Perquè la qüestió de
l’Ebola, tot i ser dramàtica, sense
cap mena de dubte, ha posat en
evidència  la gran competència dels
nostres dirigents a l’hora
d’enfrontar-se a una situació
inesperada i gravíssima. 

Pasapalabra
I mireu si és així, el que hem

comentat a dalt, que la millor
manera de representar-ho
gràficament deu ser la ministra del
ram sanitari, la senyora Mato, tan
loquaç a l’hora de respondre les
preguntes dels periodistes. La
imatge localitzada per aquest
seguidor és, sens dubte, un fidel
reflex de la seua gran competència
en la matèria. La fotografia va ser
captada la setmana passada durant
una roda de premsa, quan un
periodista li va plantejar la pregunta

que reprodueix la imatge. De fons,
se sentia el cant d'uns vilerets que
passaven per davant de la puerta de
Alcalá.

D'allà d'on bufa el vent
I per tancar la qüestió aquesta

del bitxet. Com ha arribat als països
del primer món, per fi ací s’agafen
amb seriositat la batalla contra
aquesta greu infecció. Almenys ara,
els països africans tindran una
esperança. Suposem que no serà la
mateixa si fem cas a l’última piulada
d’un altre tafaner que, amb el mateix
criteri que fins ara ha anat utilitzant

el PP amb les privatitzacions i
desmantellament de la sanitat
pública, li tocaria a molta gent
d’aquest país: la privatització de
l’Ebola. Encara sort que el virus, al
primer món, no n’entén de fronteres,
ni de castes, ni de rics i pobres i li
pot pujar a la gepa a qualsevol. I és
que açò de les privatitzacions és la
moneda habitual del PP, tot i que
l’Espe, sí, l’expresidenta de la
comunitat madrilenya, ara, diga que
aquells sanitaris, que abans eren
tan roïns que s’enfrontaven a ella
per la venda del sistema públic als
seus amigots, s'han convertit en

ve de la pàgina anterior
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Li hauria agradat més que aquesta tranquil·la tarda de
diumenge tingués un aire, un ambient, més clarament
tardoral. Encara fa massa calor quan el calendari ja s’ha
menjat un terç llarg dels dies de l’octubre. . Però encara
que la fresca no omple aquest espai de tarda de
diumenge, el Carles està content perquè feia dies
–massa dies- que no podia gaudir amb plenitud d’una
tarda sencera de diumenge per fer allò que en aquell
moment considerés oportú i, també, perquè aquest plàcid
espai de temps sense pressa  que vol dedicar  a ordenar
una bona pila de papers i a veure alguns programes per
Internet té com a paisatge plaent la presència de la Clara,
aquesta filla meva que s’està fent gran i que no podem
cantar victòria   –l’experiència acumulada exigeix
prudència- però sembla que aquest any ha començat el
curs d’una altra manera. La Clara, asseguda al seu racó
preferit del sofà,  passeja  –perfectament  aliena a la
mirada del seu pare que l’explora amb tendresa des de la
taula, davant del seu portàtil que s’està engegant
mandrosament- per vés a saber quins camins que
s’obren pantalla endins del mòbil que la té  ben atrapada.
Sembla que aquest curs ha començat amb més ganes i
amb un interès que mai havia demostrat pels estudis.
Sembla que la Clara comença a transitar per una
adolescència menys estrident, més serena. Ara,
asseguda al sofà, té un aire ja de dona jove.

El primer capítol de la sèrie Blanc sobre blanc de TV3
comença a córrer per la seva pantalla.  

Els dos germans bessons ens ensenyen, sense
pretensió i amb claredat,els eixos fonamentals de la seva
concepció de l’art i de la manera com van  donant vida i
realitat a les seves pintures. El seu interès per la

realitat,pel detall,per allò quotidià, els empeny a buscar,
esponjor endins de la necessària llum que dóna vida a
tota realitat pictòrica, la bellesa en allò que pren força,
dimensió i relleu especial dins de la realitat propera.
S’atura en el quadre de la model –la model de tots els
quadres- que està fent alguna cosa amb el seu mòbil i,
quasi instintivament, retroba la figura de la seva filla que,
força més jove que la model del quadre, també passeja
per la realitat que es dibuixa dins la pantalla. Si parlem de
pintura emmarcada dins el realisme –fins i tot es podria
dir l’hiperrealisme- cal donar per bona i necessària la
presència d’aquests petits estris que marquen la manera
contemporània d’accedir a la informació i de ser l’espai de
contacte social. Després d’una pausa, una escultora ens
ensenya i ens parla dels seus caps de fusta, a la manera
de tòtems una mica passats pel sedàs del cubisme, i de
la importància de fer de l’escultura una manera física de
parlar de les paradoxes de la vida, dels records
emmagatzemats ben  dins de capses de vidre o de les
cordes flexibles que ens lliguen de múltiples maneres a la
nostra pròpia realitat. 

El Carles es perd en certes consideracions estètiques
sobre les raons que porten a un artista a caminar i anar
configurant el seu propi estil, la seva pròpia veu. Però la
veu de la seva filla –com un fil que el retorna del seu
univers a la terra del menjador de casa- li diu:

Pare, em pots explicar quin sentit té tot això que han
fet avui a Madrid amb això de les desfilades militars, amb
la cabra i el rei?

- si vols que et digui la veritat....
Estan molt sonats, no?
I el Carles pensa que tot plegat podria ser un quadre

perfecte, una pintura d’un realisme precís però d’una
època ja molt llunyana. I sense gens de bellesa.

Diumenge 12 d’octubre 

text JOAN�HERAS

Fronteres
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Bonig, com es pronuncia?
Els nostres seguidors de tant en

tant ens envien fotografies d’allò
més eloqüents. I si no, què ens direu
d’aquesta instantània de la
consellera Bonig, que és retratada
fent ostentació del seu
espanyolisme suprem? O dit
altrament, del seu bien entendido
valencianismo. Compte, que no ho
diem nosaltres, ella mateix
s’autoproclama de “derechas,
política, del PP, española y
valenciana”. Així, dit en una
gradació de major a menor segons
el pes de cada ingredient en la seua
identitat, entenem-ho bé també això.
Fixeu-vos si demostra aquest
penúltim aspecte que porta
enganxades al braç més polseres
amb la bandera espanyola que ni els
militars en la passada desfilada de

la victòria. Perdó, que ara ja no és
de la victòria, ara és de la raça, no?
I mireu si li va això de la raça que
ella mateix es titlla d’Isabel la
Catòlica o de Tatcher. Sí, senyors,
tota una “guerrera” de la política
que, fins i tot, li esmena la plana al
presi Fabra, quan va dir que les
majories absolutes s’havien acabat i

que caldrà que els PP s'hi vaja
acostumant,  replicant que “el PPCV
va a salir a ganar y va a ganar por
mayoría absoluta”. Ha nascut la
nova Putin de la comunité
espanyola que «frente al órdago
secesionista de Cataluña, nosotros,
como Comunitat Valenciana somos
el dique de contención de ese
separatismo». La coneixíeu de
prop?

Polp de categoria 
I si les banderetes i les

declaracions de dalt són sucoses,
¿què podríem dir del titular que
trobem al web del nostre ajuntament
pel que fa a les jornades
gastronòmiques del peix i polp de
llotja que han engegat fa poquets
dies? Diu, “Demostración
gastronómica del pescado y pulpo
de Palco...”. Ep, i nosaltres que
pensàvem que de la mar n’enteníem
alguna cosa! Doncs... anàvem
errats. Ara tenim una nova varietat
de polp, la de “palco”, mai
catalogada, que ha de servir de plat
de taula als restaurants de la ciutat!
Deu ser una cosa de gourmets,
menja només vista a les llotges o
palcos del Vicente Calderón quan
corrien les vaques grasses i les
targetes eren negres. A vore, si no
us ho creieu, ací teniu la imatge que
confirma el que diem. Estem per
enviar una nota a totes les societats
científiques del “mundo, mundial”,
perquè investiguen a vore quina
mena de cefalòpode és aquest.
Potser és parent de Calamardo, el
veí melòman de Bob Esponja. Per
l'amor de Déu, tan dropos estem
que per a traduir dos línies
necessitem el traductor automàtic! I
després fem com els pitjors
alumnes, ni ens mirem el que ix de
la màquina, i clar, allò és el club de
la comèdia. 

Paraula de PP
Des de fa massa temps cada

vegada que algun ministre o
representant dels populars

text LA COLLA DE TAFANERS

Ja tornem amb el castor eixe. Si abans
eren els terratrèmols, ara es tracta dels
diners que ens costarà a tots el fet de posar-
li un bon forrellat a les seues instal·lacions.
L'editorialista parla de l'Espanya casposa i jo
no puc estar d'acord en absolut. Perquè qui
ha planificat i fet tot aquest gran negoci, ho
ha fet molt bé. Perquè no hi ha millor manera
d'invertir els diners, que assegurar els
guanys i socialitzar les pèrdues. Mire,
senyora Garcia, si va ser viu lo sinyor Pérez,
que va fer signar a l'estat espanyol un
contracte per mitjà del qual les seues
empreses no perdrien mai. Si sortia la cosa
bé, els guanya a la butxaca, però si sortia
malament, l'estat a pagar. Això si que és
saber negociar bé. Aquest senyor hauria de
ser president del govern i negociar els
contractes que fa l'estat amb els seus
proveïdors de la mateixa manera que
negocia ell. S'ho imagina? Un estat amb
superàvit. No ens faltarien diners per a res.
L'exemple de l'equip que presideix és ben
clar, jugador que diuen que destaca, jugador
que fitxa. D'on trau els diners? Tan se val.
Amb Espanya faria el mateix. Així és que de
casposa, res. Ni profunda. És l'Espanya dels
pillets, dels que saben fer negoci, dels que
signen allò que els diu la seua butxaca. Ja sé que soc un
pesat i em repeteixo, però el senyor Pèrez, durant el partit que
el seu equip estava guanyant la décima, es va aixecar per tal
de donar-li la mà al senyor Aznar. Però això només va ser
perquè tots dos son seguidors del mateix equip. Jo, que soc
un malpensat, vaig vore moltes coses més.

Però no tot està perdut, no. Mai hem de perdre les
esperances. Malgrat que els polítics dels dos partits
majoritaris es llancen les culpes uns als altres, quan tots dos
tenen la mateixa responsabilitat, sempre hi ha una tercera via.
Un camí a l'esperança que ens fa vore el futur amb optimisme
i amplitud de mires. Perquè tenim l'arma més potent al nostre
abast, a casa, disposada a tot per a resoldre els nostres
problemes. Efectivament, es tracta del nostre gran polític i
diputat Jaime Mundo Alberto. Gràcies a ell, tot es quedarà en
un no res. L'hem d'enviar ja a Madrit, a negociar amb el
senyor Pérez. Amb la seua reconeguda eloqüència, sabrà
convèncer a aquest gran senyor per a que rebaixe
notòriament les seues pretensions. D'aquesta manera, les
nostres butxaques no patiran aquesta derrama general que
ens pretén encolomar el govern del seu partit. Ell,
representant del poble, es prendrà seriosament aquest
assumpte i no pararà fins aconseguir el millor per als seus

conciutadans. A més a més, tot ho farà sense estridències,
discretament, però el resultat serà molt profitós per a tots. Ara
només cal que algú li diga que ho ha de fer, i ell es posarà
mans a l'obra.

Ja està. Ara hauria d'acabar perquè les notícies que hi han
no em diuen res. Lo setembre ha estat càlid i plujós. Sembla
una conversa típica d'ascensor. Està bé parlar del temps, que
és una cosa que ens interessa a tots.

Una palmera ha estat degollada pel temible morrut roig. Per
sot no li ha caigut al cap de ningú. Jo no sé què té aquest
animalet amb les palmeres, que se les carrega totes. Potser
aprofitant l'avinentesa, ens hauríem de plantejar el canvi de
les molestes palmeres per algun altre tipus d'arbre més
nostre. D'això Pere Bausà ens podria il·lustrar. A vore si
s'anima i el veiem ben aviat a aquestes pàgines.

Problemes a la piscina. No em sembla que la solució siga
tan complicada. Potser amb un parell de panels i una mica de
seny tot es podria solucionar sense massa dificultats. 

Ara ja acabo. Espero que la setmana que ve siga més
profitosa i més inspiradora.

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

text EL LECTOR



Carxofa: per a tots els que conformen la gran família del Benicarló Base Futbol pel seu bon treball.
Aconseguir tenir 18 equips amb vora 300 jugadors de totes les categories, amb els seus entrenadors, i fer-
los gaudir de l’esport del futbol, tenint com a fita poder arribar al CD Benicarló, és mereix aquesta carxofa.
Enhorabona per com heu sabut gestionar la base del futbol benicarlando.

Panissola: als que gestionen els pagaments de les factures del nostres ajuntament. Si ja de per sí,
tarden en pagar-les, ara han portat la burocràcia fins l’extrem fent que cada factura haja d’anar
acompanyada de no sabem quans informes de no sabem quants departaments, més certificats d’estar al
corrent dels pagamentes, més instàncies, més declaracions jurades, més... BURROCRÀCIA. I el que lligen
vostès, tots aquestos papers... en cada factura. Sí, en cadascuna de les factures. De bojos! No ens
estranya que els proveïdors estiguen més que rebotats!

M I S C E L · L À N I A

Estadística cadufera

Com diu clarament el tema d’aquesta setmana les dades
estadístiques, si no es saben interpretar, ni indiquen res ni
serveixen de res. La Veu de Benicarló, aquesta setmana, ha
volgut radiografiar i interpretar, a partir de les dades
estadístiques de l’INE i del Padró Municipal, com tenim el
nostre poble pel que fa al seu desenvolupament. 

Com a curiositat, contràriament al que sol ser habitual, la
nostra piràmide poblacional és més gran en la franja de 0 a
15 anys que en la de majors de 69, per la qual cosa se’ns
pot qualificar com una població jove. Deixant de banda
aquesta diferenciació poblacional, el fet de tenir un nucli
poblacional menut a dins d’un territori bastant gran ens
proporciona un motor econòmic important que, sens dubte, i
a partir de la resta de dades, acaba fent bona aquella
cantarella tan coneguda que els benicarlandos som una
mica garrepes i tenim tots els diners guardats en un caduf.
El que diríem, una realitat molt cadufera.

I la cosa té el seu puntet sucós perquè vindria avalada pel
fet, també estadístic, seguint el mateix patró garrepa, que el
que el nostre ajuntament inverteix en el poble, per habitant i
any, és sensiblement inferior a la mitja, tant comarcal com
provincial. Serà la nostra idiosincràsia. De tota manera, tot
no ha de ser negatiu, nosaltres som aferrissat seguidors de
la doctrina PoPular de Mariano, avalada per la Merkel, que
no cal estirar més el braç que la màniga i, per això, com a
contrapunt, el nostre deute per habitant és inferior a la
mitjana, tan comarcal com provincial.

I ja ficats a tancar el cercle estadístic, i per si serveix
d’alguna cosa, a títol de realitat que caldria tenir molt en
compte per al futur desenvolupament econòmic del nostre
país, cal ressaltar el fet de tenir un 27% del total d’afiliacions
a la seguretat social en el règim d’autònoms. Això vol dir,
sense cap mena de dubte, que la nostra economia depén
d’aquesta petita i mitjana empresa diversificada, que dóna
ocupació a una part important de la població, que és
característica de la societat valenciana. El nostre teixit
econòmic sempre ha estat així... tot i que als nostres
governants se’ls hi oblida massa sovint.
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Bonig, com es pronuncia?
Els nostres seguidors de tant en

tant ens envien fotografies d’allò
més eloqüents. I si no, què ens direu
d’aquesta instantània de la
consellera Bonig, que és retratada
fent ostentació del seu
espanyolisme suprem? O dit
altrament, del seu bien entendido
valencianismo. Compte, que no ho
diem nosaltres, ella mateix
s’autoproclama de “derechas,
política, del PP, española y
valenciana”. Així, dit en una
gradació de major a menor segons
el pes de cada ingredient en la seua
identitat, entenem-ho bé també això.
Fixeu-vos si demostra aquest
penúltim aspecte que porta
enganxades al braç més polseres
amb la bandera espanyola que ni els
militars en la passada desfilada de

la victòria. Perdó, que ara ja no és
de la victòria, ara és de la raça, no?
I mireu si li va això de la raça que
ella mateix es titlla d’Isabel la
Catòlica o de Tatcher. Sí, senyors,
tota una “guerrera” de la política
que, fins i tot, li esmena la plana al
presi Fabra, quan va dir que les
majories absolutes s’havien acabat i

que caldrà que els PP s'hi vaja
acostumant,  replicant que “el PPCV
va a salir a ganar y va a ganar por
mayoría absoluta”. Ha nascut la
nova Putin de la comunité
espanyola que «frente al órdago
secesionista de Cataluña, nosotros,
como Comunitat Valenciana somos
el dique de contención de ese
separatismo». La coneixíeu de
prop?

Polp de categoria 
I si les banderetes i les

declaracions de dalt són sucoses,
¿què podríem dir del titular que
trobem al web del nostre ajuntament
pel que fa a les jornades
gastronòmiques del peix i polp de
llotja que han engegat fa poquets
dies? Diu, “Demostración
gastronómica del pescado y pulpo
de Palco...”. Ep, i nosaltres que
pensàvem que de la mar n’enteníem
alguna cosa! Doncs... anàvem
errats. Ara tenim una nova varietat
de polp, la de “palco”, mai
catalogada, que ha de servir de plat
de taula als restaurants de la ciutat!
Deu ser una cosa de gourmets,
menja només vista a les llotges o
palcos del Vicente Calderón quan
corrien les vaques grasses i les
targetes eren negres. A vore, si no
us ho creieu, ací teniu la imatge que
confirma el que diem. Estem per
enviar una nota a totes les societats
científiques del “mundo, mundial”,
perquè investiguen a vore quina
mena de cefalòpode és aquest.
Potser és parent de Calamardo, el
veí melòman de Bob Esponja. Per
l'amor de Déu, tan dropos estem
que per a traduir dos línies
necessitem el traductor automàtic! I
després fem com els pitjors
alumnes, ni ens mirem el que ix de
la màquina, i clar, allò és el club de
la comèdia. 

Paraula de PP
Des de fa massa temps cada

vegada que algun ministre o
representant dels populars

text LA COLLA DE TAFANERS

Ja tornem amb el castor eixe. Si abans
eren els terratrèmols, ara es tracta dels
diners que ens costarà a tots el fet de posar-
li un bon forrellat a les seues instal·lacions.
L'editorialista parla de l'Espanya casposa i jo
no puc estar d'acord en absolut. Perquè qui
ha planificat i fet tot aquest gran negoci, ho
ha fet molt bé. Perquè no hi ha millor manera
d'invertir els diners, que assegurar els
guanys i socialitzar les pèrdues. Mire,
senyora Garcia, si va ser viu lo sinyor Pérez,
que va fer signar a l'estat espanyol un
contracte per mitjà del qual les seues
empreses no perdrien mai. Si sortia la cosa
bé, els guanya a la butxaca, però si sortia
malament, l'estat a pagar. Això si que és
saber negociar bé. Aquest senyor hauria de
ser president del govern i negociar els
contractes que fa l'estat amb els seus
proveïdors de la mateixa manera que
negocia ell. S'ho imagina? Un estat amb
superàvit. No ens faltarien diners per a res.
L'exemple de l'equip que presideix és ben
clar, jugador que diuen que destaca, jugador
que fitxa. D'on trau els diners? Tan se val.
Amb Espanya faria el mateix. Així és que de
casposa, res. Ni profunda. És l'Espanya dels
pillets, dels que saben fer negoci, dels que
signen allò que els diu la seua butxaca. Ja sé que soc un
pesat i em repeteixo, però el senyor Pèrez, durant el partit que
el seu equip estava guanyant la décima, es va aixecar per tal
de donar-li la mà al senyor Aznar. Però això només va ser
perquè tots dos son seguidors del mateix equip. Jo, que soc
un malpensat, vaig vore moltes coses més.

Però no tot està perdut, no. Mai hem de perdre les
esperances. Malgrat que els polítics dels dos partits
majoritaris es llancen les culpes uns als altres, quan tots dos
tenen la mateixa responsabilitat, sempre hi ha una tercera via.
Un camí a l'esperança que ens fa vore el futur amb optimisme
i amplitud de mires. Perquè tenim l'arma més potent al nostre
abast, a casa, disposada a tot per a resoldre els nostres
problemes. Efectivament, es tracta del nostre gran polític i
diputat Jaime Mundo Alberto. Gràcies a ell, tot es quedarà en
un no res. L'hem d'enviar ja a Madrit, a negociar amb el
senyor Pérez. Amb la seua reconeguda eloqüència, sabrà
convèncer a aquest gran senyor per a que rebaixe
notòriament les seues pretensions. D'aquesta manera, les
nostres butxaques no patiran aquesta derrama general que
ens pretén encolomar el govern del seu partit. Ell,
representant del poble, es prendrà seriosament aquest
assumpte i no pararà fins aconseguir el millor per als seus

conciutadans. A més a més, tot ho farà sense estridències,
discretament, però el resultat serà molt profitós per a tots. Ara
només cal que algú li diga que ho ha de fer, i ell es posarà
mans a l'obra.

Ja està. Ara hauria d'acabar perquè les notícies que hi han
no em diuen res. Lo setembre ha estat càlid i plujós. Sembla
una conversa típica d'ascensor. Està bé parlar del temps, que
és una cosa que ens interessa a tots.

Una palmera ha estat degollada pel temible morrut roig. Per
sot no li ha caigut al cap de ningú. Jo no sé què té aquest
animalet amb les palmeres, que se les carrega totes. Potser
aprofitant l'avinentesa, ens hauríem de plantejar el canvi de
les molestes palmeres per algun altre tipus d'arbre més
nostre. D'això Pere Bausà ens podria il·lustrar. A vore si
s'anima i el veiem ben aviat a aquestes pàgines.

Problemes a la piscina. No em sembla que la solució siga
tan complicada. Potser amb un parell de panels i una mica de
seny tot es podria solucionar sense massa dificultats. 

Ara ja acabo. Espero que la setmana que ve siga més
profitosa i més inspiradora.

Senyora Garcia:
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista...
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espanyols obre la boca és perquè
tots, però tooots, ens posem a
tremolar. I els tafaners, susceptibles
com estem, davant tots els
esdeveniments que estan passat en
aquests estat espanyol on ens toca
viure, no podem estar-ne aliens i per
això veiem que totes les previsions
que fan aquests dirigents s’han anat
acomplint, sense excepció... en
sentit contrari. I si no, mireu el que
ens ha fet arribar un dels nostres
admiradors sobre tres qüestions de
la més rabiosa actualitat: “l’IVA”,
“l’Ebola”, i “la Catalunya
independent”.  De la mateixa
manera que Pere va negar Jesús
tres vegades abans que cantara el
gall, ja només els en queda una, de
les tres negacions que conté la
imatge. Les dos primeres s'han
complit. Esperem a vore quan canta
el gall.

Departament d'importacions 
A nosaltres ens costa però hi ha

alguns seguidors de La Veu que
s'ho veuen fet, això de traure punta
a qualsevol cosa amb la llengua tan
esmolada que tenen. Mireu la
comparança entre els jocs olímpics i
una d’aquestes qüestions candents:
l’Ebola. Perquè la qüestió de
l’Ebola, tot i ser dramàtica, sense
cap mena de dubte, ha posat en
evidència  la gran competència dels
nostres dirigents a l’hora
d’enfrontar-se a una situació
inesperada i gravíssima. 

Pasapalabra
I mireu si és així, el que hem

comentat a dalt, que la millor
manera de representar-ho
gràficament deu ser la ministra del
ram sanitari, la senyora Mato, tan
loquaç a l’hora de respondre les
preguntes dels periodistes. La
imatge localitzada per aquest
seguidor és, sens dubte, un fidel
reflex de la seua gran competència
en la matèria. La fotografia va ser
captada la setmana passada durant
una roda de premsa, quan un
periodista li va plantejar la pregunta

que reprodueix la imatge. De fons,
se sentia el cant d'uns vilerets que
passaven per davant de la puerta de
Alcalá.

D'allà d'on bufa el vent
I per tancar la qüestió aquesta

del bitxet. Com ha arribat als països
del primer món, per fi ací s’agafen
amb seriositat la batalla contra
aquesta greu infecció. Almenys ara,
els països africans tindran una
esperança. Suposem que no serà la
mateixa si fem cas a l’última piulada
d’un altre tafaner que, amb el mateix
criteri que fins ara ha anat utilitzant

el PP amb les privatitzacions i
desmantellament de la sanitat
pública, li tocaria a molta gent
d’aquest país: la privatització de
l’Ebola. Encara sort que el virus, al
primer món, no n’entén de fronteres,
ni de castes, ni de rics i pobres i li
pot pujar a la gepa a qualsevol. I és
que açò de les privatitzacions és la
moneda habitual del PP, tot i que
l’Espe, sí, l’expresidenta de la
comunitat madrilenya, ara, diga que
aquells sanitaris, que abans eren
tan roïns que s’enfrontaven a ella
per la venda del sistema públic als
seus amigots, s'han convertit en

ve de la pàgina anterior
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Li hauria agradat més que aquesta tranquil·la tarda de
diumenge tingués un aire, un ambient, més clarament
tardoral. Encara fa massa calor quan el calendari ja s’ha
menjat un terç llarg dels dies de l’octubre. . Però encara
que la fresca no omple aquest espai de tarda de
diumenge, el Carles està content perquè feia dies
–massa dies- que no podia gaudir amb plenitud d’una
tarda sencera de diumenge per fer allò que en aquell
moment considerés oportú i, també, perquè aquest plàcid
espai de temps sense pressa  que vol dedicar  a ordenar
una bona pila de papers i a veure alguns programes per
Internet té com a paisatge plaent la presència de la Clara,
aquesta filla meva que s’està fent gran i que no podem
cantar victòria   –l’experiència acumulada exigeix
prudència- però sembla que aquest any ha començat el
curs d’una altra manera. La Clara, asseguda al seu racó
preferit del sofà,  passeja  –perfectament  aliena a la
mirada del seu pare que l’explora amb tendresa des de la
taula, davant del seu portàtil que s’està engegant
mandrosament- per vés a saber quins camins que
s’obren pantalla endins del mòbil que la té  ben atrapada.
Sembla que aquest curs ha començat amb més ganes i
amb un interès que mai havia demostrat pels estudis.
Sembla que la Clara comença a transitar per una
adolescència menys estrident, més serena. Ara,
asseguda al sofà, té un aire ja de dona jove.

El primer capítol de la sèrie Blanc sobre blanc de TV3
comença a córrer per la seva pantalla.  

Els dos germans bessons ens ensenyen, sense
pretensió i amb claredat,els eixos fonamentals de la seva
concepció de l’art i de la manera com van  donant vida i
realitat a les seves pintures. El seu interès per la

realitat,pel detall,per allò quotidià, els empeny a buscar,
esponjor endins de la necessària llum que dóna vida a
tota realitat pictòrica, la bellesa en allò que pren força,
dimensió i relleu especial dins de la realitat propera.
S’atura en el quadre de la model –la model de tots els
quadres- que està fent alguna cosa amb el seu mòbil i,
quasi instintivament, retroba la figura de la seva filla que,
força més jove que la model del quadre, també passeja
per la realitat que es dibuixa dins la pantalla. Si parlem de
pintura emmarcada dins el realisme –fins i tot es podria
dir l’hiperrealisme- cal donar per bona i necessària la
presència d’aquests petits estris que marquen la manera
contemporània d’accedir a la informació i de ser l’espai de
contacte social. Després d’una pausa, una escultora ens
ensenya i ens parla dels seus caps de fusta, a la manera
de tòtems una mica passats pel sedàs del cubisme, i de
la importància de fer de l’escultura una manera física de
parlar de les paradoxes de la vida, dels records
emmagatzemats ben  dins de capses de vidre o de les
cordes flexibles que ens lliguen de múltiples maneres a la
nostra pròpia realitat. 

El Carles es perd en certes consideracions estètiques
sobre les raons que porten a un artista a caminar i anar
configurant el seu propi estil, la seva pròpia veu. Però la
veu de la seva filla –com un fil que el retorna del seu
univers a la terra del menjador de casa- li diu:

Pare, em pots explicar quin sentit té tot això que han
fet avui a Madrid amb això de les desfilades militars, amb
la cabra i el rei?

- si vols que et digui la veritat....
Estan molt sonats, no?
I el Carles pensa que tot plegat podria ser un quadre

perfecte, una pintura d’un realisme precís però d’una
època ja molt llunyana. I sense gens de bellesa.

Diumenge 12 d’octubre 

text JOAN�HERAS

Fronteres
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El PSOE no posarà obstacles a que el Govern
indemnitze a ACS per la “hibernación” del Castor. 

El reial decret que el Govern sotmetrà a la convalidació del
Congrés dijous que ve 16 autoritza el pagament a ESCAL
UGS, controlada per ACS, de 1.350 milions d'euros en
concepte d'indemnització per la “hibernación” del magatzem
subterrani de gas construït enfront de les costes de Castelló.
El Partit Socialista pot rebutjar el pagament, donar suport o
abstenir-se. Aquesta última opció és la que, finalment,
prosperarà llevat que a última hora el líder socialista, Pedro
Sánchez, decidisca altra cosa. És poc probable que ho faça ja
que en la seua anàlisi del reial decret, el PSOE ha conclòs
que pot deixar-se molts pèls en la gatera en aquest debat, on
prefereix passar desapercebut. L'expedient del Castor va
passar per les mans dels exministres socialistes José

Montilla, Joan Clos i, finalment, Miguel Sebastián, en aquest
últim cas en el segon Govern de Zapatero. Amb els dos
primers, el contracte del Castor no va passar els filtres ni de
la comissió delegada per a assumptes econòmics ni tampoc
de la comissió de sotssecretaris. En canvi, en l'etapa de
Sebastián com ministre d'Indústria, es van saltar tots els
controls. Poc després d'accedir al càrrec en 2008, relaten
fonts socialistes de l'època, Sebastián es va trobar amb el
marró i es va sorprendre al comprovar que l'expedient havia
arribat directament a la taula del Consell de Ministres, sense
passar pels filtres previs, promocionat per José Luis
Rodríguez Zapatero i la exvicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega.  Al maig de 2012, Indústria va litigar al
veure que el contracte signat en l'etapa de Zapatero era lesiu
per a l'interès públic. No obstant això, el Tribunal Suprem va
fallar a l'octubre de l'any passat que les obligacions per a
l'Administració incorporades al contracte no tenien tornada
arrere.

text REDACCIÓ

El PSOE no posarà obstacles a que el Govern indemnitze per la “hibernación” del Castor

herois. Curiositats del no tenir
càrrec polític? Ara, que ja no mana
d'ells!

El 9 d'octubre, quin pal!
Com deia un tafaner quan ho va

vore, “ha nascut un pal”. Sí, textual,
un pal ben llarg. I és que, pel que
sembla, tenim un forat molt
funcional davant de l'ajuntament, allí
a la plaça del taüt, que igual serveix
per un arbre de Nadal de debò, per
a una gaiata amb forma d'avet o per
plantar-hi una blavera. I
precisament aquesta ha estat
l'última versió. Al voltant del tòtem
autoritats diverses, veïns i policia
van aplaudir la hissada de la
bandera de la comunitat de veïns
per allò del 9 d’octubre. És curiós,
també, el fet que d’igual manera que
va néixer, al pal ens referim, va
desaparèixer atès que ja no hi és.

És com el patriotisme d'alguns, que
s'exposen al costat de la rata
penada el dia d'aquesta festa borda
i no en fan ús fins a l'any vinent,
amagant si poden tot allò que de
valencians tenen.

Esglaï! “El chiringuito del PP” al
poble del costat (nord)!

Un tafaner estava veient la
televisió comarcal i resulta ser que
surtia el poble del costat (el del

costat nord), amb tot de dames i
gent VIP fen actes del 9 d’octubre i
de sobte... osti, tu, quin esglaï! Pero
eixe que parla no es el regidor “Jose
Luis Perales” de la serie “El
Chiringuito de Pepe”! Ara la roden al
poble de l’altre costat o què? No,
era un efecte óptic-catòdic, només
era el regidor Gandia, que en
realitat potser no es sembla molt a
l’actor Joaquin Nuñez pero, es clar,
tot mudat i a eixa distància...

ve de la pàgina anterior

La mostra ‘Ruiz de Eguino. Línia dominant, volum
invasor’ presentada en el MUCBE, Museu Ciutat de
Benicarló, dóna a conèixer els treballs escultòrics,
pintures i obres gràfiques d'aquest artista donostiarra,
amb una vintena de peces que en alguns casos estan
acompanyades de documentació fotogràfica. 

D'aquesta manera es pot visualitzar el procés i el
plantejament estètic d'Iñaki Ruiz de Eguino. Es tracta de
formulacions traçades des de la seua personal investigació
sobre la ‘unicitat espacial’. Eguino ens desxifra el caràcter del
procés, investigació plàstica que li ocupa des de fa més de
quatre dècades. Aquestes escultures distribuïdes en quatre
sales dialoguen amb pintures i obres gràfiques; plànols que
van de l'escultura al paper i al contrari, on l'espectador pot
seguir el desenvolupament estètic. Ruiz de Eguino (Sant

Sebastià, 1953), pintor i escultor, es va formar en l'Escola
d'Arts i Oficis de Saragossa, iniciant-se en una pintura de
concepció figurativa que va ser evolucionant cap a un
expressionisme abstracte, i posteriorment a una concepció
espacial que li duu a l'escultura. Als 21 anys rep el Gran Premi
de Pintura Basca, i la seua obra es va exposant en espais
espanyols i estrangers. 

Pertany a una generació que ha pres el testimoni de la
anomenada ‘escola basca d'escultura’, de Oteiza, Chillida,
Basterretxea o Mendiburu. I la seua obra figura en espais
oberts i col·leccions públiques i privades de diversos països.
En la seua faceta d'escriptor i teòric de l'art, té editades més
de 40 publicacions i ha fet de comisari d’exposicions d'artistes
com Sorolla, Zuloaga, Iturrino, Regoyos, Vázquez Díaz,
Oteiza… L'exposició ‘Ruiz de Eguino. Línia dominant, volum
invasor’, es mostra en el MUCBE, Museu Ciutat de Benicarló,
amb seu a l'antic Convent de Sant Francesc, fins al 7 de
desembre de 2014.

text REDACCIÓ

RUIZ DE EGUINO AL MUCBE
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La Diputació de Castelló col·labora amb l'Ajuntament de
Benicarló en una innovadora iniciativa que sota el títol ‘La
Miscel.lània Culinària’ promocionarà la qualitat dels productes
autòctons fusionant-los amb iniciatives culturals i formatives.
Aquesta iniciativa innovadora tindrà lloc diumenge que ve 26
d'octubre en el Magatzem de la Mar de Benicarló amb el
suport de la marca de productes autòctons que impulsa la
Diputació de Castelló, ‘Castelló Ruta de Sabor’. Serà la
segona edició d'aquesta iniciativa, que estarà protegida en
aquesta ocasió per la Diputació de Castelló. El diputat de
Desenvolupament Rural, Domingo Giner, ha explicat que “la
miscel·lània i Castelló Ruta de Sabor comparteixen la filosofia
d'ensenyar a tots els castellonencs la qualitat dels nostres
productes. Participant en aquesta iniciativa els ciutadans
podran conèixer de prop la nostra gastronomia en un entorn
completament distint a l'habitual, fusionant-se amb poesia,
amb música, amb peces audiovisuals, etcètera. Tota una
experiència dels sentits, mai millor dita. No és una fira
gastronòmica a l'ús, sinó un esdeveniment cultural inèdit i amb
un fort potencial turístic i econòmic”. Així, conflueix l'aspecte
gastronòmic i cultural, un espai on els excel·lents productes de
les nostres poblacions són producte tant de la història com de
la saviesa popular. “És per això que no volem limitar-nos a
l'exhibició i degustació dels nostres productes sinó que volem
mostrar tota la part antropològica, històrica i científica que
afiegeix encara més valor als elements gastronòmics de la
província”, va recordar Giner. 

Tot açò amanit amb menuts musicals i audiovisuals que
transformen la Miscel·lània Culinària en un espai dinàmic, on
els assistents poden gaudir amb els cinc sentits d'una gran
quantitat d'activitats diferents en un curt espai de temps. A més
de la jornada de miscel·lània que es desenvoluparà en sessió
continuada des de les deu del matí fins a les vuit de la
vesprada del diumenge, el divendres dia 24 es realitzarà una
jornada formativa. Aquesta sessió conformarà les primeres
jornades formatives entorn del món de la gastronomia.
Formaran part d'aquestes jornades la presentació de
projectes, idees, màrqueting, xarrades i cursos intensius
dirigits tant als professionals del sector com a joves i
emprenedors.

MISCEL.LÀNIA CULINÀRIA

text  i foto REDACCIÓ

ESPORTS / OPINIÓ

El Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló va celebrar
el dia del soci. Va començar l'activitat a les vuit del matí amb
una foto a la plaça Constitució per a, d'ací. partir en tres grups:
escola de ciclisme i xiquets, carretera i BTT, amb eixides
d'unes dues hores. A partir del migdia concentració al mercat

a l’engròs i preparar dues paelles per al centenar de
comensals. Allí els xiquets van gaudir amb un tobogan
inflable. A les postres es va realitzar una rifa per a continuar
amb els regals, recordant als alumnes de l'escola de ciclisme
2014 i un d'especial per a Isabel Balaguer, que finalitza la
seua etapa després de nou anys, que passarà el pròxim any
a la categoria cadet. Finalment es van repartir bosses de
llaminadures per a tots els xiquets.

text i foto VICENT�FERRER

Festa final de temporada del Club Ciclista Deportes Balaguer

Vinaròs i Benicarló van començar la
temporada amb el partit de la màxima. El
primer partit de la màxima rivalitat de
l’handbol del Baix Maestrat en la present
temporada es va saldar amb victòria del CBM
Vinaròs davant l'Handbol Benicarló per 24-22,
després d'un partit igualat, amb les fallades
pròpies d'inici de temporada, comptant les
graderies amb el suport d'afeccionats dels
dos equips.

text i foto VICENT�FERRER

Handbol: Inici de temporada amb derrota del Benicarló a la pista del Vinaròs

CONTUNDÈNCIA

Contundència i resolució -ambdues dignes de millor
causa- les mostrades pels països occidentals –i per a més
inri, “cristians”, Espanya inclosa-, en combatre el terrorisme
yihadista. La qüestió està en preguntar-nos si no podria
haver-se evitat aquell terrorisme, si els mateixos països
occidentals –i per a més inri, “cristians”, Espanya inclosa-,
amb la mateixa contundència i resolució s’haurien aplicat a
promoure la civilitat, el benestar, la justícia i l’entesa en els
territoris on el terrorisme yihadista fa estralls, en lloc

d’haver-los colonitzat, espoliat i abandonat a la seua
(di)sort, en mans de dictadors de conveniència.

Segur que les conductes depredadores i d’abandó
envers aquells territoris i poblacions, per part dels països
occidentals –i per a més inri, “cristians”, Espanya inclosa-,
no han estat l’origen de les respostes violentes i
lamentables –especialment per a la seua pròpia gent- dels
grups terroristes que ara ens empenyem a combatre?

Marc Antoni Adell
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Benicarló va celebrar el Nou d'Octubre amb l'obertura
gratuïta dels seus monuments. L'exposició 'Pulchra
Magistri', el Mucbe i la casa del carrer de Santa Cándida,
van romandre oberts al públic durant tota el matí. 

La jornada també va incloure els actes oficials, que van
començar a les 11.15 hores, amb l'exaltació de la senyera per
part de les autoritats locals. La comitiva va eixir des de l'Edifici
Gòtic del carrer Major i es va dirigir en processó cívica a
l'Ajuntament, acompanyada de la Colla de Gegants i Cabuts,
la Colla de Dolçainers i Tabaleters i el Grup de Danses la Sotà.
Com ja és tradicional, un poc abans, a les 10 hores tenia lloc
la Marxa popular ciclista pels carrers de la ciutat, amb eixida
de les plaça de la Comunitat Valenciana. 

Ja a la tarda, la Regidoria de Cultura va organitzar visites
dinamitzades pel centre històric de Benicarló, amb especial
referència en l'antiga presó, l'antic Ajuntament i el Convent de
Sant Francesc. Lligada a la celebració del Nou d'Octubre,
arribava com cada any la Flama del Correllengua, que
comptava amb la participació de tots els col·legis de Benicarló
i dels usuaris del Centre Ocupacional IVAS (Institut Valencià
d'Acció Social). Després de la recepció institucional i de la
lectura del manifest, es va programar l'actuació del conta
contes Llorenç Giménez, tot un referent en el món de la
transmissió oral de la llengua i la cultura valenciana.

NOU D’OCTUBRE AMB EL PATRIMONI

text  NATÀLIA�SANZ

L'Estació Nàutica ha conclòs la temporada de regates
amb la celebració de l'últim circuit dissabte passat. La
cita que es va desenvolupar entre les aigües de Benicarló
i Peníscola va servir per a dilucidar el nom de les
embarcacions guanyadores de la lliga en les tres
categories. 

La lliga està organitzada per la ENBP amb la col·laboració
del Club Nàutic Costa Flor del taronger. En el grup A Modark

va ser l'embarcació que es va dur la victòria el dissabte ,
seguida de Marina Benicarló i Hepta, mentre que en categoria
B va ser el Xé quin cafè. En el grup C, l'embarcació Clubde
mar del club Nàutic de Saragossa es va dur els punts de la
victòria, seguida del Karmiña el Sacabuche i el Moonshadow.
Quant a la classificació general de la lliga, Modark és la
campiona del grup A, seguida de Marina Benicarló i Hepta. La
Xé quin cafè ha aconseguit encapçalar el grup B seguida del
Llangostí i el Miravent i en el grup C, Karmiña és la lider de la
categoria seguida del Club Nàutic Zaragoza i de
Moonshadow. La temporada regatística es reprendrà el
pròxim mes de març amb la regata “Carxofa de Benicarló”.

text i foto NATÀLIA�SANZ

MODARK CAMPIONA DE LA LLIGA DE REGATES

Clara victòria per a començar la temporada de l'equip
sènior del CB Benicarló davant d'un rival directe, l'AB
Almassora, després d'una primera part jugada amb
intensitat i velocitat, que va permetre als benicarlandos
arribar al descans amb un clar avantatge en el marcador.
En la segona part una certa relaxació i poca intensitat va
permetre als visitants col·locar-se a 12 punts, la qual cosa
va obligar l'entrenador local a demanar temps mort per
reconduir la situació. Després d'ell, una ràpida reacció va
ser suficient per a deixar el marcador final en 76-56. La
pròxima setmana eixida a València on jugaren contra el
Picken Claret B. 

Per la seua part l'equip junior va realitzar una acceptable
primera part a la pista del Castellón Verde, que els va
permetre arribar al descans amb quatre punts d'avantatge. En
la segona part els molts errors juntament amb el poc encert en

els tirs lliures, els va impedir aconseguir la victòria, guanyant
els castellonencs per 46-44. Així doncs, queda molt treball per
davant, cal seguir lluitant i entrenant dur. Aquesta setmana es
juga a casa el diumenge a les 12,30h.

text i foto VICENT�FERRER

Bàsquet: L'equip sènior inicia la temporada amb una victòria davant l'Almassora
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LOCAL ESPORTS

La dinamització turística a través de l'esport va tenir la
passada setmana, en la Diputació de Castelló, a un dels
majors exponents de la província, l’Ultra Duatló de la
Tinença de Benifassà, una competició que se celebrarà
els dies 8 i 9 de novembre. Amb una longitud de 250
quilòmetres i un desnivell acumulat de 9.000 metres.
Aquesta prova se suma a la denominada Ruta dels 7
Pobles de la Tinença de Benifassà (75 quilòmetres amb
un desnivell de 3.800 metres, o 92 quilòmetres amb un
desnivell de 4.500 metres) i Els Tres Regnes en BTT (158
quilòmetres amb 4.500 metres de desnivell acumulat), dos
recorreguts degudament senyalitzats que permeten al
visitant realitzar-ho en qualsevol moment de l'any que
trie. 

Precisament la consolidació d'aquestes iniciatives
esportives com a recurs turístic ha estat el més destacat de
las presentació en la qual van participar el diputat d'Esports,
Luis Martínez. “La Tinença és una de les zones naturals més
atractives de l'interior de la nostra província. Aconseguir la
sinergia entre la qualitat esportiva i la bellesa paisatgística
d'un recorregut perfectament senyalitzat fa d'aquesta iniciativa
una cosa que realment val la pena donar suport i impulsar.
Estem convençuts que la Ultra-Duatlón va a ser un èxit de
convocatòria, i el que és més important, serà el primer pas per

a la consolidació d'aquest recurs com a font dinamitzadora de
l'activitat econòmica i turística de la zona”. 

L'organitzador de la prova, Joel García, va destacar, “el
respecte al medi ambient de la prova, que ha delimitat la seua
participació atenent aquest aspecte del parc natural”. Aquesta
prova esportiva de muntanya, que preveu una participació
aproximada de 50 persones, transcorrerà per les poblacions
del Boixar, La Pobla de Benifassà, El Ballestar, Fredes,
Herbers i Castell de Cabres. 

Tots els interessats poden inscriure's en www.7pobles.com

text i foto VICENT�FERRER / JAVIER�VILAR

La Diputació va presentar l’Ultra Duatló de la Tinença de Benifassà 
amb un recorregut de 250 quilòmetres

Del 19 al 26 d'octubre tindrà lloc la VII Setmana del
Comerç Local de Benicarló, una iniciativa de la Regidoria
de Comerç per dinamitzar el sector comercial de la ciutat.
El lliurament dels Premis al Comerç Local, aquest
diumenge 19, obrirà una setmana plena d'activitats
promocionals.

La Setmana del Comerç Local començarà enguany amb
l'entrega dels Premis al Comerç de Benicarló, que tindrà lloc
diumenge dia 19 a les 12.00 hores a l'Edifici Gòtic. Com els
anys anteriors, amb aquests premis la Regidoria de Comerç
vol promoure i potenciar la qualitat de l'empresa comercial i fer
un reconeixement a l'activitat empresarial desenvolupada en
el sector comercial o de serveis. Els premis tindran quatre
categories diferents: Premi a la Trajectòria Empresarial (com a
reconeixement a una empresa amb una antiguitat major de 50
anys, sense haver canviat de titular més enllà de la successió
familiar); Premi a la Solidaritat i a la Responsabilitat Social
Empresarial (en reconeixement a empreses que destaquen
per la seua activa col·laboració i implicació amb la societat
local); Premi a la Qualitat Comercial (destinat a reconèixer
l'esforç de tots els establiments que hagen dut a terme la
implantació d'un sistema de qualitat certificat); i finalment,
Premi a la Innovació, Renovació i Imatge Comercial (per a
reconèixer l'esforç, treball i inversió d'aquells empresaris que
han dut a terme millores i reformes dels seus establiments en
els últims 3 anys).

Els actes promocionals de la Setmana del Comerç
començaran dilluns dia 20 amb una conferència sobre la
importància de la comunicació en els negocis, que tindrà lloc
a les oficines municipals del carrer de César Cataldo (entrada
per la plaça de la Constitució). La resta d'actes tindran com a
punt de reunió el Mercat de Benicarló, motor de l'activitat
comercial de la ciutat. Allí hi haurà un taller de perruqueria
(dilluns 20 a les 18 hores), taller de ceràmica i demostració de
torn per a grans i menuts (dimecres a les 10 hores), taller de
confecció de figures nadalenques en feltre (dijous a les 18

hores), taller de reciclatge (divendres a les 18 hores) i un taller
d'scrapbooking (dissabte a les 10 hores). Durant tota la
setmana, els establiments del Mercat Municipal oferiran regals
pels tiquets de compra i hi haurà diverses activitats adreçades
a tots els públics. A més, dimarts i divendres se sortejarà una
cistella de compra amb productes del Mercat i dissabte, durant
tot el dia, hi haurà tallers infantils. El Mercat Artesà de
Benicarló tancarà les activitats de la VII Setmana del Comerç
diumenge 26 en horari de 10.30 a 14 hores a la plaça dels
Mestres del Temple. La Setmana del Comerç compta amb la
col·laboració de l'Associació de Venedors del Mercat, la Unió
de Comerços i l'Associació d'Artesans de Benicarló.

text REDACCIÓ

La Setmana del Comerç Local arriba a la setena edició
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la província, poc destina el consistori al nostre benestar. Una
cosa similar succeeix amb la despesa mitjana per habitant,
que suposa 890 euros a Benicarló, 990 a la comarca i 983
euros a la província. Per contra, podem estar contents
perquè tenim el deute viu més baix de la província. En
concret, i segons les dades del 2013, era de 343 euros per
habitant, una xifra que ascendeix fins als 387 en la comarca
i 551 euros per habitant a la província de Castelló. 

El valor cadastral mitjà en el municipi era de 28.481
euros, xifra que supera els 33 000 euros en la resta de la
comarca i arriba als 53.800 a la província. 

LES HECTÀREES I L’OCUPACIÓ. 

Anem ara amb les dades del sòl. El nostre terme
municipal suma 4.786 hectàrees, de les quals 3.802,79 són
agrícoles. És a dir, que la superfície urbana és només de
401,24 hectàrees, un paupèrrim  8,38% del total del terme
municipal. De la superfície agrícola, un 32,42% és de
superfície herbàcia, mentre que el 58,47% és superfície
llenyosa. 

Comparem ara aquestes dades amb les de l'atur. La
població total activa és de 14.405 persones. A data

30/09/2014, l'atur en el municipi era de 2.594 persones. En
el sector agrícola, la xifra de desocupats suposava un 8,94%
del total, mentre que el major grup estava integrat pel sector
serveis. Ací la xifra augmenta per sobre del 62%, encara que
pràcticament no ha variat des de l'any 2006 . És curiós que
el major nombre d'empleats es trobe també en aquest
sector, en total 6.160 persones. Atenent a les xifres de la
Seguretat Social, crida l'atenció que en el municipi existeix
un 27% de la població activa afiliada com autònoma a la
Seguretat Social, set punts per sobre de la xifra total de la
comunitat autònoma. Només un 0,85% cotitza en l'apartat de
règim especial de la mar. I el 63,30% ho fa al Règim
General.

TRANSACCIONS IMMOBILIÀRIES 

Segons les dades del 2º Trimestre del 2014 publicats pel
ministeri d'Habitatge, el nombre de transaccions
immobiliàries al municipi de Benicarló ascendeix a un total
de 38, de les quals 4 són d'habitatges nous i 34 de segona
mà. En tot l'any 2014 el nombre de transaccions al municipi
de Benicarló ha estat de 89, un 11,88% menys que en el
mateix període de l'any anterior, en el qual es van realitzar
101 transaccions. En tota la província les transaccions en tot
l'any ha estat de 2606 , un 13,21% més que en el mateix
període de l'any anterior fins al 2n trimestre (2.302
transaccions).

ve de la pàgina anterior

Puc ben jurar que no sóc cap fanàtic, cap hòligan que
es diu ara. De fet, això del futbol ho segueixo només per
obligació, per fer-me un currículum que em permeta el dia
de demà treballar com a periodista en qualsevol secció
imprescindible dels diaris, coses com ara l’horòscop (i la
seua vessant xinesa, que també la domino), la coordinació
dels anuncis per paraules (gràcies als quals vaig poder
conèixer la meua Margot) o la redacció d'emotives
esqueles ("siempre seremos cuatro"). Sóc, per tant, una
veu objectivíssima sempre a l'hora de jutjar l'actuació del
Benicarló. 

Deia això perquè algú podria pensar que tinc la mentalitat
d'un fanàtic impenitent si dic que el resultat del partit que amb
certa contundència va perdre el CDB a casa va ser, com a
mínim, injust. El Benicarló va ser derrotat amb ensanyament
pel CD Burriana (un dels equips que en teoria no juga la nostra
lliga) per un excessiu 1 a 5. A qui li he de contar que els d'ací
es mereixien com a mínim un empat amb un marcador tan
escandalós? I és veritat el que dic. Veritat de la bona. 

El matx, tal i com vaig comentar la setmana passada es va
jugar el mateix dia 9 d'octubre (o és Octubre?). M'esperava
alguna manifestació de fervor patriòtic per no hi va haver res.
Ni va sonar nuestra requión, ni es van llençar coets, ni es va
reproduir pels altaveus el discurs matinal de Fabra parlant en
valencià (sen-sa-ci-o-nal, miren-ho al youtube) ni es va cremar
cap falla. Quins desenganys. Margot, pobra meua, que havia
pujat al camp vestida per a l'ocasió amb el tratge típic de
valenciana ees va quedar molt despagada. Jo li havia dit que
si anava vestida d'aqueixa manera tan cridanera segurament
li deixarien fer la sacada d'honor. 

Siga com siga a la grada hi havia més de quatre-centes
persones. Això és molt per a un espectacle d'aquesta
categoria. Entre els diners de la taquilla i els de la rifa del pernil
es va poder pagar la triple arbitral (més de tres-cents euros!) i

encara va sobrar alguna cosa. Bon ambient per tant amb un
GR21 una mica apagat. 

Per errades puntuals de la defensa (teua, meua i ni teua ni
meua sinó d'ell) als deu minuts ja perdíem per 0 a 2. Qualsevol
equip mitjanament decent ja haguera abaixat els braços i
s'haguera replegat per evitar una catàstrofe. El Benicarló, no.
Van començar els d'ací a empényer i empényer fins que una
magnífica, però magnífica, jugada d'un xiquet del juvenil va ser
sancionada amb un just penal que va transformar Guillem. Va,
que ja els tenim, insistia Margot mentre menejava
graciosament amb la maneta el seu mocadoret fallero. I així va
ser. Els xicots de De la Haba van posar setge a la porteria
forastera. Un incís més. El porter del Borriana és negre. Un veí
de graderia va dir que s'assemblava a Cameli (ben oberta la
e), aquell porter que ara juga amb el Málaga i abans ho feia
amb l'Español. Tanco l'incís. En un córner vam marcar un gol
preciós, Miguel concretament, però l'àrbitre no el va donar per
bo perquè el linier va alçar la bandereta indicant que la pilota
havia sortit fora en la seua trajectòria entre el cantó del terreny
de joc i l'àrea. Escàndol general. Alguns espectadors es van
apropar amb males maneres a l'imprudent linier i li van
recordar la poca honorabilitat de la seua progenitora. Vaig
pensar en Margot i vaig callar. De l'empat es va passar, sense
solució de continuïtat, a l'1 a 3. Un contraatac mal defensat,
una altra errada puntual i au, mitja part. 

Després del descans els d'ací van tornar a sortir a menjar-
se el món. Van posar a prova en diverses ocasions el bo de
Cameli. La més clara la va tindre Guillem que, totsolet davant
el porter, va creuar massa l'esfèrica. Del dos a tres, també
sense solució de continuïtat, una altra badada defensiva i 1 a
4. Això sí que ja era impossible de remuntar. Margot seguia
animant, però només ella en tot el camp manifestava
ostensiblement la seua fe en la victòria local. El definitiu 1 a 5
va vindre d'un cóner que l'àrbitre, ja completament fora d'ell, va
interpretar com a penal. 

Deu ser el futbol. Fútbol es fútbol que deia aquell
entrenador de l'antiga Iugoslàvia. Llàstima. 

text VICENT T.�PERIS

MASSA

El nostre terme municipal suma 4.786 hectàrees, de les
quals 3.802,79 són agrícoles. És a dir, que la superfície
urbana és només de 401,24 hectàrees, un paupèrrim  8,38%
del total del terme municipal. De la superfície agrícola, un
32,42% és de superfície herbàcia, mentre que el 58,47% és
superfície llenyosa. 
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AIXÍ SOM

Les estadístiques són dades gelades, sense sentit,
mentre no s’interpreten. Però si ens aturem una mica i les
deixem parlar, ens diuen moltes coses. La Veu esta setmana
ha tirat mà de dades oficials de diferents estaments i
organismes, com ara l’Institut Nacional d’Estadística o el
Padró municipal per a fer-nos un retrat actual. Del seu estudi
concloem que Benicarló és una ciutat jove, pobra pel que fa
a inversions municipals però amb els cadufs ben plens, fent
honor al que diuen de nosaltres. L’agricultura i els autònoms
són dos dels nostres principals motors econòmics. I lluny de
que podíem pensar, la mar no és, ni molt menys, un d’ells.
Un nucli poblacional menut en un terme municipal quasi
immens ens proporciona la riquesa que necessitem per viure
i sobreviure.  Sense oblidar-nos del sector serveis, el que
més treball proporciona i en el que, paradoxalment, més atur
hi ha. Així som. 

UNA POBLACIÓ JOVE

Benicarló té 26.491 habitants, dels quals 13.247 són
homes i 13.244 dones.  En el cas dels homes, el major grup
d'edat ho constitueixen els homes de 35 a 39 anys, que
sumen 1.268 persones. En el cas de les dones, el gruix de

la població són el grup compost per les que tenen una edat
compresa entre els 40 i 44 anys. La piràmide d'edat en el
municipi aprima en edats superiors als 69 anys i augmenta
en la franja que integren els menors de 15 anys, el que
revela la joventut de la població. La població ha mantingut un
creixement constant des de l'any 1 900, quan al municipi
vivien 7 251 habitants.

Com a curiositat, destacar que fins l'any 2000, les dones
eren més nombroses que els homes i és a partir d'aqueixa
data quan s'equilibra la piràmide poblacional. I altra
curiositat, segons les dades que té el consistori, l'any passat
542 espanyols van demanar l'alta en el municipi per canvi de
residència. Els estrangers van ser 375. No obstant això, en
el que duem d'any han estat 454 els espanyols que han
demanat l'empadronament per aquesta circumstància,
mentre que és ressenyable l'augment dels estrangers que
han vingut a viure en la nostra població: 425 persones han
sol·licitat l'empadronament. I una dada més. En el 2013 van
nàixer i es van empadronar a Benicarló 117, mentre que en
el primer semestre del 2014, la xifra ja ascendeix a 425
nounats. 

POBRES PRESSUPOSTOS 

Els benicarlandos no podem estar contents. El pressupost
mig és de 872 euros per habitant i any. Si tenim en compte
que la xifra ascendeix als 957 euros a la comarca i a 916 en

text REDACCIÓ

RADIOGRAFIA DEL BENICARLÓ ACTUAL

La gimnasta procedent del Club Mabel, Lia  Rovira,
s'incorporarà en els pròxims dies a la concentració
permanent del conjunt junior de GR al CAR de Madrid. Tot
un premi per a la jove, acostumada a pujar al més alt dels
campionats de gimnasia ritmica des de ben xicoteta. 

text i foto REDACCIÓ

LIA ROVIRA, A MADRID

El cap de setmana passat es va celebrar, al Club de
Tennis Serramar, una nova edició del circuit de Tarragona
HEAD. Aquets ha estat el primer torneig per als jugadors
de l'Escola de Tennis Benicarló passada l'aturada
estiuenca. 

Després d'una bona pretemporada els jugadors caduferos
van realitzar un bon torneig on es van classificar per a disputar
les semifinals Diego Sanchez, Iratxe Serrat, Julia Pérez,
Gerard Guimerá, Xavi Calduch, Jarmo Pérez i Albert Alberich.
Tres d'ells van disputar finals aconseguint Xavi Calduch ser
campió benjamí, en imposar-se a la final a Didac Chaler per
7/5 i 7/6. El seu company Gerard Guimerá va ser campió aleví
en guanyar a M.A. Castán per 6/3 i 7/6. Julia Pérez no va tenir
el mateix premi ja que durant el partit es va fer un esquinç en
el turmell i es va retirar de la final davant Claudia Sorni.  Molt
bon començament per als joves jugadors de competició
benicarlandos en una nova temporada on s'esperen grans

resultats per la bona preparació que estan realitzant i les
moltíssimes ganes que tenen d'obrir-se un espai en el món del
tennis.

text i foto VICENT�FERRER

L'Escola de Tennis va participar en el torneig Club de Tennis Terramar

Enmig d'un gran ambient, propiciat pels pares i familiars
dels quasi 300 jugadors, es van anar presentant, al Municipal
Àngel Alonso, els 18 equips que van a competir en la
temporada recentment estrenada. En primer lloc tots els
jugadors, amb els entrenadors, van posar en la tribuna del
camp i a continuació van anar passant cadascun dels equips
davant les càmeres dels fotògrafs. 

El treball d'aquesta escola de futbol que camina cap al seu
mig segle d'història, i que presideix Juan Bosch al costat d'un
magnífic equip on hi ha molts exjugadores del CD Benicarló,
està amb les mires posades a traure jugadors per al primer
equip de la ciutat, després del canvi de política de fitxatges del
CD Benicarló, en abandonar els cars fitxatges que, a la llarga,
no donaven el rendiment esperat, i confiar en els joves que
acaben la seua etapa en l'equip juvenil. A més, molts dels
entrenadors són en l'actualitat jugadors del Benicarló 1921 i
també molt veterans, com és el cas del degà dels
entrenadors, José Verge “Choco”, que segueix matant el
cuquet de les banquetes entrenant a un dels equips alevins, i

prova dels seus consells és que l'any passat l'equip que va
entrenar va quedar campió sense perdre cap partit. 

El Benicarló Base Futbol podria tenir encara més equips,
de fet, per a jugar amb els prebenjamins es fa una selecció. El
problema es diu falta d'instal·lacions, atès que el Municipal
Àngel Alonso està tots els caps de setmana saturat de partits,
per açò el club segueix demanant a l'Ajuntament la
construcció d'un segon camp, amb el que podrien augmentar
el nombre de jugadors i equips. 

En l'aspecte esportiu se'ls inculca als jugadors a gaudir en
aquest esport, a saber perdre amb dignitat, malgrat que en
aquestes edats a voltes costa comprendre la frase del Baró de
Coubertin, “allò important és participar, no guanyar”.

text i foto VICENT�FERRER

El Benicarló Base Futbol va presentar als seus 18 equips federats en la temporada
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Un any més, els alumnes de tercer i quart de tots els
centres de Primària de Benicarló ens vam reunir a la Plaça
Sant Bartomeu el dia 8 d'octubre per a celebrar un acte
reivindicatiu a favor de la nostra llengua.

Els alumnes de l'IVADIS van arribar portant la torxa amb la
flama encesa, i la resta de les escoles vam seguir-los donant
una volta pel Passeig Ferreres Bretó. A peu de campanar
diferents alumnes van llegir un manifest a favor de l'ús
vehicular del valencià. Seguidament tots els alumnes i gent
que es va congregar vam participar dels contacontes i
cançonetes populars que ens va oferir Llorenç Giménez. En
acabar cada grup d'alumnes va tornar al seu centre amb una
torxa encesa. A l'arribada al Ródenas vam ser rebuts primer

pels alumnes d'infantil vitorejant el lema: "PARLEM
VALENCIÀ"  i seguidament pels alumnes de primària. Al pati
es va tornar a llegir el manifest.

CORRELLENGUA A BENICARLÓ

text i foto REDACCIÓ




