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La Biblioteca Manel Garcia i Grau acaba d'adquirir una
magnífica col·lecció del còmic d'El Capitán Trueno. Es
tracta d'una edició de col·leccionista publicada per
l'editorial Signo on es recullen les aventures d'aquest
heroi, defensor de la justícia i dels oprimits.

Les millors aventures d'El Capitán Trueno, el tebeo que
durant els anys 50 i 60 es va convertir en el més llegit i amb
més èxit del còmic espanyol, es poden trobar a la Biblioteca
Manel Garcia i Grau gràcies a l'adquisició d'una edició de
col·leccionista que ha publicat l'editorial Signo. La col·lecció
consta de 10 volums, on es recullen les aventures d'aquest
heroi creat per Víctor Mora i per Ambrós i conegut per
defensar la justícia i els oprimits. Ambientada en el segle XII,
les històries del capitán Trueno han captivat milions de lectors
de diverses generacions i gràcies a aquesta edició, per
primera vegada, es recullen totes les pàgines dibuixades per
Ambrós. També s'inclouen algunes de les millors aventures
dibuixades per altres artistes, com Ángel Pardo o Fuentes

Man. Les historietes, escrites per Víctor Mora, es presenten
en un ordre cronològic estricte i amb un apartat literari molt
ben il·lustrat, on es recull la trajectòria editorial d’El Capitán
Trueno, així com les biografies de Víctor Mora, Ambrós i altres
dibuixants del còmic. Per tal de fer difusió d'aquesta novetat,
la Biblioteca ha organitzat una exposició on es fa un repàs de
la història del protagonista i dels personatges secundaris.
També es pot trobar informació sobre la censura a què es va
veure sotmès el còmic, així com la relació de tots els
dibuixants i guionistes que van participar en aquest clàssic. La
col·lecció es podrà consultar a la sala de la Biblioteca en
l'horari habitual.

text REDACCIÓ

El Capitán Trueno ‘ocupa’ la Biblioteca

Quan arriba el mes de novembre, l'Associació Musical
"Ciutat de Benicarló" organitza tot un seguit d'activitats
molt diverses, tant musicals com socials, per tal de
celebrar la festivitat de Santa Cecília.

El passat dissabte 8 de novembre va tindre lloc una de les
primeres, la ja tradicional entrada de nous músics, un acte on
la banda es dirigeix en una desfildada, a cadascun dels

domicilis dels nous components per a incorporar-los
oficialment a l'agrupació musical. En aquesta ocasió han estat
onze els músics, ells son: Laura Caldés, Joane Balaguer i
Samuel Comes (clarinet), Alex Ferrer, Tomás Tena, Javier
Mateo i Mar Prats (trompeta), Iris Fresquet (flauta), Christian
M. Beltrán (percussió), Alejandro Balagué (bombardí) i
Claudia Dobón (violoncel). La jornada de celebració finalitzà al
local de l'entitat amb un refrigeri i el posterior ambient festiu
amb la Festa Jove on els vertaders protagonistes van ser els
nous membres.

text REDACCIÓ foto PEPE�PINTAT

NOUS MÚSICS A LA BANDA DE BENICARLÓ
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El Maestrat està per sobre de la mitjana del País en
mortalitat per accidents de trànsit que, al 2013, se situava en
93 morts a la nostra autonomia.  El Servei d’Informació de
Salut Pública ha revelat que, encara que la comarca ha
registrat una lleugera millora pel que fa a resultats anteriors,
segueix depassant la mitjana valenciana de morts a les
carreteres.  DGT, Policia Local, associacions i altres entitats
participaran en unes jornades que pretenen sensibilitzar la
població sobre les mesures de prevenció necessàries per a
combatre aquest problema sanitari. Una preocupació que ja
es va exposar en la I Jornada de Salut Pública del
Departament d’aquesta comarca, organitzada pel centre de
salut pública de Benicarló al novembre de l’any 2012. Allí es
va destacar l’elevada xifra de morts en accidents vials a la
comarca i el llavors director general d’Investigació i Salut
Pública de la Conselleria de Sanitat, Manuel Escolano, va
apuntar la necessitat d’asseure’s amb les forces de
seguretat i els alcaldes, “doncs hi ha molt a fer”. 

«La N-340 suporta molt de trànsit i hi ha accidents que
són evitables». El president d’Automobilistes Europeus
Associats, Mario Arnaldo, confirma el que ja va advertir
recentment a la Cambra de Comerç, que és necessari que el
Govern millore la situació de l’asfalt de la Comunitat,

especialment d’aquesta nacional que continua cobrant-se
vides. «Des que s’augmentaren els carrils de les carreteres
en 1989 el seu índex de perillositat -un indicador usat per
Foment- ha passat de 40 a 10. És a dir, que es redueix tres
vegades el risc de sinistres en les carreters amb més
carrils».

MINSES INVERSIONS
Per la seua banda, Manuel Miñes, director gerent dels

contractistes apuntava que en els Pressupostos Generals de
l’Estat s’ha previst per a la conservació de carreteres de la
Comunitat «un màxim, si no hi ha retallades com ens tenen
acostumats, de 63,5 milions d’euros, el que representa
només un 7,8 per cent del total nacional». Un xifra que els
experts consideren del tot insuficient, ja que, com va indicar
Arnaldo en aquest sentit, «l’estat de les infraestructures té
una gran importància en els accidents». Davant açò
segueixen reclamant que d’una vegada per sempre el
Govern faça cas a les seues peticions i esperen que moga a
la classe política de la zona «a exigir el que com valencians
ens correspon», entre el que s’inclouen «les inversions en
seguretat vial i condicionaments de les carreteres». De fet, el
desdoblament de la N340, que tenia que estar conclosa
enguany, no ho estarà fins el 2016 segons les darreres
informacions, tot i que el ministeri ha avançat que les obres
estan al 75% de la seua finalització.

text REDACCIÓ

N-340- Maestrat: Carretera a l’infern
Els usuaris de la Residència Sant

Francesc i la Residència i Centre de Dia El
Collet, van participar en les XV Jornades
d'Esport Adaptat organitzades per Afanias
Castelló. Un total de 17 centres de tota la
província s'han reunit per a reivindicar els
drets de les persones amb discapacitat i
per a reforçar la seua integració social. 

Un total de 30 usuaris de la Residència
Sant Francesc i la Residència i Centre de Dia
El Collet, es van desplaçar divendres passat a
Castelló per a participar en les XV Jornades
d'Esport Adaptat que cada any organitza
Afanias Castelló amb la finalitat de complir
amb diversos objectius terapèutics com són el
foment de les habilitats socials, esportives i de
comunicació. 

Les jornades, que es van dur a terme al
Poliesportiu Chencho de Castelló, van
comptar amb la presència de 17 centres de
tota la província, que van participar
activament en les diverses proves esportives
(circuit d'habilitat, tir a porteria, anelles, bitlles
i encistellar). L'acte va comptar, també, amb la
presència de representants polítics i de les
entitats socials que participaven en
l'organització, que van lliurar una medalla a
cadascun dels participants. 

La jornada va servir, un any més, per a
reivindicar els drets de les persones amb
discapacitat i per a reforçar la seua integració
social.

text i foto VICENT FERRER

Benicarló va participar en les XV Jornades Provincials d'Esport Adaptat

Es va disputar diumenge passat una nova prova de ciclocròs,
que puntuava per al Campionat de la Comunitat Valenciana, en la
qual els ciclistes del C C Deportes Balaguer van obtenir molt bons
resultats. 

José Julián Balaguer, en master 50, va guanyar la seua prova en
imposar-se a l’esprint al capdavanter de la classificació; Isabel
Balaguer, que defensava el liderat en cadets femenins, va acabar
segona i segueix primera a la general; finalment Mar López va acabar
segona en juniors.

text i foto VICENT FERRER

Ciclisme: 
José Julián Balaguer s'imposa, a Sueca, 
i Isabel Balaguer, al capdavant en cadets

femenins
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Definitivament va quedant clar quina és la lliga en què
juga el Benicarló. Si hi ha vint equips, que no ho sé cert,
dotze juguen per intentar aconseguir una de les tres
primeres places per poder accedir a les eliminatòries
corresponents a la promoció d’ascens. Els altres vuit,
nosaltres entre ells, ens hem de conformar a competir per
no trobar-nos entre els tres últims i baixar a primera
regional (camps de terra, sense liniers, contra el Càlig!)
sense cap possibilitat d’esmena. El CDB se la juga amb,
atenció, l’Alcora, el Massamagrell, el Castelló B, el
Torreblanca, el Sagunt i un parell més que encara no han
acabat de definir la seua personalitat. 

Tenim una plantilla curta. No ho dic bé. Tenim una plantilla
curta de titulars. Sí, hi ha xiquets que han acabat del juvenil i
que la toquen molt i molt bé, que tenen un futur
prometedoríssim però, això, necessiten partits per foguejar-se. 

A mi, futur periodista de masses si algú em preguntara què
m’estimo més si perdre amb els xiquets aquests del Benicarló
que es deixen la pell al camp o guanyar com fa per exemple el
Vinaròs amb un equip en no coneixes la família de ningú i amb
uns futbolistes que es menegen bàsicament per la perra, no en
tindria cap dubte. L’actual directiva del CDB té una política
encertadíssima, l’única que a la llarga ens acabarà portant a
obtenir bons resultats i l’única en què -ho veiem tots els
diumenges- permet tindre un equip amb jugadors que, sonarà
a tòpic però és cert, senten els colors. 

Aquest passat cap de setmana contra la UDE Vall de Uxó
(sic) no es va poder fer res. Aquella gent s’hi van presentar
amb un equip més veterà, més aguerrit, més experimentat,
amb més corpulència que els d’ací i amb moltíssimes més
picardies. 

Al camp s’hi va poder vore, a més, una trentena d’aficionats
forasters que, tot siga dit, es van comportar amb molta
correcció i no com un energumen que va acompanyar-los l’any
passat i que va acabar detingut per la Guàrdia Civil. Amb el
meu esmolat instint periodístic vaig inquerir-li a un bon senyor
si al seu camp hi anava molta gent a vore el futbol i em va
contestar que què va, que ni una quarta part de la que va ací

a Benicarló. Tenim una bona afició, no hi ha dubte, poc
participativa -tret dels del GR21- però fidel. No sé si deu ser la
rutina o que alguns veritables calentures tardanes hi pugen
atrets per la meua Margot, per si fa algun dels seus habituals
números o per si en qualsevol mostra d’efusió se li escapa
algun pit com a la Sabrina. 

El partit no va començar bé. Per què ens hem d’enganyar?
Els de la UDE, abans Piel, abans Segarra, van posar setge a
la porteria de Guillamon i el van obligar a fer un parell
d’aturades d’aquelles que els de GR21 celebren cantant
«Guillamon, paradón!, Guillamon, paradón!». Però, com diu el
papa, tant va el canteret a la font que al final... 0a 1. No es van
arronsar els nostres. Un fort xut de fora de l’àrea de no sé qui
va obligar a estirar-se el pelat porter foraster. Als pocs minuts,
Marcos Cano -que va lluitar com un gegant guerrer- va treure
un córner com només ho sap fer ell, col·locat justet al cap de
Carrillo perquè aquest rematar l’esfèrica al fons de la xarxa.
Èxtasi i orgasme , multiorgasme a la graderia. Marcos Cano,
amb un gest que l’honora poc, va celebrar-ho fent un gest a
l’afició forastera com aquell que va fer una vegada Raúl
González al Camp Nou. Sense més història, es va arribar al
descans. 

A la represa l’entrenador nostre va decidir que no calia
refrescar res. NO sé, trobo que sempre va bé quan el resultat
és incert introduir algun canvi. Per motivar el personal més que
siga. La UDE, amb ofici, tallant amb faltes contínues els atacs
del Benicarló, es va tornar a avançar en el marcador. I no una
sinó fins a dues vegades més. La llàstima més llàstima va ser
un gol d’ells que es va marcar en pròpia porta el jove Joan
Palau qui, de cap, va posar la pilota fora de l’abast de
Guillamon. I allò que deia de sentir els colors. Pobret xiquet,
quin disgust que va agarrar. Tots miraven d’aconsolar-lo però
no hi havia manera. Fins i tot vaig estar temptat de dir-li a
Margot que entrara al camp i posara en pràctica les seues
habilitats persuasòries per vore si cessava aquela vall de
llàgrimes del tot injustificada. 

Ara, diumenge vinent anem fora. No sé on ni ganes tampoc.
Segurament anirem a algun poblet d’aqueixos de mala mort
contra els quals ens toca jugar algunes vegades. No sé on
anem, ja dic, però ja tinc els meus plans fets. La Margot i jo
anirem a la mar Xica a tirar pedres a la mar. 

text VICENT T.�PERIS

A TIRAR PEDRES A LA MAR
ELEVADA INTENSITAT DE TRÀNSIT

Durant el mes de juliol van transitar per la N-340 «fins a
25.000 vehicles diaris, mentre les quotes més baixes
d’aquesta via se situen en els 14.000». És a dir que la seua
circulació duplica la mitjana del que la Direcció general de
Trànsit (DGT) considera oportú per a desdobar una calçada.
«Ho recomana sempre que la intensitat supera els 10.000 de
IMD». Cal recalcar que totes aquestes xifres serien
superiors si no s’haguera pres la decisió a l’abril d’impedir

que els camions de més de 7.500 quilos circularen pels seus
carrils. Les autoritats van creure convenient que els tràilers
devien prendre una alternativa per la CV-10 o per la A-7,
amb la finalitat de disminuir el nombre d’accidents davant la
gran quantitat de morts en el que anava d’any. 

Sens dubte, es tracta d’una de les carreteres més
perilloses del país i segueix albergant tragèdies. I és per això
que el director gerent de la Cambra considera que ha
d’ampliar-se la calçada. «Quan més s’ha reduït l’índex de
mortalitat a Espanya no ha estat pel carnet per punts, sinó
quan es van començar a desdoblar les vies d’un sol carril»,
va destacar.

ve de la pàgina anterior
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Benicarló reconstruirà l'edifici de l'antic far però no
podrà acollir el Museu de la Mar per falta
d'infraestructures. És la denúncia que ha fet la
portaveu del PSPV, Xaro Miralles, qui ha explicat que
el cost dels treballs de reconstrucció anirà a càrrec de
la Diputació de Castelló. “L'obra del far s'ha adjudicat
per 220.000 quan en principi estava pressupostada
en 388.000 €, ja que s'ha triat a l'empresa amb la
proposta més barata en lloc de prevaldre les millores
més interessants que es presentaven”, va detallar.
D'aquesta manera “la Diputació s'ha estalviat 140.000
euros, un 40% del pressupost, però Benicarló s'ha
quedat sense un projecte millor, de manera que ara
no sabem què és el que acabarem tenint, perquè si
bé disposarem d'un espai, no haurà projecte
museístic i, per tant, no es podran obrir aqueixes
dependències en condicions”. Així les coses de
partida l'edifici no podrà acollir el Museu de la Mar
amb la inversió pressupostada, pel que el consistori
haurà de preparar una nova partida per a fer-lo.
Miralles va recordar la inversió de l'administració
provincial és el resultat de les negociacions
mantingudes entre l'Ajuntament de Benicarló i la
Diputació per a compensar “que el saldo de tots els
anys siga negatiu, és a dir, que el consistori paga més
del que rep”. Malgrat això, les formes en la licitació no
han satisfet al grup socialista que considera que “no
s'han tingut en compte els interessos reals de la ciutat
en aquest procés” ja que hauria d'haver prevalgut la
construcció del centre museístic. L'edifici del far deixà
de funcionar entre 1942-1943, coincidint amb la
inauguració del dic de llevant al port de Benicarló.

MIRALLES DEMANA QUE SIGA EL MINISTERI DE MEDI
AMBIENT QUI PAGUE EL PASSEIG SUD DE BENICARLÓ 

La portaveu socialista lamenta que l'Ajuntament haja
d'assumir part del cost d'un projecte que hauria de finançar
l'administració central. L'Ajuntament de Benicarló va convocar
un ple extraordinari per aprovar un nou projecte del passeig
sud del municipi amb un pressupost proper als 900.000 euros.
Aquest cost serà assumit pel pla de Competitivitat Turística,
del que formen part el govern central, la Generalitat
Valenciana i els municipis de Benicarló i Peníscola. D'aquesta
manera, les arques públiques de Benicarló pagaran part d'un
projecte que “hauria d'estar finançat íntegrament pel govern
central”, tal com ha denunciat la portaveu socialista Xaro
Miralles. A més, el projecte presentat pel PP sols contempla
una part de l'actuació integral del litoral de Benicarló que es va
aprovar en 2005 i que es desenvolupava des de la platja del
Morrongo fins a la Caracola. Llavors va ser pressupostat per
4 milions d'euros, i encara va estar consignat en els
Pressupostos Generals de l'Estat de 2011 i 2012. No obstant
això “ara ens trobem amb un projecte reduït, que s'executarà
només en una part del passeig sud de Benicarló i amb càrrec

a la butxaca dels ciutadans”. 
Miralles ha recordat que els passeigs marítims d'altres

municipis, com Benicàssim o Vinaròs, han estat finançats
íntegrament per l'administració central i ha recriminat que es
destine els diners del Pla de Competitivitat Turística a aqueixa
fi. “El nostre alcalde no hauria de conformar-se amb aquestes
solucions, són pegots, i hauria de reclamar el projecte
originari, i destinar els fons del Pla de Competitivitat a altres
fins”, va dir Miralles. Els socialistes de Benicarló van
assegurar en la sessió plenària que “donem suport al projecte
d'execució del passeig sud del municipi, per ser necessari per
a protegir el nostre litoral i per l'impacte turístic que suposarà”,
però ha matisat que “no ha de fer-se amb diners municipals”.
Miralles es pregunta a més si l'aprovació d'aquest nou
projecte suposa que “es rebutja l'original i per tant es renuncia
a una infraestructura necessària per al nostre litoral”. També
ha assenyalat que “no sabem que passarà amb les
expropiacions realitzades sobre la base de l'anterior projecte,
no existeixen informes jurídics referent a això”. La portaveu
socialista ha afegit que “nosaltres tenim un projecte per a
Benicarló, i treballem pensant en els nostres ciutadans i en
gestionar els seus impostos d'una manera raonable”.

text NATÀLIA�SANZ foto VICENT�FERRER

FAR I PASSEIG SUD

Els tres conjunts que va presentar el Club
Mabel Benicarló el cap de setmana passat a
La Nucia (Alacant), en el Campionat
Autonòmic, van aconseguir la seua
classificació al Campionat d'Espanya a
celebrar de l'11 al 14 de desembre a
Saragossa 

En la categoria aleví el conjunt del Club Mabel
Benicarló, format per Alba Ciurans, Leire Rovira,
Patricia Saura, Judith Prades i Victoria Signes
van aconseguir el campionat autonòmic; i el

mateix van fer les infantils Marta Gimeno, María Añó, Noa Ros,
Marta Soliva i Helena Andrei; mentre que les junior, amb
l'equip format per Laura Hernández, Sara González, Anna
Feliu, Sofia Zanón i Inés Sanchis, van acabar subcampiones,
tota una fita donades les circumstàncies que han sorgit en
l'equip en donar de baixa a Lia Rovira, recentment integrada a
la selecció nacional 

El pas següent és el campionat d'Espanya a celebrar a
Saragossa de l'11 al 14 de desembre

text i foto VICENT�FERRER

Gimnàstica Rítmica: Èxit a l’autonòmic de conjunts al classificar 
el Club Mabel a tres equips al nacional de Saragossa



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

ESPORTS REPORTATGE

‘La Calamanda’ ha viatjat fins la ciutat de Reus per tal
de fer una valoració de primera mà de com ha viscut una
ciutat, ja d'una certa envergadura i pròxima a nosaltres,
aquesta jornada de consulta al poble català. Una jornada
amb un clar interès periodístic. Les imatges ja de primers
hores del matí resultaven aclaparadorament nombroses
en participació als diferents col·legis i instituts  de la ciutat
habilitats per a fer possible la consulta. 

De camí cap el primer punt de consulta, l’IES Salvador
Vilaseca, ens trobem uns carrers amb fanals i senyals de
trànsit decorats amb llaços grocs. L’Estàtua del general Joan
Prim apareix customitzada: llueix un barret de ganxet elaborat,
segons ens conten, per una associació de dones que es
complementa amb una senyera que creua el seu cos. Arribant
a l’IES un punt de informació quasi a les portes de l’institut de
l’ANC fan seguiment i assessoren la gent que pregunta. A
l’altre costat de la porta d’entrada, una taula de recollida de
firmes que aniran dirigides a les Nacions Unides acullen els
noms de tots aquells que han participat en la consulta o què,
simplement, volen donar suport a la jornada. Els voluntaris
atenen a tots aquells que ho sol·liciten, emplaçats en diferent
punts de l’interior de l’institut.

“Un to molt festiu i alegre, amb ganes de reivindicar i
reivindicar-se”

Des de l’ANC, els membres que composen la taula
informativa constaten l’ambient festiu que s’ha viscut al llarg
del matí, “ha estat espectacular”, afirma Xavier Plana. El
Salvador Vilaseca es un dels 8 col·legis habilitats a Reus. “Hi
ha hagut cues des de primers hores del matí amb molta
afluència de gent”. “Un ambient molt festiu, molt agradable, de
famílies senceres, immigrants, gent gran, gent vinguda de
fora....”. “Molta emoció en l’ambient també, i molta gent fent-se
fotos, molt emotiu”. “El to ha estat molt semblant a les dos
ultimes convocatòries de l’11 de setembre, molt festiu i alegre,
amb ganes de reivindicar i reivindicar-se”. “A partir d’ara són
els polítics els que han d’agafar les regnes i materialitzar la
demanda ciutadana".

“Tinc la impressió que la gent que arriba per a votar no
segueixen les sigles dels partits, sinó que és la mateixa
societat catalana que trascendeix les sigles i encapçala
d’alguna manera el procés”   

Bernat Menetrie Mercadal es un exemple de l’interès que
ha despertat la consulta participativa. S’ha desplaçat des de
Gascònia, pirineus catalans i la banda pirenaica d’Occitània,
“molt prop de la Val d’Aran, el dialecte que parlo és gairebé
aranès”, concreta. Amb una boina que el protegeix de les
temperatures que ara fa uns dies han baixat d’una manera
contundent, explica que ha passat al mati per Barcelona, i ara
toca visitar Reus, “fa trenta anys que visito Reus, havia vingut
a Barcelona per la V, i també vaig venir a fer la cadena

humana, i vaig estar present el 2010, la primera del Adéu
Espanya”. Menetre segueix el procés català amb molta
atenció, es soci de Vilaweb i escolta Catalunya Radio, la
valoració que fa de la jornada es positiva “confirma el que
havia sentit i llegit als mitjans de comunicació”. “Tinc la
impressió que la gent que arriba per a votar no segueixen les
sigles dels partits, sinó que és la mateixa societat catalana,
que transcendeix les sigles i encapçala d’alguna manera el
procés”. “Aquest matí ho he dit també a un periodista francès,
que observa tota esta gent en infracció amb la llei espanyola”.
“Es un moviment ciutadà que s’ha pogut realitzar d’aquesta
manera perquè fa un mes, quan hi havia la idea que no es
podia fer, o que es faria d’un altra manera, era el moment de
dir, els catalans tornaran a fer com han fet sempre, barallar-se
entre ells i en canvi, ha estat la societat popular la que ha
traslladat la obligació als polítics de que es posen d’acord”.

Per tal que ho entenguen a França, existeix una qualitat
democràtica: fa uns anys un diputat francès va afirmar que les
promeses electorals valen tan sols per qui les escolta, i tothom
van riure”. Però Catalunya és un altra cosa, aquesta frase aquí
no fa riure, de fet, Mas es va justificar finalment, perquè això,
el que estem fent avui, formava part del seu programa
electoral. En canvi, a França, per citar un país que es creu el
més democràtic del món, els programes electorals, en passar
dos setmanes, estan oblidats, tant en eleccions municipals
com a les estatals”.  

Posteriorment, hem passat per l’IES Baix Camp que, a
últimes hores de la tarda, presentava molta activitat, tant  al
seu interior com a les seues portes obertes on es trobava la
gent que accedia a l’interior amb la gent que sortia de votar. Al
carrer, grups de gent comentant la jornada. Ha estat un vot
molt social, com apunta Sergi French, de Radio Terra, amb el
qual tenim una trobada fortuïta que ens servirà de molt al llarg

Viatge cap el 9N

text  LACALAMANDA.COM
Dissabte 8 i Diumenge 9 de Novembre de 2014, a la

piscina municipal de Benicarló, es va disputar el primer
control provincial de la temporada. Hi havia inscrits un
total de 158 nedadors de 10 clubs, 7 del quals eren de la
província de Castelló. 

El Club Natació Benicarló va estar dirigit per Lucía Vicente
i Myriam Martínez. Presentà un equip format per 29 nedadors:
Carlos Fuente, Adrián Adell, David Valdearcos, Alberto Añó,
Marc Vea, Pablo Ebrí, Víctor Montserrat, Javier Marzà, David
Curto, Júlia Barrachina, Nerea Martín, Maria García, Alícia
Sorlí, Nerea Sorando, Marta Valdearcos, Clàudia Barrachina,
Irene Sorando, Gemma Rillo, Ester Segura, Carla Fresquet,
Cristina García, Blanca Pérez, Ariadna Coll, Marina Llorach,
Gemma Labèrnia, Noemí Anta, Bianca Beer, Lara Rodríguez i
Meritxell Sospedra que tornava a la competició després d’uns
anys d’absència. 

En general, tenint present que era el primer control de la
temporada, els locals varen tindre un bon debut. 

Després d’aquest primer contacte amb la piscina, alguns
dels benicarlandos demostraren que estan ja en una forma
apreciable.

Varen destacar, dintre de l’equip local, les victòries de:
Carlos Fuente, als 50 i 200 esquena; Júlia Barrachina, als 50
i 200 esquena també; Nerea Sorando, als 100 lliures i 100
estils; Gemma Labèrnia, als 100 braça; Javi Marzà, als 200
esquena; David Curto, als 200 papallona i als 200 braça; Carla
Fresquet, als 100 esquena i Marta Valdearcos, als 100
papallona.

PRÒXIMES COMPETICIONS: SEGONA JORNADA DE
LA LLIGA PROMESES A VINARÒS EL 22/11/2014 I SEGON
CONTROL PROVINCIAL A CASTELLÓ DIES 22-23/11/2014

text i fotos CNB

COMENÇA LA TEMPORADA PER ALS NEDADORS INFANTILS, JÚNIORS I ABSOLUTS
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de la tarda, pel que continuem durant unes hores junts. Sergi
ens ha fet apunts de l'ambient de la ciutat. Un ambient
especial “perquè et trobes amb gent a la qual veus
normalment per Nadal.  Han agafat vol transatlàntic per vindre
a votar,  gent que va marxar per qüestions economiques i han
tornat avui, per a votar”. Aprofitem i fem una parada “tècnica”
per visitar l’estudi de Radio Terra, ja que fins ara sols els he
vist en fotografia. Sergi ens regala una radiografia de la ciutat,
del seu esperit emprenedor i autònom. En sortit de les
instal·lacions de la radio es confirmen les paraules de Sergi,
atés que saluda a un amic que ha arribat de l'estranger amb
avió. 

“El fracàs de l’ estratègia”

Entrant a l’IES Baix Camp, gent de totes edats. Una dona
de mitjana edat surt de votar amb els seus fills i els ulls humits
de llàgrimes que  no dissimula. Una dona de 87 anys que viu
lluny i ha volgut apropar-se a votar en taxi. Els voluntaris
busquen a algú que l’aprope novament a casa. Podria ser la
nostra mare, o la nostra iaia. Espera asseguda pacientment  a
la cadira. Tornem a buscar el cotxe per marxar cap a casa. A
la ràdio, les valoracions de la jornada continuen en tertúlies.
Manuel Milian afirma que l’anècdota en política, finalment,
sempre adquireix una categoria. Els tertulians coincideixen en
opinar que la jornada d’avui significa “el fracàs de l’ estratègia”
seguida pel govern central de negar el problema. Instants
després, el Ministre de Justícia, Rafael Català, compareix
afirmant que tot ha estat “un simulacre inútil i estèril”. A Reus,
les dades de participació se situen en 24.026 persones a les
sis de la tarda. Arreu de Catalunya, la quantitat de participants
en la consulta ja s’eleva, a les sis de la tarda, als dos milions
de persones.  

ENTREVISTA A RAMON GUILLEM Entrevista
ve de la pàgina anterior

Ramon Guillem (Catarroja, 1959) és un dels
poetes més destacats del panorama poètic valencià. Fa
uns mesos va publicar el llibre La set intacta (Pagès
editors), amb el qual va guanyar el XVI Premi de Poesia
Mª Mercè Marçal. El pas del temps, la força de l’amor, la
reflexió sobre la poesia, són alguns dels temes que hi
podem trobar. Sobre aquest llibre hem mantingut la
següent conversa amb l’autor.

Amb el poema La set intacta que obri el llibre,
ens has volgut dir que malgrat el pas del temps, els
desitjos, les il·lusions, continuen intactes?

Sí, potser aquesta siga la idea principal que sura a
través de tot el llibre. En tot cas, el poema –com també la
resta del poemari- també fa referència a què aquests
desitjos continuen intactes, però afegint-hi que amb el pas
del temps la seua possible realització és més difícil, i fins i
tot, molts d’aquests desitjos o il·lusions ens transformen en
altres. De fet, un vers del poema ens diu precisament això:
“Ara, la muntanya és un cim abrupte”.

L’amor es presenta com un cosa fugaç, però,
malgrat el pas del temps, també com una passió
desbordada en poemes com Atzar o La sang. És un
dels motors de la poesia?

És un dels motors de la vida! I per això, és clar,
també és un dels motors de la poesia, no debades és un
dels grans temes, des de sempre, de la història de la
literatura.
Pel que fa a la meua obra he de reconèixer que és un tema
recurrent, que va i ve, però que sempre hi és.

En el poema titulat Ataràxia, ens planteges que sense
conflicte la vida no té sentit, és com estar mort.

Encara que vitalment tots aspirem a no tenir cap
conflicte, hem d´acceptar que el conflicte és inevitable. I la
seua presència és moltes vegades un esperó que ens
anima a seguir endavant. De fet, com tu dius, només els
morts no tenen problemes.

Malgrat el poder destructor del temps, trobem
que molts poemes, sobretot en la segona part, són un
cant contra la tristesa, una reivindicació del goig de
viure.

Sí, és així. De fet, recorde que en l’acte del
lliurament del premi alguns membres del jurat van
comentar-me que aquesta lectura fou una de la que més va
interessar-los. La set intacta aquest sentit també vol dir
això, una reivindicació de la vida a través de tot allò que
precisament ens fa sentir vius: siga l’amor, la terra, l’art o el
mateix poema. Sense oblidar, també, aquella inevitabilitat
del conflicte de què parlàvem abans.

Per què hi ha la presència constant d’animals
en el llibre; llops, esquirols i sobretot ocells?

Doncs, sincerament no ho sé. Potser aquesta ha
estat una sorpresa per a mi mateix, perquè a pesar que ja
en llibres anteriors ja apareixien, sembla que en aquest
llibre siga més constant. Potser es tracta que ara la meua
mirada poètica mira més cap enfora, qui sap.

Consideres que la poesia és un element de consol, de
salvació? “Com un metge d’urgències/sempre a punt/

per a guarir-nos.” – escrius en el poema Solament.
La poesia és això i moltes més coses. En realitat,

sempre he sigut molt reaci a definir la poesia, perquè això
implica tancar-la entre quatre parets, com si la deixarem
sense aire. Sempre que he intentat definir-la o, anant una
mica més enllà, plantejar-me quins són els motius que
m´empenyen a escriure, he arribat a la conclusió que no ho
sé ben bé. Qui sap, potser per això encara n´escric.

És funció del poeta fer perviure les paraules? En el
darrer poema del llibre hi ha un vers que diu: “És
per tu que viu la paraula.”

Enllaçant amb la pregunta anterior he de dir que
tampoc no em plantege quina és la funció del poeta. Per a
mi, en tot cas, el poeta té una obligació principal, i aquesta
és escriure bé, i fer el millor poema possible.  A partir d´ací
cada poeta decidirà –o la poesia decidirà per ell- quin és el
seu camí. Evidentment, si un poeta és conscient del seu
ofici, vullga o no, farà perviure les paraules. De tota
manera, i acabant amb el vers que dius, aquell poema no
sols fa referència al poeta com a creador sinó també al
lector, perquè sense el lector aquesta paraula tampoc no
existiria, no deixaria de ser una paraula buida.

text  

JOSEP�MANUEL�SAN ABDÓN
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El Consorci de Residus de la Zona Nord aplica enguany
14.000 bonificacions per reciclatge en la campanya ‘Si
+recicles, -pagues’ La recollida selectiva en els contenidors
dels municipis d'aquest consorci és un 50 % superior a la
mitjana de la Comunitat. García: “L'èxit d'aquesta iniciativa és
comprovar com cada vegada es recicla més i aconseguim una
eficiència ambiental de 99%”. El Consorci de residus C1, que
es correspon amb la zona del nord de la província, ha aplicat
enguany un total de 14.000 bonificacions per reciclatge,
mitjançant el sistema “Si + recicles, - pagues”. Així ho ha
anunciat el diputat de Desenvolupament Sostenible i president
del Consorci, Mario García, al concloure l'última Junta de
Govern de l'ens. García ha explicat que cada vegada són més
usuaris, de la xarxa de eco parcs fixos i mòbils del consorci,
els quals es beneficien d'importants descomptes, entre el 5%
i el 95% de l'import, en els seus rebuts de la taxa
d'escombraries gràcies aquesta innovadora iniciativa
impulsada per la Diputació. Un sistema que ha permès durant
l'últim any el reciclatge d'una mica més de 13.000 tones de
residus, amb un 99% d'eficiència ambiental”. Fruit de les
últimes reunions dels òrgans de govern del Consorci han
sorgit millores que es portaran a terme durant el pròxim
exercici 2015. Entre elles, destaca l'increment de la dotació
econòmica per a aquestes actuacions d'un 28 % respecte a
l'any anterior, que provenen, principalment, del major valor
dels residus al gestionar-los separativament. 

Això implica la continuïtat en la ferma aposta de totes les
administracions implicades en el Consorci de residus C1, en
el foment de la recollida selectiva en origen, tal com específica
el propi Pla Zonal 1. En els últims tres anys, el Consorci de
residus C1, ha destinat més de 310.000 euros al foment de les
recollides selectives per aquest concepte, a favor dels seus

veïns. Cal assenyalar que s'estan realitzant també proves
d'engegada d'aquest sistema diferent de gestió de eco parcs,
informatitzat i amb una política de portes obertes, en altres
municipis de la província de Castelló, pertanyents al Pla Zonal
de Castelló Sud. Es pretén, amb això, que més de 250.000
habitatges de la província de Castelló puguen tenir accés a
aquest sistema de descompte de la taxa de valorització de
residus, per reciclatge, en tot just uns mesos de l'exercici
2015. Líder en la recollida selectiva en origen Els municipis
del Consorci de residus C1 disposen de potents sistemes de
recollida selectiva en origen, configurant l'únic consorci de tota
la Comunitat Valenciana que en 2.013 va incrementar
substancialment les seues recollides selectives en origen en
contenidor municipal en la seua àrea geogràfica respecte a
2.012 (un 6,87% més, segons les dades oficials de Ecoembes
i Ecovidrio). Tant és així que la recollida selectiva en els
contenidors dels municipis d'aquest consorci és un 50 %
superior en pes a la mitjana de la Comunitat Valenciana, donat
el seu especial sistema de gestió de residus focalitzat en la
separació en origen, per la dispersió geogràfica del mateix.

text NATÀLIA�SANZ

BONIFICACIONS PER RECICLAR

Aprofitat l’avinentesssaaaa...
De tota manera, el més gran de

la inauguració de les fotocopies del
far no van ser les pedres, ni les
mateixes fotocòpies, el millor es que
ja van deixar caure que... Marcelino
voldria/podria tornar a presentar-se
com alcalde. Chúpate esa morena,
ja veig als de La Veu canviant
aquella portada que va dir que el
nostre Marce tancava la paradeta
política. Nosaltres, malpensats de
mena que som, hem preguntat per
ací i més enllà i hem escoltat via
ràdio macuto que, a millor, com no li
donen el puesto que demana en
instancies superiors (diuen que ara
resulta que el negoci del formigó no

xuta com abans), podria recular i
tornar... altra volta a casa. A vore,
només, "son rumores, son
rumores", com "el venao", pero
potser Marcelino s'hauria de pensar
bé això de la marxa enrera (i no
sigueu verds que no anem per on us
hi penseu), no siga cas que acabem
des-governats pels de "Podemos".
De tota manera sempre i quan els
del “círculo”, amb el guirigall d’antics
elefants, no acaben també al
cementiri dels ídems.

Compte amb les drogues
I ara canviem de tema i passem a

una cosa molt seriosa. Com
sempre, els tafaners ho tafanegem
tot i, al veure els “partes” policials
dels últims dies, ens hem quedat
una mica esglaiats d’adonar-nos

com, en dos dies, la policia incauta
a alguns joves, canuts o diversa
quantitat de maria. I no eren
precisament estampetes. No anem
bé per aquest camí quan els
estupefaents i els joves van de la
maneta prop dels centres escolars. I
pitjor encara, al veure com també
s’incauta d’una droga molt més
dura, l’heroïna, aquesta vegada a
un adult, a dins d’un vehicle. Mireu,
nosaltres que sempre fem broma de
tot, ara el que volem és
conscienciejar les autoritats del greu
problema de salut pública que
suposa veure aquesta proliferació
de droga per les nostres contrades.
Així que hem d’estar alerta davant
aquestes conducte addictives i
perilloses... sobretot prop dels
centres escolars.

ve de la pàgina anterior

El passat dissabte al vespre, a l’Antic Seller
dels Miquel de Benicarló, va actuar la Lira
Ampostina, un quintet d’arpes format per cinc
alumnes de l’escola de música d’Amposta,
format per: Agnès Camacho, Adriana
Eixarch, Julie Roumelliotis, Maria del Mar
Anglés i Pilar Anglés, dirigides per la seva
professora Teresa Espuny.

El programa que ens van oferir va tindre com a
centre el mon del cinema, amb cançons triades
per les pròpies intèrprets i arranjades per la
professora, amb l’ànim d’oferir al públic el so
d’aquest instrument tan captivador.

El programa va ser el següent: Dyades n. 5, de B. Andrès;
Edelweiss i The sound of music, de R. Rodgers; Gabriel’s
oboe de La Misión, de E. Morricone; Vals de Harry Potter, de
P. Doyle: El Senyor dels anells, de H. Shore; Carros de foc, de
Vangelis; Juràssic Park, de J. Wiliams; My heart will go on de
Titànic, de J. Horner; Cerf volant de Los chicos del coro, de B.
Coulais; i Pirates del Carib, de K. Badelt.

El quintet d’arpes que es va escoltar neix a l’aula d’arpa de
l’escola de música de la Lira Ampostina. Ja fa dos anys van
preparar la primera de les peces que s’oferiren en aquest
concert i s’animaren a fer-ne més. Els agrada tocar juntes i per
això s’han decidit a portar la seua música per tot el territori. A
més, toquen un instrument no gaire conegut i creuen que
d’aquesta manera donaran l’oportunitat a molts més de poder-
lo escoltar i conèixer-lo una mica més. 

Proper concert del Quintet d’arpes: Freginals, 21 de
desembre.

text VICENT�FERRER foto LOGAN�FERRER

Concert d’Arpa de  la Lira Ampostina  a l’Antic Seller dels Miquel de Benicarló

Dijous 13 de novembre s'inaugura al Mucbe l'exposició 'Un Segle de
còmics, retrospectiva de la historieta a la Comunitat Valenciana', de
l'Associació Valenciana del Còmic i la Biblioteca Valenciana. La mostra
inclou la col·laboració dels artistes locals Àlex Brau i Hugo Losina.

Fins al 14 de desembre, el Mucbe acollirà una exposició dedicada a l'evolució
del còmic valencià des dels seus orígens al segle XIX fins a l'actualitat. La
mostra, organitzada per l'Associació Valenciana del Còmic i la Biblioteca
Valenciana, fa un repàs per l'obra d'autors valencians de renom com Manuel
Gago (autor d'El Guerrero del Antifaz), Manuel Frejo (col·laborador habitual a les
revistes Jaimito o Pumby), Miguel Quesada, José Ortiz o Paco Roca. Estaran
també els artistes benicarlandos Àlex Brau i Hugo Losina, tots dos amb una
trajectòria artística molt lligada al còmic. Brau i Losina aporten la seua particular
visió sobre el còmic mostrant algunes de les seues obres. Álex Brau, a través
d'una sèrie de 12 il·lustracions relacionades amb el món del cinema, i Hugo
Losina amb una sèrie que relaciona còmic, cinema i política i que porta per nom
'Benicarló, ciudad sin ley'.

text REDACCIÓ

El Mucbe repassa la història del còmic valencià



d’animalada, una xapusseta només,
tot són problemes administratius.

El chester del costat
Aquesta setmana vam veure

l'alcalde del poble del costat nord, al
programa de Risto Mejide,
"Viajando con Chester",
desenvolupant amb no molta
comoditat l'ideari oficial del PP al
voltant de la independència de
Catalunya. I és que clar, no pot ser
que els catalans de la Via en amunt,
la Via Catalana, ens envaeixen des
de les terres canareves i arribats
ací... prengueren mal al nostre
territori. Què dirien de “mosatros”? I
suposem que per va dir que el fet
d’haver-la tallat, quan va entrar al
nostre territori, només havia estat
per una qüestió de seguretat
ciutadana. Que la xicoteta
esbatussada policial només va ser
per assegurar la integritat de la
gent... del perill de ser atropellada.
Us imagineu què hi haguera hagut
algun accident al nostre territori i
algú hagués pres mal? El que ens
hagueren arribat a dir! En fi, millor si
mireu el vídeo que ho aclareix tot.
Curiosament no li van preguntar res
sobre el Castor i el que va cobrar el
seu ajuntament. De tota manera
tampoc va fer falta, va parlar una
companya periodista un ratet
després i ho va deixar tot prou
claret.

Inaugurant Fotocopies:
L’altre dia els nostres polítics van

fer una mena d’inauguració de les
obres del que diuen ha de ser el
"nou far". Bé, ni es nou ni serà un
far, doncs diuen que serà l’edifici
vell reconstruït en museu. Tot i que,
la veritat, és que tampoc serà l’edifci
antic i segur, segur, que tindrà ben
poc de museu, perquè al poble, ara
per ara, encara no en tenim cap
encara (nosaltres hem consultat la
Viquipèdia i no, la conclusió és que
no saben que es un museu). Ara, el
millor de tot va ser que és la primera
inauguració de primera pedra... que

no té pedra oficial. Bé, de pedres de
cara de pedra n’hi havia, el que no
hi havia era primeres pedres, les
havia d’antigues. Osti quin embolic
més dur ens estem fent perquè al
final ni una maqueta, encara que
sigués del playmobil. Total que van
inaugurar... unes fotocopies! Sí,
unes fotocopies penjades... de fotos
antigues. I és que ja no saben que
fer per tal de sortir a la foto. Mireu, si
ara la política es cosa d'inaugurar
fotocopies nosaltres sabem d'un
tafaner que tots els dies en fa un
bon grapat de fotocopies
d'aquestes... i no inaugura res! I
menys, sortir a cap foto!

ve de la pàgina anterior
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El passat diumenge 9 de novembre hem commemorat
el vint-i-cinquè aniversari de la caiguda del mur de Berlín.
D’una manera apressada, tumultuosa i plena d’emoció,
en ben poca estona es va enderrocar el mur que
expressava de manera física i simbòlica aquella   divisió
del món en blocs que va definir el paisatge  de  la història
de la segona meitat del s. XX. Amb aquesta demolició
apressada d’un mur de la vergonya –malauradament
encara existeixen ben forts alguns altres murs de la
vergonya- s’encetava de manera ben clara un nou
moment històric, aquest moment nostre.

El mateix 9 de novembre, ben a prop dels llocs on es
recordava  el que va ser aquell  mur, centenars de
catalans participaven –com en altres indrets del món- en
la consulta sobre el futur polític de Catalunya. I tal i com
van dir les dues dones que són la veu de les dues entitats
que han estructurat, organitzat i canalitzat la força, la
il·lusió i la feina d’un poble que vol tocar la seva llibertat,
aquest dia també va caure un mur: el mur de la por. El fet
que dos milions tres-centes mil persones anessin
tranquil·lament i emocionadament a votar allò que
consideraven més oportú en una consulta que el
nacionalisme radical espanyol –atrinxerat sota la cuirassa
de la llei, de la seva llei- considera il·legal,
antidemocràtica, absurda o vés a saber què és,
senzillament, un fet revolucionari. Una revolució feta de
somriures, d’emocions, de ganes de construir, de voluntat
d’autodeterminar-se. En definitiva, el desig d’un poble
que sense estridències desobeeix una lleig que considera
injusta, que l’ofega, que no el deixa ser.

La caiguda del mur de Berlín va obrir la porta a un
món, aquest món que ara vivim i que ara construïm, que
és en molts aspectes ben diferent del que era  durant
l’època marcada per la divisió del món en dos blocs. Des
d’aquell simbòlic 9N del 1989 el capitalisme campa com
vol i per on vol sense fre i les desigualtats s’han anat fent
més profundes. Però també és cert que des d’aleshores
s’ha anat construint una manera d’entendre el món com
una necessària unitat on la riquesa de la diversitat cultural
es valora de manera estretament vinculada amb la
garantia d’uns drets bàsics per a tothom. Ja des dels anys
90 una part de la gent que configura la diversitat de
pobles del món entén que la seva lluita concreta
–perfectament arrelada al seu territori, a la seva
proximitat social, cultural o ambiental- està estretament
vinculada a una manera global d’entendre que cal
treballar per un altre món que és possible. En aquest
sentit, totes les experiències d’empoderament,
d’autodeterminació, d’autogestió, de radicalitat
democràtica han anat teixint i fent forta la consciència que
està a les nostres mans la possibilitat de canviar les
coses, de denunciar allò que és opressiu i injust, de crear
espais nous de llibertat. Sense fantasies ni falses utopies

que esdevenen generadores de frustracions, sense
creure en l’adveniment d’un nou paradís terrenal, però sí
des de la certesa que podem fer moltes coses perquè els
canvis siguin reals i efectius.

El fet essencial que evidencia el 9N viscut a
Catalunya és que és perfectament possible que una part
molt important de la ciutadania decidiexi que, malgrat les
prohibicions, vol expressar-se, vol definir a les urnes un
fet important per a la nostra vida col·lectiva. I això vol dir
que gent de totes les edats i de condicions socials i de
posicionaments ideològics diferents troben un punt en
comú per unir voluntats i esperances. I és precisament
aquesta unitat clara, plural, complexa però al capdavall
efectiva que es manifesta d’una manera pacífica i
exemplar en les manifestacions multitudinàries i en les
urnes del passat diumenge el que posa molt nerviós als
portaveus del nacionalisme espanyol radical –ja sigui el
front executiu i judicial del PP-Tribunal Constitucional, ja
sigui al PSOE –despreciant obertament un procés
democràtic- o la d’altres partits que defensen com a punt
quasi únic la indissoluble unitat d’Espanya.

Després d’un procés llarg i incert, a voltes obertament
confús i amb alguns moments de desorientació, el 9N ha
acabat essent una festa, una jornada –una més a la llista,
però amb un color especial- d’aquest camí cap a la
llibertat. Ara només cal que aquells que tenen la
responsabilitat de gestionar aquesta força democràtica
tinguin la voluntat i l’encert de fer-ho bé. Quan
s’enderroquen els murs de la por, la força d’un poble que
lluita per la seva llibertat és sens dubte molt més  gran.

Apunts d’un 9N molt especial

text JOAN�HERAS
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Manteniment zero
Ja fa un temps comentàvem el fet

que als gronxadors de la plaça de la
Constitució els feia falta una bona
repassada. La setmana passada, en
aquest mitjà, ja els hi van donar una
bona panissola però pensem que
cal fer-ne una mica més i, així, un
tafaner, que l’altre dia anava
passejant per aquella zona, va tenir
el gust d’enviar-nos aquesta bonica
estampa de les instal·lacions on els
nostres fills poden gaudir del temps
d’esbarjo. Unes instal·lacions que,
no cal dir-ho, un o altre s'ha oblidat
de mantindre com cal. Recordem els
tafaners que quan ho van inaugurar
les autoritats locals es van penjar
totes les medalles que podien i més
felicitant-se per la seguretat que
representava per als menuts aquest
nou terra especial de goma-cautxú
que havien ficat. Absorbia els cops i
era més higiènic que la sorra que hi
havia abans deien. Sens dubte allò
va marcar un abans i un després...
però ara ha vingut el sendemà de la
foto i, com sempre, ens trobem que
ja no hi ha manteniment i la cosa fa
pena a més de ja no ser tan segura
com ens prometien. I és que sembla
que aquestes autoritats, o no tenen
xiquets menuts, o no els porten a
jugar per allí, sobre aquell gran
mantell de seguretat que sembla

haver estat visitat per tots els
rosegadors del poble i la  comarca. 

La parenta pobra
Ja hi tornem altra vegada a

quedar-nos amb un pam de nassos.
Segons sembla, i ara ja és una
realitat ben palmària, o millor dit
palmada, el passeig sud, eixe que
havia de discórrer entre el Morrongo
i la Caracola, per darrera del
Parador, definitivament ha passat a
millor vida. Els 4 milions d’euros que
havia d’invertir l’estat per a costejar-
lo en uns tres anys ja no hi són.
Simplement han desaparegut.
L’estat ha fet alló de donde dije digo,
digo diego, hi ha passat
olímpicament de la seua paraula.
Entre els de Madrit dient que ara (tot
i que la cosa ja bé de l’època que
Mundo era alcalde), no hi ha diners,

i els d’ací, com per acabar
d’arrodonir-ho, que encara no han
cedit els terrenys que tocava, els de
la meseta, que de osta només
coneixen la del Manzanares, han
tingut l’excusa perfecta per deixar-
nos altra volta amb el passeig de
marres com el que és, un cagador
de gossos costaner. Els tafaners no
tenim massa clar si ho han fet
expressament, o se n’han adonat
que ací tenen la parenta pobra de la
contornada i amb quatre euros
Marcelino i els seus ja fan com les
monetes, aplaudint. I així, per
acontentar-nos ens envien a la
nostra barbaritat Valenciana amb el
seu Pla de Competitivitat per a dir-
nos que no cal patir que ja estan
ells... per donar-nos les engrunes.
Però sense oblidar que també, i
aquesta és la bona, ho hem de
pagar nosaltres de la nostra butxaca
benicarlanda. I després ens
rentaran la cara una miqueta i algun
dia d’estos ens faran una xapusseta,
una altra, només, darrera del
Parador. Però tot té una explicació,
com ha dit la regidora de Turisme,
“el criteri de costes ha canviat i ara
es treballa en projectes menys
agressius”. Mira tu que a banda i
banda dels nostre terme no n’han fet
d’animalades costerourbanístiques i
quan ací n’han de fer una, no

text LA COLLA DE TAFANERS

La que faltava. On anirem a parar. Tots sabem que la crisi
ens ha fet molt de mal a tots, però s’ha acarnissat
especialment amb les classes baixes i mitjanes. Per això no
em puc avindre del que també estan passant les classes més
acabalades de la nostra societat. Si, senyora Garcia, la nostra
noblesa local també ha estat sacsejada fortament amb
aquesta feroç crisi econòmica del la quan ens havia de treure
el regidor estrella amb el seu viver d’empreses, que es veu
que s’ha oblidat de posar en marxa el reg i se’ns han pansit
totes les empreses del viver. Però és dur, molt dur vore com
les capes amb més llinatge de les nostra societat, també han
estat víctimes del sistema. Llegeixo a la pàgina set que han
detingut un baró perquè portava la furgoneta plena de
marihuana. El que no ens diu la notícia el títol complet
d’aquest noble personatge. No sabem quina baronia ostenta
ni si això li suposarà una retirada del seu títol nobiliari. Però no
em puc imaginar l’escena sense tindre compassió cap al
personatge. Un baró, amb una furgoneta fent cas omís de les
indicacions d’aturar-se que li fa la policia i, per si no hi havia
prou, carregat d’herba d’eixa que fa riure. Però també puc
imaginar-me’l al calabós, tancat rere les reixes, però
mantenint la seua dignitat i demostrant en tot moment el seu
origen d’alt llinatge. En fi, un exemple més del que ens està
portant aquesta crisi.

A la mateixa pàgina, un tarat empunyant una destral
amenaça la seua parella. Cal ser molt covard i molt miserable
per a fer aquest tipus de numerets. No estaria malament que
li esvarés la destral de les mans i li seccionés els penjolls que
hi ha allà on es troben totes dues cames. Jo me’n riuria molt.

Ara miro la portada i veig que els comerciants es queixen
de la degradació del nostre casc antic i de la seua difícil
recuperació. Realment a partir de certes hores, allò que abans
era un formiguer de gent anant i venint ha esdevingut un lloc
deshabitat i trist, amb poca llum i gens d’ambient. La
conversió en zona de vianants dels carreres més cèntrics de
la població sembla que no ha ajudat a la seua recuperació.
Què es pot fer? Suposo que experts hi haurà que puguen
donar algunes solucions, però la greu situació econòmica
també fa més difícil la seua recuperació. Si, a més a més, li
afegim l’afició que tenim els benicarlandos d’anar-nos al poble
del costat a deixar-nos les perres, el cercle queda totalment
tancat.

Llegeixo que abans d’acabar l’any es posarà en marxa
l’aparcament que l’ajuntament ha fet al costat de les mongetes
per a la seua comoditat i magnífica ubicació d’aquest col·legi
privat. L’obra encara no ha estat inaugurada, però elles ja han
fet bon ús de la plaça del damunt, obrint portes i passant
camions i màquines per a una obra faraònica que estan duent

a terme. Quina enveja em fan! Els col·legis públics sense
calefacció i caient a trossos, i elles ben calentetes i fent obres
i més obres. Clar, això de tindre línia directa amb l’ésser
suprem eixe que diuen que hi ha allà pel cel, els fa les coses
més fàcils.

Això del la mala accessibilitat que hi ha al nostre municipal
Pitxi Alonso és ben cert. Però també cal pensar que aquelles
instal·lacions ja tenen vora els trenta anys i es van fer de
pressa i corrents. Això no excusa la manca d’accessos per a
persones amb minusvalidesa. Al contrari, s’hauria de construir
una rampa per tal que es puga accedir a la tribuna sense
problemes i destinar un lloc dins d’aquesta per a elles. També
és interessant la proposta de les places d’aparcament
restringides. Els caps de setmana passa molta gent pel
Municipal i es donaria una imatge de sensibilitat cap als
discapacitats molt bona. 

No vull acabar aquesta pàgina sense fer referència a la
mort del jove Manolo Llorach. Sobren les paraules perquè ja
s’ha dit tot. Una vegada més, tot esdevé una gran injustícia i
no trobem cap tipus d’explicació ni res que ens puga consolar.
No s’entén, però de vegades la vida és així de cruel.
Descanse en pau.      

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

text EL LECTOR



Carxofa: a Alex Brau y Hugo (del Arco)
Losina per l'exposició de còmics... eixe art
margina(t)l. Des d’ací la nostra enhorabona.
Sabem el que costa fer aquest delicat treball
d’expressar-se a través dels dibuixos. A La
Veu de Benicarló portem més de divuit anys
fent-lo amb el nostre estimat Xavi i, a més, per
fer-lo una mica més difícil, en valencià. Per
cert, en aquesta exposició també hi serà?
Caldrà veure-la.

M I S C E L · L À N I A

Un trànsit de retallades

El concepte que engloba la nostra Salut Pública, com es
pot imaginar és molt ample. Les infermetats, els accidents
de trànsit, els accident laborals, la prevenció, els mitjans
sanitaris, etc., és el que recull el Sistema d’Informació i Salut
Publica per a poder fer un diagnòstic, una radiografia, de les
característiques de la població i, així, poder després, establir
els mecanismes que siguen necessaris per pal·liar les
deficiències en matèria d’aquesta salut pública.

Al nostre territori, al Maestrat, aquesta radiografia ha
tornat a mostrar altra vegada que els accidents de trànsit
són la primera causa de mort de les nostres terres. Així, tot
i una xicoteta milloria, la mortalitat per accidents de trànsit
segueix estant per dalt de la mitjana autonòmica. I això és
més que preocupant.

Aquesta preocupació ja es va fer palesa, fa dos anys, en
les primeres Jornades de Salut Pública que es van fer a
Benicarló. Aleshores, el Director General d’Investigació i
Salut Pública de la Conselleria de Sanitat ja es va adonar del
problema i va indicar que alcaldes i forces de seguretat
tenien molta feina a fer i que calia treballar.

Doncs, han passat dos anys i, tot i la xicoteta milloria que
havíem comentat, seguim llastrant-nos amb aquesta greu
problemàtica, sense que vegem visos de canvis atés que,
els morts en carretera, a les nostres comarques, continuen
pujant per damunt de la mitjana del país. 

No és per fer alarmisme però, veient el que estem veient,
ens dóna la sensació que a les nostres autoritats se’ls ompli
molt la boca de paraules del que es necessari fer, però poc,
o no res, acabent fent per aturar aquesta sagnia d’accidents
mortals. Als fets ens remetem. I les dades no deixen lloc al
dubte sobre que no s’està fent res. Així, la DGT, indica que
sempre que una via supere els 10.000 vehicles diaris cal
que siga desdoblada. A dia d’avui, aquesta carretera, al seu
pas per la nostra comarca, té una forquilla de trànsit que va
des dels 14.000 al 25.000 vehicles diaris. Ja no és que
superem aquesta xifra, és que de vegades quasi la
triplicaríem si no fos pel fet que, veient el que passava amb
tants de sinistres, es va prendre la decisió de prohibir el
trànsit pesant per aquesta zona desviant-lo per altres vies.
Encara ara ens ressonen les paraules del ministre socialista
de l’època, Josep Borrell, allà pel 1992, quan indicava que
aquesta carretera no estava suficientment saturada. Més de
vint anys després... continuem igual.

Ja seria hora que, d’una vegada, els nostres polítics
locals, provincials i autonòmics que ens governen, es ficaren
mans a la feina, de debò, pressionaren als de Madrid, i es
deixaren de retallades i invertiren fent la seua feina acabant,
primer, el desdoblament d’aquesta zona, i després, la
continuació de l’A7, que curiosament mor a l’”Aeropuerto del
Abuelito”, fins enllaçar amb el tram de Catalunya.

A millor, se sorprendrien que tindrien menys morts a les
carreters. O, no, doncs ja ho saben? Quanta poca vergonya!
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havia abans deien. Sens dubte allò
va marcar un abans i un després...
però ara ha vingut el sendemà de la
foto i, com sempre, ens trobem que
ja no hi ha manteniment i la cosa fa
pena a més de ja no ser tan segura
com ens prometien. I és que sembla
que aquestes autoritats, o no tenen
xiquets menuts, o no els porten a
jugar per allí, sobre aquell gran
mantell de seguretat que sembla

haver estat visitat per tots els
rosegadors del poble i la  comarca. 

La parenta pobra
Ja hi tornem altra vegada a

quedar-nos amb un pam de nassos.
Segons sembla, i ara ja és una
realitat ben palmària, o millor dit
palmada, el passeig sud, eixe que
havia de discórrer entre el Morrongo
i la Caracola, per darrera del
Parador, definitivament ha passat a
millor vida. Els 4 milions d’euros que
havia d’invertir l’estat per a costejar-
lo en uns tres anys ja no hi són.
Simplement han desaparegut.
L’estat ha fet alló de donde dije digo,
digo diego, hi ha passat
olímpicament de la seua paraula.
Entre els de Madrit dient que ara (tot
i que la cosa ja bé de l’època que
Mundo era alcalde), no hi ha diners,

i els d’ací, com per acabar
d’arrodonir-ho, que encara no han
cedit els terrenys que tocava, els de
la meseta, que de osta només
coneixen la del Manzanares, han
tingut l’excusa perfecta per deixar-
nos altra volta amb el passeig de
marres com el que és, un cagador
de gossos costaner. Els tafaners no
tenim massa clar si ho han fet
expressament, o se n’han adonat
que ací tenen la parenta pobra de la
contornada i amb quatre euros
Marcelino i els seus ja fan com les
monetes, aplaudint. I així, per
acontentar-nos ens envien a la
nostra barbaritat Valenciana amb el
seu Pla de Competitivitat per a dir-
nos que no cal patir que ja estan
ells... per donar-nos les engrunes.
Però sense oblidar que també, i
aquesta és la bona, ho hem de
pagar nosaltres de la nostra butxaca
benicarlanda. I després ens
rentaran la cara una miqueta i algun
dia d’estos ens faran una xapusseta,
una altra, només, darrera del
Parador. Però tot té una explicació,
com ha dit la regidora de Turisme,
“el criteri de costes ha canviat i ara
es treballa en projectes menys
agressius”. Mira tu que a banda i
banda dels nostre terme no n’han fet
d’animalades costerourbanístiques i
quan ací n’han de fer una, no

text LA COLLA DE TAFANERS

La que faltava. On anirem a parar. Tots sabem que la crisi
ens ha fet molt de mal a tots, però s’ha acarnissat
especialment amb les classes baixes i mitjanes. Per això no
em puc avindre del que també estan passant les classes més
acabalades de la nostra societat. Si, senyora Garcia, la nostra
noblesa local també ha estat sacsejada fortament amb
aquesta feroç crisi econòmica del la quan ens havia de treure
el regidor estrella amb el seu viver d’empreses, que es veu
que s’ha oblidat de posar en marxa el reg i se’ns han pansit
totes les empreses del viver. Però és dur, molt dur vore com
les capes amb més llinatge de les nostra societat, també han
estat víctimes del sistema. Llegeixo a la pàgina set que han
detingut un baró perquè portava la furgoneta plena de
marihuana. El que no ens diu la notícia el títol complet
d’aquest noble personatge. No sabem quina baronia ostenta
ni si això li suposarà una retirada del seu títol nobiliari. Però no
em puc imaginar l’escena sense tindre compassió cap al
personatge. Un baró, amb una furgoneta fent cas omís de les
indicacions d’aturar-se que li fa la policia i, per si no hi havia
prou, carregat d’herba d’eixa que fa riure. Però també puc
imaginar-me’l al calabós, tancat rere les reixes, però
mantenint la seua dignitat i demostrant en tot moment el seu
origen d’alt llinatge. En fi, un exemple més del que ens està
portant aquesta crisi.

A la mateixa pàgina, un tarat empunyant una destral
amenaça la seua parella. Cal ser molt covard i molt miserable
per a fer aquest tipus de numerets. No estaria malament que
li esvarés la destral de les mans i li seccionés els penjolls que
hi ha allà on es troben totes dues cames. Jo me’n riuria molt.

Ara miro la portada i veig que els comerciants es queixen
de la degradació del nostre casc antic i de la seua difícil
recuperació. Realment a partir de certes hores, allò que abans
era un formiguer de gent anant i venint ha esdevingut un lloc
deshabitat i trist, amb poca llum i gens d’ambient. La
conversió en zona de vianants dels carreres més cèntrics de
la població sembla que no ha ajudat a la seua recuperació.
Què es pot fer? Suposo que experts hi haurà que puguen
donar algunes solucions, però la greu situació econòmica
també fa més difícil la seua recuperació. Si, a més a més, li
afegim l’afició que tenim els benicarlandos d’anar-nos al poble
del costat a deixar-nos les perres, el cercle queda totalment
tancat.

Llegeixo que abans d’acabar l’any es posarà en marxa
l’aparcament que l’ajuntament ha fet al costat de les mongetes
per a la seua comoditat i magnífica ubicació d’aquest col·legi
privat. L’obra encara no ha estat inaugurada, però elles ja han
fet bon ús de la plaça del damunt, obrint portes i passant
camions i màquines per a una obra faraònica que estan duent

a terme. Quina enveja em fan! Els col·legis públics sense
calefacció i caient a trossos, i elles ben calentetes i fent obres
i més obres. Clar, això de tindre línia directa amb l’ésser
suprem eixe que diuen que hi ha allà pel cel, els fa les coses
més fàcils.

Això del la mala accessibilitat que hi ha al nostre municipal
Pitxi Alonso és ben cert. Però també cal pensar que aquelles
instal·lacions ja tenen vora els trenta anys i es van fer de
pressa i corrents. Això no excusa la manca d’accessos per a
persones amb minusvalidesa. Al contrari, s’hauria de construir
una rampa per tal que es puga accedir a la tribuna sense
problemes i destinar un lloc dins d’aquesta per a elles. També
és interessant la proposta de les places d’aparcament
restringides. Els caps de setmana passa molta gent pel
Municipal i es donaria una imatge de sensibilitat cap als
discapacitats molt bona. 

No vull acabar aquesta pàgina sense fer referència a la
mort del jove Manolo Llorach. Sobren les paraules perquè ja
s’ha dit tot. Una vegada més, tot esdevé una gran injustícia i
no trobem cap tipus d’explicació ni res que ens puga consolar.
No s’entén, però de vegades la vida és així de cruel.
Descanse en pau.      

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

text EL LECTOR



d’animalada, una xapusseta només,
tot són problemes administratius.

El chester del costat
Aquesta setmana vam veure

l'alcalde del poble del costat nord, al
programa de Risto Mejide,
"Viajando con Chester",
desenvolupant amb no molta
comoditat l'ideari oficial del PP al
voltant de la independència de
Catalunya. I és que clar, no pot ser
que els catalans de la Via en amunt,
la Via Catalana, ens envaeixen des
de les terres canareves i arribats
ací... prengueren mal al nostre
territori. Què dirien de “mosatros”? I
suposem que per va dir que el fet
d’haver-la tallat, quan va entrar al
nostre territori, només havia estat
per una qüestió de seguretat
ciutadana. Que la xicoteta
esbatussada policial només va ser
per assegurar la integritat de la
gent... del perill de ser atropellada.
Us imagineu què hi haguera hagut
algun accident al nostre territori i
algú hagués pres mal? El que ens
hagueren arribat a dir! En fi, millor si
mireu el vídeo que ho aclareix tot.
Curiosament no li van preguntar res
sobre el Castor i el que va cobrar el
seu ajuntament. De tota manera
tampoc va fer falta, va parlar una
companya periodista un ratet
després i ho va deixar tot prou
claret.

Inaugurant Fotocopies:
L’altre dia els nostres polítics van

fer una mena d’inauguració de les
obres del que diuen ha de ser el
"nou far". Bé, ni es nou ni serà un
far, doncs diuen que serà l’edifici
vell reconstruït en museu. Tot i que,
la veritat, és que tampoc serà l’edifci
antic i segur, segur, que tindrà ben
poc de museu, perquè al poble, ara
per ara, encara no en tenim cap
encara (nosaltres hem consultat la
Viquipèdia i no, la conclusió és que
no saben que es un museu). Ara, el
millor de tot va ser que és la primera
inauguració de primera pedra... que

no té pedra oficial. Bé, de pedres de
cara de pedra n’hi havia, el que no
hi havia era primeres pedres, les
havia d’antigues. Osti quin embolic
més dur ens estem fent perquè al
final ni una maqueta, encara que
sigués del playmobil. Total que van
inaugurar... unes fotocopies! Sí,
unes fotocopies penjades... de fotos
antigues. I és que ja no saben que
fer per tal de sortir a la foto. Mireu, si
ara la política es cosa d'inaugurar
fotocopies nosaltres sabem d'un
tafaner que tots els dies en fa un
bon grapat de fotocopies
d'aquestes... i no inaugura res! I
menys, sortir a cap foto!

ve de la pàgina anterior
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El passat diumenge 9 de novembre hem commemorat
el vint-i-cinquè aniversari de la caiguda del mur de Berlín.
D’una manera apressada, tumultuosa i plena d’emoció,
en ben poca estona es va enderrocar el mur que
expressava de manera física i simbòlica aquella   divisió
del món en blocs que va definir el paisatge  de  la història
de la segona meitat del s. XX. Amb aquesta demolició
apressada d’un mur de la vergonya –malauradament
encara existeixen ben forts alguns altres murs de la
vergonya- s’encetava de manera ben clara un nou
moment històric, aquest moment nostre.

El mateix 9 de novembre, ben a prop dels llocs on es
recordava  el que va ser aquell  mur, centenars de
catalans participaven –com en altres indrets del món- en
la consulta sobre el futur polític de Catalunya. I tal i com
van dir les dues dones que són la veu de les dues entitats
que han estructurat, organitzat i canalitzat la força, la
il·lusió i la feina d’un poble que vol tocar la seva llibertat,
aquest dia també va caure un mur: el mur de la por. El fet
que dos milions tres-centes mil persones anessin
tranquil·lament i emocionadament a votar allò que
consideraven més oportú en una consulta que el
nacionalisme radical espanyol –atrinxerat sota la cuirassa
de la llei, de la seva llei- considera il·legal,
antidemocràtica, absurda o vés a saber què és,
senzillament, un fet revolucionari. Una revolució feta de
somriures, d’emocions, de ganes de construir, de voluntat
d’autodeterminar-se. En definitiva, el desig d’un poble
que sense estridències desobeeix una lleig que considera
injusta, que l’ofega, que no el deixa ser.

La caiguda del mur de Berlín va obrir la porta a un
món, aquest món que ara vivim i que ara construïm, que
és en molts aspectes ben diferent del que era  durant
l’època marcada per la divisió del món en dos blocs. Des
d’aquell simbòlic 9N del 1989 el capitalisme campa com
vol i per on vol sense fre i les desigualtats s’han anat fent
més profundes. Però també és cert que des d’aleshores
s’ha anat construint una manera d’entendre el món com
una necessària unitat on la riquesa de la diversitat cultural
es valora de manera estretament vinculada amb la
garantia d’uns drets bàsics per a tothom. Ja des dels anys
90 una part de la gent que configura la diversitat de
pobles del món entén que la seva lluita concreta
–perfectament arrelada al seu territori, a la seva
proximitat social, cultural o ambiental- està estretament
vinculada a una manera global d’entendre que cal
treballar per un altre món que és possible. En aquest
sentit, totes les experiències d’empoderament,
d’autodeterminació, d’autogestió, de radicalitat
democràtica han anat teixint i fent forta la consciència que
està a les nostres mans la possibilitat de canviar les
coses, de denunciar allò que és opressiu i injust, de crear
espais nous de llibertat. Sense fantasies ni falses utopies

que esdevenen generadores de frustracions, sense
creure en l’adveniment d’un nou paradís terrenal, però sí
des de la certesa que podem fer moltes coses perquè els
canvis siguin reals i efectius.

El fet essencial que evidencia el 9N viscut a
Catalunya és que és perfectament possible que una part
molt important de la ciutadania decidiexi que, malgrat les
prohibicions, vol expressar-se, vol definir a les urnes un
fet important per a la nostra vida col·lectiva. I això vol dir
que gent de totes les edats i de condicions socials i de
posicionaments ideològics diferents troben un punt en
comú per unir voluntats i esperances. I és precisament
aquesta unitat clara, plural, complexa però al capdavall
efectiva que es manifesta d’una manera pacífica i
exemplar en les manifestacions multitudinàries i en les
urnes del passat diumenge el que posa molt nerviós als
portaveus del nacionalisme espanyol radical –ja sigui el
front executiu i judicial del PP-Tribunal Constitucional, ja
sigui al PSOE –despreciant obertament un procés
democràtic- o la d’altres partits que defensen com a punt
quasi únic la indissoluble unitat d’Espanya.

Després d’un procés llarg i incert, a voltes obertament
confús i amb alguns moments de desorientació, el 9N ha
acabat essent una festa, una jornada –una més a la llista,
però amb un color especial- d’aquest camí cap a la
llibertat. Ara només cal que aquells que tenen la
responsabilitat de gestionar aquesta força democràtica
tinguin la voluntat i l’encert de fer-ho bé. Quan
s’enderroquen els murs de la por, la força d’un poble que
lluita per la seva llibertat és sens dubte molt més  gran.

Apunts d’un 9N molt especial

text JOAN�HERAS

Fronteres
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El Consorci de Residus de la Zona Nord aplica enguany
14.000 bonificacions per reciclatge en la campanya ‘Si
+recicles, -pagues’ La recollida selectiva en els contenidors
dels municipis d'aquest consorci és un 50 % superior a la
mitjana de la Comunitat. García: “L'èxit d'aquesta iniciativa és
comprovar com cada vegada es recicla més i aconseguim una
eficiència ambiental de 99%”. El Consorci de residus C1, que
es correspon amb la zona del nord de la província, ha aplicat
enguany un total de 14.000 bonificacions per reciclatge,
mitjançant el sistema “Si + recicles, - pagues”. Així ho ha
anunciat el diputat de Desenvolupament Sostenible i president
del Consorci, Mario García, al concloure l'última Junta de
Govern de l'ens. García ha explicat que cada vegada són més
usuaris, de la xarxa de eco parcs fixos i mòbils del consorci,
els quals es beneficien d'importants descomptes, entre el 5%
i el 95% de l'import, en els seus rebuts de la taxa
d'escombraries gràcies aquesta innovadora iniciativa
impulsada per la Diputació. Un sistema que ha permès durant
l'últim any el reciclatge d'una mica més de 13.000 tones de
residus, amb un 99% d'eficiència ambiental”. Fruit de les
últimes reunions dels òrgans de govern del Consorci han
sorgit millores que es portaran a terme durant el pròxim
exercici 2015. Entre elles, destaca l'increment de la dotació
econòmica per a aquestes actuacions d'un 28 % respecte a
l'any anterior, que provenen, principalment, del major valor
dels residus al gestionar-los separativament. 

Això implica la continuïtat en la ferma aposta de totes les
administracions implicades en el Consorci de residus C1, en
el foment de la recollida selectiva en origen, tal com específica
el propi Pla Zonal 1. En els últims tres anys, el Consorci de
residus C1, ha destinat més de 310.000 euros al foment de les
recollides selectives per aquest concepte, a favor dels seus

veïns. Cal assenyalar que s'estan realitzant també proves
d'engegada d'aquest sistema diferent de gestió de eco parcs,
informatitzat i amb una política de portes obertes, en altres
municipis de la província de Castelló, pertanyents al Pla Zonal
de Castelló Sud. Es pretén, amb això, que més de 250.000
habitatges de la província de Castelló puguen tenir accés a
aquest sistema de descompte de la taxa de valorització de
residus, per reciclatge, en tot just uns mesos de l'exercici
2015. Líder en la recollida selectiva en origen Els municipis
del Consorci de residus C1 disposen de potents sistemes de
recollida selectiva en origen, configurant l'únic consorci de tota
la Comunitat Valenciana que en 2.013 va incrementar
substancialment les seues recollides selectives en origen en
contenidor municipal en la seua àrea geogràfica respecte a
2.012 (un 6,87% més, segons les dades oficials de Ecoembes
i Ecovidrio). Tant és així que la recollida selectiva en els
contenidors dels municipis d'aquest consorci és un 50 %
superior en pes a la mitjana de la Comunitat Valenciana, donat
el seu especial sistema de gestió de residus focalitzat en la
separació en origen, per la dispersió geogràfica del mateix.

text NATÀLIA�SANZ

BONIFICACIONS PER RECICLAR

Aprofitat l’avinentesssaaaa...
De tota manera, el més gran de

la inauguració de les fotocopies del
far no van ser les pedres, ni les
mateixes fotocòpies, el millor es que
ja van deixar caure que... Marcelino
voldria/podria tornar a presentar-se
com alcalde. Chúpate esa morena,
ja veig als de La Veu canviant
aquella portada que va dir que el
nostre Marce tancava la paradeta
política. Nosaltres, malpensats de
mena que som, hem preguntat per
ací i més enllà i hem escoltat via
ràdio macuto que, a millor, com no li
donen el puesto que demana en
instancies superiors (diuen que ara
resulta que el negoci del formigó no

xuta com abans), podria recular i
tornar... altra volta a casa. A vore,
només, "son rumores, son
rumores", com "el venao", pero
potser Marcelino s'hauria de pensar
bé això de la marxa enrera (i no
sigueu verds que no anem per on us
hi penseu), no siga cas que acabem
des-governats pels de "Podemos".
De tota manera sempre i quan els
del “círculo”, amb el guirigall d’antics
elefants, no acaben també al
cementiri dels ídems.

Compte amb les drogues
I ara canviem de tema i passem a

una cosa molt seriosa. Com
sempre, els tafaners ho tafanegem
tot i, al veure els “partes” policials
dels últims dies, ens hem quedat
una mica esglaiats d’adonar-nos

com, en dos dies, la policia incauta
a alguns joves, canuts o diversa
quantitat de maria. I no eren
precisament estampetes. No anem
bé per aquest camí quan els
estupefaents i els joves van de la
maneta prop dels centres escolars. I
pitjor encara, al veure com també
s’incauta d’una droga molt més
dura, l’heroïna, aquesta vegada a
un adult, a dins d’un vehicle. Mireu,
nosaltres que sempre fem broma de
tot, ara el que volem és
conscienciejar les autoritats del greu
problema de salut pública que
suposa veure aquesta proliferació
de droga per les nostres contrades.
Així que hem d’estar alerta davant
aquestes conducte addictives i
perilloses... sobretot prop dels
centres escolars.

ve de la pàgina anterior

El passat dissabte al vespre, a l’Antic Seller
dels Miquel de Benicarló, va actuar la Lira
Ampostina, un quintet d’arpes format per cinc
alumnes de l’escola de música d’Amposta,
format per: Agnès Camacho, Adriana
Eixarch, Julie Roumelliotis, Maria del Mar
Anglés i Pilar Anglés, dirigides per la seva
professora Teresa Espuny.

El programa que ens van oferir va tindre com a
centre el mon del cinema, amb cançons triades
per les pròpies intèrprets i arranjades per la
professora, amb l’ànim d’oferir al públic el so
d’aquest instrument tan captivador.

El programa va ser el següent: Dyades n. 5, de B. Andrès;
Edelweiss i The sound of music, de R. Rodgers; Gabriel’s
oboe de La Misión, de E. Morricone; Vals de Harry Potter, de
P. Doyle: El Senyor dels anells, de H. Shore; Carros de foc, de
Vangelis; Juràssic Park, de J. Wiliams; My heart will go on de
Titànic, de J. Horner; Cerf volant de Los chicos del coro, de B.
Coulais; i Pirates del Carib, de K. Badelt.

El quintet d’arpes que es va escoltar neix a l’aula d’arpa de
l’escola de música de la Lira Ampostina. Ja fa dos anys van
preparar la primera de les peces que s’oferiren en aquest
concert i s’animaren a fer-ne més. Els agrada tocar juntes i per
això s’han decidit a portar la seua música per tot el territori. A
més, toquen un instrument no gaire conegut i creuen que
d’aquesta manera donaran l’oportunitat a molts més de poder-
lo escoltar i conèixer-lo una mica més. 

Proper concert del Quintet d’arpes: Freginals, 21 de
desembre.

text VICENT�FERRER foto LOGAN�FERRER

Concert d’Arpa de  la Lira Ampostina  a l’Antic Seller dels Miquel de Benicarló

Dijous 13 de novembre s'inaugura al Mucbe l'exposició 'Un Segle de
còmics, retrospectiva de la historieta a la Comunitat Valenciana', de
l'Associació Valenciana del Còmic i la Biblioteca Valenciana. La mostra
inclou la col·laboració dels artistes locals Àlex Brau i Hugo Losina.

Fins al 14 de desembre, el Mucbe acollirà una exposició dedicada a l'evolució
del còmic valencià des dels seus orígens al segle XIX fins a l'actualitat. La
mostra, organitzada per l'Associació Valenciana del Còmic i la Biblioteca
Valenciana, fa un repàs per l'obra d'autors valencians de renom com Manuel
Gago (autor d'El Guerrero del Antifaz), Manuel Frejo (col·laborador habitual a les
revistes Jaimito o Pumby), Miguel Quesada, José Ortiz o Paco Roca. Estaran
també els artistes benicarlandos Àlex Brau i Hugo Losina, tots dos amb una
trajectòria artística molt lligada al còmic. Brau i Losina aporten la seua particular
visió sobre el còmic mostrant algunes de les seues obres. Álex Brau, a través
d'una sèrie de 12 il·lustracions relacionades amb el món del cinema, i Hugo
Losina amb una sèrie que relaciona còmic, cinema i política i que porta per nom
'Benicarló, ciudad sin ley'.

text REDACCIÓ

El Mucbe repassa la història del còmic valencià
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de la tarda, pel que continuem durant unes hores junts. Sergi
ens ha fet apunts de l'ambient de la ciutat. Un ambient
especial “perquè et trobes amb gent a la qual veus
normalment per Nadal.  Han agafat vol transatlàntic per vindre
a votar,  gent que va marxar per qüestions economiques i han
tornat avui, per a votar”. Aprofitem i fem una parada “tècnica”
per visitar l’estudi de Radio Terra, ja que fins ara sols els he
vist en fotografia. Sergi ens regala una radiografia de la ciutat,
del seu esperit emprenedor i autònom. En sortit de les
instal·lacions de la radio es confirmen les paraules de Sergi,
atés que saluda a un amic que ha arribat de l'estranger amb
avió. 

“El fracàs de l’ estratègia”

Entrant a l’IES Baix Camp, gent de totes edats. Una dona
de mitjana edat surt de votar amb els seus fills i els ulls humits
de llàgrimes que  no dissimula. Una dona de 87 anys que viu
lluny i ha volgut apropar-se a votar en taxi. Els voluntaris
busquen a algú que l’aprope novament a casa. Podria ser la
nostra mare, o la nostra iaia. Espera asseguda pacientment  a
la cadira. Tornem a buscar el cotxe per marxar cap a casa. A
la ràdio, les valoracions de la jornada continuen en tertúlies.
Manuel Milian afirma que l’anècdota en política, finalment,
sempre adquireix una categoria. Els tertulians coincideixen en
opinar que la jornada d’avui significa “el fracàs de l’ estratègia”
seguida pel govern central de negar el problema. Instants
després, el Ministre de Justícia, Rafael Català, compareix
afirmant que tot ha estat “un simulacre inútil i estèril”. A Reus,
les dades de participació se situen en 24.026 persones a les
sis de la tarda. Arreu de Catalunya, la quantitat de participants
en la consulta ja s’eleva, a les sis de la tarda, als dos milions
de persones.  

ENTREVISTA A RAMON GUILLEM Entrevista
ve de la pàgina anterior

Ramon Guillem (Catarroja, 1959) és un dels
poetes més destacats del panorama poètic valencià. Fa
uns mesos va publicar el llibre La set intacta (Pagès
editors), amb el qual va guanyar el XVI Premi de Poesia
Mª Mercè Marçal. El pas del temps, la força de l’amor, la
reflexió sobre la poesia, són alguns dels temes que hi
podem trobar. Sobre aquest llibre hem mantingut la
següent conversa amb l’autor.

Amb el poema La set intacta que obri el llibre,
ens has volgut dir que malgrat el pas del temps, els
desitjos, les il·lusions, continuen intactes?

Sí, potser aquesta siga la idea principal que sura a
través de tot el llibre. En tot cas, el poema –com també la
resta del poemari- també fa referència a què aquests
desitjos continuen intactes, però afegint-hi que amb el pas
del temps la seua possible realització és més difícil, i fins i
tot, molts d’aquests desitjos o il·lusions ens transformen en
altres. De fet, un vers del poema ens diu precisament això:
“Ara, la muntanya és un cim abrupte”.

L’amor es presenta com un cosa fugaç, però,
malgrat el pas del temps, també com una passió
desbordada en poemes com Atzar o La sang. És un
dels motors de la poesia?

És un dels motors de la vida! I per això, és clar,
també és un dels motors de la poesia, no debades és un
dels grans temes, des de sempre, de la història de la
literatura.
Pel que fa a la meua obra he de reconèixer que és un tema
recurrent, que va i ve, però que sempre hi és.

En el poema titulat Ataràxia, ens planteges que sense
conflicte la vida no té sentit, és com estar mort.

Encara que vitalment tots aspirem a no tenir cap
conflicte, hem d´acceptar que el conflicte és inevitable. I la
seua presència és moltes vegades un esperó que ens
anima a seguir endavant. De fet, com tu dius, només els
morts no tenen problemes.

Malgrat el poder destructor del temps, trobem
que molts poemes, sobretot en la segona part, són un
cant contra la tristesa, una reivindicació del goig de
viure.

Sí, és així. De fet, recorde que en l’acte del
lliurament del premi alguns membres del jurat van
comentar-me que aquesta lectura fou una de la que més va
interessar-los. La set intacta aquest sentit també vol dir
això, una reivindicació de la vida a través de tot allò que
precisament ens fa sentir vius: siga l’amor, la terra, l’art o el
mateix poema. Sense oblidar, també, aquella inevitabilitat
del conflicte de què parlàvem abans.

Per què hi ha la presència constant d’animals
en el llibre; llops, esquirols i sobretot ocells?

Doncs, sincerament no ho sé. Potser aquesta ha
estat una sorpresa per a mi mateix, perquè a pesar que ja
en llibres anteriors ja apareixien, sembla que en aquest
llibre siga més constant. Potser es tracta que ara la meua
mirada poètica mira més cap enfora, qui sap.

Consideres que la poesia és un element de consol, de
salvació? “Com un metge d’urgències/sempre a punt/

per a guarir-nos.” – escrius en el poema Solament.
La poesia és això i moltes més coses. En realitat,

sempre he sigut molt reaci a definir la poesia, perquè això
implica tancar-la entre quatre parets, com si la deixarem
sense aire. Sempre que he intentat definir-la o, anant una
mica més enllà, plantejar-me quins són els motius que
m´empenyen a escriure, he arribat a la conclusió que no ho
sé ben bé. Qui sap, potser per això encara n´escric.

És funció del poeta fer perviure les paraules? En el
darrer poema del llibre hi ha un vers que diu: “És
per tu que viu la paraula.”

Enllaçant amb la pregunta anterior he de dir que
tampoc no em plantege quina és la funció del poeta. Per a
mi, en tot cas, el poeta té una obligació principal, i aquesta
és escriure bé, i fer el millor poema possible.  A partir d´ací
cada poeta decidirà –o la poesia decidirà per ell- quin és el
seu camí. Evidentment, si un poeta és conscient del seu
ofici, vullga o no, farà perviure les paraules. De tota
manera, i acabant amb el vers que dius, aquell poema no
sols fa referència al poeta com a creador sinó també al
lector, perquè sense el lector aquesta paraula tampoc no
existiria, no deixaria de ser una paraula buida.

text  

JOSEP�MANUEL�SAN ABDÓN
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‘La Calamanda’ ha viatjat fins la ciutat de Reus per tal
de fer una valoració de primera mà de com ha viscut una
ciutat, ja d'una certa envergadura i pròxima a nosaltres,
aquesta jornada de consulta al poble català. Una jornada
amb un clar interès periodístic. Les imatges ja de primers
hores del matí resultaven aclaparadorament nombroses
en participació als diferents col·legis i instituts  de la ciutat
habilitats per a fer possible la consulta. 

De camí cap el primer punt de consulta, l’IES Salvador
Vilaseca, ens trobem uns carrers amb fanals i senyals de
trànsit decorats amb llaços grocs. L’Estàtua del general Joan
Prim apareix customitzada: llueix un barret de ganxet elaborat,
segons ens conten, per una associació de dones que es
complementa amb una senyera que creua el seu cos. Arribant
a l’IES un punt de informació quasi a les portes de l’institut de
l’ANC fan seguiment i assessoren la gent que pregunta. A
l’altre costat de la porta d’entrada, una taula de recollida de
firmes que aniran dirigides a les Nacions Unides acullen els
noms de tots aquells que han participat en la consulta o què,
simplement, volen donar suport a la jornada. Els voluntaris
atenen a tots aquells que ho sol·liciten, emplaçats en diferent
punts de l’interior de l’institut.

“Un to molt festiu i alegre, amb ganes de reivindicar i
reivindicar-se”

Des de l’ANC, els membres que composen la taula
informativa constaten l’ambient festiu que s’ha viscut al llarg
del matí, “ha estat espectacular”, afirma Xavier Plana. El
Salvador Vilaseca es un dels 8 col·legis habilitats a Reus. “Hi
ha hagut cues des de primers hores del matí amb molta
afluència de gent”. “Un ambient molt festiu, molt agradable, de
famílies senceres, immigrants, gent gran, gent vinguda de
fora....”. “Molta emoció en l’ambient també, i molta gent fent-se
fotos, molt emotiu”. “El to ha estat molt semblant a les dos
ultimes convocatòries de l’11 de setembre, molt festiu i alegre,
amb ganes de reivindicar i reivindicar-se”. “A partir d’ara són
els polítics els que han d’agafar les regnes i materialitzar la
demanda ciutadana".

“Tinc la impressió que la gent que arriba per a votar no
segueixen les sigles dels partits, sinó que és la mateixa
societat catalana que trascendeix les sigles i encapçala
d’alguna manera el procés”   

Bernat Menetrie Mercadal es un exemple de l’interès que
ha despertat la consulta participativa. S’ha desplaçat des de
Gascònia, pirineus catalans i la banda pirenaica d’Occitània,
“molt prop de la Val d’Aran, el dialecte que parlo és gairebé
aranès”, concreta. Amb una boina que el protegeix de les
temperatures que ara fa uns dies han baixat d’una manera
contundent, explica que ha passat al mati per Barcelona, i ara
toca visitar Reus, “fa trenta anys que visito Reus, havia vingut
a Barcelona per la V, i també vaig venir a fer la cadena

humana, i vaig estar present el 2010, la primera del Adéu
Espanya”. Menetre segueix el procés català amb molta
atenció, es soci de Vilaweb i escolta Catalunya Radio, la
valoració que fa de la jornada es positiva “confirma el que
havia sentit i llegit als mitjans de comunicació”. “Tinc la
impressió que la gent que arriba per a votar no segueixen les
sigles dels partits, sinó que és la mateixa societat catalana,
que transcendeix les sigles i encapçala d’alguna manera el
procés”. “Aquest matí ho he dit també a un periodista francès,
que observa tota esta gent en infracció amb la llei espanyola”.
“Es un moviment ciutadà que s’ha pogut realitzar d’aquesta
manera perquè fa un mes, quan hi havia la idea que no es
podia fer, o que es faria d’un altra manera, era el moment de
dir, els catalans tornaran a fer com han fet sempre, barallar-se
entre ells i en canvi, ha estat la societat popular la que ha
traslladat la obligació als polítics de que es posen d’acord”.

Per tal que ho entenguen a França, existeix una qualitat
democràtica: fa uns anys un diputat francès va afirmar que les
promeses electorals valen tan sols per qui les escolta, i tothom
van riure”. Però Catalunya és un altra cosa, aquesta frase aquí
no fa riure, de fet, Mas es va justificar finalment, perquè això,
el que estem fent avui, formava part del seu programa
electoral. En canvi, a França, per citar un país que es creu el
més democràtic del món, els programes electorals, en passar
dos setmanes, estan oblidats, tant en eleccions municipals
com a les estatals”.  

Posteriorment, hem passat per l’IES Baix Camp que, a
últimes hores de la tarda, presentava molta activitat, tant  al
seu interior com a les seues portes obertes on es trobava la
gent que accedia a l’interior amb la gent que sortia de votar. Al
carrer, grups de gent comentant la jornada. Ha estat un vot
molt social, com apunta Sergi French, de Radio Terra, amb el
qual tenim una trobada fortuïta que ens servirà de molt al llarg

Viatge cap el 9N

text  LACALAMANDA.COM
Dissabte 8 i Diumenge 9 de Novembre de 2014, a la

piscina municipal de Benicarló, es va disputar el primer
control provincial de la temporada. Hi havia inscrits un
total de 158 nedadors de 10 clubs, 7 del quals eren de la
província de Castelló. 

El Club Natació Benicarló va estar dirigit per Lucía Vicente
i Myriam Martínez. Presentà un equip format per 29 nedadors:
Carlos Fuente, Adrián Adell, David Valdearcos, Alberto Añó,
Marc Vea, Pablo Ebrí, Víctor Montserrat, Javier Marzà, David
Curto, Júlia Barrachina, Nerea Martín, Maria García, Alícia
Sorlí, Nerea Sorando, Marta Valdearcos, Clàudia Barrachina,
Irene Sorando, Gemma Rillo, Ester Segura, Carla Fresquet,
Cristina García, Blanca Pérez, Ariadna Coll, Marina Llorach,
Gemma Labèrnia, Noemí Anta, Bianca Beer, Lara Rodríguez i
Meritxell Sospedra que tornava a la competició després d’uns
anys d’absència. 

En general, tenint present que era el primer control de la
temporada, els locals varen tindre un bon debut. 

Després d’aquest primer contacte amb la piscina, alguns
dels benicarlandos demostraren que estan ja en una forma
apreciable.

Varen destacar, dintre de l’equip local, les victòries de:
Carlos Fuente, als 50 i 200 esquena; Júlia Barrachina, als 50
i 200 esquena també; Nerea Sorando, als 100 lliures i 100
estils; Gemma Labèrnia, als 100 braça; Javi Marzà, als 200
esquena; David Curto, als 200 papallona i als 200 braça; Carla
Fresquet, als 100 esquena i Marta Valdearcos, als 100
papallona.

PRÒXIMES COMPETICIONS: SEGONA JORNADA DE
LA LLIGA PROMESES A VINARÒS EL 22/11/2014 I SEGON
CONTROL PROVINCIAL A CASTELLÓ DIES 22-23/11/2014

text i fotos CNB

COMENÇA LA TEMPORADA PER ALS NEDADORS INFANTILS, JÚNIORS I ABSOLUTS
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Benicarló reconstruirà l'edifici de l'antic far però no
podrà acollir el Museu de la Mar per falta
d'infraestructures. És la denúncia que ha fet la
portaveu del PSPV, Xaro Miralles, qui ha explicat que
el cost dels treballs de reconstrucció anirà a càrrec de
la Diputació de Castelló. “L'obra del far s'ha adjudicat
per 220.000 quan en principi estava pressupostada
en 388.000 €, ja que s'ha triat a l'empresa amb la
proposta més barata en lloc de prevaldre les millores
més interessants que es presentaven”, va detallar.
D'aquesta manera “la Diputació s'ha estalviat 140.000
euros, un 40% del pressupost, però Benicarló s'ha
quedat sense un projecte millor, de manera que ara
no sabem què és el que acabarem tenint, perquè si
bé disposarem d'un espai, no haurà projecte
museístic i, per tant, no es podran obrir aqueixes
dependències en condicions”. Així les coses de
partida l'edifici no podrà acollir el Museu de la Mar
amb la inversió pressupostada, pel que el consistori
haurà de preparar una nova partida per a fer-lo.
Miralles va recordar la inversió de l'administració
provincial és el resultat de les negociacions
mantingudes entre l'Ajuntament de Benicarló i la
Diputació per a compensar “que el saldo de tots els
anys siga negatiu, és a dir, que el consistori paga més
del que rep”. Malgrat això, les formes en la licitació no
han satisfet al grup socialista que considera que “no
s'han tingut en compte els interessos reals de la ciutat
en aquest procés” ja que hauria d'haver prevalgut la
construcció del centre museístic. L'edifici del far deixà
de funcionar entre 1942-1943, coincidint amb la
inauguració del dic de llevant al port de Benicarló.

MIRALLES DEMANA QUE SIGA EL MINISTERI DE MEDI
AMBIENT QUI PAGUE EL PASSEIG SUD DE BENICARLÓ 

La portaveu socialista lamenta que l'Ajuntament haja
d'assumir part del cost d'un projecte que hauria de finançar
l'administració central. L'Ajuntament de Benicarló va convocar
un ple extraordinari per aprovar un nou projecte del passeig
sud del municipi amb un pressupost proper als 900.000 euros.
Aquest cost serà assumit pel pla de Competitivitat Turística,
del que formen part el govern central, la Generalitat
Valenciana i els municipis de Benicarló i Peníscola. D'aquesta
manera, les arques públiques de Benicarló pagaran part d'un
projecte que “hauria d'estar finançat íntegrament pel govern
central”, tal com ha denunciat la portaveu socialista Xaro
Miralles. A més, el projecte presentat pel PP sols contempla
una part de l'actuació integral del litoral de Benicarló que es va
aprovar en 2005 i que es desenvolupava des de la platja del
Morrongo fins a la Caracola. Llavors va ser pressupostat per
4 milions d'euros, i encara va estar consignat en els
Pressupostos Generals de l'Estat de 2011 i 2012. No obstant
això “ara ens trobem amb un projecte reduït, que s'executarà
només en una part del passeig sud de Benicarló i amb càrrec

a la butxaca dels ciutadans”. 
Miralles ha recordat que els passeigs marítims d'altres

municipis, com Benicàssim o Vinaròs, han estat finançats
íntegrament per l'administració central i ha recriminat que es
destine els diners del Pla de Competitivitat Turística a aqueixa
fi. “El nostre alcalde no hauria de conformar-se amb aquestes
solucions, són pegots, i hauria de reclamar el projecte
originari, i destinar els fons del Pla de Competitivitat a altres
fins”, va dir Miralles. Els socialistes de Benicarló van
assegurar en la sessió plenària que “donem suport al projecte
d'execució del passeig sud del municipi, per ser necessari per
a protegir el nostre litoral i per l'impacte turístic que suposarà”,
però ha matisat que “no ha de fer-se amb diners municipals”.
Miralles es pregunta a més si l'aprovació d'aquest nou
projecte suposa que “es rebutja l'original i per tant es renuncia
a una infraestructura necessària per al nostre litoral”. També
ha assenyalat que “no sabem que passarà amb les
expropiacions realitzades sobre la base de l'anterior projecte,
no existeixen informes jurídics referent a això”. La portaveu
socialista ha afegit que “nosaltres tenim un projecte per a
Benicarló, i treballem pensant en els nostres ciutadans i en
gestionar els seus impostos d'una manera raonable”.

text NATÀLIA�SANZ foto VICENT�FERRER

FAR I PASSEIG SUD

Els tres conjunts que va presentar el Club
Mabel Benicarló el cap de setmana passat a
La Nucia (Alacant), en el Campionat
Autonòmic, van aconseguir la seua
classificació al Campionat d'Espanya a
celebrar de l'11 al 14 de desembre a
Saragossa 

En la categoria aleví el conjunt del Club Mabel
Benicarló, format per Alba Ciurans, Leire Rovira,
Patricia Saura, Judith Prades i Victoria Signes
van aconseguir el campionat autonòmic; i el

mateix van fer les infantils Marta Gimeno, María Añó, Noa Ros,
Marta Soliva i Helena Andrei; mentre que les junior, amb
l'equip format per Laura Hernández, Sara González, Anna
Feliu, Sofia Zanón i Inés Sanchis, van acabar subcampiones,
tota una fita donades les circumstàncies que han sorgit en
l'equip en donar de baixa a Lia Rovira, recentment integrada a
la selecció nacional 

El pas següent és el campionat d'Espanya a celebrar a
Saragossa de l'11 al 14 de desembre

text i foto VICENT�FERRER

Gimnàstica Rítmica: Èxit a l’autonòmic de conjunts al classificar 
el Club Mabel a tres equips al nacional de Saragossa



ESPORTS EL TEMA

pàgina 18  la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina  3

Definitivament va quedant clar quina és la lliga en què
juga el Benicarló. Si hi ha vint equips, que no ho sé cert,
dotze juguen per intentar aconseguir una de les tres
primeres places per poder accedir a les eliminatòries
corresponents a la promoció d’ascens. Els altres vuit,
nosaltres entre ells, ens hem de conformar a competir per
no trobar-nos entre els tres últims i baixar a primera
regional (camps de terra, sense liniers, contra el Càlig!)
sense cap possibilitat d’esmena. El CDB se la juga amb,
atenció, l’Alcora, el Massamagrell, el Castelló B, el
Torreblanca, el Sagunt i un parell més que encara no han
acabat de definir la seua personalitat. 

Tenim una plantilla curta. No ho dic bé. Tenim una plantilla
curta de titulars. Sí, hi ha xiquets que han acabat del juvenil i
que la toquen molt i molt bé, que tenen un futur
prometedoríssim però, això, necessiten partits per foguejar-se. 

A mi, futur periodista de masses si algú em preguntara què
m’estimo més si perdre amb els xiquets aquests del Benicarló
que es deixen la pell al camp o guanyar com fa per exemple el
Vinaròs amb un equip en no coneixes la família de ningú i amb
uns futbolistes que es menegen bàsicament per la perra, no en
tindria cap dubte. L’actual directiva del CDB té una política
encertadíssima, l’única que a la llarga ens acabarà portant a
obtenir bons resultats i l’única en què -ho veiem tots els
diumenges- permet tindre un equip amb jugadors que, sonarà
a tòpic però és cert, senten els colors. 

Aquest passat cap de setmana contra la UDE Vall de Uxó
(sic) no es va poder fer res. Aquella gent s’hi van presentar
amb un equip més veterà, més aguerrit, més experimentat,
amb més corpulència que els d’ací i amb moltíssimes més
picardies. 

Al camp s’hi va poder vore, a més, una trentena d’aficionats
forasters que, tot siga dit, es van comportar amb molta
correcció i no com un energumen que va acompanyar-los l’any
passat i que va acabar detingut per la Guàrdia Civil. Amb el
meu esmolat instint periodístic vaig inquerir-li a un bon senyor
si al seu camp hi anava molta gent a vore el futbol i em va
contestar que què va, que ni una quarta part de la que va ací

a Benicarló. Tenim una bona afició, no hi ha dubte, poc
participativa -tret dels del GR21- però fidel. No sé si deu ser la
rutina o que alguns veritables calentures tardanes hi pugen
atrets per la meua Margot, per si fa algun dels seus habituals
números o per si en qualsevol mostra d’efusió se li escapa
algun pit com a la Sabrina. 

El partit no va començar bé. Per què ens hem d’enganyar?
Els de la UDE, abans Piel, abans Segarra, van posar setge a
la porteria de Guillamon i el van obligar a fer un parell
d’aturades d’aquelles que els de GR21 celebren cantant
«Guillamon, paradón!, Guillamon, paradón!». Però, com diu el
papa, tant va el canteret a la font que al final... 0a 1. No es van
arronsar els nostres. Un fort xut de fora de l’àrea de no sé qui
va obligar a estirar-se el pelat porter foraster. Als pocs minuts,
Marcos Cano -que va lluitar com un gegant guerrer- va treure
un córner com només ho sap fer ell, col·locat justet al cap de
Carrillo perquè aquest rematar l’esfèrica al fons de la xarxa.
Èxtasi i orgasme , multiorgasme a la graderia. Marcos Cano,
amb un gest que l’honora poc, va celebrar-ho fent un gest a
l’afició forastera com aquell que va fer una vegada Raúl
González al Camp Nou. Sense més història, es va arribar al
descans. 

A la represa l’entrenador nostre va decidir que no calia
refrescar res. NO sé, trobo que sempre va bé quan el resultat
és incert introduir algun canvi. Per motivar el personal més que
siga. La UDE, amb ofici, tallant amb faltes contínues els atacs
del Benicarló, es va tornar a avançar en el marcador. I no una
sinó fins a dues vegades més. La llàstima més llàstima va ser
un gol d’ells que es va marcar en pròpia porta el jove Joan
Palau qui, de cap, va posar la pilota fora de l’abast de
Guillamon. I allò que deia de sentir els colors. Pobret xiquet,
quin disgust que va agarrar. Tots miraven d’aconsolar-lo però
no hi havia manera. Fins i tot vaig estar temptat de dir-li a
Margot que entrara al camp i posara en pràctica les seues
habilitats persuasòries per vore si cessava aquela vall de
llàgrimes del tot injustificada. 

Ara, diumenge vinent anem fora. No sé on ni ganes tampoc.
Segurament anirem a algun poblet d’aqueixos de mala mort
contra els quals ens toca jugar algunes vegades. No sé on
anem, ja dic, però ja tinc els meus plans fets. La Margot i jo
anirem a la mar Xica a tirar pedres a la mar. 

text VICENT T.�PERIS

A TIRAR PEDRES A LA MAR
ELEVADA INTENSITAT DE TRÀNSIT

Durant el mes de juliol van transitar per la N-340 «fins a
25.000 vehicles diaris, mentre les quotes més baixes
d’aquesta via se situen en els 14.000». És a dir que la seua
circulació duplica la mitjana del que la Direcció general de
Trànsit (DGT) considera oportú per a desdobar una calçada.
«Ho recomana sempre que la intensitat supera els 10.000 de
IMD». Cal recalcar que totes aquestes xifres serien
superiors si no s’haguera pres la decisió a l’abril d’impedir

que els camions de més de 7.500 quilos circularen pels seus
carrils. Les autoritats van creure convenient que els tràilers
devien prendre una alternativa per la CV-10 o per la A-7,
amb la finalitat de disminuir el nombre d’accidents davant la
gran quantitat de morts en el que anava d’any. 

Sens dubte, es tracta d’una de les carreteres més
perilloses del país i segueix albergant tragèdies. I és per això
que el director gerent de la Cambra considera que ha
d’ampliar-se la calçada. «Quan més s’ha reduït l’índex de
mortalitat a Espanya no ha estat pel carnet per punts, sinó
quan es van començar a desdoblar les vies d’un sol carril»,
va destacar.

ve de la pàgina anterior
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El Maestrat està per sobre de la mitjana del País en
mortalitat per accidents de trànsit que, al 2013, se situava en
93 morts a la nostra autonomia.  El Servei d’Informació de
Salut Pública ha revelat que, encara que la comarca ha
registrat una lleugera millora pel que fa a resultats anteriors,
segueix depassant la mitjana valenciana de morts a les
carreteres.  DGT, Policia Local, associacions i altres entitats
participaran en unes jornades que pretenen sensibilitzar la
població sobre les mesures de prevenció necessàries per a
combatre aquest problema sanitari. Una preocupació que ja
es va exposar en la I Jornada de Salut Pública del
Departament d’aquesta comarca, organitzada pel centre de
salut pública de Benicarló al novembre de l’any 2012. Allí es
va destacar l’elevada xifra de morts en accidents vials a la
comarca i el llavors director general d’Investigació i Salut
Pública de la Conselleria de Sanitat, Manuel Escolano, va
apuntar la necessitat d’asseure’s amb les forces de
seguretat i els alcaldes, “doncs hi ha molt a fer”. 

«La N-340 suporta molt de trànsit i hi ha accidents que
són evitables». El president d’Automobilistes Europeus
Associats, Mario Arnaldo, confirma el que ja va advertir
recentment a la Cambra de Comerç, que és necessari que el
Govern millore la situació de l’asfalt de la Comunitat,

especialment d’aquesta nacional que continua cobrant-se
vides. «Des que s’augmentaren els carrils de les carreteres
en 1989 el seu índex de perillositat -un indicador usat per
Foment- ha passat de 40 a 10. És a dir, que es redueix tres
vegades el risc de sinistres en les carreters amb més
carrils».

MINSES INVERSIONS
Per la seua banda, Manuel Miñes, director gerent dels

contractistes apuntava que en els Pressupostos Generals de
l’Estat s’ha previst per a la conservació de carreteres de la
Comunitat «un màxim, si no hi ha retallades com ens tenen
acostumats, de 63,5 milions d’euros, el que representa
només un 7,8 per cent del total nacional». Un xifra que els
experts consideren del tot insuficient, ja que, com va indicar
Arnaldo en aquest sentit, «l’estat de les infraestructures té
una gran importància en els accidents». Davant açò
segueixen reclamant que d’una vegada per sempre el
Govern faça cas a les seues peticions i esperen que moga a
la classe política de la zona «a exigir el que com valencians
ens correspon», entre el que s’inclouen «les inversions en
seguretat vial i condicionaments de les carreteres». De fet, el
desdoblament de la N340, que tenia que estar conclosa
enguany, no ho estarà fins el 2016 segons les darreres
informacions, tot i que el ministeri ha avançat que les obres
estan al 75% de la seua finalització.

text REDACCIÓ

N-340- Maestrat: Carretera a l’infern
Els usuaris de la Residència Sant

Francesc i la Residència i Centre de Dia El
Collet, van participar en les XV Jornades
d'Esport Adaptat organitzades per Afanias
Castelló. Un total de 17 centres de tota la
província s'han reunit per a reivindicar els
drets de les persones amb discapacitat i
per a reforçar la seua integració social. 

Un total de 30 usuaris de la Residència
Sant Francesc i la Residència i Centre de Dia
El Collet, es van desplaçar divendres passat a
Castelló per a participar en les XV Jornades
d'Esport Adaptat que cada any organitza
Afanias Castelló amb la finalitat de complir
amb diversos objectius terapèutics com són el
foment de les habilitats socials, esportives i de
comunicació. 

Les jornades, que es van dur a terme al
Poliesportiu Chencho de Castelló, van
comptar amb la presència de 17 centres de
tota la província, que van participar
activament en les diverses proves esportives
(circuit d'habilitat, tir a porteria, anelles, bitlles
i encistellar). L'acte va comptar, també, amb la
presència de representants polítics i de les
entitats socials que participaven en
l'organització, que van lliurar una medalla a
cadascun dels participants. 

La jornada va servir, un any més, per a
reivindicar els drets de les persones amb
discapacitat i per a reforçar la seua integració
social.

text i foto VICENT FERRER

Benicarló va participar en les XV Jornades Provincials d'Esport Adaptat

Es va disputar diumenge passat una nova prova de ciclocròs,
que puntuava per al Campionat de la Comunitat Valenciana, en la
qual els ciclistes del C C Deportes Balaguer van obtenir molt bons
resultats. 

José Julián Balaguer, en master 50, va guanyar la seua prova en
imposar-se a l’esprint al capdavanter de la classificació; Isabel
Balaguer, que defensava el liderat en cadets femenins, va acabar
segona i segueix primera a la general; finalment Mar López va acabar
segona en juniors.

text i foto VICENT FERRER

Ciclisme: 
José Julián Balaguer s'imposa, a Sueca, 
i Isabel Balaguer, al capdavant en cadets

femenins
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La Biblioteca Manel Garcia i Grau acaba d'adquirir una
magnífica col·lecció del còmic d'El Capitán Trueno. Es
tracta d'una edició de col·leccionista publicada per
l'editorial Signo on es recullen les aventures d'aquest
heroi, defensor de la justícia i dels oprimits.

Les millors aventures d'El Capitán Trueno, el tebeo que
durant els anys 50 i 60 es va convertir en el més llegit i amb
més èxit del còmic espanyol, es poden trobar a la Biblioteca
Manel Garcia i Grau gràcies a l'adquisició d'una edició de
col·leccionista que ha publicat l'editorial Signo. La col·lecció
consta de 10 volums, on es recullen les aventures d'aquest
heroi creat per Víctor Mora i per Ambrós i conegut per
defensar la justícia i els oprimits. Ambientada en el segle XII,
les històries del capitán Trueno han captivat milions de lectors
de diverses generacions i gràcies a aquesta edició, per
primera vegada, es recullen totes les pàgines dibuixades per
Ambrós. També s'inclouen algunes de les millors aventures
dibuixades per altres artistes, com Ángel Pardo o Fuentes

Man. Les historietes, escrites per Víctor Mora, es presenten
en un ordre cronològic estricte i amb un apartat literari molt
ben il·lustrat, on es recull la trajectòria editorial d’El Capitán
Trueno, així com les biografies de Víctor Mora, Ambrós i altres
dibuixants del còmic. Per tal de fer difusió d'aquesta novetat,
la Biblioteca ha organitzat una exposició on es fa un repàs de
la història del protagonista i dels personatges secundaris.
També es pot trobar informació sobre la censura a què es va
veure sotmès el còmic, així com la relació de tots els
dibuixants i guionistes que van participar en aquest clàssic. La
col·lecció es podrà consultar a la sala de la Biblioteca en
l'horari habitual.

text REDACCIÓ

El Capitán Trueno ‘ocupa’ la Biblioteca

Quan arriba el mes de novembre, l'Associació Musical
"Ciutat de Benicarló" organitza tot un seguit d'activitats
molt diverses, tant musicals com socials, per tal de
celebrar la festivitat de Santa Cecília.

El passat dissabte 8 de novembre va tindre lloc una de les
primeres, la ja tradicional entrada de nous músics, un acte on
la banda es dirigeix en una desfildada, a cadascun dels

domicilis dels nous components per a incorporar-los
oficialment a l'agrupació musical. En aquesta ocasió han estat
onze els músics, ells son: Laura Caldés, Joane Balaguer i
Samuel Comes (clarinet), Alex Ferrer, Tomás Tena, Javier
Mateo i Mar Prats (trompeta), Iris Fresquet (flauta), Christian
M. Beltrán (percussió), Alejandro Balagué (bombardí) i
Claudia Dobón (violoncel). La jornada de celebració finalitzà al
local de l'entitat amb un refrigeri i el posterior ambient festiu
amb la Festa Jove on els vertaders protagonistes van ser els
nous membres.

text REDACCIÓ foto PEPE�PINTAT

NOUS MÚSICS A LA BANDA DE BENICARLÓ




