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Després de l'èxit aconseguit en els Campionats
d'Espanya, que van finalitzar la passada setmana, a
Castelló, l'entrenadora del Club Mabel Benicarló, Manola,
Belda, va comentar l’èxit obtingut.

Dos campionats i un tercer lloc han sigut un nou èxit per a
Manola que ens va indicar, “ha sigut una gran satisfacció
perquè els tres conjunts que presentàvem es van poder fer la
foto en el podi, que d'alguna manera és, en resum, la
recompensa del treball que venent fent dia a dia les xiquetes,
per la il·lusió i l'esforç que posen. Per la qual cosa estar al podi
és per a elles una gran recompensa i una gran satisfacció per
al club”. 

Li preguntem si les cadets ho van tenir més difícil en aquest
campionat, “les cadets del Campionat d'Espanya Base van
competir amb més d'un centenar de conjunts, per la qual cosa
les jutges les deuen avaluar en dos dies, amb el que les
referències es perden a l'hora de puntuar i damunt les meues
gimnastes van actuar les penúltimes i quan en el dia anterior
van haver-hi notes molt altes. Per a nosaltres era un repte el
campionat amb aquestes xiquetes, que pogueren estar
competint merescudament amb un exercici molt bonic, que
van executar amb exactitud, per la qual cosa crec és molt
meritori per a elles acabar terceres davant tants equips, amb
conjunts més consolidats”. 

Després del bronze assolit el dissabte al matí, a la
vesprada els equips aleví i infantil van acabar en el més alt del
podi, “per la vesprada la competició era diferent, era la Copa
d'Espanya nivell absolut, on van participar les millors de cada
comunitat, que es tornaran a trobar al desembre en el
Campionat d'Espanya a celebrar a Saragossa amb altres
equips, atés que en la Copa d'Espanya sols participen les que
han guanyat l'autonòmic en cadascuna de les categories. El
Mabel es va guanyar arribar a aquesta Copa en el passat
autonòmic amb clara diferència sobre les segones, i el
dissabte els seus exercicis, que durant moltes setmanes han
estat treballant, les van fer pujar al més alt del podi”. 

A Saragossa serà més difícil per presentar-se més equips,

i alguns que no van guanyar el seu autonòmic, segur que
podrien donar millor rendiment, “sí, però se suposa, entre
cometes, que a Castelló van estar les millors de cada
comunitat, però sempre cap la possibilitat que un equip
tinguera algun problema en la classificació i els isca millor.
Amb tot, dir-te que el nivell és cada any més alt, per la qual
cosa el nostre repte és cada any més difícil, però en l'esport
és bo tenir sempre majors reptes, la qual cosa fa que les
gimnastes se superen una mica més”. 

Teniu poc temps per a celebrar aquests èxits, perquè els
equips han de reprendre els entrenaments per a Saragossa,
“sí, però avui no, tenen festa per a celebrar-ho amb els seus,
però el dilluns tornen als entrenaments, amb un nou objectiu
que van a afrontar amb major il·lusió si cap, als quals se
sumarà a Saragossa l'equip junior, que amb la baixa de Lia
Rovira, que forma part de l'equip de la Federació i està en el
CAR de Madrid. En l'autonòmic vam haver de recórrer a una
altra gimnasta i malgrat açò quedem subcampiones, el que les
permetrà estar en la capital aragonesa, i espero que els vaja
molt bé als tres equips”. 

Una cosa està clara, un club de Benicarló, amb 30.000
habitants, li pot a uns altres de València i Alacant, amb majors
recursos de tot tipus, i no és casualitat, són 30 anys forjant
Campiones d'Espanya, ella, Manola Belda i la seua filla
Blanca López, o el que és el mateix, experiència i innovació.

text i foto VICENT FERRER

Gran Èxit l’aconseguit pels equips del Club Mabel al campionat d’Espanya



EL TEMA

pàgina 2  la veu de Benicarló 

ESPORTS

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 19

La Llum dels Imatges va tancar diumenge passat  les
seues portes a Vinaròs, Benicarló, Culla i Catí. Mes de
100.000 persones han passat per aquestes exposicions
durant quasi un any. Aquesta cita ha suposat
l'esdeveniment cultural més important celebrat en els
quatre municipis en els últims anys. Les esglésies de les
poblacions que han estat seu de la mostra tornaran a
obrir-se al culte amb normalitat el pròxim gener.

El portaveu de Compromís, Enric Nomdedéu, ha sol·licitat
a la Diputació de Castelló que perllongue i prorroguen les
exposicions de la «Llum de les Imatges» de Culla, Catí,
Vinaròs i Benicarló «donat els bons resultats econòmics
generats a establiments de la zona i la generació d'activitat
econòmica generada en l'interior per aquesta proposta
cultura». 

Nomdedéu, conscient que es tanca aquest cicle expositiu,
ha manifestat que «l'ideal seria realitzar les gestions
oportunes per a prorrogar-lo durant l'hivern, amb l'objectiu de
compensar amb les visites de l'exposició la reducció de
visitants que es produeix a l'hivern en l'interior i nord de
Castelló». El portaveu de Compromís subratlla que la Llum
de les Imatges ha generat 25 ocupacions directes i ha
propiciat l'augment de facturació de nombrosos
establiments. Tot i això, dilluns a primera hora començaven
les tasques de desmuntatge de la seu benicarlanda. Potser
perquè ni l’alcalde de Benicarló ni cap dels polítics del nostre
ajuntament s’ha preocupat perquè la mostra estigués oberta,

encara que sigués, fins després de Nadal, de manera que es
veta augmentada la presència de turistes durant més temps.
Tot i que aquesta dada contrasta amb altres informacions,
almenys a Benicarló, que indicaven que a molts
establiments, principalment de la contornada de Sant
Bartomeu, el fet de tenir la Llum de les Imatges oberta, en
comptes de l’església, amb les hores de culte corresponents,
havia fet baixar de manera ostensible el moviment de
persones a la zona i als seus locals. Al final, la Llum passarà
al record com un altre esdeveniment passat sense haver
estat aprofitat al 100%. 

PORTES TANCADES TAMBÉ PER A LA FUNDACIÓ
I amb el tancament de portes de Pulchra Magistri, tanca

també la fundació que la va fer possible. Era la crònica d'una
mort anunciada. Després del tancament de RTVV, la
Fundació de la Llum de les Imatges també anirà de dol. Serà
al llarg d'enguany, i en funció d’allò disposat en la llei
d'Acompanyament dels Pressupostos, publicada en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, a finals de 2013. El
document no deixa lloc a dubtes: «La Fundació de la
Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges conclourà en
l'exercici 2014 la seua activitat ja programada, sense que per
part de la Generalitat i el seu sector públic es financen noves
línies d'activitat de la fundació, es va acordar la seua extinció
de conformitat amb la normativa vigent en matèria de
fundacions». La citada norma no dedica ni una paraula més
al que va ser  un dels projectes culturals més destacats del
Consell, des de la seua creació en 1999. 

La incertesa en la fundació i la seua continuïtat surava

text REDACCIÓ

La Llum dels Imatges va tancar diumenge 
passat  les seues portes a Benicarló

JUVENIL “A” 0 ACERO “A” 1

Massa càstig per als nostres jugadors, que van perdre el seu partit
contra el colíder de la categoria en el minut 93 i de penal!!! en un partit
dels que fan afició i en el que van merèixer millor sort, pel seu esforç,
per la seua lluita i pel seu gran joc. Un temps per equip, en el primer
els valencians van eixir amb la convicció clara d’emportar-se la
victòria, però es van trobar amb un equip molt ben plantat en el terreny
de joc, i el seu domini amb prou faenes generà situacions clares de
gol. En la segona meitat els de Morilla i Chefe van eixir a per totes i
van tancar al seu rival en el seu camp, però la falta de punteria en els
metres finals els privà de rematar una gran faena. Unes vegades la
gran actuació del porter visitant i en unes altres el pal, quan a la
graderia ja es cantava gol, van ser obstacles insalvables en una
matinal de gran futbol. Quan el mal menor per als nostres anava a ser
un punt d'or, arribà l'última jugada del partit que va suposar el gol dels
blavers, l'àrbitre va xiular penal per unes mans clares dins l'àrea
després d'un error en cadena de la defensa, Alexis aturà en primera
instància el llançament del davanter però el rebuig va caure de nou als
seus peus i aquest ja no desaprofità l’avantatge, aconseguint els tres
punts per al seu equip.

ALQUERIES 0 CADET “A” 5 

Paul (2), Sergi, Juanvi i Raúl 

Important victòria del nostre CADET A en un partit que va dominar
de principi a fi i que els permet sumar tres punts més per a seguir
creixent com a equip i afrontar amb major tranquil·litat les pròximes
jornades davant rivals importants de la part alta de la classificació. Els
locals, tancats en el seu camp, van aguantar l’empenta inicial, però els
jugadors de Jaico no es van desesperar i amb l'argument de sempre,
joc i circulació ràpida de pilota, anaven generant situacions clares de
gol. En una d'elles arribà el primer i millor gol de la matinal, en
aconseguir rematar de xilena, Sergi, i allotjar la pilota en la xarxa, un

autèntic golàs. En la segona meitat al bon joc se li sumà la profunditat
en atac i els gols van anar caient, encara que perdonaren més del
necessari, el segon obra de Juanvi tallava qualsevol possibilitat de
reacció local, després Paul en dues ocasions i Raúl tancaven el
compte golejador.

ALQUERIES 2 INFANTIL “A” 5 

Iker Ferrer (2), Xavi, Mateu 

La classificació dels dos equips en la zona alta de la classificació
feia presagiar un gran partit de futbol i la veritat és que el duel no
defraudà ningú. Van eixir els jugadors de Monty i Víctor amb la lliçó
apresa, domini del joc a través de la possessió de la pilota i pressió
alta, açò va suposar que les primeres ocasions de gol sigueren
nostres, no obstant açò, van ser els locals els que en la seua primera
aproximació a la meta defensada per Ramón aconseguirien obrir el
marcador. Amb l'1-0, lluny d'enfonsar-se els nostres van redoblar
esforços i en poc més de 10 minuts li van donar la volta al lluminós,
amb gols d'Iker Ferrer i Xavi, poc ens va durar l'alegria doncs en un
parell de minuts els locals aconseguirien la igualada arribant el
descans. L'inici del segon acte va ser un calc del primer amb un
INFANTIL A decidit a emportar-se la victòria davant un ALQUERIES
que es va replegar en el seu camp confiant les seues opcions a una
possible contra, però prompte arribaria el desenllaç, corria el minut 40
de partit quan Iker Aguilar afusellava al meta local avançant al nostre
equip 2-3. Quasi sense temps per a celebrar el gol arribaria el 2-4,
obra d'Iker Ferrer després d'una altra cavalcada per la banda i d'un
gran assistència d'Alejandro. A partir d'ací els locals van patir de valent
per a capejar el vendaval de joc i ocasions de gol del nostre equip,
que va tornar a pecar de falta de punteria, fins que en el tram final del
partit un xut de Mateu des de fora de l'àrea es colava per l'esquadra i
fent pujar el 2-5 al marcador. La victòria no va poder ser del tot
redona, doncs en el tram final del partit i en una jugada fortuïta va
caure lesionat Jeremy, important baixa per al nostre equip durant un
mínim de dos mesos en fracturar-se el radi. ÀNIM JERE QUE
PROMPTE ET TORNAREM A VEURE!!!!

text VICENT�FERRER

Crònica dels partits disputats pels equips del Benicarló Base Futbol



ESPORTS EL TEMA

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

Per segona setmana consecutiva,
l'equip de la meua vida ha aconseguit
doblegar a un dels equips
considerats "grans" de la categoria.
Algú em pot dir que la setmana
passada no vam guanyar cap punt ni
vam doblegar a ningú. Això pot ser
cert si només ens guiem per la fredor
dels resultats, però si a una balança
posem totes dels circumstàncies,
guanyem nosaltres per golejada. Què
volen que els diga, apreciats lectors?
Jo m'estimo més jugar la lliga dels de
baix amb xicots del poble, que no
bufar en caldo gelat com fan, per
exemple, els dos darrers equips amb
el quals ens hem enfrontat. Perquè
com vostès comprendran,
enginyosos lectors de La Veu, un
poble com Borriol, de poc més de
cinc mil habitants, només pot
composar una plantilla amb serioses
aspiracions de pujar a base de
mercenaris del futbol. Però això és
una cosa que a mi m'importa ben
poc. Mentre hi haja algú disposat a
obrir la seua butxaca per tal de veure
el seu equip jugant a la tercera
divisió, allà ell i tot allò que vulga fer
amb els seus diners. Jo també puc pensar que hi ha coses
més importants però callo i no dic res.

Però abans de tot he de confessar que no vaig assistir al
partit en qüestió. Insalvables i molt justificables compromisos
familiars i docents van fer impossible la meua prescindible
presència al Municipal Àngel Alonso. Ja se que no tinc cap
obligació de donar explicacions a ningú de la meua vida
privada, però el papa va tindre una indisposició i no vaig tindre
més remei que fer-ne compte. La mama se'n va anar amb les
amigues a jugar al cinquet i no es va atenir a raons. Quan li
vaig dir que me n'havia d'anar al futbol, em va contestar que si
jo era bo per a anar-me'n de farra amb "eixe que diu que és
ton pare", que també ho havia de ser per a fer compte d'ell
quan vénen maldades. Això em va deixar estabornit, i la meua
capacitat de reacció es va ressentir d'una manera molt
important. Va agafar la porta i se'n va anar. Llavors no em va
vindre res més al pensament que agafar un espill i posar-me
al costat del papa per a efectuar un exercici d'empirisme tot
recordant el gran David Hume. No vaig treure cap conclusió,
així que ho vaig deixar malgrat les preguntes del papa que,
amb la veu pastosa, no feia més que demanar aigua.

Torno al tema esportiu. Com no podia ser d'una altra
manera, els de la Plana Baixa venien amb la seua
inqüestionable superioritat pel davant. Es veu que la mitja
dotzena de gols no ens l'havia de treure ningú i ells se

n'anirien als seus respectius pobles amb el lideratge a la
butxaca una setmana més. Però es van trobar al davant amb
una gent que sent els colors, que juga a l'equip del seu poble
i que el seu objectiu no és que a final de mes el pagano de torn
es grate la butxaca per tal de gratificar la seua superior
qualitat. Les ganes i l'esforç davant la supèrbia i els prejudicis.
Els nostres van saber jugar les seues armes a la perfecció, i
van treure un empat que té gust a victòria. Si volen que els
diga la veritat, només em sap mal que el segon gran beneficiat
amb aquest empat no és altre que aquell que ens va guanyar
per la mínima la setmana passada a l'últim minut del partit.
Però nosaltres hem de mirar per nosaltres i deixar que la bufa
es vaja fent cada vegada més gran. Com a més gran es farà,
més gros serà l'esclafit i de més lluny es sentirà. 

Però no només ens hem d'enfrontar amb equips que ens
multipliquen els nostre pressuposts, no. Es veu que amb això
no hi ha prou i, a més a més, ens hem d'enfrontar contra uns
senyors amb xiulet a la boca que allarguen els partits fins
l'infinit. Lo diumenge van ser sis minuts. Malgrat que és una
circumstància que fa molts d'anys que patim, no ens acaben
d'acostumar i els aficionats no acabem d'entendre.

Demà dissabte a partir de les cinc juguem un partit de la
nostra lliga contra el FB Sagunto, que ocupa el segon lloc de
la classificació si li peguem la volta a la fulla. Seria molt
interessant, inclús possible, una victòria. Esperem. 

text VICENT T.�PERIS

UN PUNT MÉS
des d'agost de 2012, quan rebia la notícia que anava a ser
una de les set que s'integraven en CulturArts. «Unes
vegades estàvem i unes altres no», explica el president del
comitè d'empresa de la Llum de les Imatges, Moisés
Alcanyís. A més de l'extinció de la fundació, Alcanyís
lamenta les maneres: «Hem demanat durant molt temps
reunions amb les conselleries d'Hisenda i Cultura i mai hem
rebut cap resposta». La incertesa ara és saber què va a
passar amb els 36 treballadors que té actualment la
fundació en la nòmina —26 restauradores i 10
d'administració—. «No sabem què passarà ara. La majoria
estem aquests dies de vacances, pel que començarem a
reunir-nos, suposo, quan ens anem reincorporant», explica
Alcanyís, qui assegura que compten amb el suport
d'ajuntaments i arquebisbats, entitats que també formen part
del patronat de la fundació. 

PATROCINI PRIVAT
A finals del passat any, el patronat de la fundació feia

pública la seua intenció d'emprendre la recerca de
patrocinadors privats per a poder mantenir la seua activitat,
que es reconvertiria per a dedicar-se a projectes de
restauració i conservació patrimonial específics. Aquest
anunci es feia després que la Generalitat Valenciana
comunicara que no podia mantenir l'aportació que venia
atorgant a l'organisme cultural. Ara la llei, ho posa per escrit
i sentencia de mort la fundació. Llavors, la Conselleria de
Cultura, va adduir que en l'actual conjuntura de crisi,
l'administració «no pot seguir el ritme d'inversió que ha
vingut realitzant» i que, per exemple, per a l'última edició
d'aquesta mostra, Pulchra Magistri, ha suposat una partida
de més de 4 milions d'euros. Així, segons la llei, la fundació
no rebrà ni un euro més per part de la Generalitat i procedirà
a la seua extinció com a tal aquest mateix any, una vegada
es done per conclosa l'exposició actual. «La fundació no té
perqué dissoldre's, el que diu la Generalitat és que no pot
seguir fent l'aportació econòmica d'aquests anys, pel que
l'estructura tampoc pot ser la mateixa», van concloure des
de Cultura. 

15 ANYS DE TENIR CURA DEL PATRIMONI 
La Fundació de La Llum de les Imatges, creada a l'any

1999, a iniciativa de la Generalitat, va nàixer amb l'objectiu
de recuperar, intervenir i difondre el patrimoni històric-artístic
valencià. Segons fonts de l'entitat, la seua activitat es xifra
en unes 2.680 obres restaurades, entre béns mobles,
pintures, escultures, orfebrería, teixits i documents, i
patrimoni artístic «in situ» en els edificis intervinguts, com
pintures al fresc, decoracions escultòriques, retaules o
claus. La Generalitat assegura a més que, a través de La
Llum de les Imatges, ha invertit més de 93 milions d'euros,
en aquestes campanyes de recuperació patrimonial, en les
quals han participat 929 restauradores, 159 arquitectes i
enginyers, 42 arqueòlegs i més de 500 historiadors. Les
exposicions organitzades, en les quals s'han mostrat els
béns restaurats, han estat visitades per més de 3.500.000
de persones, segons les mateixes fonts. A més, durant els
períodes de vigència de les mostres s'han realitzat tallers
didàctics en els quals han participat més de 350.000 usuaris,
des de grups d'escolars a universitaris i adults. En 2009, la
Llum de les Imatges va rebre el premi Europa Nostra, en la
categoria de dedicació a la conservació del patrimoni per la
seua labor en la «enorme quantitat de béns mobles i
immobles restaurats»; i pel seu treball de difusió mitjançant
«els tallers didàctics, les exposicions i les publicacions».

La Fundació de la C. V. La Llum de les Imatges la
gestiona un Patronat, que és l'òrgan de govern,
representació i administració. Els membres del Patronat són
la Generalitat Valenciana, l'Arquebisbat de València, la
Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana, el Grup Iberdrola, Bancaixa, la Fundació
Generalitat Valenciana-Iberdrola, Radiotelevisió
Valenciana (RTVV), els ajuntaments de València, Castelló,
Alacant, Sogorb, Orihuela, Sant Mateu, Xàtiva, Borriana,
Vila-real, Alcoi; les diputacions provincials de Castelló,
València i Alacant, i els bisbats de Sogorb-Castelló, d'Oriola-
Alacant i de Tortosa.

ve de la pàgina anterior
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LOCAL ESPORTS

El passat dimarts, Marcelino Domingo, va felicita a
Francisco Peña Pau i Joan Arín Beltrán, que recentment
han obtingut importants èxits esportius en les seues
modalitats (caça esportiva i pesca esportiva
respectivament). Els dos tenen encara un gran futur per
davant. 

Una vegada més, el Saló de Plens de l'Ajuntament van
acollir l'acte de reconeixement oficial dels millors esportistes
de Benicarló. En aquest cas han sigut dos els esportistes
homenatjats, que recentment han aconseguit les màximes
distincions en les seues respectives categories. D'una banda,
Francisco Peña Pau, proclamat recentment i per partida
doble, Campió del Món (individual i per equips) en la modalitat
de caça pràctica, que va aconseguir amb la gossa Greta, de
la raça braco alemany. I d'altra banda, Joan Arín Beltrán, que
es va proclamar el passat mes d'octubre campió d'Espanya de
pesca sub-21 en la modalitat llançat mar-costa. 

Francisco Peña, emocionat pel reconeixement, va dedicar
a companys i familiars, i també al Club de Caçadors Sant
Huberto de Benicarló, els seus últims èxits. A més va rebre les
felicitacions del president de la Federació de Caça de Castelló
i vicepresident de la Federació de Caça de la Comunitat
Valenciana, Iván Sánchez, que va destacar la importància
dels títols aconseguits per Francisco Peña, per les dificultats

afegides que suposa viure en una província com la de
Castelló, amb una orografia poc favorable per a la modalitat
de caça pràctica. 

Per la seua banda, Joan Arín, de només 18 anys, va agrair
al Club de Pesca Esportiva Baix Maestrat de Benicarló la seua
ajuda i s'ha mostrat convençut de continuar treballant per a
aconseguir nous reptes. 

Els dos esportistes van rebre una placa commemorativa de
mans de l'alcalde, qui, juntament amb el regidor d'Esports,
José Joaquín Pérez Ollo, ha felicitat als campions i els ha
animat a continuar lluitant per a aconseguir nous èxits
esportius.

text i foto VICENT FERRER

L'Ajuntament reconeix els èxits esportius de Francisco Peña i Joan Arín,
campions del Món i d’Espanya, en caça i pesca

Després de celebrar-se la setena prova
de la Challenge de Ciclocròs de la
Comunitat Valenciana, la benicarlanda
Isabel Balaguer manté el seu liderat en la
categoria cadet després de quedar tercera
en Alcublas. Els altres components del
Club Ciclista Deportes Balaguer de
Benicarló es van classificar en la segona
posició, tant José Julián Balaguer en
Master 50, com Mar Lopez, en fèmines
junior. Finalment eixia en la prova Elite-
Sub 23, Julián Balaguer, continuant amb
la seua preparació per a la temporada de
carretera de 2015. 

El circuit va resultar molt incòmode i
alhora tècnic, amb zones de terra pols i
pedres camuflades sota, que van provocar
errades en les traçades molt fàcilment, amb caigudes
incloses. 

Classificacions 
Isabel Balaguer, 3ª en carrera i líder cadet. 

Mar Lopez, 2ª en carrera i 2ª en la general junior. 
José Julián Balaguer, 2n en carrera i 2n en la general

màster 50. 
Julián Balaguer, 6é en carrera sub 23.

text i foto VICENT FERRER

Ciclisme: Isabel Balaguer manté el liderat en la categoria cadet de la
Challenge de Ciclocròs de la Comunitat Valenciana

L’actual portaveu del grup municipal socialista,
Xaro Miralles, tornarà a ser la candidata a
l’alcaldía de Benicarló per eixa formació. Per
segona vegada, Miralles encapçalarà la llista
amb la que  els socialistes volen guanyar
l’alcaldía de Benicarló. La socialista és la primera
de les candidatures que es desvetlla a la ciutat,
que enguany comptarà també, a més de les del
Partit Popular i Compromís, amb una candidatura
de Podemos i un altra de Ciudatans. Ambdues es
presentaran per primera vegada al municipi i
estan encara en fase de confeccionar les seues
llistes electorals, tot i que diferents fonts
asseguren que ja les tenen molt avançades.  De
fet, Ciutadans podria haver-la tancat estos dies.  

text NATÀLIA�SANZ

LES PRIMERES CANDIDATURES

El taller d'ocupació 'Benicarló conserva' donarà
capacitació a 12 persones en obra i 12 en pintura,
que realitzaran tasques de manteniment en l'ermita
de Sant Gregori i el Pavelló Poliesportiu. Entre el
taller d'ocupació, el programa Salari Jove i Pla
d'ocupació conjunta, l'Ajuntament facilitarà la
creació de 36 llocs de treball.

La Conselleria d'Economia ha concedit a l'Ajuntament
de Benicarló una subvenció de 217.585 euros per a la
posada en marxa d'un taller d'ocupació destinat a 24
alumnes treballadors que duran a terme tasques d'obra
i pintura. El taller, que començarà abans del 31 de desembre
i portarà per nom 'Benicarló conserva', se centrarà en realitzar
tasques de manteniment en el paratge de Sant Gregori, com
ara la pintura de l'ermita amb un material de llarga durada o la
millora de l'entorn. A més, els alumnes treballadors també
duran a terme treballs de manteniment en el Pavelló
Poliesportiu Municipal. Juntament amb els 24 alumnes
treballadors, el taller donarà ocupació també a un director, un
auxiliar administratiu i dos monitors.

Les persones que vulguen optar a participar en aquest
taller d'ocupació hauran de tindre tindre 25 anys o més i
hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació en el
Servef, on hauran de tindre activat l'epígraf de tallers
d'ocupació. Les persones que encara no estan inscrites en el
Servef o que no tinguen activat l'epígraf corresponent, tenen
de temps fins a l'11 de desembre per actualitzar les seues
dades al Servef.

Salari Jove i Pla d'Ocupació Conjunta: 12 llocs de
treball més

Paral·lelament a la posada en marxa del taller d'ocupació,
l'Ajuntament està treballant en altres programes que
suposaran la creació de 12 llocs de treball més. D'una banda,
el programa Salari Jove, pensat per a promoure l'ocupabilitat
dels joves desocupats menors de 30 anys. En aquest cas,
l'Ajuntament contractarà quatre joves que participaran en
projectes com la posada en valor de la documentació històrica
de l'Arxiu Municipal de Benicarló o que col·laboraran donant
suport en la intervenció social amb menors i joves amb
dificultats d'integració o risc d'exclusió social. Pel que fa al Pla
d'Ocupació Conjunta de les Administracions Públiques
Valencianes, que té com a objectiu promoure la contractació
de persones aturades, l'Ajuntament contractarà vuit persones
per a l'execució de serveis de promoció del turisme,
desenvolupament cultural i promoure activitats de l'Àrea
d'Ocupació i Desenvolupament Local. En aquest programa
podrien ser beneficiaris des d'auxiliars de museus fins a
informadors turístics, peons de manteniment o personal de
comerç i màrqueting. Aquest programa s'executarà d'acord
amb una subvenció de 54.265 euros, dels quals 18.088 euros
els aportarà l'Ajuntament.

text NATÀLIA�SANZ

Benicarló posarà en marxa un taller d'ocupació per a 24 persones
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ESPORTS LOCAL

Els emissaris submarins urbans van abocar 121,4
milions i els industrials 74,4 milions de metres cúbics. Cal
augmentar la reutilització de l'aigua regenerada per
aconseguir el bon estat ecològic de les masses d'aigua
litorals i de transició, i l'autosuficiència en l'ús de les
aigües.

Segons les dades facilitades per la Direcció General de
l'Aigua dependent de la Consellleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua en contestació a una
sol·licitud d'informació d'Ecologistes en Acció del País
Valencià, els 22 emissaris submarins urbans i 6 emissaris
submarins industrials van abocar al mar 195,8 milions de
metres cúbics d'aigua dolça. D'aquestos, 121,4 hm3 van
correspondre a emissaris submarins urbans connectats a
estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR), dels quals
la majoria corresponen a les tres capitals (13,3 hm3 a Castelló,
40,8 hm3 a València i 18,7 hm3 a Alacant).

Hi ha un important abocament al nord de Castelló (Vinarós,
Benicarló, Peníscola) amb uns 9,6 hm3, que es correspon
majoritàriament amb abocament directe d'aigües residuals
que no reben encara cap tractament. Per això la Comissió
Europea va obrir l'expedient sancionador 2031/2004 al Regne
d'Espanya, que ha donat lloc a l'inici de la construcció de les
EDAR a Peníscola, Benicarló i Alcalá de Xivert, que ara estan
en obres o en període de proves.

També hi ha un important abocament a la ciutat de
València, amb 4,9 hm3 en l'EDAR de l'Horta Nord, 6,9 hm3 en
el sobreeixidor de Vera i 33,9 hm3 en l'EDAR de Pinedo. A les
comarques de la Safor s'aboquen 14,4 hm3 (EDAR de
Gandia). A la Marina Alta s'aboquen 9,7 hm3, de les quals
corresponen 6,1 hm3 a l'EDAR de Dènia, 1,6 hm3 a Xàbia i 2,0

hm3 a Calp. A la ciutat d'Alacant l'abocament va arribar en
2013 a 18,7 hm3, que corresponen a les EDAR de Racó de
Lleó (11,9 hm3) i 6,8 hm3 a l'EDAR de Mont Orgégia.

En els abocaments al mar mitjançant emissaris submarins
d'aigües procedents d'instal·lacions industrials destaquen els
60,3 hm3 de la piscifactoria marina de Borriana, els 9,1 hm3
de la central de cicle combinat de Gas Natural Fenosa a
Sagunt i els 2,5 hm3 de l'empresa UBE Chemical Europa i els
2,0 hm3 de la refineria de British Petroleum Oil al Grau de
Castelló.

Segons la memòria de gestió de l'EPSAR de 2013, les 462
EDAR van tractar 441,95 hm3 d'aigües residuals urbanes, de
les quals es van reutilitzar 269,7 hm3 (61%).

L'abocament al mar d'aigües regenerades urbanes té uns
importants impactes ambientals, perquè aporten nutrients en
excés (fòsfor, nitrogen) i degraden les praderies de les
fanerògames marines (Posidonia oceanica, Cymodocea
nodosa). Per aquest motiu, de les 18 masses d'aigües litorals
i de transició del País Valencià, 4 es troben en mal estat
ecològic des del punt de vista de les exigències de la Directiva
Marc de l'Aigua (nord de Castelló, sud de València i les dues
masses d'Alacant que hi ha entre el cap de les Hortes-cap de
Santa Pola-cap Cervera). Aquesta situació de mal estat
ecològic està intimament relacionada amb els abocaments
d'aigües residuals sense tractar (nord de Castelló) o amb
l'excés de nutrients que aporten els emissaris submarins
(Gandia-Cullera, Albufereta-Racó de Lleó a Alacant).

A la vista de l'important cabal d'aigües regenerades que
encara s'aboquen al mar seria important augmentar la
reutilització, amb un doble objectiu: aconseguir el bon estat
ecològic de les aigües litorals i de transició, i l'autosuficiència
en la gestió dels recursos hídrics.

Al País Valencià, els emissaris submarins van abocar al mar en 2013 
195,8 milions de metres cúbics d'aigua dolça

text LACALAMANDA.COM
Dissabte 22 de Novembre, a la piscina de Vinaròs, va

tindre lloc la segona jornada de la lliga provincial de
promeses amb la participació de 147 nedadors dels
equips del CN Benicarló, CN Vinaròs, Vilareal i La Vall
mon d’aigua.

El Club Natació Benicarló va estar dirigit per Lucía Vicente.
Presentà un equip format per 35 nedadors: Raul Carbó, Óscar
García, David García, Joan Martín, Aitor Gil, Hugo Beser, Eva
Valdearcos, Marta Cheto, Sara Vea, Sara Troncho, Paula
Falcó, Laura Verge, Hugo Desir, Diego Pérez, Gerard
Labèrnia, Joan Ballester, Guillem Tomàs, Agustí Oms, Joan
Verge, David Balaguer, Óscar Balaguer, Blai Marzà, Bruno
Moliner, Henar Àvila, Noemí Verge, Maria Verge, Laia García,
Alejandra Oroian, Júlia Bueno, Joana Bel, Ainhoa Baró,
Blanca Zorrilla, Dylan Villanueva, Lucas Capafons, Isaac
Vendrell.  

Els resultats més destacats del Club Natació Benicarló
foren les victòries de Gerard Labèrnia als 50 lliures; d’Òscar
García als 100 esquena i del seu germà David García, als 200
braça.

GRAN SEGON CONTROL PROVINCIAL A CASTELLÓ 
El cap de setmana del 22-23 de Novembre, a la piscina de

la Salera de Castelló, adaptada a 25 metres, es va disputar el
segon control provincial de la temporada, el darrer en piscina
curta.

Participaren un total de 167 nedadors de 10 clubs de la
comunitat valenciana. 

L’equip del club natació Benicarló, dirigit per Myriam
Martínez, va estar format per 24 nedadors: Carlos Fuente,
Adrián Adell, David Valdearcos, Alberto Añó, Marc Vea, Pablo
Ebrí, Salva Sorlí, David Curto, Nerea Martín, Maria García,
Alicia Sorlí, Nerea Sorando, Marta Valdearcos, Clàudia
Barrachina, Irene Sorando, Gemma Rillo, Ester Segura,
Cristina García, Blanca Pérez, Marina Llorach, Gemma
Labèrnia, Bianca Beer, Lucía Piñana i Laura Jiménez.

El més destacable de la seua participació varen ser les 3
victòries d’Irene Sorando als 50,100 i 200 papallona, establint

un nou rècord del CNB als 100 i 200 papallona; la victòria
d’Ester Segura als 200 lliures, una Ester que va aconseguir
també un nou rècord del CNB als 800 lliures,  amb una marca
molt propera a la mínima nacional; el triomf de Marc Vea als
100 lliures, també molt proper a la mínima nacional; el primer
lloc de Nerea Sorando als 200 esquena; la victòria de David
Curto, als 100 estils; el primer lloc d’Alberto Añó, als 50
esquena i la primera posició de la, sempre polivalent, Clàudia
Barrachina, als 50 braça.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
TROFEU CASTÀLIA A LA PISCINA DE LA SALERA DE

CASTELLÓ 29 i 30/11/2014 

text i fotos CNB

BONES SENSACIONS A LA SEGONA JORNADA DE LA LLIGA PROMESES
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LOCAL ESPORTS

La portaveu socialista de Benicarló, Xaro Miralles,
lamenta que el Consell excloga dels seus pressupostos
per al 2015 infraestructures promeses des de fa molt
temps al municipi. 

La carretera des del polígon industrial de Benicarló a Càlig,
el vial que connecte definitivament Benicarló amb Peníscola,
l'Escola Oficial d'Idiomes i la remodelació de l'institut Ramón
Cid “formen part de la llarga llista de compromisos del Consell
amb Benicarló que queden fora dels pressupostos per al
2015”, ha denunciat. Uns pressupostos que tampoc
contemplen “la construcció de la comissaria de policia
autonòmica o l'ampliació del port”. El grup municipal socialista
ha redactat una sèrie d'esmenes amb la finalitat de que els
comptes de Fabra per al 2015 incloguen partides
econòmiques específiques per a desenvolupar aquestes

infraestructures. La diputada autonòmica de la comarca, Ana
Besalduch, farà lliurament d'aquestes esmenes a Els Corts.
Miralles ha assenyalat que el seu grup reclamarà aquestes
obres essencials per al municipi i generadores d'ocupació i ha
instat l'alcalde, Marcelino Domingo, a “no conformar-se i
reclamar davant els seus companys de partit que s'incloga
aquest llistat d'infraestructures perquè Benicarló no es quede
a la cua i no siga motor econòmic de la comarca”. Miralles ha
assenyalat que la nul·la inversió el Consell a Benicarló no
millorarà els elevats índexs d'atur local “ni generarà confiança
per a canviar aquesta tendència. La portaveu socialista ha
recordat que els pressupostos de l'Estat (PGE) també
s'obliden d'infraestructures com el promès passeig marítim
sud o les inversions en la costa nord “i ara serà el consistori el
qual pose part dels diners necessaris per a aquesta obra”.
Miralles ha insistit que els socialistes “tenim un projecte per a
Benicarló, pensant en els joves, en les famílies, a generar
ocupació i a reivindicar les infraestructures que fa anys es
vénen prometent”.

text NATÀLIA�SANZ

SOCIALISTES CONTRA ELS COMPTES DEL CONSELL

La portaveu socialista afirma que el tancament
durant 20 dies de la Tourist Info desatén als nostres
turistes"

El PSPV-PSOE de Benicarló ha lamentat la caiguda en picat en el
nombre de visites a l'oficina de turisme de la localitat després de
mantenir-la tancada durant 22 dies el passat mes d'octubre. En
concret, les oficines han estat  sense servei entre el 6 i el 26 d'octubre,
coincidint amb el Pont d'Octubre i la celebració de les Jornades
Gastronòmiques del Polp. El tancament del servei d'informació
turística ha provocat un descens considerable en el nombre
d'atencions a turistes respecte a altres mesos. Així es desprèn de les
dades oficials facilitades per la pròpia oficina de turisme. En concret,
durant octubre s'han comptabilitzat 343 visites de turistes sol·licitant

informació, molt lluny de les 800 per mitjana que es registra al mes
d'octubre dels altres anys. La portaveu socialista Xaro Miralles ha
lamentat la política turística de l'Ajuntament de Benicarló en
desatendre a un sector clau per al nostre municipi. Miralles ha afirmat
que "són necessàries mesures per impulsar i atraure turisme a la
nostra localitat, i lluny d'això el PP es dedica a tancar les oficines que
informen sobre què fer, què visitar o on degustar la nostra típica
gastronomia". Miralles ha recalcat que els negocis locals relacionats
amb el sector turístic necessiten mesures reals de suport i impuls, i
una d'elles és mantenir oberta tot l'any la Tourist-Info en comptes de
tancar-la quan coincideix amb esdeveniments que atreuen a
nombrosos visitants, com el pont del 9 d´Octubre o les jornades
gastronòmiques.

La portaveu del PSPV considera que “resulta contradictori gastar
diners a promocionar la nostra gastronomia si no hi ha una oficina que
informi d'aquestes iniciatives”.

text NATÀLIA�SANZ

MIRALLES APOSTA PER POLÍTIQUES REALS QUE IMPULSEN EL TURISME

Molta activitat per als jugadors del Club de Tennis
Benicarló que es van desplaçar per a jugar tant per equips
o individual. L'equip absolut A, va participar en l'Open de
Vila-real i Torneig de Tie-Breaks en el Club de Tennis
Castelló amb els participants del Circuit Provincial que es
va jugar a l'estiu. Els benicarlandos Albert Alberich i
Carlos Calduch van jugar la final a Castelló, guanyant el
primer. 

Després de dues jornades consecutives guanyant
l'eliminatòria, aquesta vegada a Vila-real no va poder ser, i es
va perdre per 5 a 3. 

En els individuals la cosa no pintava malament, doncs van
quedar amb empat a 3 amb victòries de Nacho Vicente enfront
de Carlos Franco; Alex Barreda contra Alberto Febrer; i Hugo
Verge davant Carlos Terrers; així que l'eliminatòria es decidiria
en els dobles. No obstant açò les parelles Carlos-Nacho i
Hugo-Demetrio no van poder imposar-se a les formades per
Franco-Febrer i Joel-Casas respectivament, amb la qual cosa
es va perdre l'eliminatòria. 

Amb aquest resultat acaba l'aventura d'aquest any de
l'equip benicarlando, doncs el CT Vila-real compta amb
victòria en totes les eliminatòries i, com tan sols els primeres
de grup ascendeixen, la plaça va destinada a ells. 

Malgrat tot, felicitar als integrants de l'equip del CT
Benicarló, doncs ho han donat tot. Esperem que l'any que ve
tinguen un poc més de sort. 

Per a finalitzar un cap de setmana molt complet, en el Club
de Tennis Castelló, es va realitzar un torneig per a aquells
jugadors que el passat estiu van disputar el Circuit Provincial
de Tennis i no van entrar en els top10 en finalitzar el mateix.
Per sort la majoria dels alumnes que van jugar aquest Circuit
van acabar entre els 10 primers, però alguns, els que han
pujat de categoria, no van aconseguir tal objectiu i per a ells

s'ha organitzat per primera vegada aquest torneig, jugat
exclusivament a Tie-Breaks i d'un sol dia de durada. 

Albert Alberich i Carlos Calduch van aconseguir la final en
cadets, guanyant el primer per 4/7, 7/4 i 7/5 

Aquest cap de setmana seguirà l'equip amb les rondes de
Vila-real i l'Equip Absolut B del CT Benicarló rebrà als veïns
del CT Vinaròs per a la competició per equips.

text i foto VICENT FERRER

Intens cap de setmana per als jugadors del Club de Tennis Benicarló, 
a Vila-real i Castelló

Benicarló treballa en el nou plec de condicions de recollida
selectiva d'escombraries. Ho fa després del reconeixement
extrajudicial de crèdit que va obligar a passar pel ple les factures
que se li deuen a l'empresa FCC, concessionària de la pròrroga
des de fa tres anys. I és que des del moment que va vèncer el
contracte “el servei de recollida selectiva d'escombraries a
Benicarló es troba en precari”.

La situació la va denunciar durant el plenari extraordinària el grup
municipal socialista. L'edil socialista José Antonio Sánchez, considera
“inadmissible que se seguisquen fent aquest tipus de contractes, quan
hauria d'haver un contracte per licitació pública”. Els socialistes van
censurar aquest tipus de factures perquè “no compleixen la Llei de

Contractes de l'Estat” i van lamentar que el contracte encara no s'haja
licitat després de tres anys vençut. Ara “l'ajuntament li ha hagut de
pagar a FCC 600.000 euros en total, és a dir, 200.000 per any”. 

La factura va arribar a la sessió plenària amb objeccions de
l'interventor per la situació en la qual s'ha emès. El regidor d'Hisenda,
José María Serrano, va reconèixer que la pròrroga del contracte de
recollida selectiva d'escombraries va concloure fa tres anys, però va
anunciar que ja s'estaven preparant els nous plecs de condicions per
a adjudicar el servei. A més, va advertir que la voluntat de l'executiu és
reagrupar aquest contracte amb el de neteja viària i recollida
d'escombraries, també en mans de FCC, i que venç el pròxim 30 de
juny. L'objectiu és obtenir un preu més econòmic pel mateix servei.
Tant el grup municipal socialista com el de Compromís es van abstenir
en la votació, que es va aprovar gràcies a la majoria absoluta del Partit
Popular.

text NATÀLIA�SANZ

FCC, SERVEI EN PRECARI AGENDA
Dissabte 29

12.00 h Acte d'exaltació de la Fallera
Major Infantil 2015. Auditori.
Organitza: Junta Local Fallera.

19.00 h Gòtics al Gòtic. Narració de
contes de terror a càrrec
l'Associació Cultural Diabolus amb
música en directe i FX. Organitza:
Assoc. Cultural Diabolus.

20.00 h Acte d'exaltació de la Fallera
Major 2015. Auditori. Organitza: Junta
Local Fallera.

Diumenge 30

10.00 h Duatló Cros Basiliscus.
Campionat autonòmic. Sortida des de
l'ermita de Sant Gregori. Organitza:
Club Triatló Basiliscus.

12.00 h Contes del vermut. Narració
de contes musicats de Cortázar i
Monzó, entre d'altres. Edifici Gòtic.
Organitza: Assoc. Cultural Dabolus.

18.00 h Cinemaestrat. Mostra
de curtmetrtages. Edifici Gòtic.
Organitza: Assoc. Cultural Pere
de Thous.
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El passat divendres dia 21 de
novembre, es va fer entrega en el Casal de
la Falla Nou Barri de Benicarló, per part
del President Adrián Flos i de la Fallera
Major Infantil Mireya Bayarri, el donatiu
compromès amb l'Associació Espanyola
Contra el Càncer de Benicarló, procedent
de la recaptació de l'espectacle organitzat
per la Falla Nou Barri, “Diario de una
Locura” i interpretat per l’acadèmia de
ball "Locura", en l'Auditori Pedro
Mercader de Benicarló. 

Rebia el donatiu la Sra. Marilo Soriano,
Presidenta de la Delegació AECC de
Benicarló que es va mostrar agraïda pel
donatiu entregat a la dita associació i en
mostra de gratitud, va fer entrega d'un
obsequi a la Falla Nou Barri.

text REDACCIÓ

DONATIU CONTRA EL
CÀNCER

reivindicatori i escatològic que es
disposava a cometre. 

El far d'obra nova
Va, canviem de tema, que encara

ens cou el ses només de pensar
amb el de dalt, i tornem a la realitat
diària del poble, que sempre dóna
per alguna cosa més. I la veritat és
que se'ns ha girat faena
d’investigació, aquesta vegada
relacionada amb el suposat
MuseuFar que ens construeixen allà
a La Parreta. Veient el que hem vist,
després de la baixa d’uns quants
milers d’eurets sobre el que estava
pressupostat de manera que
difícilment s'arribarà a endreçar,
com cal, tot el MuseuFar, hem
descobert que la susdita obra
fareromuseística l'han adjudicada a

uns que es diuen CONCRETA
DESARROLLO de Castelló. Els
tafaners, fent honor al que ens
caracteritza, ens hem capbussat a
tafanejar per Internet i, al veure la
seua pàgina web, hem descobert
que es dediquen a fer ponts, túnels,
naus industrials i estructures
metàl·liques. El que es diu molta,

molta experiència,  en construcció
tradicional de pedra en sec... què
voleu que us diguem? Igual ens
munten un far de l'espai exterior!
Com l’anterior, allà pel 1996, va ser
abduït... segons consta en els arxius
del còmic de La Veu de llavors,
potser ara tornarà en disseny
galàctic.

ve de la pàgina anterior

COCEMFE CV i COCEMFE Maestrat donen suport
l'actuació de Benicarló en referència al control de les targetes
d'estacionament València, 19-11-2014.- COCEMFE CV i la
seua associació COCEMFE Mestrat donen suport l'actuació
de l'Ajuntament de Benicarló en relació a una sanció
imposada per un ús indegut de la targeta d'estacionament per
part d'una persona amb discapacitat que va estacionar en
zona reservada per a PMR i sense la targeta original, però
amb una fotocòpia compulsada de la mateixa, possibilitat que
no es contempla en la normativa d'aplicació (Ordre de
Benestar Social de 2001 per la qual es regula la targeta
d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb
mobilitat reduïda). Així mateix, han mostrat la seua
preocupació per la recomanació del Síndic de Greuges de
retirar la multa a l'afectat, que ha valorat altres
condicionaments que poden suposar un greuge al col·lectiu
en general. COCEMFE CV ha volgut assenyalar que aquesta
Ordre, en el seu article 3, estableix les característiques i
condicions d'ús de la targeta d'estacionament i en cap cas
deixa oberta la possibilitat de compulsar una targeta; pel que,
de no seguir la normativa, l'ús de fotocòpies compulsades pot
convertir-se en alguna cosa habitual que no està permès. Per
aquest motiu, l'entitat dóna suport l'actuació de la Policia Local
de Benicarló i el seu Ajuntament, ja que considera procedent
la sanció imposada. Carlos Laguna, president de COCEMFE
CV, assenyala que les associacions de discapacitat
reivindiquen a les autoritats competents mesures per a evitar
el frau en l'ús d'aquestes targetes: “No seria adequat permetre
usa targetes compulsades perquè aquest fet pot donar lloc a

actes de frau i que la Policia quedara desemparada en la seua
labor de perseguir el mal ús de les targetes”. Des de l'entitat,
es recorda que en molts casos es fotocopien targetes que són
utilitzades de manera fraudulenta per familiars o amics;
situacions que han donat lloc a la presa de mesures antifrau
per part d'alguns consistoris com el de València (amb la
implantació d’hologrames) i Castelló (amb qui es treballa en
aquesta línia), entre uns altres. No obstant això, COCEMFE
CV entén que aquest fet pot considerar-se d'una manera
aïllada i que l'afectat puga haver actuat de bona fe i en cap
cas es qüestiona la seua bona voluntat. Així mateix, l'entitat ha
assenyalat que no vol que es faça una regla general d'un fet
puntual que puga generar inconvenients per a l'interès general
del col·lectiu. Per a la renovació d'aquest document,
s'estableix un procediment que obliga que l'interessat
presente la seua sol·licitud tres mesos abans de la caducitat
a l'efecte de disposar de la nova targeta a data de finalització
de l'anterior. En tots els casos, el lliurament de la nova targeta
requereix que l'interessat diposite en l'Ajuntament l'anterior.
L'essència d'aquest marc legal vol impedir que circulen
diverses targetes d'un mateix titular, amb l'objectiu d'evitar el
frau en el seu ús. La Confederació de Persones amb
Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE CV) és una
Organització No Governamental sense ànim de lucre nascuda
en 1991 el principal objectiu del qual és la promoció i defensa
dels drets de les persones amb discapacitat física i orgànica i
la millora de la seua qualitat de vida fins a aconseguir la seua
plena integració educativa, laboral i social. Aquesta entitat
d'utilitat pública pretén aglutinar, enfortir i coordinar els
esforços i activitats de les tres federacions provincials i les 96
associacions que la integren.

text REDACCIÓ

SUPORT A L’AJUNTAMENT PER PART DE COCEMFE



endèmic de la nostra classe política,
és més, tal volta seria millor
catalogar-la de plaga relacionada
segurament amb la idiosincràsia
espanyola, d'aquella  “España de
charanga y pandereta, cerrado y
sacristia, devota de Frascuelo y de
María”, de la que tan bé ens parlava
Antonio Machado en el seu
“Mañana efímero”. I si no, ¿com
hem d’entendre les més de 1500
causes obertes als jutjats, amb més
de 500 imputats, dels quals només
20 han entrat a la presó, i que s’han
emportat més de 40.000 milions
d’euros? I és que veient aquestes
xifres, que fan regirar els budells,
encara se’ns fa més difícil
d'entendre com, el 2011, de 69
alcaldes corruptes confirmats i
condemnats, la ciutadania va tornar-
ne a votar per a governar... altra
volta 40! Al·lucinant. No. Potser siga
aquesta idiosincràsia la que “Como
la nausea de un borracho ahíto, de
vino malo, un rojo sol corona de
heces turbias las cumbres de
granito”, ha definit l’imperi
d’Espanya. No tenim molt clara
l’esperança de “Una España
implacable y redentora, España que
alborea con un hacha en la mano
vengadora, España de la rabia y la
idea” que preconitzava el propi
Machado en el seu poema. Algun
dia ho haurem d’emprendre per
aquesta zona. Segur que més d’un
tremolaria. Tot al seu temps.

Instal·lacions de l'auditori
Un tafaner que l’altre dia es va

passejar per l'Auditori Municipal a
veure una obra que s'hi
representava va sentir una punxada
al ventre que el va fer anar a
dipositar les  anques al damunt de la
tassa del WC corresponent. Un
camí dipositat, mentre s'entretenia
mirant les mosques, els seus ulls es
van trobar amb un rètol (la imatge
que ús ensenyem és ben aclaridora)
enganxat a les manises interiors
que li demanava, això sí, de forma
molt correcta, que fera un bon ús del

paper higiènic. Inicialment es va
quedar una mica sorprés per
aquella admonició que, si més no,
tot i tindre raó de ser -perquè
sempre hi ha brètols que es pensen
que són com el gosset de l’Scottex,
que s’emboliquen amb el roll de
paper a l’estil mòmia-, a ell no li feia
falta: des de menudet li havien
ensenyat que el paper higiènic és
per a netejar-se el ses. Però de la
sorpresa encuriosida va passar a
l’estupefacció. I d’aquesta, a
l’emprenyamenta, en un tres i no-

res quan va girar la vista una mica a
la dreta i assegut a la tassa, al més
pur estil del pensador de Rodin, es
va trobar que no hi havia el que hi
havia d'haver (podeu observar l’altra
imatge i ràpidament ho entendreu).
Va estar a un no-res d’arrencar el
simpàtic cartellet de “L’Auditori és
de tots”, refregar-se’l per l’arc del
triomf i després deixar-lo en
exposició al damunt del roll buit.
Sort que se’n va recordar que
portava unes tovalloletes humides i
va poder contenir l’acte

ve de la pàgina anterior
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Com a informació complementària, cal afegir que la tassa del vàter tampoc
no tØ tapa i que encara està buscant el tirador de la cisterna.

Un fantasma recorre els carrers i les places dels
pobles i de  les ciutats d’arreu dels Països Catalans:
l’obsessió de fer desaparèixer les voreres dels carrers i
fer que tot estigui al mateix nivell. Aquesta voluntat que ha
fet fortuna en la ment de molts dels responsables
municipals –siguin del color polític que siguin-  que
aposten per les plataformes úniques –o carrers amb
quota zero-  suposadament es potencia , l’espai pels qui
anem a peu pels carrers en detriment dels qui van sobre
Quatre rodes. Molts dels nostres alcaldes i alcaldesses
s’omplen la boca i xopen els discursos amb proclames en
defensa Di els qui van a peu, dels pobles i les ciutats per
a les persones o altres eslògans que fan sonar aquesta
mateixa música.

Aquesta opció –que es va extenent comuna
pandèmia- respon a una voluntat legítima i positiva –la de
promoure els espais públics per a l’ús dels qui anem a
peu- però es fonamenta en dos pressupòsits erronis però
profundament arrelats i, encerta manera, de discurs
convincent: l’aposta per uns pobles i unes ciutats de les
persones es relaciona amb criteris de sostenibilitat i, per
altra banda, garanteix l’accessibilitat universal. Si tothom
pot entendre, si ho pensem una mica, que fer els carrers
d’una manera diferent no aporta necessàriament cap
millora en termes energètics ni en hàbits en l’ús de
mitjans de transport públics o privats, sembla més difícil
explicar que dissenyar uns carrers sense voreres no és ni
de bon tros la manera de facilitar la mobilitat a molts grups
de ciutadans. D’entrada, és cert, si suprimim les voreres i
fem uns carrers en què tot està al mateix nivell, sembla
que la cosa queda més transitable, més fàcil, per a totes
les persones que van en cadira de rodes o per fer córrer
per aquest món els cotxets dels nens petits. Però què
passa amb les persones cegues, amb la gent gran que no
se n’adona de si es troba al mig del carrer o a la suposada
vorera, amb els nens que van a la seva i no tenen
consciencia d’un límit clar, d’un final que marca un perill?
El Disseny universal, tal i com es practica avui, no és de
cap manera veritablement universal.

Si m’ho permeteu, us explico un exemple que és ben
senzill i entenedor.  Si aprofiteu el cicle de Nadal –que ja
tenim a tocar- per fer una visita a Barcelona, descobrireu
que el cèntric i famosíssim Passeig de Gràcia ha Sofert
una remodelació. Amb bon criteri, han suprimit unes
illetes desastroses que hi havia entre els carrils laterals i
els centrals i han fet que les voreres, més ordenades i
civilitzades, siguin ben grans i, suposadament, més
agradables per a passejar. El problema és que han tingut
la brillant idea d’ubicar damunt d’aquesta immensa vorera
un carril de servei per a veïns, taxis, bicicletes i tothom
que ho necessiti. El fet és que aquest carril no té cap
MENA de contrast  amb la resta del paviment de la vorera
i, per tant, les persones cegues, la gent gran que no hi

veu gaire, els turistes despistats i embadalits amb la
bellesa del modernisme, les persones amb deficiència
auditiva, etc, etc, no saben si es troben dins el carril i o si
per aquest hi circula algun Vehicle massa silenciós que
els envesteix per l’esquena. Per què l’alcalde de
Barcelona i els seus tècnics han apostat per una  opció
que crea molta inseguretat –un perill real- a un grapat de
ciutadans? Per què no han fet cap cas de les queixes
fonamentades de les entitats de persones amb
discapacitat i de tècnics experts en la matèria? Per què
parlen d’una ciutat de les persones quan estan fent que
moltes persones vagin cada vegada amb més por de ser
atropellades per les pròpies voreres? La resposta és
tristament senzilla:  els responsables polítics i tècnics  de
molts municipis tiren al dret, moguts per prejudicis i idees
esteriotipades i no atenen a raons fonamentades. I si algú
els plateja una queixa seriosa diuen que bé, que ja ho
estudiaran i, si cal, ja ho arreglaran…. Amb els Diners de
tots, és clar.

Si voleu conèixer una mica més aquesta problemàtica
i donar suport a una campanya de denúncia i de
sensibilització,mireu al youtube un vídeo de tres minuts
que ha fet l’Associació Catalana per a la Integració del
Cec (ACIC) i que porta per títol: “A l’ACIC no ens fa cap
gràcia el nou Passeig de Gràcia”. Si us ve de gust, feu-lo
córrer perquè molta gent el vegi i,tot prenent consciencia
d’un problema puntual però que és molt general, dóna
suport i força a una denúncia ben fonamentada.

Perquè la manera de fer política avui encara és,
majoritàriament, una manera basada en la imposició, en
la falta de rigor, en les decisions estètiques i
propagandístiques i, al capdavall, en les modes. Però,
curiosament, contra tot allò que seria raonable i
esperable, avui els carrers esdevenen un espai més hostil
que mai per a molts grups socials. Des d’aquesta
perspectiva ben quotidiana, és absolutament necessari
que la participació, la corresponsabilitació d’entitats i
ciutadans, la responsabilitat i el bon fer entrin a la vida
política dels nostres municipis. 

Quan les ciutats esdevenen hostils pels peatons

text JOAN�HERAS

Fronteres
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Corrupció. Estat de la qüestió.
Aquesta setmana, els tafaners,

atenent el clam popular que ens
demana que ens posem mans a la
feina amb açò de la corrupció, hem
decidit ficar fil a l’agulla i presentar-
vos una mena de xicotet informe
sobre com aquesta xacra política la
tenim enganxada més endins del
que ens pensem en aquesta
Espanya casposa i bananera que
ens toca viure.  I així, hem anat
tafanejant per tota mena d’arxius
fins a vestir de noms i cognoms
aquesta màfia, perquè no es pot dir
d’altra manera veient les xifres
esgarrifoses que hem trobat, que fa
i desfà al seu gust amb els diners
que la ciutadania paga amb els seus
impostos. Comencem. La quantitat
de municipis que apareixen a la llista
negra dels que tenen alguna causa
oberta depèn de les font consultada.
Així, de manera aproximada, podem
afirmar que sobre el total d’uns 8000
municipis que tenim a l’Estat
espanyol, vora 700, estan tocats...
per la mà bruta dels corruptes.
Aquest rànquing de municipis
tocats, no precisament per la mà de

Déu, l’hem desglossat per
autonomies (no, no us les posarem
totes, tot i que no se’n lliura ni una!),
i ens dóna una classificació on els
tres primers d’aquesta lliga de la
corruptela, són: Andalusia amb 155;
Comunitat Valenciana amb 96 i
Galícia amb 66. A que us pensàveu
que nosaltres érem els primers?
Doncs ja veieu que no, encara en
tenim una davant. Però al que
anem, encara podem filar més prim
catalogant la distribució, fins i tot,
per partits polítics que governen en
aquests municipis. Òbviament, ací,
de sorpreses poques, el 44% són
governats pel PP, el 38% pel PSOE

i la resta, 25%, per diversos partits.
Mireu, fins i tot, al nostre estudi,
perquè vegeu que hem fet la faena,
encara li podem traure una mica
més de punta atenent els que són
alcaldes imputats en casos de
corrupció. Així, com hem dit, dels
vora 700 casos, 320 corresponen a
la figura màxima de la representació
municipal, l’alcalde, dels quals 136
són del PP, 128 del PSOE (quasi un
empat!), 17 de CIU, 3 d’IU i 36 de la
resta de partits. Però encara ho
podem polir una mica més atenent
els casos d’alcaldes condemnats,
que en són, per ara, 86. Per partits,
el rànquing l’encapçala, com no, el
PP, amb 36; el segueix el PSOE
amb 27; CIU amb 1; IU amb 3; i 17
de la resta de partits. Aquestes
dades, cal ser honestos, no com
altres, no estarien completes si no hi
comptàrem, també, els alcaldes
absolts, que han estat, 49. Repartits
per partits polítics tenim 26 del PP,
14 del PSOE, 2 de CIU, 3 d’IU i 4
d’altres partits. 

Arribats a  aquest punt podríem
afirmar que la corrupció és un mal

text LA COLLA DE TAFANERS

De tot allò que he llegit al tema de la setmana pel
que fa a la denúncia imposada per la nostra policia i
que el Síndic de Greuges recomana revocar, em quedo
amb una cosa. Segurament és anecdòtica, però a mi
és la que més m'ha agradat. No hi ha dubte que el
nostre actual alcalde és un digníssim successor del
gran i honorable Jaime Mundo. La seua manera de fer,
d'actuar, de resoldre problemes es veu que va deixar
una intensa i indeleble empremta al nostre Marcelino
Domingo Pruñonosa. Qui no recorda el nostre estimat i
tantes vegades guanyador d'eleccions Jaime Mundo?
Per què guanyava? Per què era tan estimat per la
gent? Això hauria de ser objecte d'un intens estudi
antropològic al qual no em puc dedicar. Però el nostre
Marcelino n'ha après molt. Mire, senyora Garcia.
Aquest bon senyor, víctima de la sanció per part de la
Policia Local, se'n va anar a vore al nostre alcalde. I
què li va dir la primera autoritat? Que estiga tranquil,
que li portara tota la documentació a la seua secretària
i que ell s'encarregaria de tot. Perfecte. Actuació
impecable del senyor batlle. Escoltant als ciutadans,
comprèn els seus problemes i s'encarrega ell
personalment de resoldre-ho. Ua! Quin alcalde més bo
que tenim. L'home, confiat, no fa al·legacions perquè
confia en el seu primer ciutadà. Al cap d'un temps, li
arriba la sanció per la Diputació, que només és
l'encarregada de cobrar perquè l'ajuntament li ha
passat la sanció perquè la puga cobrar. Resumint, si,
si, si ,si, tranquil, però després, a pagar. Què li sembla,
senyora Garcia? No és bona aquesta? No tenim un
alcalde com ens agrada als benicarlandos? Si tota la
vida li hem votat a Mundo, per què no hem de seguir
fent-lo amb Domingo? Queda clar que als
benicarlandos ens agraden els alcaldes inoperants
però que ens donen la raó. Per això tenim el que tenim i estem
on estem.

Impressionant titular de la pàgina quatre. Reflex del que
tenim i del que ens mereixem. Aturades les obres d'un col·legi
i en marxa les d'un far la utilitat del qual és un misteri. Eixos
som nosaltres! Sense entrar a valorar la necessitat d'un nou
col·legi, és molt simptomàtic que justament estiguen
paralitzades les obres d'una infraestructura educativa
anunciada a bombo i plateret pel mateix Domingo.  

Ja ho tenim ací. Ara comença el gran enlairament
econòmic del nostre poble. Què dic del nostre poble? De tota
la comarca!! El regidor-fitxatge estrella del nostre alcalde ens
anuncia la posada en marxa de l'antiga Aidima. Això deu ser
allò del viver d'empreses anunciat per ell fa temps. Jo avui
dormiré més tranquil. Les empreses floriran, l'ajuntament les

regarà i la cambra de comerç, amb la seua antena parabòlica
les adobarà. 

Ara una de prioritats, i acabo que es fa tard. Això no pot ser,
senyora Garcia. No anem bé. No poden incloure la notícia de
l'anunci d'una roda de premsa tan important al cul de sac dels
tafaners. Una actuació de la regidora d'educació no es pot
anunciar d'aquesta manera, la primera pàgina era el què
tocava. A més a més, la regidora d'educació és de les que no
solen convocar rodes de premsa, i això ha d'estar considerat
un gran esdeveniment. Jo penso que ací, el que hi ha és un
clar conflicte de competències. Segurament s'hauran plantejat
a qui li correspon, perquè si es tracta d'una festa, tenim un
flamant i incompetent regidor de festes. Però per un altre
costat, com està enfocat cap a la joventut, tenim una
incompetent regidora de joventut i educació. Ja ho tinc clar.
Acabo de vore la llum. Es tracta d'un conflicte
d'incompetències entre dos incompetents. Visca la festorra!!

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

text EL LECTOR



Carxofa: Tot i que no és el que caldria, per a sortir del pas, perquè uns pocs puguen respirar, almenys
aquest Nadal, qualsevol moviment de treball, tot i que siga subvencionat i en precari, sempre serà d’agrair.
Després de les crítiques que ha rebut el regidor de Promoció Econòmica, Urquizu, de sobte, al final de la
legislatura, sorgeixen un grapat de llocs de treball públics subvencionats al seu departament. Tot i els
dubtes que genera la seua actuació, aquesta carxofa condicionada, la podem donar perquè almenys,
durant un poc de temps algú tindrà un “xicotet” treball.

Panissola: al nostre regidor de promoció econòmica que, via subvencions, engega tallers de treball
“públics” en una mena de parafernàlia “empleadora” que al final només és pa per avui però fam per a demà.
Si això és el que ell entén per promoció econòmica, amb el seu viver d’empreses inexistents, que ha tingut
més de tres anys per ficar en marxa,... no anem bé!

M I S C E L · L À N I A

UNA LLUM DE LES IMATGES
APAGADA

A l’hora d'escriure l'editorial d'aquesta setmana, de
vegades, el tema, sense voler, pot fer traure el pitjor d’un
mateix, si aquest desperta els seus més baixos instints de
colera i indignació..., per afrontar el repte de portar la
contrària  a la informació oficial? Els que llegeixen aquesta
revista ja són tots, podríem dir, de confiança i, per això, el
millor és posar les cartes sobre la taula. En la humil opinió
de l’aixafatecles setmanal de torn, l'exposició de la llum de
les imagens ha sigut, almenys per a Benicarló, un fracàs
econòmic absolut. Malament muntada fins al deliri,
malament publicitada fins a extrems que freguen l'ocultació,
poc interessant, poc acceptada socialment, un torpede en la
línia de flotació del comerç del centre de la ciutat. Una
ocupació innecessària de l'espai de l'Església, plena de
panells, tenint els edificis museistics (sic), que hagueren
suposat una altra alternativa, paradoxalment, celebrem  una

exposició que serà mil vegades més visitada quan la lleven.
Ens referim a la rehabilitació de la pròpia església, que
durant els mesos que ha estat posada, a fosques ningú ha
assaborit. Però la Llum, més ignorada pel turisme i els
paisans, no ha comptat amb la més minima infraestructura
de promoció i atenció al visitant, sinó amb una fosca porta
que més pareixia l'entrada a un peep-show. Pel que fa al
comerç dels voltants, comencem a recórrer el que ha quedat
després de la torpedinada: un supermercat que ha aprofitat
per a reformar-se sencer,... tants clients que tenia; una tenda
de records que va obrir a la calor de l'exposició i que ha
desaparegut abans que aquesta acabe; un bar llegendari
que tambe ha aprofitat per  tancar i canviar de gerent; les
quatre cafeteries més properes, sense el que suposa la gent
de les comunions, noces, batejos, enterraments,... que a
dures penes han sobrviscut al forat negre, de l’entrada, de la
llum de les imatges. La Fundació que l'organitzava, adéu
molt bones. Les xifres maquillades i genèriques amb les
visites que diuen haver guanyat els pobles d'interior, on el
visitant va més per l'esmorzar que pels quadres, tot siga dit.
I així es podrien escriure molts fulls d’aquest absoluta
apagad que ha sigut La llum de les imatges a Benicarló.
Però, tot i així, no volem ser desbaratadors, com massa
vegades, de festes poc clares. En fi... per cert, va anar vostè
a visitar-la? Li va agradar? Si ha contestat que No, a
qualsevol d'aquestes dues preguntes, doncs...!
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Carxofa: Tot i que no és el que caldria, per a sortir del pas, perquè uns pocs puguen respirar, almenys
aquest Nadal, qualsevol moviment de treball, tot i que siga subvencionat i en precari, sempre serà d’agrair.
Després de les crítiques que ha rebut el regidor de Promoció Econòmica, Urquizu, de sobte, al final de la
legislatura, sorgeixen un grapat de llocs de treball públics subvencionats al seu departament. Tot i els
dubtes que genera la seua actuació, aquesta carxofa condicionada, la podem donar perquè almenys,
durant un poc de temps algú tindrà un “xicotet” treball.

Panissola: al nostre regidor de promoció econòmica que, via subvencions, engega tallers de treball
“públics” en una mena de parafernàlia “empleadora” que al final només és pa per avui però fam per a demà.
Si això és el que ell entén per promoció econòmica, amb el seu viver d’empreses inexistents, que ha tingut
més de tres anys per ficar en marxa,... no anem bé!

M I S C E L · L À N I A

UNA LLUM DE LES IMATGES
APAGADA

A l’hora d'escriure l'editorial d'aquesta setmana, de
vegades, el tema, sense voler, pot fer traure el pitjor d’un
mateix, si aquest desperta els seus més baixos instints de
colera i indignació..., per afrontar el repte de portar la
contrària  a la informació oficial? Els que llegeixen aquesta
revista ja són tots, podríem dir, de confiança i, per això, el
millor és posar les cartes sobre la taula. En la humil opinió
de l’aixafatecles setmanal de torn, l'exposició de la llum de
les imagens ha sigut, almenys per a Benicarló, un fracàs
econòmic absolut. Malament muntada fins al deliri,
malament publicitada fins a extrems que freguen l'ocultació,
poc interessant, poc acceptada socialment, un torpede en la
línia de flotació del comerç del centre de la ciutat. Una
ocupació innecessària de l'espai de l'Església, plena de
panells, tenint els edificis museistics (sic), que hagueren
suposat una altra alternativa, paradoxalment, celebrem  una

exposició que serà mil vegades més visitada quan la lleven.
Ens referim a la rehabilitació de la pròpia església, que
durant els mesos que ha estat posada, a fosques ningú ha
assaborit. Però la Llum, més ignorada pel turisme i els
paisans, no ha comptat amb la més minima infraestructura
de promoció i atenció al visitant, sinó amb una fosca porta
que més pareixia l'entrada a un peep-show. Pel que fa al
comerç dels voltants, comencem a recórrer el que ha quedat
després de la torpedinada: un supermercat que ha aprofitat
per a reformar-se sencer,... tants clients que tenia; una tenda
de records que va obrir a la calor de l'exposició i que ha
desaparegut abans que aquesta acabe; un bar llegendari
que tambe ha aprofitat per  tancar i canviar de gerent; les
quatre cafeteries més properes, sense el que suposa la gent
de les comunions, noces, batejos, enterraments,... que a
dures penes han sobrviscut al forat negre, de l’entrada, de la
llum de les imatges. La Fundació que l'organitzava, adéu
molt bones. Les xifres maquillades i genèriques amb les
visites que diuen haver guanyat els pobles d'interior, on el
visitant va més per l'esmorzar que pels quadres, tot siga dit.
I així es podrien escriure molts fulls d’aquest absoluta
apagad que ha sigut La llum de les imatges a Benicarló.
Però, tot i així, no volem ser desbaratadors, com massa
vegades, de festes poc clares. En fi... per cert, va anar vostè
a visitar-la? Li va agradar? Si ha contestat que No, a
qualsevol d'aquestes dues preguntes, doncs...!
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Corrupció. Estat de la qüestió.
Aquesta setmana, els tafaners,

atenent el clam popular que ens
demana que ens posem mans a la
feina amb açò de la corrupció, hem
decidit ficar fil a l’agulla i presentar-
vos una mena de xicotet informe
sobre com aquesta xacra política la
tenim enganxada més endins del
que ens pensem en aquesta
Espanya casposa i bananera que
ens toca viure.  I així, hem anat
tafanejant per tota mena d’arxius
fins a vestir de noms i cognoms
aquesta màfia, perquè no es pot dir
d’altra manera veient les xifres
esgarrifoses que hem trobat, que fa
i desfà al seu gust amb els diners
que la ciutadania paga amb els seus
impostos. Comencem. La quantitat
de municipis que apareixen a la llista
negra dels que tenen alguna causa
oberta depèn de les font consultada.
Així, de manera aproximada, podem
afirmar que sobre el total d’uns 8000
municipis que tenim a l’Estat
espanyol, vora 700, estan tocats...
per la mà bruta dels corruptes.
Aquest rànquing de municipis
tocats, no precisament per la mà de

Déu, l’hem desglossat per
autonomies (no, no us les posarem
totes, tot i que no se’n lliura ni una!),
i ens dóna una classificació on els
tres primers d’aquesta lliga de la
corruptela, són: Andalusia amb 155;
Comunitat Valenciana amb 96 i
Galícia amb 66. A que us pensàveu
que nosaltres érem els primers?
Doncs ja veieu que no, encara en
tenim una davant. Però al que
anem, encara podem filar més prim
catalogant la distribució, fins i tot,
per partits polítics que governen en
aquests municipis. Òbviament, ací,
de sorpreses poques, el 44% són
governats pel PP, el 38% pel PSOE

i la resta, 25%, per diversos partits.
Mireu, fins i tot, al nostre estudi,
perquè vegeu que hem fet la faena,
encara li podem traure una mica
més de punta atenent els que són
alcaldes imputats en casos de
corrupció. Així, com hem dit, dels
vora 700 casos, 320 corresponen a
la figura màxima de la representació
municipal, l’alcalde, dels quals 136
són del PP, 128 del PSOE (quasi un
empat!), 17 de CIU, 3 d’IU i 36 de la
resta de partits. Però encara ho
podem polir una mica més atenent
els casos d’alcaldes condemnats,
que en són, per ara, 86. Per partits,
el rànquing l’encapçala, com no, el
PP, amb 36; el segueix el PSOE
amb 27; CIU amb 1; IU amb 3; i 17
de la resta de partits. Aquestes
dades, cal ser honestos, no com
altres, no estarien completes si no hi
comptàrem, també, els alcaldes
absolts, que han estat, 49. Repartits
per partits polítics tenim 26 del PP,
14 del PSOE, 2 de CIU, 3 d’IU i 4
d’altres partits. 

Arribats a  aquest punt podríem
afirmar que la corrupció és un mal

text LA COLLA DE TAFANERS

De tot allò que he llegit al tema de la setmana pel
que fa a la denúncia imposada per la nostra policia i
que el Síndic de Greuges recomana revocar, em quedo
amb una cosa. Segurament és anecdòtica, però a mi
és la que més m'ha agradat. No hi ha dubte que el
nostre actual alcalde és un digníssim successor del
gran i honorable Jaime Mundo. La seua manera de fer,
d'actuar, de resoldre problemes es veu que va deixar
una intensa i indeleble empremta al nostre Marcelino
Domingo Pruñonosa. Qui no recorda el nostre estimat i
tantes vegades guanyador d'eleccions Jaime Mundo?
Per què guanyava? Per què era tan estimat per la
gent? Això hauria de ser objecte d'un intens estudi
antropològic al qual no em puc dedicar. Però el nostre
Marcelino n'ha après molt. Mire, senyora Garcia.
Aquest bon senyor, víctima de la sanció per part de la
Policia Local, se'n va anar a vore al nostre alcalde. I
què li va dir la primera autoritat? Que estiga tranquil,
que li portara tota la documentació a la seua secretària
i que ell s'encarregaria de tot. Perfecte. Actuació
impecable del senyor batlle. Escoltant als ciutadans,
comprèn els seus problemes i s'encarrega ell
personalment de resoldre-ho. Ua! Quin alcalde més bo
que tenim. L'home, confiat, no fa al·legacions perquè
confia en el seu primer ciutadà. Al cap d'un temps, li
arriba la sanció per la Diputació, que només és
l'encarregada de cobrar perquè l'ajuntament li ha
passat la sanció perquè la puga cobrar. Resumint, si,
si, si ,si, tranquil, però després, a pagar. Què li sembla,
senyora Garcia? No és bona aquesta? No tenim un
alcalde com ens agrada als benicarlandos? Si tota la
vida li hem votat a Mundo, per què no hem de seguir
fent-lo amb Domingo? Queda clar que als
benicarlandos ens agraden els alcaldes inoperants
però que ens donen la raó. Per això tenim el que tenim i estem
on estem.

Impressionant titular de la pàgina quatre. Reflex del que
tenim i del que ens mereixem. Aturades les obres d'un col·legi
i en marxa les d'un far la utilitat del qual és un misteri. Eixos
som nosaltres! Sense entrar a valorar la necessitat d'un nou
col·legi, és molt simptomàtic que justament estiguen
paralitzades les obres d'una infraestructura educativa
anunciada a bombo i plateret pel mateix Domingo.  

Ja ho tenim ací. Ara comença el gran enlairament
econòmic del nostre poble. Què dic del nostre poble? De tota
la comarca!! El regidor-fitxatge estrella del nostre alcalde ens
anuncia la posada en marxa de l'antiga Aidima. Això deu ser
allò del viver d'empreses anunciat per ell fa temps. Jo avui
dormiré més tranquil. Les empreses floriran, l'ajuntament les

regarà i la cambra de comerç, amb la seua antena parabòlica
les adobarà. 

Ara una de prioritats, i acabo que es fa tard. Això no pot ser,
senyora Garcia. No anem bé. No poden incloure la notícia de
l'anunci d'una roda de premsa tan important al cul de sac dels
tafaners. Una actuació de la regidora d'educació no es pot
anunciar d'aquesta manera, la primera pàgina era el què
tocava. A més a més, la regidora d'educació és de les que no
solen convocar rodes de premsa, i això ha d'estar considerat
un gran esdeveniment. Jo penso que ací, el que hi ha és un
clar conflicte de competències. Segurament s'hauran plantejat
a qui li correspon, perquè si es tracta d'una festa, tenim un
flamant i incompetent regidor de festes. Però per un altre
costat, com està enfocat cap a la joventut, tenim una
incompetent regidora de joventut i educació. Ja ho tinc clar.
Acabo de vore la llum. Es tracta d'un conflicte
d'incompetències entre dos incompetents. Visca la festorra!!

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

text EL LECTOR



endèmic de la nostra classe política,
és més, tal volta seria millor
catalogar-la de plaga relacionada
segurament amb la idiosincràsia
espanyola, d'aquella  “España de
charanga y pandereta, cerrado y
sacristia, devota de Frascuelo y de
María”, de la que tan bé ens parlava
Antonio Machado en el seu
“Mañana efímero”. I si no, ¿com
hem d’entendre les més de 1500
causes obertes als jutjats, amb més
de 500 imputats, dels quals només
20 han entrat a la presó, i que s’han
emportat més de 40.000 milions
d’euros? I és que veient aquestes
xifres, que fan regirar els budells,
encara se’ns fa més difícil
d'entendre com, el 2011, de 69
alcaldes corruptes confirmats i
condemnats, la ciutadania va tornar-
ne a votar per a governar... altra
volta 40! Al·lucinant. No. Potser siga
aquesta idiosincràsia la que “Como
la nausea de un borracho ahíto, de
vino malo, un rojo sol corona de
heces turbias las cumbres de
granito”, ha definit l’imperi
d’Espanya. No tenim molt clara
l’esperança de “Una España
implacable y redentora, España que
alborea con un hacha en la mano
vengadora, España de la rabia y la
idea” que preconitzava el propi
Machado en el seu poema. Algun
dia ho haurem d’emprendre per
aquesta zona. Segur que més d’un
tremolaria. Tot al seu temps.

Instal·lacions de l'auditori
Un tafaner que l’altre dia es va

passejar per l'Auditori Municipal a
veure una obra que s'hi
representava va sentir una punxada
al ventre que el va fer anar a
dipositar les  anques al damunt de la
tassa del WC corresponent. Un
camí dipositat, mentre s'entretenia
mirant les mosques, els seus ulls es
van trobar amb un rètol (la imatge
que ús ensenyem és ben aclaridora)
enganxat a les manises interiors
que li demanava, això sí, de forma
molt correcta, que fera un bon ús del

paper higiènic. Inicialment es va
quedar una mica sorprés per
aquella admonició que, si més no,
tot i tindre raó de ser -perquè
sempre hi ha brètols que es pensen
que són com el gosset de l’Scottex,
que s’emboliquen amb el roll de
paper a l’estil mòmia-, a ell no li feia
falta: des de menudet li havien
ensenyat que el paper higiènic és
per a netejar-se el ses. Però de la
sorpresa encuriosida va passar a
l’estupefacció. I d’aquesta, a
l’emprenyamenta, en un tres i no-

res quan va girar la vista una mica a
la dreta i assegut a la tassa, al més
pur estil del pensador de Rodin, es
va trobar que no hi havia el que hi
havia d'haver (podeu observar l’altra
imatge i ràpidament ho entendreu).
Va estar a un no-res d’arrencar el
simpàtic cartellet de “L’Auditori és
de tots”, refregar-se’l per l’arc del
triomf i després deixar-lo en
exposició al damunt del roll buit.
Sort que se’n va recordar que
portava unes tovalloletes humides i
va poder contenir l’acte

ve de la pàgina anterior
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Com a informació complementària, cal afegir que la tassa del vàter tampoc
no tØ tapa i que encara està buscant el tirador de la cisterna.

Un fantasma recorre els carrers i les places dels
pobles i de  les ciutats d’arreu dels Països Catalans:
l’obsessió de fer desaparèixer les voreres dels carrers i
fer que tot estigui al mateix nivell. Aquesta voluntat que ha
fet fortuna en la ment de molts dels responsables
municipals –siguin del color polític que siguin-  que
aposten per les plataformes úniques –o carrers amb
quota zero-  suposadament es potencia , l’espai pels qui
anem a peu pels carrers en detriment dels qui van sobre
Quatre rodes. Molts dels nostres alcaldes i alcaldesses
s’omplen la boca i xopen els discursos amb proclames en
defensa Di els qui van a peu, dels pobles i les ciutats per
a les persones o altres eslògans que fan sonar aquesta
mateixa música.

Aquesta opció –que es va extenent comuna
pandèmia- respon a una voluntat legítima i positiva –la de
promoure els espais públics per a l’ús dels qui anem a
peu- però es fonamenta en dos pressupòsits erronis però
profundament arrelats i, encerta manera, de discurs
convincent: l’aposta per uns pobles i unes ciutats de les
persones es relaciona amb criteris de sostenibilitat i, per
altra banda, garanteix l’accessibilitat universal. Si tothom
pot entendre, si ho pensem una mica, que fer els carrers
d’una manera diferent no aporta necessàriament cap
millora en termes energètics ni en hàbits en l’ús de
mitjans de transport públics o privats, sembla més difícil
explicar que dissenyar uns carrers sense voreres no és ni
de bon tros la manera de facilitar la mobilitat a molts grups
de ciutadans. D’entrada, és cert, si suprimim les voreres i
fem uns carrers en què tot està al mateix nivell, sembla
que la cosa queda més transitable, més fàcil, per a totes
les persones que van en cadira de rodes o per fer córrer
per aquest món els cotxets dels nens petits. Però què
passa amb les persones cegues, amb la gent gran que no
se n’adona de si es troba al mig del carrer o a la suposada
vorera, amb els nens que van a la seva i no tenen
consciencia d’un límit clar, d’un final que marca un perill?
El Disseny universal, tal i com es practica avui, no és de
cap manera veritablement universal.

Si m’ho permeteu, us explico un exemple que és ben
senzill i entenedor.  Si aprofiteu el cicle de Nadal –que ja
tenim a tocar- per fer una visita a Barcelona, descobrireu
que el cèntric i famosíssim Passeig de Gràcia ha Sofert
una remodelació. Amb bon criteri, han suprimit unes
illetes desastroses que hi havia entre els carrils laterals i
els centrals i han fet que les voreres, més ordenades i
civilitzades, siguin ben grans i, suposadament, més
agradables per a passejar. El problema és que han tingut
la brillant idea d’ubicar damunt d’aquesta immensa vorera
un carril de servei per a veïns, taxis, bicicletes i tothom
que ho necessiti. El fet és que aquest carril no té cap
MENA de contrast  amb la resta del paviment de la vorera
i, per tant, les persones cegues, la gent gran que no hi

veu gaire, els turistes despistats i embadalits amb la
bellesa del modernisme, les persones amb deficiència
auditiva, etc, etc, no saben si es troben dins el carril i o si
per aquest hi circula algun Vehicle massa silenciós que
els envesteix per l’esquena. Per què l’alcalde de
Barcelona i els seus tècnics han apostat per una  opció
que crea molta inseguretat –un perill real- a un grapat de
ciutadans? Per què no han fet cap cas de les queixes
fonamentades de les entitats de persones amb
discapacitat i de tècnics experts en la matèria? Per què
parlen d’una ciutat de les persones quan estan fent que
moltes persones vagin cada vegada amb més por de ser
atropellades per les pròpies voreres? La resposta és
tristament senzilla:  els responsables polítics i tècnics  de
molts municipis tiren al dret, moguts per prejudicis i idees
esteriotipades i no atenen a raons fonamentades. I si algú
els plateja una queixa seriosa diuen que bé, que ja ho
estudiaran i, si cal, ja ho arreglaran…. Amb els Diners de
tots, és clar.

Si voleu conèixer una mica més aquesta problemàtica
i donar suport a una campanya de denúncia i de
sensibilització,mireu al youtube un vídeo de tres minuts
que ha fet l’Associació Catalana per a la Integració del
Cec (ACIC) i que porta per títol: “A l’ACIC no ens fa cap
gràcia el nou Passeig de Gràcia”. Si us ve de gust, feu-lo
córrer perquè molta gent el vegi i,tot prenent consciencia
d’un problema puntual però que és molt general, dóna
suport i força a una denúncia ben fonamentada.

Perquè la manera de fer política avui encara és,
majoritàriament, una manera basada en la imposició, en
la falta de rigor, en les decisions estètiques i
propagandístiques i, al capdavall, en les modes. Però,
curiosament, contra tot allò que seria raonable i
esperable, avui els carrers esdevenen un espai més hostil
que mai per a molts grups socials. Des d’aquesta
perspectiva ben quotidiana, és absolutament necessari
que la participació, la corresponsabilitació d’entitats i
ciutadans, la responsabilitat i el bon fer entrin a la vida
política dels nostres municipis. 

Quan les ciutats esdevenen hostils pels peatons

text JOAN�HERAS

Fronteres



OPINIÓ LOCAL

pàgina 14 la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina  7

El passat divendres dia 21 de
novembre, es va fer entrega en el Casal de
la Falla Nou Barri de Benicarló, per part
del President Adrián Flos i de la Fallera
Major Infantil Mireya Bayarri, el donatiu
compromès amb l'Associació Espanyola
Contra el Càncer de Benicarló, procedent
de la recaptació de l'espectacle organitzat
per la Falla Nou Barri, “Diario de una
Locura” i interpretat per l’acadèmia de
ball "Locura", en l'Auditori Pedro
Mercader de Benicarló. 

Rebia el donatiu la Sra. Marilo Soriano,
Presidenta de la Delegació AECC de
Benicarló que es va mostrar agraïda pel
donatiu entregat a la dita associació i en
mostra de gratitud, va fer entrega d'un
obsequi a la Falla Nou Barri.

text REDACCIÓ

DONATIU CONTRA EL
CÀNCER

reivindicatori i escatològic que es
disposava a cometre. 

El far d'obra nova
Va, canviem de tema, que encara

ens cou el ses només de pensar
amb el de dalt, i tornem a la realitat
diària del poble, que sempre dóna
per alguna cosa més. I la veritat és
que se'ns ha girat faena
d’investigació, aquesta vegada
relacionada amb el suposat
MuseuFar que ens construeixen allà
a La Parreta. Veient el que hem vist,
després de la baixa d’uns quants
milers d’eurets sobre el que estava
pressupostat de manera que
difícilment s'arribarà a endreçar,
com cal, tot el MuseuFar, hem
descobert que la susdita obra
fareromuseística l'han adjudicada a

uns que es diuen CONCRETA
DESARROLLO de Castelló. Els
tafaners, fent honor al que ens
caracteritza, ens hem capbussat a
tafanejar per Internet i, al veure la
seua pàgina web, hem descobert
que es dediquen a fer ponts, túnels,
naus industrials i estructures
metàl·liques. El que es diu molta,

molta experiència,  en construcció
tradicional de pedra en sec... què
voleu que us diguem? Igual ens
munten un far de l'espai exterior!
Com l’anterior, allà pel 1996, va ser
abduït... segons consta en els arxius
del còmic de La Veu de llavors,
potser ara tornarà en disseny
galàctic.

ve de la pàgina anterior

COCEMFE CV i COCEMFE Maestrat donen suport
l'actuació de Benicarló en referència al control de les targetes
d'estacionament València, 19-11-2014.- COCEMFE CV i la
seua associació COCEMFE Mestrat donen suport l'actuació
de l'Ajuntament de Benicarló en relació a una sanció
imposada per un ús indegut de la targeta d'estacionament per
part d'una persona amb discapacitat que va estacionar en
zona reservada per a PMR i sense la targeta original, però
amb una fotocòpia compulsada de la mateixa, possibilitat que
no es contempla en la normativa d'aplicació (Ordre de
Benestar Social de 2001 per la qual es regula la targeta
d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb
mobilitat reduïda). Així mateix, han mostrat la seua
preocupació per la recomanació del Síndic de Greuges de
retirar la multa a l'afectat, que ha valorat altres
condicionaments que poden suposar un greuge al col·lectiu
en general. COCEMFE CV ha volgut assenyalar que aquesta
Ordre, en el seu article 3, estableix les característiques i
condicions d'ús de la targeta d'estacionament i en cap cas
deixa oberta la possibilitat de compulsar una targeta; pel que,
de no seguir la normativa, l'ús de fotocòpies compulsades pot
convertir-se en alguna cosa habitual que no està permès. Per
aquest motiu, l'entitat dóna suport l'actuació de la Policia Local
de Benicarló i el seu Ajuntament, ja que considera procedent
la sanció imposada. Carlos Laguna, president de COCEMFE
CV, assenyala que les associacions de discapacitat
reivindiquen a les autoritats competents mesures per a evitar
el frau en l'ús d'aquestes targetes: “No seria adequat permetre
usa targetes compulsades perquè aquest fet pot donar lloc a

actes de frau i que la Policia quedara desemparada en la seua
labor de perseguir el mal ús de les targetes”. Des de l'entitat,
es recorda que en molts casos es fotocopien targetes que són
utilitzades de manera fraudulenta per familiars o amics;
situacions que han donat lloc a la presa de mesures antifrau
per part d'alguns consistoris com el de València (amb la
implantació d’hologrames) i Castelló (amb qui es treballa en
aquesta línia), entre uns altres. No obstant això, COCEMFE
CV entén que aquest fet pot considerar-se d'una manera
aïllada i que l'afectat puga haver actuat de bona fe i en cap
cas es qüestiona la seua bona voluntat. Així mateix, l'entitat ha
assenyalat que no vol que es faça una regla general d'un fet
puntual que puga generar inconvenients per a l'interès general
del col·lectiu. Per a la renovació d'aquest document,
s'estableix un procediment que obliga que l'interessat
presente la seua sol·licitud tres mesos abans de la caducitat
a l'efecte de disposar de la nova targeta a data de finalització
de l'anterior. En tots els casos, el lliurament de la nova targeta
requereix que l'interessat diposite en l'Ajuntament l'anterior.
L'essència d'aquest marc legal vol impedir que circulen
diverses targetes d'un mateix titular, amb l'objectiu d'evitar el
frau en el seu ús. La Confederació de Persones amb
Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE CV) és una
Organització No Governamental sense ànim de lucre nascuda
en 1991 el principal objectiu del qual és la promoció i defensa
dels drets de les persones amb discapacitat física i orgànica i
la millora de la seua qualitat de vida fins a aconseguir la seua
plena integració educativa, laboral i social. Aquesta entitat
d'utilitat pública pretén aglutinar, enfortir i coordinar els
esforços i activitats de les tres federacions provincials i les 96
associacions que la integren.

text REDACCIÓ

SUPORT A L’AJUNTAMENT PER PART DE COCEMFE
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LOCAL ESPORTS

La portaveu socialista de Benicarló, Xaro Miralles,
lamenta que el Consell excloga dels seus pressupostos
per al 2015 infraestructures promeses des de fa molt
temps al municipi. 

La carretera des del polígon industrial de Benicarló a Càlig,
el vial que connecte definitivament Benicarló amb Peníscola,
l'Escola Oficial d'Idiomes i la remodelació de l'institut Ramón
Cid “formen part de la llarga llista de compromisos del Consell
amb Benicarló que queden fora dels pressupostos per al
2015”, ha denunciat. Uns pressupostos que tampoc
contemplen “la construcció de la comissaria de policia
autonòmica o l'ampliació del port”. El grup municipal socialista
ha redactat una sèrie d'esmenes amb la finalitat de que els
comptes de Fabra per al 2015 incloguen partides
econòmiques específiques per a desenvolupar aquestes

infraestructures. La diputada autonòmica de la comarca, Ana
Besalduch, farà lliurament d'aquestes esmenes a Els Corts.
Miralles ha assenyalat que el seu grup reclamarà aquestes
obres essencials per al municipi i generadores d'ocupació i ha
instat l'alcalde, Marcelino Domingo, a “no conformar-se i
reclamar davant els seus companys de partit que s'incloga
aquest llistat d'infraestructures perquè Benicarló no es quede
a la cua i no siga motor econòmic de la comarca”. Miralles ha
assenyalat que la nul·la inversió el Consell a Benicarló no
millorarà els elevats índexs d'atur local “ni generarà confiança
per a canviar aquesta tendència. La portaveu socialista ha
recordat que els pressupostos de l'Estat (PGE) també
s'obliden d'infraestructures com el promès passeig marítim
sud o les inversions en la costa nord “i ara serà el consistori el
qual pose part dels diners necessaris per a aquesta obra”.
Miralles ha insistit que els socialistes “tenim un projecte per a
Benicarló, pensant en els joves, en les famílies, a generar
ocupació i a reivindicar les infraestructures que fa anys es
vénen prometent”.

text NATÀLIA�SANZ

SOCIALISTES CONTRA ELS COMPTES DEL CONSELL

La portaveu socialista afirma que el tancament
durant 20 dies de la Tourist Info desatén als nostres
turistes"

El PSPV-PSOE de Benicarló ha lamentat la caiguda en picat en el
nombre de visites a l'oficina de turisme de la localitat després de
mantenir-la tancada durant 22 dies el passat mes d'octubre. En
concret, les oficines han estat  sense servei entre el 6 i el 26 d'octubre,
coincidint amb el Pont d'Octubre i la celebració de les Jornades
Gastronòmiques del Polp. El tancament del servei d'informació
turística ha provocat un descens considerable en el nombre
d'atencions a turistes respecte a altres mesos. Així es desprèn de les
dades oficials facilitades per la pròpia oficina de turisme. En concret,
durant octubre s'han comptabilitzat 343 visites de turistes sol·licitant

informació, molt lluny de les 800 per mitjana que es registra al mes
d'octubre dels altres anys. La portaveu socialista Xaro Miralles ha
lamentat la política turística de l'Ajuntament de Benicarló en
desatendre a un sector clau per al nostre municipi. Miralles ha afirmat
que "són necessàries mesures per impulsar i atraure turisme a la
nostra localitat, i lluny d'això el PP es dedica a tancar les oficines que
informen sobre què fer, què visitar o on degustar la nostra típica
gastronomia". Miralles ha recalcat que els negocis locals relacionats
amb el sector turístic necessiten mesures reals de suport i impuls, i
una d'elles és mantenir oberta tot l'any la Tourist-Info en comptes de
tancar-la quan coincideix amb esdeveniments que atreuen a
nombrosos visitants, com el pont del 9 d´Octubre o les jornades
gastronòmiques.

La portaveu del PSPV considera que “resulta contradictori gastar
diners a promocionar la nostra gastronomia si no hi ha una oficina que
informi d'aquestes iniciatives”.

text NATÀLIA�SANZ

MIRALLES APOSTA PER POLÍTIQUES REALS QUE IMPULSEN EL TURISME

Molta activitat per als jugadors del Club de Tennis
Benicarló que es van desplaçar per a jugar tant per equips
o individual. L'equip absolut A, va participar en l'Open de
Vila-real i Torneig de Tie-Breaks en el Club de Tennis
Castelló amb els participants del Circuit Provincial que es
va jugar a l'estiu. Els benicarlandos Albert Alberich i
Carlos Calduch van jugar la final a Castelló, guanyant el
primer. 

Després de dues jornades consecutives guanyant
l'eliminatòria, aquesta vegada a Vila-real no va poder ser, i es
va perdre per 5 a 3. 

En els individuals la cosa no pintava malament, doncs van
quedar amb empat a 3 amb victòries de Nacho Vicente enfront
de Carlos Franco; Alex Barreda contra Alberto Febrer; i Hugo
Verge davant Carlos Terrers; així que l'eliminatòria es decidiria
en els dobles. No obstant açò les parelles Carlos-Nacho i
Hugo-Demetrio no van poder imposar-se a les formades per
Franco-Febrer i Joel-Casas respectivament, amb la qual cosa
es va perdre l'eliminatòria. 

Amb aquest resultat acaba l'aventura d'aquest any de
l'equip benicarlando, doncs el CT Vila-real compta amb
victòria en totes les eliminatòries i, com tan sols els primeres
de grup ascendeixen, la plaça va destinada a ells. 

Malgrat tot, felicitar als integrants de l'equip del CT
Benicarló, doncs ho han donat tot. Esperem que l'any que ve
tinguen un poc més de sort. 

Per a finalitzar un cap de setmana molt complet, en el Club
de Tennis Castelló, es va realitzar un torneig per a aquells
jugadors que el passat estiu van disputar el Circuit Provincial
de Tennis i no van entrar en els top10 en finalitzar el mateix.
Per sort la majoria dels alumnes que van jugar aquest Circuit
van acabar entre els 10 primers, però alguns, els que han
pujat de categoria, no van aconseguir tal objectiu i per a ells

s'ha organitzat per primera vegada aquest torneig, jugat
exclusivament a Tie-Breaks i d'un sol dia de durada. 

Albert Alberich i Carlos Calduch van aconseguir la final en
cadets, guanyant el primer per 4/7, 7/4 i 7/5 

Aquest cap de setmana seguirà l'equip amb les rondes de
Vila-real i l'Equip Absolut B del CT Benicarló rebrà als veïns
del CT Vinaròs per a la competició per equips.

text i foto VICENT FERRER

Intens cap de setmana per als jugadors del Club de Tennis Benicarló, 
a Vila-real i Castelló

Benicarló treballa en el nou plec de condicions de recollida
selectiva d'escombraries. Ho fa després del reconeixement
extrajudicial de crèdit que va obligar a passar pel ple les factures
que se li deuen a l'empresa FCC, concessionària de la pròrroga
des de fa tres anys. I és que des del moment que va vèncer el
contracte “el servei de recollida selectiva d'escombraries a
Benicarló es troba en precari”.

La situació la va denunciar durant el plenari extraordinària el grup
municipal socialista. L'edil socialista José Antonio Sánchez, considera
“inadmissible que se seguisquen fent aquest tipus de contractes, quan
hauria d'haver un contracte per licitació pública”. Els socialistes van
censurar aquest tipus de factures perquè “no compleixen la Llei de

Contractes de l'Estat” i van lamentar que el contracte encara no s'haja
licitat després de tres anys vençut. Ara “l'ajuntament li ha hagut de
pagar a FCC 600.000 euros en total, és a dir, 200.000 per any”. 

La factura va arribar a la sessió plenària amb objeccions de
l'interventor per la situació en la qual s'ha emès. El regidor d'Hisenda,
José María Serrano, va reconèixer que la pròrroga del contracte de
recollida selectiva d'escombraries va concloure fa tres anys, però va
anunciar que ja s'estaven preparant els nous plecs de condicions per
a adjudicar el servei. A més, va advertir que la voluntat de l'executiu és
reagrupar aquest contracte amb el de neteja viària i recollida
d'escombraries, també en mans de FCC, i que venç el pròxim 30 de
juny. L'objectiu és obtenir un preu més econòmic pel mateix servei.
Tant el grup municipal socialista com el de Compromís es van abstenir
en la votació, que es va aprovar gràcies a la majoria absoluta del Partit
Popular.

text NATÀLIA�SANZ

FCC, SERVEI EN PRECARI AGENDA
Dissabte 29

12.00 h Acte d'exaltació de la Fallera
Major Infantil 2015. Auditori.
Organitza: Junta Local Fallera.

19.00 h Gòtics al Gòtic. Narració de
contes de terror a càrrec
l'Associació Cultural Diabolus amb
música en directe i FX. Organitza:
Assoc. Cultural Diabolus.

20.00 h Acte d'exaltació de la Fallera
Major 2015. Auditori. Organitza: Junta
Local Fallera.

Diumenge 30

10.00 h Duatló Cros Basiliscus.
Campionat autonòmic. Sortida des de
l'ermita de Sant Gregori. Organitza:
Club Triatló Basiliscus.

12.00 h Contes del vermut. Narració
de contes musicats de Cortázar i
Monzó, entre d'altres. Edifici Gòtic.
Organitza: Assoc. Cultural Dabolus.

18.00 h Cinemaestrat. Mostra
de curtmetrtages. Edifici Gòtic.
Organitza: Assoc. Cultural Pere
de Thous.
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ESPORTS LOCAL

Els emissaris submarins urbans van abocar 121,4
milions i els industrials 74,4 milions de metres cúbics. Cal
augmentar la reutilització de l'aigua regenerada per
aconseguir el bon estat ecològic de les masses d'aigua
litorals i de transició, i l'autosuficiència en l'ús de les
aigües.

Segons les dades facilitades per la Direcció General de
l'Aigua dependent de la Consellleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua en contestació a una
sol·licitud d'informació d'Ecologistes en Acció del País
Valencià, els 22 emissaris submarins urbans i 6 emissaris
submarins industrials van abocar al mar 195,8 milions de
metres cúbics d'aigua dolça. D'aquestos, 121,4 hm3 van
correspondre a emissaris submarins urbans connectats a
estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR), dels quals
la majoria corresponen a les tres capitals (13,3 hm3 a Castelló,
40,8 hm3 a València i 18,7 hm3 a Alacant).

Hi ha un important abocament al nord de Castelló (Vinarós,
Benicarló, Peníscola) amb uns 9,6 hm3, que es correspon
majoritàriament amb abocament directe d'aigües residuals
que no reben encara cap tractament. Per això la Comissió
Europea va obrir l'expedient sancionador 2031/2004 al Regne
d'Espanya, que ha donat lloc a l'inici de la construcció de les
EDAR a Peníscola, Benicarló i Alcalá de Xivert, que ara estan
en obres o en període de proves.

També hi ha un important abocament a la ciutat de
València, amb 4,9 hm3 en l'EDAR de l'Horta Nord, 6,9 hm3 en
el sobreeixidor de Vera i 33,9 hm3 en l'EDAR de Pinedo. A les
comarques de la Safor s'aboquen 14,4 hm3 (EDAR de
Gandia). A la Marina Alta s'aboquen 9,7 hm3, de les quals
corresponen 6,1 hm3 a l'EDAR de Dènia, 1,6 hm3 a Xàbia i 2,0

hm3 a Calp. A la ciutat d'Alacant l'abocament va arribar en
2013 a 18,7 hm3, que corresponen a les EDAR de Racó de
Lleó (11,9 hm3) i 6,8 hm3 a l'EDAR de Mont Orgégia.

En els abocaments al mar mitjançant emissaris submarins
d'aigües procedents d'instal·lacions industrials destaquen els
60,3 hm3 de la piscifactoria marina de Borriana, els 9,1 hm3
de la central de cicle combinat de Gas Natural Fenosa a
Sagunt i els 2,5 hm3 de l'empresa UBE Chemical Europa i els
2,0 hm3 de la refineria de British Petroleum Oil al Grau de
Castelló.

Segons la memòria de gestió de l'EPSAR de 2013, les 462
EDAR van tractar 441,95 hm3 d'aigües residuals urbanes, de
les quals es van reutilitzar 269,7 hm3 (61%).

L'abocament al mar d'aigües regenerades urbanes té uns
importants impactes ambientals, perquè aporten nutrients en
excés (fòsfor, nitrogen) i degraden les praderies de les
fanerògames marines (Posidonia oceanica, Cymodocea
nodosa). Per aquest motiu, de les 18 masses d'aigües litorals
i de transició del País Valencià, 4 es troben en mal estat
ecològic des del punt de vista de les exigències de la Directiva
Marc de l'Aigua (nord de Castelló, sud de València i les dues
masses d'Alacant que hi ha entre el cap de les Hortes-cap de
Santa Pola-cap Cervera). Aquesta situació de mal estat
ecològic està intimament relacionada amb els abocaments
d'aigües residuals sense tractar (nord de Castelló) o amb
l'excés de nutrients que aporten els emissaris submarins
(Gandia-Cullera, Albufereta-Racó de Lleó a Alacant).

A la vista de l'important cabal d'aigües regenerades que
encara s'aboquen al mar seria important augmentar la
reutilització, amb un doble objectiu: aconseguir el bon estat
ecològic de les aigües litorals i de transició, i l'autosuficiència
en la gestió dels recursos hídrics.

Al País Valencià, els emissaris submarins van abocar al mar en 2013 
195,8 milions de metres cúbics d'aigua dolça

text LACALAMANDA.COM
Dissabte 22 de Novembre, a la piscina de Vinaròs, va

tindre lloc la segona jornada de la lliga provincial de
promeses amb la participació de 147 nedadors dels
equips del CN Benicarló, CN Vinaròs, Vilareal i La Vall
mon d’aigua.

El Club Natació Benicarló va estar dirigit per Lucía Vicente.
Presentà un equip format per 35 nedadors: Raul Carbó, Óscar
García, David García, Joan Martín, Aitor Gil, Hugo Beser, Eva
Valdearcos, Marta Cheto, Sara Vea, Sara Troncho, Paula
Falcó, Laura Verge, Hugo Desir, Diego Pérez, Gerard
Labèrnia, Joan Ballester, Guillem Tomàs, Agustí Oms, Joan
Verge, David Balaguer, Óscar Balaguer, Blai Marzà, Bruno
Moliner, Henar Àvila, Noemí Verge, Maria Verge, Laia García,
Alejandra Oroian, Júlia Bueno, Joana Bel, Ainhoa Baró,
Blanca Zorrilla, Dylan Villanueva, Lucas Capafons, Isaac
Vendrell.  

Els resultats més destacats del Club Natació Benicarló
foren les victòries de Gerard Labèrnia als 50 lliures; d’Òscar
García als 100 esquena i del seu germà David García, als 200
braça.

GRAN SEGON CONTROL PROVINCIAL A CASTELLÓ 
El cap de setmana del 22-23 de Novembre, a la piscina de

la Salera de Castelló, adaptada a 25 metres, es va disputar el
segon control provincial de la temporada, el darrer en piscina
curta.

Participaren un total de 167 nedadors de 10 clubs de la
comunitat valenciana. 

L’equip del club natació Benicarló, dirigit per Myriam
Martínez, va estar format per 24 nedadors: Carlos Fuente,
Adrián Adell, David Valdearcos, Alberto Añó, Marc Vea, Pablo
Ebrí, Salva Sorlí, David Curto, Nerea Martín, Maria García,
Alicia Sorlí, Nerea Sorando, Marta Valdearcos, Clàudia
Barrachina, Irene Sorando, Gemma Rillo, Ester Segura,
Cristina García, Blanca Pérez, Marina Llorach, Gemma
Labèrnia, Bianca Beer, Lucía Piñana i Laura Jiménez.

El més destacable de la seua participació varen ser les 3
victòries d’Irene Sorando als 50,100 i 200 papallona, establint

un nou rècord del CNB als 100 i 200 papallona; la victòria
d’Ester Segura als 200 lliures, una Ester que va aconseguir
també un nou rècord del CNB als 800 lliures,  amb una marca
molt propera a la mínima nacional; el triomf de Marc Vea als
100 lliures, també molt proper a la mínima nacional; el primer
lloc de Nerea Sorando als 200 esquena; la victòria de David
Curto, als 100 estils; el primer lloc d’Alberto Añó, als 50
esquena i la primera posició de la, sempre polivalent, Clàudia
Barrachina, als 50 braça.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
TROFEU CASTÀLIA A LA PISCINA DE LA SALERA DE

CASTELLÓ 29 i 30/11/2014 

text i fotos CNB

BONES SENSACIONS A LA SEGONA JORNADA DE LA LLIGA PROMESES
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LOCAL ESPORTS

El passat dimarts, Marcelino Domingo, va felicita a
Francisco Peña Pau i Joan Arín Beltrán, que recentment
han obtingut importants èxits esportius en les seues
modalitats (caça esportiva i pesca esportiva
respectivament). Els dos tenen encara un gran futur per
davant. 

Una vegada més, el Saló de Plens de l'Ajuntament van
acollir l'acte de reconeixement oficial dels millors esportistes
de Benicarló. En aquest cas han sigut dos els esportistes
homenatjats, que recentment han aconseguit les màximes
distincions en les seues respectives categories. D'una banda,
Francisco Peña Pau, proclamat recentment i per partida
doble, Campió del Món (individual i per equips) en la modalitat
de caça pràctica, que va aconseguir amb la gossa Greta, de
la raça braco alemany. I d'altra banda, Joan Arín Beltrán, que
es va proclamar el passat mes d'octubre campió d'Espanya de
pesca sub-21 en la modalitat llançat mar-costa. 

Francisco Peña, emocionat pel reconeixement, va dedicar
a companys i familiars, i també al Club de Caçadors Sant
Huberto de Benicarló, els seus últims èxits. A més va rebre les
felicitacions del president de la Federació de Caça de Castelló
i vicepresident de la Federació de Caça de la Comunitat
Valenciana, Iván Sánchez, que va destacar la importància
dels títols aconseguits per Francisco Peña, per les dificultats

afegides que suposa viure en una província com la de
Castelló, amb una orografia poc favorable per a la modalitat
de caça pràctica. 

Per la seua banda, Joan Arín, de només 18 anys, va agrair
al Club de Pesca Esportiva Baix Maestrat de Benicarló la seua
ajuda i s'ha mostrat convençut de continuar treballant per a
aconseguir nous reptes. 

Els dos esportistes van rebre una placa commemorativa de
mans de l'alcalde, qui, juntament amb el regidor d'Esports,
José Joaquín Pérez Ollo, ha felicitat als campions i els ha
animat a continuar lluitant per a aconseguir nous èxits
esportius.

text i foto VICENT FERRER

L'Ajuntament reconeix els èxits esportius de Francisco Peña i Joan Arín,
campions del Món i d’Espanya, en caça i pesca

Després de celebrar-se la setena prova
de la Challenge de Ciclocròs de la
Comunitat Valenciana, la benicarlanda
Isabel Balaguer manté el seu liderat en la
categoria cadet després de quedar tercera
en Alcublas. Els altres components del
Club Ciclista Deportes Balaguer de
Benicarló es van classificar en la segona
posició, tant José Julián Balaguer en
Master 50, com Mar Lopez, en fèmines
junior. Finalment eixia en la prova Elite-
Sub 23, Julián Balaguer, continuant amb
la seua preparació per a la temporada de
carretera de 2015. 

El circuit va resultar molt incòmode i
alhora tècnic, amb zones de terra pols i
pedres camuflades sota, que van provocar
errades en les traçades molt fàcilment, amb caigudes
incloses. 

Classificacions 
Isabel Balaguer, 3ª en carrera i líder cadet. 

Mar Lopez, 2ª en carrera i 2ª en la general junior. 
José Julián Balaguer, 2n en carrera i 2n en la general

màster 50. 
Julián Balaguer, 6é en carrera sub 23.

text i foto VICENT FERRER

Ciclisme: Isabel Balaguer manté el liderat en la categoria cadet de la
Challenge de Ciclocròs de la Comunitat Valenciana

L’actual portaveu del grup municipal socialista,
Xaro Miralles, tornarà a ser la candidata a
l’alcaldía de Benicarló per eixa formació. Per
segona vegada, Miralles encapçalarà la llista
amb la que  els socialistes volen guanyar
l’alcaldía de Benicarló. La socialista és la primera
de les candidatures que es desvetlla a la ciutat,
que enguany comptarà també, a més de les del
Partit Popular i Compromís, amb una candidatura
de Podemos i un altra de Ciudatans. Ambdues es
presentaran per primera vegada al municipi i
estan encara en fase de confeccionar les seues
llistes electorals, tot i que diferents fonts
asseguren que ja les tenen molt avançades.  De
fet, Ciutadans podria haver-la tancat estos dies.  

text NATÀLIA�SANZ

LES PRIMERES CANDIDATURES

El taller d'ocupació 'Benicarló conserva' donarà
capacitació a 12 persones en obra i 12 en pintura,
que realitzaran tasques de manteniment en l'ermita
de Sant Gregori i el Pavelló Poliesportiu. Entre el
taller d'ocupació, el programa Salari Jove i Pla
d'ocupació conjunta, l'Ajuntament facilitarà la
creació de 36 llocs de treball.

La Conselleria d'Economia ha concedit a l'Ajuntament
de Benicarló una subvenció de 217.585 euros per a la
posada en marxa d'un taller d'ocupació destinat a 24
alumnes treballadors que duran a terme tasques d'obra
i pintura. El taller, que començarà abans del 31 de desembre
i portarà per nom 'Benicarló conserva', se centrarà en realitzar
tasques de manteniment en el paratge de Sant Gregori, com
ara la pintura de l'ermita amb un material de llarga durada o la
millora de l'entorn. A més, els alumnes treballadors també
duran a terme treballs de manteniment en el Pavelló
Poliesportiu Municipal. Juntament amb els 24 alumnes
treballadors, el taller donarà ocupació també a un director, un
auxiliar administratiu i dos monitors.

Les persones que vulguen optar a participar en aquest
taller d'ocupació hauran de tindre tindre 25 anys o més i
hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació en el
Servef, on hauran de tindre activat l'epígraf de tallers
d'ocupació. Les persones que encara no estan inscrites en el
Servef o que no tinguen activat l'epígraf corresponent, tenen
de temps fins a l'11 de desembre per actualitzar les seues
dades al Servef.

Salari Jove i Pla d'Ocupació Conjunta: 12 llocs de
treball més

Paral·lelament a la posada en marxa del taller d'ocupació,
l'Ajuntament està treballant en altres programes que
suposaran la creació de 12 llocs de treball més. D'una banda,
el programa Salari Jove, pensat per a promoure l'ocupabilitat
dels joves desocupats menors de 30 anys. En aquest cas,
l'Ajuntament contractarà quatre joves que participaran en
projectes com la posada en valor de la documentació històrica
de l'Arxiu Municipal de Benicarló o que col·laboraran donant
suport en la intervenció social amb menors i joves amb
dificultats d'integració o risc d'exclusió social. Pel que fa al Pla
d'Ocupació Conjunta de les Administracions Públiques
Valencianes, que té com a objectiu promoure la contractació
de persones aturades, l'Ajuntament contractarà vuit persones
per a l'execució de serveis de promoció del turisme,
desenvolupament cultural i promoure activitats de l'Àrea
d'Ocupació i Desenvolupament Local. En aquest programa
podrien ser beneficiaris des d'auxiliars de museus fins a
informadors turístics, peons de manteniment o personal de
comerç i màrqueting. Aquest programa s'executarà d'acord
amb una subvenció de 54.265 euros, dels quals 18.088 euros
els aportarà l'Ajuntament.

text NATÀLIA�SANZ

Benicarló posarà en marxa un taller d'ocupació per a 24 persones
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Per segona setmana consecutiva,
l'equip de la meua vida ha aconseguit
doblegar a un dels equips
considerats "grans" de la categoria.
Algú em pot dir que la setmana
passada no vam guanyar cap punt ni
vam doblegar a ningú. Això pot ser
cert si només ens guiem per la fredor
dels resultats, però si a una balança
posem totes dels circumstàncies,
guanyem nosaltres per golejada. Què
volen que els diga, apreciats lectors?
Jo m'estimo més jugar la lliga dels de
baix amb xicots del poble, que no
bufar en caldo gelat com fan, per
exemple, els dos darrers equips amb
el quals ens hem enfrontat. Perquè
com vostès comprendran,
enginyosos lectors de La Veu, un
poble com Borriol, de poc més de
cinc mil habitants, només pot
composar una plantilla amb serioses
aspiracions de pujar a base de
mercenaris del futbol. Però això és
una cosa que a mi m'importa ben
poc. Mentre hi haja algú disposat a
obrir la seua butxaca per tal de veure
el seu equip jugant a la tercera
divisió, allà ell i tot allò que vulga fer
amb els seus diners. Jo també puc pensar que hi ha coses
més importants però callo i no dic res.

Però abans de tot he de confessar que no vaig assistir al
partit en qüestió. Insalvables i molt justificables compromisos
familiars i docents van fer impossible la meua prescindible
presència al Municipal Àngel Alonso. Ja se que no tinc cap
obligació de donar explicacions a ningú de la meua vida
privada, però el papa va tindre una indisposició i no vaig tindre
més remei que fer-ne compte. La mama se'n va anar amb les
amigues a jugar al cinquet i no es va atenir a raons. Quan li
vaig dir que me n'havia d'anar al futbol, em va contestar que si
jo era bo per a anar-me'n de farra amb "eixe que diu que és
ton pare", que també ho havia de ser per a fer compte d'ell
quan vénen maldades. Això em va deixar estabornit, i la meua
capacitat de reacció es va ressentir d'una manera molt
important. Va agafar la porta i se'n va anar. Llavors no em va
vindre res més al pensament que agafar un espill i posar-me
al costat del papa per a efectuar un exercici d'empirisme tot
recordant el gran David Hume. No vaig treure cap conclusió,
així que ho vaig deixar malgrat les preguntes del papa que,
amb la veu pastosa, no feia més que demanar aigua.

Torno al tema esportiu. Com no podia ser d'una altra
manera, els de la Plana Baixa venien amb la seua
inqüestionable superioritat pel davant. Es veu que la mitja
dotzena de gols no ens l'havia de treure ningú i ells se

n'anirien als seus respectius pobles amb el lideratge a la
butxaca una setmana més. Però es van trobar al davant amb
una gent que sent els colors, que juga a l'equip del seu poble
i que el seu objectiu no és que a final de mes el pagano de torn
es grate la butxaca per tal de gratificar la seua superior
qualitat. Les ganes i l'esforç davant la supèrbia i els prejudicis.
Els nostres van saber jugar les seues armes a la perfecció, i
van treure un empat que té gust a victòria. Si volen que els
diga la veritat, només em sap mal que el segon gran beneficiat
amb aquest empat no és altre que aquell que ens va guanyar
per la mínima la setmana passada a l'últim minut del partit.
Però nosaltres hem de mirar per nosaltres i deixar que la bufa
es vaja fent cada vegada més gran. Com a més gran es farà,
més gros serà l'esclafit i de més lluny es sentirà. 

Però no només ens hem d'enfrontar amb equips que ens
multipliquen els nostre pressuposts, no. Es veu que amb això
no hi ha prou i, a més a més, ens hem d'enfrontar contra uns
senyors amb xiulet a la boca que allarguen els partits fins
l'infinit. Lo diumenge van ser sis minuts. Malgrat que és una
circumstància que fa molts d'anys que patim, no ens acaben
d'acostumar i els aficionats no acabem d'entendre.

Demà dissabte a partir de les cinc juguem un partit de la
nostra lliga contra el FB Sagunto, que ocupa el segon lloc de
la classificació si li peguem la volta a la fulla. Seria molt
interessant, inclús possible, una victòria. Esperem. 

text VICENT T.�PERIS

UN PUNT MÉS
des d'agost de 2012, quan rebia la notícia que anava a ser
una de les set que s'integraven en CulturArts. «Unes
vegades estàvem i unes altres no», explica el president del
comitè d'empresa de la Llum de les Imatges, Moisés
Alcanyís. A més de l'extinció de la fundació, Alcanyís
lamenta les maneres: «Hem demanat durant molt temps
reunions amb les conselleries d'Hisenda i Cultura i mai hem
rebut cap resposta». La incertesa ara és saber què va a
passar amb els 36 treballadors que té actualment la
fundació en la nòmina —26 restauradores i 10
d'administració—. «No sabem què passarà ara. La majoria
estem aquests dies de vacances, pel que començarem a
reunir-nos, suposo, quan ens anem reincorporant», explica
Alcanyís, qui assegura que compten amb el suport
d'ajuntaments i arquebisbats, entitats que també formen part
del patronat de la fundació. 

PATROCINI PRIVAT
A finals del passat any, el patronat de la fundació feia

pública la seua intenció d'emprendre la recerca de
patrocinadors privats per a poder mantenir la seua activitat,
que es reconvertiria per a dedicar-se a projectes de
restauració i conservació patrimonial específics. Aquest
anunci es feia després que la Generalitat Valenciana
comunicara que no podia mantenir l'aportació que venia
atorgant a l'organisme cultural. Ara la llei, ho posa per escrit
i sentencia de mort la fundació. Llavors, la Conselleria de
Cultura, va adduir que en l'actual conjuntura de crisi,
l'administració «no pot seguir el ritme d'inversió que ha
vingut realitzant» i que, per exemple, per a l'última edició
d'aquesta mostra, Pulchra Magistri, ha suposat una partida
de més de 4 milions d'euros. Així, segons la llei, la fundació
no rebrà ni un euro més per part de la Generalitat i procedirà
a la seua extinció com a tal aquest mateix any, una vegada
es done per conclosa l'exposició actual. «La fundació no té
perqué dissoldre's, el que diu la Generalitat és que no pot
seguir fent l'aportació econòmica d'aquests anys, pel que
l'estructura tampoc pot ser la mateixa», van concloure des
de Cultura. 

15 ANYS DE TENIR CURA DEL PATRIMONI 
La Fundació de La Llum de les Imatges, creada a l'any

1999, a iniciativa de la Generalitat, va nàixer amb l'objectiu
de recuperar, intervenir i difondre el patrimoni històric-artístic
valencià. Segons fonts de l'entitat, la seua activitat es xifra
en unes 2.680 obres restaurades, entre béns mobles,
pintures, escultures, orfebrería, teixits i documents, i
patrimoni artístic «in situ» en els edificis intervinguts, com
pintures al fresc, decoracions escultòriques, retaules o
claus. La Generalitat assegura a més que, a través de La
Llum de les Imatges, ha invertit més de 93 milions d'euros,
en aquestes campanyes de recuperació patrimonial, en les
quals han participat 929 restauradores, 159 arquitectes i
enginyers, 42 arqueòlegs i més de 500 historiadors. Les
exposicions organitzades, en les quals s'han mostrat els
béns restaurats, han estat visitades per més de 3.500.000
de persones, segons les mateixes fonts. A més, durant els
períodes de vigència de les mostres s'han realitzat tallers
didàctics en els quals han participat més de 350.000 usuaris,
des de grups d'escolars a universitaris i adults. En 2009, la
Llum de les Imatges va rebre el premi Europa Nostra, en la
categoria de dedicació a la conservació del patrimoni per la
seua labor en la «enorme quantitat de béns mobles i
immobles restaurats»; i pel seu treball de difusió mitjançant
«els tallers didàctics, les exposicions i les publicacions».

La Fundació de la C. V. La Llum de les Imatges la
gestiona un Patronat, que és l'òrgan de govern,
representació i administració. Els membres del Patronat són
la Generalitat Valenciana, l'Arquebisbat de València, la
Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana, el Grup Iberdrola, Bancaixa, la Fundació
Generalitat Valenciana-Iberdrola, Radiotelevisió
Valenciana (RTVV), els ajuntaments de València, Castelló,
Alacant, Sogorb, Orihuela, Sant Mateu, Xàtiva, Borriana,
Vila-real, Alcoi; les diputacions provincials de Castelló,
València i Alacant, i els bisbats de Sogorb-Castelló, d'Oriola-
Alacant i de Tortosa.

ve de la pàgina anterior
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La Llum dels Imatges va tancar diumenge passat  les
seues portes a Vinaròs, Benicarló, Culla i Catí. Mes de
100.000 persones han passat per aquestes exposicions
durant quasi un any. Aquesta cita ha suposat
l'esdeveniment cultural més important celebrat en els
quatre municipis en els últims anys. Les esglésies de les
poblacions que han estat seu de la mostra tornaran a
obrir-se al culte amb normalitat el pròxim gener.

El portaveu de Compromís, Enric Nomdedéu, ha sol·licitat
a la Diputació de Castelló que perllongue i prorroguen les
exposicions de la «Llum de les Imatges» de Culla, Catí,
Vinaròs i Benicarló «donat els bons resultats econòmics
generats a establiments de la zona i la generació d'activitat
econòmica generada en l'interior per aquesta proposta
cultura». 

Nomdedéu, conscient que es tanca aquest cicle expositiu,
ha manifestat que «l'ideal seria realitzar les gestions
oportunes per a prorrogar-lo durant l'hivern, amb l'objectiu de
compensar amb les visites de l'exposició la reducció de
visitants que es produeix a l'hivern en l'interior i nord de
Castelló». El portaveu de Compromís subratlla que la Llum
de les Imatges ha generat 25 ocupacions directes i ha
propiciat l'augment de facturació de nombrosos
establiments. Tot i això, dilluns a primera hora començaven
les tasques de desmuntatge de la seu benicarlanda. Potser
perquè ni l’alcalde de Benicarló ni cap dels polítics del nostre
ajuntament s’ha preocupat perquè la mostra estigués oberta,

encara que sigués, fins després de Nadal, de manera que es
veta augmentada la presència de turistes durant més temps.
Tot i que aquesta dada contrasta amb altres informacions,
almenys a Benicarló, que indicaven que a molts
establiments, principalment de la contornada de Sant
Bartomeu, el fet de tenir la Llum de les Imatges oberta, en
comptes de l’església, amb les hores de culte corresponents,
havia fet baixar de manera ostensible el moviment de
persones a la zona i als seus locals. Al final, la Llum passarà
al record com un altre esdeveniment passat sense haver
estat aprofitat al 100%. 

PORTES TANCADES TAMBÉ PER A LA FUNDACIÓ
I amb el tancament de portes de Pulchra Magistri, tanca

també la fundació que la va fer possible. Era la crònica d'una
mort anunciada. Després del tancament de RTVV, la
Fundació de la Llum de les Imatges també anirà de dol. Serà
al llarg d'enguany, i en funció d’allò disposat en la llei
d'Acompanyament dels Pressupostos, publicada en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, a finals de 2013. El
document no deixa lloc a dubtes: «La Fundació de la
Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges conclourà en
l'exercici 2014 la seua activitat ja programada, sense que per
part de la Generalitat i el seu sector públic es financen noves
línies d'activitat de la fundació, es va acordar la seua extinció
de conformitat amb la normativa vigent en matèria de
fundacions». La citada norma no dedica ni una paraula més
al que va ser  un dels projectes culturals més destacats del
Consell, des de la seua creació en 1999. 

La incertesa en la fundació i la seua continuïtat surava

text REDACCIÓ

La Llum dels Imatges va tancar diumenge 
passat  les seues portes a Benicarló

JUVENIL “A” 0 ACERO “A” 1

Massa càstig per als nostres jugadors, que van perdre el seu partit
contra el colíder de la categoria en el minut 93 i de penal!!! en un partit
dels que fan afició i en el que van merèixer millor sort, pel seu esforç,
per la seua lluita i pel seu gran joc. Un temps per equip, en el primer
els valencians van eixir amb la convicció clara d’emportar-se la
victòria, però es van trobar amb un equip molt ben plantat en el terreny
de joc, i el seu domini amb prou faenes generà situacions clares de
gol. En la segona meitat els de Morilla i Chefe van eixir a per totes i
van tancar al seu rival en el seu camp, però la falta de punteria en els
metres finals els privà de rematar una gran faena. Unes vegades la
gran actuació del porter visitant i en unes altres el pal, quan a la
graderia ja es cantava gol, van ser obstacles insalvables en una
matinal de gran futbol. Quan el mal menor per als nostres anava a ser
un punt d'or, arribà l'última jugada del partit que va suposar el gol dels
blavers, l'àrbitre va xiular penal per unes mans clares dins l'àrea
després d'un error en cadena de la defensa, Alexis aturà en primera
instància el llançament del davanter però el rebuig va caure de nou als
seus peus i aquest ja no desaprofità l’avantatge, aconseguint els tres
punts per al seu equip.

ALQUERIES 0 CADET “A” 5 

Paul (2), Sergi, Juanvi i Raúl 

Important victòria del nostre CADET A en un partit que va dominar
de principi a fi i que els permet sumar tres punts més per a seguir
creixent com a equip i afrontar amb major tranquil·litat les pròximes
jornades davant rivals importants de la part alta de la classificació. Els
locals, tancats en el seu camp, van aguantar l’empenta inicial, però els
jugadors de Jaico no es van desesperar i amb l'argument de sempre,
joc i circulació ràpida de pilota, anaven generant situacions clares de
gol. En una d'elles arribà el primer i millor gol de la matinal, en
aconseguir rematar de xilena, Sergi, i allotjar la pilota en la xarxa, un

autèntic golàs. En la segona meitat al bon joc se li sumà la profunditat
en atac i els gols van anar caient, encara que perdonaren més del
necessari, el segon obra de Juanvi tallava qualsevol possibilitat de
reacció local, després Paul en dues ocasions i Raúl tancaven el
compte golejador.

ALQUERIES 2 INFANTIL “A” 5 

Iker Ferrer (2), Xavi, Mateu 

La classificació dels dos equips en la zona alta de la classificació
feia presagiar un gran partit de futbol i la veritat és que el duel no
defraudà ningú. Van eixir els jugadors de Monty i Víctor amb la lliçó
apresa, domini del joc a través de la possessió de la pilota i pressió
alta, açò va suposar que les primeres ocasions de gol sigueren
nostres, no obstant açò, van ser els locals els que en la seua primera
aproximació a la meta defensada per Ramón aconseguirien obrir el
marcador. Amb l'1-0, lluny d'enfonsar-se els nostres van redoblar
esforços i en poc més de 10 minuts li van donar la volta al lluminós,
amb gols d'Iker Ferrer i Xavi, poc ens va durar l'alegria doncs en un
parell de minuts els locals aconseguirien la igualada arribant el
descans. L'inici del segon acte va ser un calc del primer amb un
INFANTIL A decidit a emportar-se la victòria davant un ALQUERIES
que es va replegar en el seu camp confiant les seues opcions a una
possible contra, però prompte arribaria el desenllaç, corria el minut 40
de partit quan Iker Aguilar afusellava al meta local avançant al nostre
equip 2-3. Quasi sense temps per a celebrar el gol arribaria el 2-4,
obra d'Iker Ferrer després d'una altra cavalcada per la banda i d'un
gran assistència d'Alejandro. A partir d'ací els locals van patir de valent
per a capejar el vendaval de joc i ocasions de gol del nostre equip,
que va tornar a pecar de falta de punteria, fins que en el tram final del
partit un xut de Mateu des de fora de l'àrea es colava per l'esquadra i
fent pujar el 2-5 al marcador. La victòria no va poder ser del tot
redona, doncs en el tram final del partit i en una jugada fortuïta va
caure lesionat Jeremy, important baixa per al nostre equip durant un
mínim de dos mesos en fracturar-se el radi. ÀNIM JERE QUE
PROMPTE ET TORNAREM A VEURE!!!!

text VICENT�FERRER

Crònica dels partits disputats pels equips del Benicarló Base Futbol
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Després de l'èxit aconseguit en els Campionats
d'Espanya, que van finalitzar la passada setmana, a
Castelló, l'entrenadora del Club Mabel Benicarló, Manola,
Belda, va comentar l’èxit obtingut.

Dos campionats i un tercer lloc han sigut un nou èxit per a
Manola que ens va indicar, “ha sigut una gran satisfacció
perquè els tres conjunts que presentàvem es van poder fer la
foto en el podi, que d'alguna manera és, en resum, la
recompensa del treball que venent fent dia a dia les xiquetes,
per la il·lusió i l'esforç que posen. Per la qual cosa estar al podi
és per a elles una gran recompensa i una gran satisfacció per
al club”. 

Li preguntem si les cadets ho van tenir més difícil en aquest
campionat, “les cadets del Campionat d'Espanya Base van
competir amb més d'un centenar de conjunts, per la qual cosa
les jutges les deuen avaluar en dos dies, amb el que les
referències es perden a l'hora de puntuar i damunt les meues
gimnastes van actuar les penúltimes i quan en el dia anterior
van haver-hi notes molt altes. Per a nosaltres era un repte el
campionat amb aquestes xiquetes, que pogueren estar
competint merescudament amb un exercici molt bonic, que
van executar amb exactitud, per la qual cosa crec és molt
meritori per a elles acabar terceres davant tants equips, amb
conjunts més consolidats”. 

Després del bronze assolit el dissabte al matí, a la
vesprada els equips aleví i infantil van acabar en el més alt del
podi, “per la vesprada la competició era diferent, era la Copa
d'Espanya nivell absolut, on van participar les millors de cada
comunitat, que es tornaran a trobar al desembre en el
Campionat d'Espanya a celebrar a Saragossa amb altres
equips, atés que en la Copa d'Espanya sols participen les que
han guanyat l'autonòmic en cadascuna de les categories. El
Mabel es va guanyar arribar a aquesta Copa en el passat
autonòmic amb clara diferència sobre les segones, i el
dissabte els seus exercicis, que durant moltes setmanes han
estat treballant, les van fer pujar al més alt del podi”. 

A Saragossa serà més difícil per presentar-se més equips,

i alguns que no van guanyar el seu autonòmic, segur que
podrien donar millor rendiment, “sí, però se suposa, entre
cometes, que a Castelló van estar les millors de cada
comunitat, però sempre cap la possibilitat que un equip
tinguera algun problema en la classificació i els isca millor.
Amb tot, dir-te que el nivell és cada any més alt, per la qual
cosa el nostre repte és cada any més difícil, però en l'esport
és bo tenir sempre majors reptes, la qual cosa fa que les
gimnastes se superen una mica més”. 

Teniu poc temps per a celebrar aquests èxits, perquè els
equips han de reprendre els entrenaments per a Saragossa,
“sí, però avui no, tenen festa per a celebrar-ho amb els seus,
però el dilluns tornen als entrenaments, amb un nou objectiu
que van a afrontar amb major il·lusió si cap, als quals se
sumarà a Saragossa l'equip junior, que amb la baixa de Lia
Rovira, que forma part de l'equip de la Federació i està en el
CAR de Madrid. En l'autonòmic vam haver de recórrer a una
altra gimnasta i malgrat açò quedem subcampiones, el que les
permetrà estar en la capital aragonesa, i espero que els vaja
molt bé als tres equips”. 

Una cosa està clara, un club de Benicarló, amb 30.000
habitants, li pot a uns altres de València i Alacant, amb majors
recursos de tot tipus, i no és casualitat, són 30 anys forjant
Campiones d'Espanya, ella, Manola Belda i la seua filla
Blanca López, o el que és el mateix, experiència i innovació.

text i foto VICENT FERRER
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