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El dinar de germanor que la Coral Polifònica
Benicarlanda va organitzar per a celebrar Santa
Cecília, també va servir per a presentar a la nova
representant de l’associació. 

El passat diumenge 23 de novembre, i dins de les
celebracions de Santa Cecília, el president de la Coral
Polifònica Benicarlanda, Leroy Ariza, va acomiadar
Nazaret Villanueva Burriel com a dama 2014 i va agrair-li
la implicació que ha mostrat amb la coral durant aquest
temps. Nazaret, visiblement emocionada, va ser
l’encarregada de posar la banda a la jove que serà la
dama durant aquest pròxim any: Maria Foix Añó. Maria,
filla i néta de coralistes, va mostrar-se molt feliç per aquest
nomenament i va dedicar unes paraules d’agraïment a tots
els presents. A més a més, Maria s’havia estrenat el dia
abans com a directora de la nova secció infantil de la coral:
la Coral Bovalar. 

text REDACCIÓ

MARIA FOIX, NOVA DAMA DE LA CORAL



EL TEMA

pàgina 2  la veu de Benicarló 

ESPORTS

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 19

A cinc mesos escassos de la celebració de les
eleccions municipals, les formacions polítiques
comencen a moure fitxa. Si la setmana passada
desvetllàvem que Xaro Miralles tornarà a encapçalar la
llista dels socialistes, aquesta ens arriben notícies de
dos formacions noves: Ciudadanos i Podemos, totes
dos, com agrupacions d’electors. Cap de les dos han
passat encara per este tràmit democràtic a la nostra
població, pel que són tot un misteri. I un repte cap les
formacions ‘clàssiques’ com PP, PSPV, o Compromís.
De fet, tal i com analitzarem, les dos noves formacions
són hereves en part d’aquestes ja que alguns dels seus
candidats venen d’estos partits. Podem ser ciutadans?
No ho sabem. Del que sí estem convençuts és de que
viurem (si tots estan alerta i al lloc que han d’estar) una
de les campanyes electorals més interessants dels
darrers anys. Repetim. Si tots saben jugar atés que hi ha
molt en joc. 

CIUDADANOS DONA A CONÉIXER LA SEUA
AGRUPACIÓ

Després de celebrar diverses reunions de treball,
divendres passat 28 de novembre es va constituir
l'Agrupació Local de Ciudadanos de Benicarló, en un acte al
que van assistir un bon nombre d'afiliats. Després de la
constitució es va procedir a l'elecció, mitjançant llistes
obertes on tots els afiliats eren electors i elegibles, a l'elecció
de les nou persones que van a conformar la Junta Directiva

de l'Agrupació. El resultat va ser el següent.  Coordinador:
Benjamí Martí Secretaria/Tresoreria: Alejandro García i
Yolanda Pitarch Responsables Comunicació: Gregorio
Segarra i Yolanda Pitarch Política Municipal: Juanjo
Cornelles, Paco Vallés i Juan Edo Responsables Ciutadania:
Manolo Roca i Juan Manuel Salvador 

Tan sols 24 hores després de l'elecció, la Junta Directiva,
en la seua primera reunió, va acordar, entre altres
assumptes d'índole burocràtic, començar immediatament a
treballar amb un objectiu primordial: retornar la il·lusió i
l'esperança als ciutadans de Benicarló. Com va dir Víctor
Hugo i tantes vegades repeteix el fundador del partit, Albert
Rivera: “Res és més poderós que una idea a la qual li ha
arribat la seua hora”. Des de Ciutadans de Benicarló estem
convençuts de tenir la idea i que a Benicarló també li ha
arribat l'hora de conèixer-la i compartir-la.

LA RAÓ DE CIUDADANOS
C's presentarà candidatures entre 400 i 500 municipis

espanyols A les pròximes eleccions municipals, en el marc
de l'estratègia d'expansió del partit en la resta de l'Estat,
segons va anunciar el seu líder, Albert Rivera. "Volem cobrir
totes les capitals de comarca, les capitals provincials i les
principals ciutats de Catalunya". Això suposa doblar el
nombre de candidatures a Catalunya, tenint en compte que
en els últims comicis C's es va presentar entre 50 i 60
poblacions: "Potser no podem arribar a totes parts, però ens
podrà votar el 90% de la població". 

La seua formació coMPta actualment amb 6.300 militants
en tot l'Estat, dels quals 2.000 es troben a Catalunya, segons
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PODEM SER CIUTADANS?

Mínima nacional d’Ester Segura als 800 lliures i una
doble medallista, Irene Sorando, als 100 i 200 papallona

El cap de setmana del 29-30 de Novembre, a la piscina
olímpica de la Salera de Castelló, amb marcador electrònic, es
va disputar el, cada cop més prestigiós, trofeu Castàlia.

Havien inscrits un total de 546 nedadors de 40 clubs de tota
Espanya. 

L’equip del club natació Benicarló, dirigit per Myriam
Martínez i Lucía Vicente va estar format per 23 nedadors:
Carlos Fuente, Adrián Adell, Alberto Añó, Marc Vea, Pablo
Ebrí, David Curto, Víctor Montserrat, Javier Marzà, Maria
García, Nerea Sorando, Marta Valdearcos, Clàudia
Barrachina, Irene Sorando, Gemma Rillo, Ester Segura,
Cristina García, Blanca Pérez, Gemma Labèrnia, Laura
Jiménez, Noemí Anta, Carla Fresquet, Meritxell Sospedra i
Ariadna Coll.

El més destacable de la seua participació varen ser la
mínima nacional d’estiu als 800 lliures d’Ester Segura, que és
nou rècord del CNB (9.47.55 E) i les 2 espectaculars medalles
d’Irene Sorando amb nous rècords del CNB (bronze als 100
papallona (1.09.18 E) i plata als 200 papallona (2.32.84 E).

Molts nedadors milloraren marca personal i altres
estigueren prop. 

Els nedadors del club van afinant el seu estat de forma de
cara a la propera copa autonòmica de clubs on tindran
l’objectiu de pujar a primera divisió.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
TERCERA JORNADA DE LA LLIGA PROMESES A

BENICARLÓ 14.12.2014

text i foto CNB

GRAN ACTUACIÓ DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ AL TROFEU CASTÀLIA 
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Quan el senyor director gerent d'aquesta gran publicació
em va proposar substituir els que abans omplien aquesta
pàgina, vaig pensar que no era jo la persona més indicada. El
meu desconeixement del futbol local era absolut. Però vaig
acceptar el repte perquè un bon periodista ha de saber fer de
tot i no es pot negar a res del que li proposen. Llavors vaig
començar a pujar al camp, que he de reconèixer que només
coneixia per referències i perquè de vegades sentia parlar
d'ell. Em costava entendre el que veia al camp. No entenia res.
Però poc a poc, em va anar entrant allò que es diu "lo cuquet".
Cada setmana m'agradava més anar a vore a l'equip del meu
poble. Si al principi tot m'era indiferent i només pujava a cobrir
l'expedient, poc a poc vaig deixar de vore el futbol com un
estrany. Començava a gaudir amb el meu equip. Llavors va
vidre la gran crisi. Un senyor que fumava grans cigars i que
havia d'estar quatre anys, va fer allò que s'anomena una
espantada i va deixar l'equip. Am ell, se'n van anar gairebé tots
els els seus col•laboradors. Es veu que la cosa va arribar a un
extrem crític, i l'equip estava més prop de desaparèixer que de
començar la temporada. Jo vaig seguir aquests
esdeveniments amb gran preocupació perquè jo era aficionat i
seguidor del Benicarló. Quan tot semblava perdut, van
aparèixer un grup de persones, vinculades amb el Benicarló
Base Futbol, que van formar una gestora. Aquesta junta, amb
el suport del cos tècnic i dels jugadors, va tirar endavant amb
dues premisses clares: austeritat i jugadors de casa.

Llavors vaig vore que les coses es van començar a fer bé.
L'equip es va omplir de xicots del poble, il•lusionats per jugar
a casa. Els resultats no importaven, ja que l'objectiu no era
altre que salvar la categoria. Quin goig! Setmana rere setmana
els nostres jugadors s'ho deixaven tot al camp. Es notava que
sentien els colors i el compromís amb l'equip del seu poble era
total. Jo em vaig aficionar encara més al meu equip. Els
aficionats responien. El camp amb major afluència
d'espectadors de la categoria. Però sempre amb els peu a

terra, sabent el que tenim i on podem arribar. Lluny
d'aventures temeràries que tots sabem on ens han portat
temps enrere. Es va acabar la temporada amb l'objectiu
aconseguit. A més a més, van debutar alguns jugadors de
l'equip juvenil amb molt bones actuacions. La feina ben feta
donava resultats. Per a mi, l'exemple més emotiu va ser quan
a un programa esportiu comarcal, el presentador li va
preguntar a un xiquet del futbol base que a quin jugador es
volia semblar de gran. Lo xiquet li va contestar "jo vull ser com
Pitu". Se'm va posar la pell de gallina.Com no he d'estimar
aquest club? On puc trobar major satisfacció?

Acaba la temporada i la gestora es converteix en junta.
Pedro Baca agafa les regnes de l'equip amb les idees ben
clares. Un pressupost realista, una plantilla apanyadeta i un
entrenador del poble. Allò que es diu en la línia. La
conseqüència més immediata de tot plegat és que l'equip
segueix portant al camp una respectable quantitat d'aficionats
que se senten identificats amb allò que representa el seu
equip. A més a més, els jugadors se senten identificats amb
l'equip, i se'ls nota l'afició. Si, ja sé que s'han perdut partits
jugant malament, però tampoc se'ls pot demanar més. Jo cada
dia soc més aficionat, m'agrada el que veig i me'n xalo d’allò
més. Què més puc demanar?

Potser algun lector estiga esperant una reacció meua a allò
que està passant a l'equip del poble del costat. Però no, no
penso fer llenya de l'arbre caigut ni furgar a la nafra d'una irreal
planificació. Jo no soc qui per a jutjar a ningú. Tampoc diré que
potser la salvació els podria vindre de la mà del senyor que
fuma grans cigars. No, no diré res d'això. La meua esportivitat
em diu que nosaltres no hem de mirar què fan els altres,
perquè ho estem fent molt bé.

Diumenge passat no vam passar de l'empat a un al camp
d'Estivella davant el Sagunt. Vam perdonar molt i això ens va
costar dos punts. Però no passa res. Hem de seguir la línia. 

Demà dissabte, a partir de les cinc de la tarde, juguem
contra l'Alcora, equip que també juga la nostra lliga. Allà
estarem.

text VICENT T.�PERIS

ANEM SUMANT
fonts del partit. Rivera ha negat que es
donen episodis de transfuguisme en els
casos recents de representants locals
que, per "decepció", han abandonat PP
i PSC i s'han passat a C's, perquè a
aquests se'ls obliga a deixar les actes
del partit.

...ELS DECEBUTS
Crida l’atenció que Rivera negue

casos de canvi de jaqueta a C’s, quan a
la junta de Benicarló hi ha noms més
que coneguts. Algun d’ells fins i tot ha
arribat a afirmar de l’actual alcalde que
“és el millor alcalde del món”. Què ha
passat? , s’han canviat a un altre partit, potser perquè el
Partit Popular, del que tantes lloes han cantat (cadascú que
s’ho agafe com vulga),  no ha sabut donar resposta a les
seues necessitats i ara, les busquen en un altra formació.
Caldrà estar atents a la seua candidatura, perquè és una de
les que potser li furte vots al Partit Popular, si éste no és
capaç de fer rodar els caps necessaris i treure els papers
que fan falta per tombar-los. 

DUES CANDIDATS A LA LLISTA DE PODEM
Mal comencem si abans de sortir ja patim de bicèfalia

aguda. Podem Benicarló va celebrar la seua assemblea
constituent. La cita va servir per a presentar les candidatures
a secretari general i Consell Ciutadà del cercle municipal. La
formació inicia d'aquesta forma un procés constituent que
finalitzarà el 2 de gener del 2015, quan es coneixerà
oficialment la candidatura. De moment dues persones han
presentat les seues propostes: Enric Moya i la jove
benicarlanda Anaydée Huete. La candidatura de Anaydée
Huete està protegida per la presentació de sis persones a
Consell Ciutadà, sota el nom «És el moment per Benicarló».
Sergio Colom, David García, Paco Medinilla, Clara Ebrí,
MºJosé Miravet y Amparo Vallés conformen la llista. Per la
seua banda, Enric Moya donarà a conèixer els noms de les
persones que integraran la seua candidatura en els pròxims
dies, ja que el termini oficial per a presentar les llistes acaba
el 6 de desembre. D'altra banda, Anaydée és una de les
quatre portaveus del Cercle de Benicarló i en l'assemblea va
anunciar que cedia el càrrec de portaveu per a evitar
interferències entre la seua candidatura i la representació
neutral d'aquest cercle.

SEMBLA QUE NO PODEM
Els està costant arrancar, tot i tindre els mitjans de

comunicació de cara. Però en este cas i contràriament al
que passa en C’s, Podem es nodreix de gent pràcticament
desconeguda en el món de la política. Els únics elefants
polítics són Enric Moya, provinent del desaparegut Bloc, el
qual va encapçalar, i després de la seua renuncia sobtada, i
Pedro Martínez, que va arribar també a encapçalar la llista
de Esquerra Unida.  No hi ha més. Això potser bo per un
costat, pel fet que no tenen cap llençol perdut en la bugada,

però la inexperiència també pot ser un ‘handicap’ per a esta
nova formació que, realment, no té res a perdre amb la
presentació de la seua candidatura. Però la pressió social i
mediàtica que hi ha damunt la formació també pot jugar en
contra d’ells. De fet, Podemos ha anunciat aquest dilluns la
convocatòria d'una gran mobilització per al pròxim 31 de
gener a Madrid amb la intenció de comprovar el suport
ciutadà amb el qual compta el partit, segons ha anunciat en
roda de premsa el seu portaveu, Rafael Mayoral, després de
l'última reunió del consell de Coordinació (el nucli dur de
Pablo Iglesias). La manifestació tindrà lloc en plena
precampanya per a les autonòmiques i municipals del mes
de maig, a només tres mesos de la cita amb les urnes. A
aquesta concentració està convidada "tota la ciutadania", ha
indicat Mayoral. "Volem fer una crida la majoria social, és
una invitació a la gent que vol apostar pel projecte de
Podemos en aquest país", ha assenyalat el portaveu. "Haurà
gent de la societat civil que es vulga incorporar a aquest
procés i participar de la mobilització", ha afegit. "És una
ocasió per a qui, a dia d'avui es troba identificat amb
Podemos, tinga l'oportunitat de vindre a Madrid i posar sobre
la taula aqueixa voluntat cap al canvi democràtic per
aconseguir millorar les condicions de vida de la gent", ha
subratllat Mayoral.

l el partit vol contrarestar així les acusacions que sols té
presència en les tertúlies televisives: "Volem comprovar el
suport que tenim al carrer", ha indicat Mayoral. "S'està
posant molt en qüestió el nostre projecte i de vegades fins i
tot s'identifica única i exclusivament amb la gent que estem
eixint en els mitjans. Nosaltres creiem que hi ha importants
sectors de la població que aposten per aquest projecte i
volem que hi haja un espai on puguen expressar-lo", ha
remarcat Mayoral. 

ve de la pàgina anterior
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LOCAL ESPORTS

Els equips de la província de Castelló s'han convertit,
aquest cap de setmana, en les sorpreses positives de la
competició del XXVIII Campionat Edicom de Galotxa,
“Trofeu Edicom”. 

De moment tres són els equips que estaran en les finals.
Onda i Benicarló, que van remuntar les seues eliminatòries i
s'han classificat en l'últim moment. El Club de pilota d'Onda
tindrà dos equips després de completar un gran any, ja que els
seus equips han rendit a gran nivell. En segona categoria,
l'equip d'Onda va remuntar davant l'equip de Caixa Popular la
Pobla de Vallbona B, després del resultat de l'anada, 70 a 50.
El seu rival serà el jove equip d'Algimia A. En el trinquet de
Vilamarxant, van guanyar per 45 a 70. L'Arreal·li Bona de
Benicarló en tercera A, ha remuntat en el desempat, en una
eliminatòria molt igualada amb Torrent B. En l'anada, va
guanyar l'equip de Benicarló, per 65 a 70. En el trinquet
Salvador Sagols de Vila-real, han perdut per idèntic marcador,
65 a 70, però en el desempat han aconseguit passar a la gran
final. El seu rival eixirà de l'eliminatòria que enfronta a l'equip
de Castelló de la Plana contra Massalfassar. En l'anada van
guanyar els de Castelló, per 40 a 70.  En tercera categoria B,
jugaren la final Onda C contra Torrent D. En la màxima
categoria jugaren els equips més forts de la competició la
Pobla de Vallbona A contra Manises B o Llíria A, que jugaran
al trinquet de Manises.  Les finals de trinquet de el CXXVIII
Trofeu Edicom de galotxa, es disputaran en el trinquet de la
Ciutat de la Pilota de Montcada, el pròxim 6 de desembre. 

Primera categoria: 
Caixa Popular Pobla A, contra el guanyador de

l'eliminatòria de Caixa Popular Manises B-CPV Lliria A. 

Segona categoria: 
CPV Algimia A-CPV Onda A 

Tercera categoria A: 
Arrea·li Bona Benicarló contra el guanyador de

l'eliminatòria Bar Poli Massalfassar I-CPV Castelló Plana. 

Tercera categoria B: 
Trinquet Torrent D - CPV Onda C.

text i foto VICENT FERRER

Pilota Valenciana: 
Benicarló i Onda sorpreses en les finals de l'Edicom, en trinquet

Diumenge de matí, sota una persistent pluja, es va
disputar el VI Duatló Basiliscus Benicarló, en el qual van
prendre l'eixida un centenar de valents que, desafiant a
les males condicions, van deixar constància que són uns
esportistes de peus a cap, per la qual cosa es deu
aplaudir tant als guanyadors com als que van tancar la
classificació. La prova puntuava al Campionat Autonòmic
de Duatló Cross 2014. 

La forta pluja caiguda en les últimes 48 hores va deixar el
circuit entollat en els trams plans i amb perill en les zones de
desnivell, sobretot per al tram amb bicicleta, i fins i tot es va
arribar a pensar a suspendre-la, provocant que diversos
participants no prengueren l'eixida. No va haver-hi sorpreses i
els primers a acabar els primers 6 quilòmetres en carrera, van
mantenir pràcticament la seua posició en prendre la bicicleta,
el punt d’on s’agafava es va hever de canviar d'ubicació per
culpa de l'aigua, però el canvi en el segon lloc en homes del
local Daniel Ramia, després de les dues voltes al circuit per a

sumar 25 quilòmetres més. En la tercera part, de nou carrera,
aquesta vegada 4 quilòmetres fins a la meta instal·lada al
costat de l'Ermita de Sant Gregori, on es va imposar l'il·licità
José Carlos Núñez, entrant com tots, xopat d'aigua i fang com
tots els participants. La primera dona va ser l'alacantina
Esther Alfonso, l'única que va aconseguir baixar de les dues
hores. 

text i foto VICENT FERRER

Malgrat la persistent pluja es va disputar el VI Duatló Basiliscus Benicarló

Benicarló es prepara per a viure una nova edició de
L’Estel del Collet, Nadal a Benicarló. Per dissetè any
consecutiu, es representarà el conte escrit per Jaume
Rolíndez per anunciar l’arribada del Nadal a Benicarló. En
esta ocasió, serà el dies 13 i 14 de desembre, a l’Auditori
Pedro Mercader de Benicarló. Dissabte 13 la
representació serà a les 21h., mentre que diumenge la
màgia de l’estel inundarà l’escenari a partir de les 19h.

Amb este motiu, l’associació cultural encarregada de posar
en marxa l’eesdeveniment ha anunciat que en breu es

posaran a la venda les entrades per poder gaudir de
l’espectacle. En concret, serà a partir de  dimecres 3 de
desembre quan es els socis de l’entitat puguen adquirir de
forma anticipada la seua entrada al Centro óptico Eva Marín.
El públic en general, podrà fer-ho des de dimarts  9 de
desembre al mateix punt de venda. Serà el passaport que els
permetrà gaudir d’una nova representació d’este clàssic que
any rere any es reinventa per sorprendre als espectadors.
Enguany ho farà amb nous personatges i escenes, creats per
aportar major benicarlandisme a la representació. L’Estel del
Collet, a punt d’arribar a la seua majoria d’edat, demostrarà
enguany que està més viu que mai, amb ganes de fer gaudir
al seu públic incondicional i a tots els qui per primera vegada
s’apropen a vore-ho. Feliç Estel 2014. 

text EDC

L’Estel del Collet

Benicarló optarà a diferents subvencions europees gràcies
a la intermediació de la conselleria d'Hisenda. El seu màxim
representant, Juan Carlos Moragues, es va traslladar aquesta
setmana a la ciutat “per a explicar als representants del
consistori els nombrosos programes que estan a punt
d'engegar-se”. Armat amb la guia que ha editat la Unió
Europea, va posar damunt de la taula els diferents programes
i subvencions als quals Benicarló, com a ciutat de més de
20.000 habitants, pot optar. “Són fons que permetran una
inversió que repercutirà en l'augment de la riquesa en la

població i que suposa un valor afegit a la localitat”, va
assegurar el conseller. En el paquet d'ajudes hi ha programes
destinats “a potenciar el desenvolupament urbà sostenible i
l'eficiència, a més de diferents projectes LIFE d'inversió
mediambiental i programes d'intercanvi com l’ERASMUS” als
quals també poden optar els més joves. Moragues va tendir la
mà de l'administració autonòmica “ja que la nostra
predisposició a ajudar a aquest municipi és positiva”. Per la
seua banda l'alcalde, Marcelino Domingo, va agrair la
informació i va anunciar que “estudiarem totes les propostes i
decidirem a les quals anem a optar una vegada les coneguem
a fons”.

text REDACCIÓ

SUBVENCIONS
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ESPORTS LOCAL

Benicarló ha celebrat el Dia
Internacional de les Persones amb
Discapacitat amb la lectura d'un
manifest conjunt que reivindica la
igualtat de drets i i condicions de tots
els éssers humans i aposta pels drets
a l'educació, al treball i a la
participació en les activitats
quotidianes com a via principals vies
d'integració social.

El grup de treball de persones amb
discapacitat del Consell Municipal de
Benestar Social (integrat per Afanies
Benicarló, Centre Ocupacional IVAS
Maestrat, Residència El Collet,
Residència Sant Francesc, Cocemfe
Maestrat, AFARE, Ateneu Benicarló, Amay, OACSE i Àrea de
Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló) ha organitzat
els actes centrals del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, que s'han centrat en la lectura d'un manifest
conjunt per reivindicar els drets de les persones amb
discapacitat. La projecció del lipdub «Ponte en mi lugar»,
realitzat per Cocemfe i el Centre Ocupacional IVAS Maestrat
s'ha hagut de suspendre per problemes tècnics.

El Mercat Central de Benicarló ha estat l'escenari de la
lectura del manifest, que s'ha centrat en demanar la promoció
i protecció de les condicions d'igualtat d'oportunitats de tots els
éssers humans i sol·licitar la no discriminació i la plena
participació en la societat. L'educació, la rehabilitació i el
treball s'han plantejat com a factors necessaris per a
aconseguir la plena independència de les persones amb

discapacitat i la seua participació en tots els aspectes de la
vida.

A més de l'acte del matí al Mercat, per la vesprada va tenir
lloc a la Residència El Collet un taller de musicoteràpia obert
a familiars.

I per al divendres dia 5 s'ha programat, a partir de les 10.30
hores, una trobada dels agents socials relacionats amb la
discapacitat i es presentarà el nou espai adaptat a les
persones amb discapacitat que s'ha habilitat a l'Hort de les
Flors. Per la vesprada, a partir de les 19.30 hores, al saló
d'actes de Caixa Benicarló hi haurà una taula rodona amb el
lema «Envelliment i discapacitats; com assumir el dol», a
càrrec de Yolanda Cardona, directora de la Fundació Tutelar
Terres de l'Ebre, Eva M. Sánchez, psicòloga, i Mercé Cid,
advocada.

Un manifest per a reivindicar els drets de les persones amb discapacitat
text REDACCIÓ

A l'IES Ramón Cid de Benicarló,
es va impartir un Clínic sobre
Esport Adaptat, Conscienciació i
Barreres en Centres Escolars,
organitzat per l'Associació de
Persones amb Discapacitat,
Cocemfe Maestrat i el seu Club
BAMESAD i subvencionat per la Diputació de Castelló. 

Una vegada més, s'ha impartit solidaritat i informació a
través de l'Esport Adaptat. Va ser una jornada on els
representants de l'Associació, Manolo, Ramón, Oliver, Juan
Carlos i Mingo, van dedicar els seus esforços a conscienciar
a un grup nombrós d'alumnes de 4º d’ESO, sobre diversos
aspectes necessaris per a entendre, en primer lloc, què és la
discapacitat, els seus drets, les seues capacitats i com la
societat, en el seu conjunt, pot contribuir positiva o
negativament que aquest col·lectiu aconseguisca les seues
finalitats. Les ciutats són per a tots, han de ser universals,
llocs on qualsevol ciutadà puga viure amb total normalitat. Tots
hem de contribuir perquè aquest principi es complisca, com?:
complint les normes cíviques més elementals. No deixant

bicicletes ni motos damunt de les
voreres, respectant els passos de
vianants i aparcaments per a
persones amb mobilitat reduïda,
etc. Les Administracions Públiques
també han de contribuir al fet que
les ciutats siguen universals. Aquest
missatge creiem, va quedar molt
clar en els nostres joves estudiants
a través d'imatges, que en molts
casos van ser impactants per a ells.
De la teoria van passar a la part

pràctica amb tres esports ja tradicionals en aquestes jornades:
Bàsquet en cadira, Goalball i Boccia. El primer per a
discapacitats físics, el Goalball per a sensorials i la Boccia per
a persones amb greus afectacions per paràlisi cerebral i altres
discapacitats físiques severes. Va ser una jornada en la qual
va regnar l'ordre i el bon comportament dels alumnes, cosa
que va afavorir en gran mesura el desenvolupament de
l'activitat. A través d'aquests jocs van entendre algunes de les
dificultats que el col·lectiu ha de superar. Els van acompanyar,
durant tota la jornada, tres extraordinaris professors del
Departament d'Educació Física: Ximo Pérez, Verónica
Soriano i José Luis Segura, als tres moltes gràcies i, al centre,
la gratitud per permetre aquesta classe d'activitats que creiem
són essencials per a contribuir a la INCLUSIÓ d'aquestes
persones en la societat.

text RAFAEL MINGO

Voluntari-tècnic de COCEMFE

MAESTRAT i el seu club BAMESAD

Clínic d’Esport Adaptat
Ciutats i igualtat per a tots en una jornada a l'IES Ramón Cid de Benicarló
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La depuradora de Benicarló podria no engegar-se
abans de final d'any, com estava previst inicialment. La
direcció facultativa de l'obra assegura que “anem amb
terminis molt ajustats, estem fent tot el possible per ficar-
la en marxa però no podem garantir que es faça abans de
finals d'any”. 

José Antonio Martínez, director facultatiu de les obres va
assegurar que “van a bona marxa i a bon ritme”. En aquests
moments la major part de l'obra està finalitzada i queden dos
trams de col·lectors amb els quals hi ha hagut problemes per
afeccions “en temes de permisos. Un està enfront de
l'emplaçament actual de l'emissari submarí i altre en la zona
en la rotonda abans d'arribar a la depuradora”. Part dels
bombaments també estan pendents de finalització. En principi
s'engegaran dues línies de tractament,” ara s'engegarà la
d'aigua, la de fang tardarà un poc més , malgrat que hi ha una
tercera programada per si augmentara la població del
municipi”. El director de les obres va explicar que “a l'hivern
funcionarà una línia i a l'estiu les dues, es tracta d'optimitzar
les instal·lacions”. D'altra banda, s'ha previst el tractament
terciari perquè l'aigua depurada es puga reutilitzar com aigua
de reg. No obstant això, “en les condicions en les quals es va
a depurar l'aigua només serà per a abocar al mar, però si hi ha
petició d'aigua de reg s'engegarà aqueixa línia perquè s'ha
previst”. Per la seua banda, l'Ajuntament està gestionant els
últims serrells de l'obra, com són les connexions de llum i els
últims expedients d'expropiacions per on passen els
col·lectors de la depuradora. El regidor d'Urbanisme, en
aquest sentit, ha volgut agrair la bona voluntat de tots els
propietaris que han cedit els terrenys per a passar els
col·lectors de la depuradora. L’EDAR, amb una inversió total

de 19.956.119,76 euros, tindrà una capacitat de tractament de
12.000 metres cúbics diaris repartits en dues línies, una xifra
més que suficient per a Benicarló, atès que, segons els
paràmetres marcats per llei, 12.000 metres cúbics donarien
servei a una població de fins a 90.000 habitants. Està previst
que durant l'estiu funcionen les dues línies i durant l'hivern, en
principi, amb una línia serà suficient. Tanmateix, s'ha deixat
espai per a construir una tercera línia, que ara mateix no seria
necessària. En principi, l'aigua tindrà un tractament secundari,
tal com exigeix la normativa europea, però s'ha previst la
construcció d'un tercer col·lector que en un futur podria donar-
li a l'aigua un ús terciari. 

text NATÀLIA�SANZ

La depuradora de Benicarló podria no engegar-se abans de final d'any

La XXII edició de la Festa de la Carxofa ja té cartell
anunciador, obra del fotògraf David Palau i la
dissenyadora Bea Esbrí. A banda del restaurador Manuel
Rico, que rebrà la Carxofa d'Or, el sector agrari
reconeixerà el treball de l'Associació de la Dona al llarg
dels 21 anys d'història de la Festa.

Poc a poc ens apropem a una nova edició de la Festa de la
Carxofa, i la presentació del cartell anunciador és una de les
primeres senyals. El regidor d'Agricultura, Eduardo Arín, ha fet
la presentació davant dels mitjans del que serà la imatge de la
festa, amb una carxofa com a protagonista, com no podia ser
d'una altra manera. El cartell, que s'exposarà juntament amb
els altres 15 treballs que s'han presentat al concurs, és obra
dels benicarlandos David Palau Ferré (fotògraf) i Bea Esbrí
Machordom (dissenyadora) i serà la imatge promocional de la
festa, dins i fora de Benicarló. Arín, que s'ha mostrat molt
satisfet amb el cartell, ha anunciat també que l'homenatge que
el sector agrari fa cada any a una persona o entitat serà
enguany per a l'Associació de la Dona, una entitat implicada
al cent per cent amb la Festa de la Carxofa. "Si no fóra per
entitats com esta o altres com l'Associació de la Dona
Llauradora, no estaríem on estem", ha dit el regidor.
Paral·lelament a aquest homenatge, la Festa de la Carxofa
reconeixerà també el treball d'entitats com Caixa Benicarló, el
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Carxofa de
Benicarló i el Parador de Turisme, que han estat al costat de
la Festa des del primer dia. La XXII Festa de la Carxofa
començarà el proper 9 gener amb l'encesa de la garlanda, que
donarà pas a les Jornades del Pinxo de Carxofa.

Una rotonda dedicada a la carxofa

El regidor d'Agricultura ha aprofitat la presentació del cartell
per anunciar que s'erigirà un monument a la carxofa en una de
les rotondes més cèntriques de Benicarló. Es tracta de la
rotonda situada entre el carrer de Jacinto Benavente i el carrer
dels Boters, just davant del col·legi La Salle. El monument,
obra de l'artista benicarlando José Antonio Caldés, tindrà una
alçada màxima de 5 metres i estarà realitzat en fibra de vidre
i base de formigó. Amb aquesta rotonda, que està prevista
inaugurar el 23 de gener, prèviament al Sopar de Gala,
Benicarló vol recordar que la carxofa és un dels elements que
més i millor identifiquen la seua idiosincràsia. Eduardo Arín ha
volgut agrair la col·laboració en aquest monument de Caixa
Benicarló, que ha subvencionat una part important de la seua
despesa.

text i foto REDACCIÓ

Benicarló ja té cartell per a la XXII Festa de la Carxofa
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Durant tota la campanya de Nadal i fins al 14 de febrer,
Benicarló posarà en marxa una campanya de
dinamització que integra els sectors comercials i de
restauració de la ciutat. En total se sortejaran 10 creuers
per a dos persones per compres o consumicions
superiors a 5 euros.

Benicarló ha encetat una nova campanya de dinamització
de la ciutat amb la posada en marxa de la campanya «Sortir
per Benicarló et porta de creuer». Es tracta d'una campanya
impulsada per la Cambra de Comerç amb la participació de la
Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Benicarló, Unió de
Comerços, l'Associació de Venedors del Mercat, l'Agrupació
de Restaurants i els bars i cafeteries de la ciutat. Es tracta
d'una aposta per la integració de totes aquestes entitats amb
l'objectiu de dinamitzar dos sectors econòmics claus: el del
comerç i el de la restauració. La campanya estarà en vigor fins
al 14 de febrer i premiarà les compres o consumicions
superiors a 5 euros amb la possibilitat de disfrutar d'un creuer
pel Mediterrani o l'Atlàntic al client premiat i a un
acompanyant. A més, la persona premiada podrà convidar
dos amics més pagant-los només el preu de les taxes
d'embarcament, que són 90 euros. Per a participar, els clients
hauran d'emplenar una butlleta amb les dades personals i
l'hauran de dipositar a la bústia que tindran els establiments
adherits. Durant els mesos de desembre, gener i febrer, al
Mercat Central es realitzaran els sortejos (10 en total). Les
butlletes no s'acumularan de sorteig a sorteig, sinó que una
vegada finalitzat cada sorteig, les urnes es buidaran i
començaran dipositar-se noves butlletes per al pròxim sorteig.
Entre tots els establiments que participen en la campanya,
seran 150 les empreses que estaran donant premis durant 3
mesos, fins al 14 de febrer. Tant la regidora de Comerç, María
Ortiz, com els representants de les entitats que participen en
la campanya han valorat de forma molt positiva aquesta
iniciativa i consideren un valor afegit el fet que siga una

campanya que no només incloga les festes de Nadal, sinó
també altres festes importants com la Festa de la Carxofa,
Sant Antoni o Sant Valentí. La campanya «Sortir per Benicarló
et porta de creuer» és fruit d'un Pla d'Innovació Comercial
(PIC) finançat per la Conselleria d'Economia, Indústria,
Turisme i Ocupació que implantarà a Benicarló la Cambra de
Comerç de Castelló.

text REDACCIÓ

«Sortir per Benicarló et porta de creuer»

El passat divendres 21 de novembre al Conservatori
Professional de Música de Tarragona, el tenor
benicarlando va aconseguir els Premis Extraordinaris
final de grau en les especialitats de Cant i Música de
cambra en dos exigents programes on va demostrar el
domini de la veu en tots els estils del bel canto.

Carlos ha estudiat música al Col.legi de la Consolación
(Benicarló) i als conser-vatoris de Benicarló, Castelló
(superior de guitarra) i Tarragona on els darrers anys ha
interpretat personatges principals d’òperes (Don Giovanni,
Hansel i Gretel, La flauta màgica o Carmen) així com els
musicals El fantasma de la ópera o Mar i cel. Ha dirigit la coral
polifònica de Peníscola i l’Orfeó de Sant Carles de la Ràpita i
actualment es dedica a la docència com a professor de
guitarra, llenguatge musical i piano a la Unió Filarmònica
d’Amposta i la Lira Ampostina.

El proper diumenge 21 de desembre el podrem escoltar
junt a la soprano benicarlanda Clara Ruiz Arnau dins del
concert de nadal que el Coro Gregoriano La Salle realitzarà a
l’església de Sant Pere (17’45 h.) i on podrem escoltar
l’estrena de la nadala del mestre Feliu “Pastores del prado” i
la reestrena de “Nadala benicarlanda”, obra que Pablo Anglés
va composar fa uns quinze anys per a commemorar el 350
aniversari de la vinguda del Crist de la Mar a Benicarló.

text Josvi Arnau Tomàs

Carlos Casóliva Eroles, extraordinari cantant



quina és. En això estan. Mireu que
fins i tot hem sentit que li van dir a
l'eximi faraó Kuenka si volia anar a
la llista però que ell, com no podia
ser d’altra manera, va rebutjar
l’oferiment atès que no hi podia
ocupar la posició inicial. 

Per cert, tenint en compte que en
aquesta agrupació van alguns dels
caps de la Costa Nord, amb Manolo
Roca, el seu representant més
visible, aleshores on queden ara
totes aquelles famoses frases
penjades amb pancartes per tot el
terme lloant l’actuació del govern
PoPular? O aquella altra estesa al
pont de la N340 que declarava
Marcelino el millor alcalde de tots
els temps? On el deixa ara, a
Marcelino? Abandonat i sense nuvi
per allò de qué hay de lo mío, una
frase de ressonances històriques a
les seus del PP les nits electorals?
La veritat és que en direm renovació
o participació ciutadana o com
vulgueu però quan veus aquests
canvis de jaqueta i que on haurien
deixat la vida ara es giren a pixar...
home, molt seriós no queda i, per
dir-ho com a casa, a més d'un se li
veu al final el plumero.

En fi, que ací tenim la nova
temporada política amb dos partits,
succedanis dels originals, que
pretenen fer la guitza als dos grans
aprofitant els descontents de totes
dues bandes de l’espectre polític
mentre es fan un forat en aquest
món de la política municipal. El que
no tenim massa clar entre tanta
diversitat és quins són els veritables
interessos al darrere de tot plegat
veient els qui hi ha al capdavant.
Uns, populars, reconvertits en
ciutadans benicarlandos de pro que
volen fer tremolar el PP i els altres,
amb bicefàlia espanyola i
exnacionalista discutint per triar qui
es conduirà al cim. La setmana que
ve veure’m si a nivell local tenim
resposta dels partits tradicionals.

Canviem una mica de tema que
en açò de la política ja tindrem prou
temps de ficar la cullera més
endavant. Els tafaners, d'ofici
xafarders, hem descobert que
sense saber-ho podem tenir una
altra ciutat germana al nord
espanyol: Valladolid. Doncs, sí. Tot i
que inicialment us poguéreu pensar
que us estem prenen el pèl, la
veritat és que tenim una semblança
que ens uneix. I no és que a les dos
ciutats mane el Partit Popular, que
és cert. Us ho expliquem. Resulta
que allí, a la ciutat del Pisuerga,
també tenen una zona de vianants a
la qual s’accedeix, com ací,
mitjançant una pilona. I una pilona
de les mateixes característiques
que nostra. Mireu si té semblança
que fins i tot el nom de la  nostra, la
Pilona assassina, té allí el seu
homònim: el Bolardo asesino.
Fixeu-vos si la similitud és evident
que, com ací, també li ha trobat el
gustet a encastar-se per sota als
vehicles que li passen per damunt.
Pel que hem pogut saber, això sí,
supera en tremperes la nostra
pilona i ja porta unes quaranta
víctimes que, segurament com les
d’ací, no deuen estar per riure les
nostres gràcies. I per a més
semblances, el seu alcalde, com ací

el regidor Marçal, diu que el
problema és que la gent són mals
conductors al no respectar les
indicacions. Allí, pel que sembla,
l’Ajuntament ha guanyat tots els
judicis que ha tingut. En fi, que una
mica més burros que ací, tenint en
compte que ací estem pels voltants
de poc més de la vintena
d’enganxades pel darrera, deuen
ser. Òbviament això cal matisar-ho
pel fet que Valladolid  té més
habitants que Benicarló i,
segurament, això deu influir. Com
també el fet que, a diferència d’ací,
allí té constituït un club de fans des
del 2010. Sí, el que llegiu, la pilona-
bolardo té un Club de fans des de fa
quatre anys! I si en volíeu més,
també té un facebook! Un facebook
amb més 640 seguidors! Tots
apòstols del ciclisme urbà... I ara,
segons hem sabut, com nosaltres
els tafaners, també té un twitter.
Mireu la imatge que acompanya la
tafaneria i us acabareu de
convèncer. A vore si Marçalet i
Marcelino es posen en contacte
amb l'alcalde castellà i fan alguna
mena d’agermanament pilonardo,  o
carxoferovinícola que tambbé pot
servir, ara que, segons el regidor de
la promoció econòmica, volem
recuperar el vi Carló. I després ja
veurem el que surt.

ve de la pàgina anterior
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Que un fòssil porte el
nom d'un benicarlando
sembla estrany però és cert.
Divendres 14 de novembre,
a la seu de la Penya Setrill,
l'amic i paleontòleg Enric
Forner (president de l'Aula
de Natura de Castelló) ens
va oferir una interessant
xerrada sobre aquestes
troballes que aficionats com
ell o Florencio Barreda van
fent al llarg d'anys i anys. 

En aquesta ocasió es va centrar més en parlar d'una nova
espècie del gènere "Leptosalenia", un capellanet de mar
trobat i descobert per Florencio per les immediacions de

Traiguera i que en el seu honor ha estat batejat com
Leptosalenia Barredai. Enhorabona a Florencio per la troballa
i a Enric per la distreta i didàctica sessió que ens va donar al
voltant del món dels fòssils.

text REDACCIÓ

Xerrada sobre la LEPTOSALENIA BARREDAI a la Penya Setrill

AGENDA PENYA
SETRILL

DIUMENGE 14
Sortida des del local de la Penya de
la III etapa de la MARXA
BENICARLÓ-PENYAGOLOSA:
Culla-Sant Joan de Penyagolosa (33
km). Cal portar menjar i aigua per a
tot el dia. Confirmar assistència per a
organitzar cotxes, al tlf 629 347 302
(Carlos Escura). 
Col.labora: C.E. Xiruca de Benicarló

DIVENDRES 19
A les 20 h, LECTURA POÈTICA I
MÚSICA a càrrec de Patrici Gil, Alicia
Coscollano i Enrique Cornelles.
Presentaran el seu treball TRÍPTIC
(Paraula i Música).

DIVENDRES 26
ELS DIVENDRES DEL SETRILL
A les 20 h, PROJECCIÓ del curtme-
tratge HÉROES CAIDOS escrit i diri-
git per Álex Brau (fill del nostre soci
Paco Brau).

DISSABTE 27
EL SETRILL CANTA AL NADAL
A les 17.30 h, sortida des de la
Penya per anar a CANTAR NADA-
LES amb el grup Veniu a cantar, per
diferents PESSEBRES de Benicarló.
(Acompanyament de pastissets i mis-
teleta).
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L'home invisible 
Mireu, açò de la transparència en

la política sembla ser igual que el
misteri de la Santíssima Trinitat en el
catolicisme: tots diuen que hi és
però ningú ho veu. I no deu ser
perquè no n’hem escoltat d’històries
d’aquestes últimament. Ací prop,
l’altre dia, el diari Levante alçava la
llebre dels contractes per valor de
més d’un milió d’euros que la
Federació Valenciana de Municipis i
Províncies -sí, eixa de la qual és
secretari general l’exregidor popular
benicarlando Redorat- s’ha gastat
en poc més de quatre anys.
Compte, no diem ací que no s’hagen
fet, Déu ens en guard, però un milió
d’euros... i sense concurs públic? Ni
a nosaltres ens surten els números,
ni aquests són tant transparents
com Mariano i el seus mariachis
volen fer veure amb tanta mesura
per la transparència que volen
aprovar. El més curiós del cas és
que la transparència de l’exregidor
benicarlando és tan gran, tan gran...
que des que li han demanat que
done explicacions ningú l’ha vist.
Deu ser que també s’ha fet
transparent.

La bufa els ha caigut!
Per cert, ja que parlem de

transparència i de les mesures d'en
Rajoy, l’altre dia al sentir-les vam
caure en el detall que vol que tots
els polítics que l’acompanyen facen
una declaració de béns abans
d’entrar i després de sortir de la
política. Sorpresos ens vam quedar
per la proposta atès que, segons
teníem entès, els regidors d’a peu,
aquells que no pinten res en la
política general, ja estan obligats a
fer-les, les dos, des de fa temps. Per
tant, això vol dir que fins ara els de
dalt no hi estaven obligats? Sempre
ha estat una ganga aconseguir un
lloc propet del pessebre imperial en
aquesta Espanya del sol post. No

res, com els reis (en plural, en
teníem un i ara ja en són dos), que
no passen comptes a ningú. Per què
deu ser que ací el que ha de ser
transparent no passa de translúcid?
Apa, que visquen les mesures de
regeneració democràtica...
transparents!

Oh, benvinguts, passeu, passeu.
Si fa unes setmanes parlàvem

dels nouvinguts de Podemos -ja
hem entès que com agrupació
d’electors vist que Pablo Iglesias no
vol fer llistes municipals amb el nom
del grup-, ara tenim un altre partit,
Ciudadanos, el del català Albert
Rivera, que curiosament i pel que
sembla, també hi concorrerà com a
agrupació d’electors a les properes
eleccions municipals. La veritat és
que la cosa comença a posar-se
emocionant amb tan de guirigall a
dalt de l’escenari. Com més serem,
més riurem! Doncs nosaltres,
tafaners de mena, ja estem agafant
els primers seients d’aquesta opera
bufa que ens toca viure per traure'n
la nostra tallada particular. Tot i que
segurament a alguns no els
agradarà massa on peguem el mos.
Però què hi farem, com diu l’altre si
no vols pols... no vages a l’era. 

Ja tremolen!
I, com havíem dit, ara els toca a

Ciutadans, que el Frare, des de feia
mesos, s’havia encarregat de
vendre que seria una llista que faria
tremolar les bases del PP
benicarlando. I recollons que ho pot
fer si les notícies que circulen són
certes: la major part dels veïns de la
Costa Nord, diuen que fins i tot
Molina exregidor popular, també el
nostre conegut, de vegades,
col·laborador esportiu Gregorio
Segarra -amb el nostre més sentit
condol...- i Cornelles, el nou capo de
la comunicació i publicitat
dissabterosetdies. Diuen que molts
desenganyats del PP han anat a
parar a aquesta llista per donar
forma a una idea... que ningú sap

text LA COLLA DE TAFANERS

Escolte'm, com s'ha quedat de descansat l'editorialista
d'aquesta setmana. Trobo que fins i tot se n'ha passat
diversos pobles quan ha comparat l'entrada a l'exposició de la
Llum dels (sic, a la portada) Imatges amb la d'un peep show.
No he estat mai en un antre d'aquestos i, per tant, no en puc
fer cap comparació (suposo que l'editorialista hi deu ser client
habitual, si no no ho haguera posat, no?), però una mica de
respecte a les coses de Nostre Senyor, per favor! A més, he
comprovat com des de la seua visceralitat el salvatge (o la
salvatge) ha fet una valoració trobo que excessivament
mercantilista de l'esdeveniment. Sí, és cert que els bars dels
voltants no han sortit guanyant perquè en enterros, batejos,
casaments i comunions sempre hi ha qui, descregut, s'estima
més passar l'estona xamant i xarrant que no escoltant els
sermons dels nostres capellans, cosa que en els temps que
corrent, segurament, més profit faria. Però jo em pregunto, és
que durant aquest any no hi ha hagut enterros, casaments,
batejos i comunions al nostre poble?, algú es creu que
aqueixos que es queden fora del temple i aprofiten per fer-la
petar i anar a beure no hauran trobat cap lloc per satisfer les
seues necessitats? Jo trobo que pels carrers aquells de Santa
Maria també n'hi ha de bars i tots tenim dret a viure. A més, en
la societat en què vivim ens hem d'anar acostumant a no
valorar les coses exclusivament des del punt de vista del
rendiment «mercantil». Algú pot calcular en euros quan va
valer el desfogament d'alguns dels nostres veïns el dia de la
inauguració quan li van dir a cor què vols i a brams ben forts
«moniato, moniato» al nostre honorable Alberto Fabra? Això
no es pot pagar, senyora Garcia, no es pot pagar. Vore'l fugir
-sí, sí, fugir com un criminal- amb un cotxe oficial entre els crits
de la gent és un espectacle inoblidable. Més li'n diré, ací a
Benicarló no he vist mai en la vida una actuació com
aquestes; fins i tot vaig pensar que m'havien canviat el poble;
nosaltres, sempre tan submisos i tan d'ordre. A que tinc raó?
O, encara que s'haguera pogut fer millor, sens dubte, també
hem de pensar que a algun dels xiquets que van portar de les
escoles alguna cosa se li deguera quedar al cabet. I això, ben
seriosament li ho dic, tampoc es pot pagar amb diners. 

Segueixo amb el tema, que m'agrade. Vaig visitar
l'exposició un parell de vegades. A mi em va semblar bé. No
n'entenc gens d'art, però ho vaig trobar bonic i curiós (són els
únics adjectius que trobo que puc dir sense equivocar-me
massa). Només vaig anar a la d'ací, és clar, la que en un
principi havia de ser l'única que s'havia de fer. Algunes coses
no em van agradar, també és cert. Per exemple, em sembla
de miseriosos deixar la façana a mitjan netejar. Quin
empastre. Tot ho fem igual. Tan bé com haguera quedat tot
blanquet i lluït i ara, sembla un nyap de primera divisió. El que
sí que em va fer gràcia va ser que, a la sortida, hi haguera una
botigueta per poder comprar vi, formatge, pastissets i coses

«típiques» del terreny. La casa de Déu convertida en un
mercat! Em va vindre al pensament quan en l'època fosca del
nostre poble, efectivament, l'església es va convertir en lo
mercat d'abastos i allò que Jesús va fer fora els mercaders del
temple. 

No carrego més, que em faig pesat-repesat. Només un
apunt final. Estic seguríssim que si a Benicarló hem pogut
gaudir d'una exposició d'una magnitud tan i tan immensa ha
estat gràcies a les gestions del veritable benefactor local
Jaime Mundo Alberto. Que quede dit per a la posteritat.

He llegit amb atenció l'escrit de Joan Heras sobre les
dificultats que tenen les persones invidents amb la nova moda
aquesta de no posar voreres als carrers. M'he vist el vídeo
que recomana i penso com ho passaria de malament ara el
nostre col·laborador si haguera de tornar a viure al nostre
poble amb empastres tan grans com els del carrer Hernan
Cortés on passen cotxes i vianants tots pel mateix lloc. Per
cert, el vídeo en qüestió val la pena mirar-se'l i, a més, Joan i
la seua Neus hi surten en unes quantes escenes. L'enllaç és
el següent:
https://www.youtube.com/watch?v=QxLQ4lqDZHs, o una
cosa així. A més, Joan Heras és president de l'Associació
Catalana per a la Integració del Cec (ACIC). Així que tots a
mirar lo vídeo, obligatòriament. Ai, com se li està fent de blanc
el pèl a Joan...

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

text EL LECTOR
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M I S C E L · L À N I A

‘LOS OTROS’
Tenint en compte el panorama descrit aquesta setmana

amb la irrupció amb força de dos noves candidatures que
pretenen ser hereves de la regeneració democràtica i la
nova il·lusió del poble benicarlando, la resta de partits que ja
teníem a l’espectre polític de casa nostra, de sobte, s’han
convertit en “los otros” del panorama, tot i que ja hi eren. De
sobte, estos “otros” d’ara, s’han convertit en estrangers en la
seua pròpia casa. Així, el Partit Popular, haurà de ser el
primer, per allò que va ser la llista més votada, que haurà de
fer un pensament per reformar-se... en tots els sentits. I és
que si ens fixem en el que va presentar a les darreres
municipals està clar que la majoria no han anat ni de cara al
vent. I això que han cobrat, i molt bé, per fer... poca cosa de
profit. No cal entrar ara en detalls, per a això,
suposadament, hauríem de tenir l’oposició. Aquesta, quasi
desapareguda en combat (realment hi ha hagut combat?),
començant per Compromís, tampoc és que s’haja lluït molt
en esta legislatura. Tan fàcil que ho han tingut perquè els
populars els ho han ficat en safata de plata durant tota la
legislatura. Però ni per eixes. Quins temps aquells que el
BLOC treia de les seues casetes el govern municipal! Ara
per ara, i filant molt prim, pot ser els únics que se salven de
la pira funerària siguen els socialistes que, a poc que

mantinguen el timó ferm, segurament tornaran a revalidar
els seus regidors. D’Esquerra Republicana no parlarem
perquè semblen com el Guadiana. Trauen uns resultats
espectaculars a les darreres municipals... i desapareixen
durant tota la legislatura. I per últim, Izquierda Unida,
realment existeix ací?

Els ciutadans (els que xafen al terra, no els politics),
haurien de prendre nota d’este desficaci i algú hauria de
treure els colors a estos nous “otros”, si tenen la poca
vergonya de tornar a presentar-se de la mateixa manera a
les municipals. Tot i això, cal matisar que l’embranzida
d’aquesta nova fornada de candidatures es pot veure en
entredit si els partits tradicionals, els ara “los otros”, saben
jugar bé les seues cartes, davant alguns remostrons
reconvertits i bicèfals, que sembla volen jugar i aprofitar-se’n
del malestar de la gent.

Segur que d’ací en endavant ne parlarem.
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L'home invisible 
Mireu, açò de la transparència en

la política sembla ser igual que el
misteri de la Santíssima Trinitat en el
catolicisme: tots diuen que hi és
però ningú ho veu. I no deu ser
perquè no n’hem escoltat d’històries
d’aquestes últimament. Ací prop,
l’altre dia, el diari Levante alçava la
llebre dels contractes per valor de
més d’un milió d’euros que la
Federació Valenciana de Municipis i
Províncies -sí, eixa de la qual és
secretari general l’exregidor popular
benicarlando Redorat- s’ha gastat
en poc més de quatre anys.
Compte, no diem ací que no s’hagen
fet, Déu ens en guard, però un milió
d’euros... i sense concurs públic? Ni
a nosaltres ens surten els números,
ni aquests són tant transparents
com Mariano i el seus mariachis
volen fer veure amb tanta mesura
per la transparència que volen
aprovar. El més curiós del cas és
que la transparència de l’exregidor
benicarlando és tan gran, tan gran...
que des que li han demanat que
done explicacions ningú l’ha vist.
Deu ser que també s’ha fet
transparent.

La bufa els ha caigut!
Per cert, ja que parlem de

transparència i de les mesures d'en
Rajoy, l’altre dia al sentir-les vam
caure en el detall que vol que tots
els polítics que l’acompanyen facen
una declaració de béns abans
d’entrar i després de sortir de la
política. Sorpresos ens vam quedar
per la proposta atès que, segons
teníem entès, els regidors d’a peu,
aquells que no pinten res en la
política general, ja estan obligats a
fer-les, les dos, des de fa temps. Per
tant, això vol dir que fins ara els de
dalt no hi estaven obligats? Sempre
ha estat una ganga aconseguir un
lloc propet del pessebre imperial en
aquesta Espanya del sol post. No

res, com els reis (en plural, en
teníem un i ara ja en són dos), que
no passen comptes a ningú. Per què
deu ser que ací el que ha de ser
transparent no passa de translúcid?
Apa, que visquen les mesures de
regeneració democràtica...
transparents!

Oh, benvinguts, passeu, passeu.
Si fa unes setmanes parlàvem

dels nouvinguts de Podemos -ja
hem entès que com agrupació
d’electors vist que Pablo Iglesias no
vol fer llistes municipals amb el nom
del grup-, ara tenim un altre partit,
Ciudadanos, el del català Albert
Rivera, que curiosament i pel que
sembla, també hi concorrerà com a
agrupació d’electors a les properes
eleccions municipals. La veritat és
que la cosa comença a posar-se
emocionant amb tan de guirigall a
dalt de l’escenari. Com més serem,
més riurem! Doncs nosaltres,
tafaners de mena, ja estem agafant
els primers seients d’aquesta opera
bufa que ens toca viure per traure'n
la nostra tallada particular. Tot i que
segurament a alguns no els
agradarà massa on peguem el mos.
Però què hi farem, com diu l’altre si
no vols pols... no vages a l’era. 

Ja tremolen!
I, com havíem dit, ara els toca a

Ciutadans, que el Frare, des de feia
mesos, s’havia encarregat de
vendre que seria una llista que faria
tremolar les bases del PP
benicarlando. I recollons que ho pot
fer si les notícies que circulen són
certes: la major part dels veïns de la
Costa Nord, diuen que fins i tot
Molina exregidor popular, també el
nostre conegut, de vegades,
col·laborador esportiu Gregorio
Segarra -amb el nostre més sentit
condol...- i Cornelles, el nou capo de
la comunicació i publicitat
dissabterosetdies. Diuen que molts
desenganyats del PP han anat a
parar a aquesta llista per donar
forma a una idea... que ningú sap

text LA COLLA DE TAFANERS

Escolte'm, com s'ha quedat de descansat l'editorialista
d'aquesta setmana. Trobo que fins i tot se n'ha passat
diversos pobles quan ha comparat l'entrada a l'exposició de la
Llum dels (sic, a la portada) Imatges amb la d'un peep show.
No he estat mai en un antre d'aquestos i, per tant, no en puc
fer cap comparació (suposo que l'editorialista hi deu ser client
habitual, si no no ho haguera posat, no?), però una mica de
respecte a les coses de Nostre Senyor, per favor! A més, he
comprovat com des de la seua visceralitat el salvatge (o la
salvatge) ha fet una valoració trobo que excessivament
mercantilista de l'esdeveniment. Sí, és cert que els bars dels
voltants no han sortit guanyant perquè en enterros, batejos,
casaments i comunions sempre hi ha qui, descregut, s'estima
més passar l'estona xamant i xarrant que no escoltant els
sermons dels nostres capellans, cosa que en els temps que
corrent, segurament, més profit faria. Però jo em pregunto, és
que durant aquest any no hi ha hagut enterros, casaments,
batejos i comunions al nostre poble?, algú es creu que
aqueixos que es queden fora del temple i aprofiten per fer-la
petar i anar a beure no hauran trobat cap lloc per satisfer les
seues necessitats? Jo trobo que pels carrers aquells de Santa
Maria també n'hi ha de bars i tots tenim dret a viure. A més, en
la societat en què vivim ens hem d'anar acostumant a no
valorar les coses exclusivament des del punt de vista del
rendiment «mercantil». Algú pot calcular en euros quan va
valer el desfogament d'alguns dels nostres veïns el dia de la
inauguració quan li van dir a cor què vols i a brams ben forts
«moniato, moniato» al nostre honorable Alberto Fabra? Això
no es pot pagar, senyora Garcia, no es pot pagar. Vore'l fugir
-sí, sí, fugir com un criminal- amb un cotxe oficial entre els crits
de la gent és un espectacle inoblidable. Més li'n diré, ací a
Benicarló no he vist mai en la vida una actuació com
aquestes; fins i tot vaig pensar que m'havien canviat el poble;
nosaltres, sempre tan submisos i tan d'ordre. A que tinc raó?
O, encara que s'haguera pogut fer millor, sens dubte, també
hem de pensar que a algun dels xiquets que van portar de les
escoles alguna cosa se li deguera quedar al cabet. I això, ben
seriosament li ho dic, tampoc es pot pagar amb diners. 

Segueixo amb el tema, que m'agrade. Vaig visitar
l'exposició un parell de vegades. A mi em va semblar bé. No
n'entenc gens d'art, però ho vaig trobar bonic i curiós (són els
únics adjectius que trobo que puc dir sense equivocar-me
massa). Només vaig anar a la d'ací, és clar, la que en un
principi havia de ser l'única que s'havia de fer. Algunes coses
no em van agradar, també és cert. Per exemple, em sembla
de miseriosos deixar la façana a mitjan netejar. Quin
empastre. Tot ho fem igual. Tan bé com haguera quedat tot
blanquet i lluït i ara, sembla un nyap de primera divisió. El que
sí que em va fer gràcia va ser que, a la sortida, hi haguera una
botigueta per poder comprar vi, formatge, pastissets i coses

«típiques» del terreny. La casa de Déu convertida en un
mercat! Em va vindre al pensament quan en l'època fosca del
nostre poble, efectivament, l'església es va convertir en lo
mercat d'abastos i allò que Jesús va fer fora els mercaders del
temple. 

No carrego més, que em faig pesat-repesat. Només un
apunt final. Estic seguríssim que si a Benicarló hem pogut
gaudir d'una exposició d'una magnitud tan i tan immensa ha
estat gràcies a les gestions del veritable benefactor local
Jaime Mundo Alberto. Que quede dit per a la posteritat.

He llegit amb atenció l'escrit de Joan Heras sobre les
dificultats que tenen les persones invidents amb la nova moda
aquesta de no posar voreres als carrers. M'he vist el vídeo
que recomana i penso com ho passaria de malament ara el
nostre col·laborador si haguera de tornar a viure al nostre
poble amb empastres tan grans com els del carrer Hernan
Cortés on passen cotxes i vianants tots pel mateix lloc. Per
cert, el vídeo en qüestió val la pena mirar-se'l i, a més, Joan i
la seua Neus hi surten en unes quantes escenes. L'enllaç és
el següent:
https://www.youtube.com/watch?v=QxLQ4lqDZHs, o una
cosa així. A més, Joan Heras és president de l'Associació
Catalana per a la Integració del Cec (ACIC). Així que tots a
mirar lo vídeo, obligatòriament. Ai, com se li està fent de blanc
el pèl a Joan...

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

text EL LECTOR



quina és. En això estan. Mireu que
fins i tot hem sentit que li van dir a
l'eximi faraó Kuenka si volia anar a
la llista però que ell, com no podia
ser d’altra manera, va rebutjar
l’oferiment atès que no hi podia
ocupar la posició inicial. 

Per cert, tenint en compte que en
aquesta agrupació van alguns dels
caps de la Costa Nord, amb Manolo
Roca, el seu representant més
visible, aleshores on queden ara
totes aquelles famoses frases
penjades amb pancartes per tot el
terme lloant l’actuació del govern
PoPular? O aquella altra estesa al
pont de la N340 que declarava
Marcelino el millor alcalde de tots
els temps? On el deixa ara, a
Marcelino? Abandonat i sense nuvi
per allò de qué hay de lo mío, una
frase de ressonances històriques a
les seus del PP les nits electorals?
La veritat és que en direm renovació
o participació ciutadana o com
vulgueu però quan veus aquests
canvis de jaqueta i que on haurien
deixat la vida ara es giren a pixar...
home, molt seriós no queda i, per
dir-ho com a casa, a més d'un se li
veu al final el plumero.

En fi, que ací tenim la nova
temporada política amb dos partits,
succedanis dels originals, que
pretenen fer la guitza als dos grans
aprofitant els descontents de totes
dues bandes de l’espectre polític
mentre es fan un forat en aquest
món de la política municipal. El que
no tenim massa clar entre tanta
diversitat és quins són els veritables
interessos al darrere de tot plegat
veient els qui hi ha al capdavant.
Uns, populars, reconvertits en
ciutadans benicarlandos de pro que
volen fer tremolar el PP i els altres,
amb bicefàlia espanyola i
exnacionalista discutint per triar qui
es conduirà al cim. La setmana que
ve veure’m si a nivell local tenim
resposta dels partits tradicionals.

Canviem una mica de tema que
en açò de la política ja tindrem prou
temps de ficar la cullera més
endavant. Els tafaners, d'ofici
xafarders, hem descobert que
sense saber-ho podem tenir una
altra ciutat germana al nord
espanyol: Valladolid. Doncs, sí. Tot i
que inicialment us poguéreu pensar
que us estem prenen el pèl, la
veritat és que tenim una semblança
que ens uneix. I no és que a les dos
ciutats mane el Partit Popular, que
és cert. Us ho expliquem. Resulta
que allí, a la ciutat del Pisuerga,
també tenen una zona de vianants a
la qual s’accedeix, com ací,
mitjançant una pilona. I una pilona
de les mateixes característiques
que nostra. Mireu si té semblança
que fins i tot el nom de la  nostra, la
Pilona assassina, té allí el seu
homònim: el Bolardo asesino.
Fixeu-vos si la similitud és evident
que, com ací, també li ha trobat el
gustet a encastar-se per sota als
vehicles que li passen per damunt.
Pel que hem pogut saber, això sí,
supera en tremperes la nostra
pilona i ja porta unes quaranta
víctimes que, segurament com les
d’ací, no deuen estar per riure les
nostres gràcies. I per a més
semblances, el seu alcalde, com ací

el regidor Marçal, diu que el
problema és que la gent són mals
conductors al no respectar les
indicacions. Allí, pel que sembla,
l’Ajuntament ha guanyat tots els
judicis que ha tingut. En fi, que una
mica més burros que ací, tenint en
compte que ací estem pels voltants
de poc més de la vintena
d’enganxades pel darrera, deuen
ser. Òbviament això cal matisar-ho
pel fet que Valladolid  té més
habitants que Benicarló i,
segurament, això deu influir. Com
també el fet que, a diferència d’ací,
allí té constituït un club de fans des
del 2010. Sí, el que llegiu, la pilona-
bolardo té un Club de fans des de fa
quatre anys! I si en volíeu més,
també té un facebook! Un facebook
amb més 640 seguidors! Tots
apòstols del ciclisme urbà... I ara,
segons hem sabut, com nosaltres
els tafaners, també té un twitter.
Mireu la imatge que acompanya la
tafaneria i us acabareu de
convèncer. A vore si Marçalet i
Marcelino es posen en contacte
amb l'alcalde castellà i fan alguna
mena d’agermanament pilonardo,  o
carxoferovinícola que tambbé pot
servir, ara que, segons el regidor de
la promoció econòmica, volem
recuperar el vi Carló. I després ja
veurem el que surt.

ve de la pàgina anterior
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Que un fòssil porte el
nom d'un benicarlando
sembla estrany però és cert.
Divendres 14 de novembre,
a la seu de la Penya Setrill,
l'amic i paleontòleg Enric
Forner (president de l'Aula
de Natura de Castelló) ens
va oferir una interessant
xerrada sobre aquestes
troballes que aficionats com
ell o Florencio Barreda van
fent al llarg d'anys i anys. 

En aquesta ocasió es va centrar més en parlar d'una nova
espècie del gènere "Leptosalenia", un capellanet de mar
trobat i descobert per Florencio per les immediacions de

Traiguera i que en el seu honor ha estat batejat com
Leptosalenia Barredai. Enhorabona a Florencio per la troballa
i a Enric per la distreta i didàctica sessió que ens va donar al
voltant del món dels fòssils.

text REDACCIÓ

Xerrada sobre la LEPTOSALENIA BARREDAI a la Penya Setrill

AGENDA PENYA
SETRILL

DIUMENGE 14
Sortida des del local de la Penya de
la III etapa de la MARXA
BENICARLÓ-PENYAGOLOSA:
Culla-Sant Joan de Penyagolosa (33
km). Cal portar menjar i aigua per a
tot el dia. Confirmar assistència per a
organitzar cotxes, al tlf 629 347 302
(Carlos Escura). 
Col.labora: C.E. Xiruca de Benicarló

DIVENDRES 19
A les 20 h, LECTURA POÈTICA I
MÚSICA a càrrec de Patrici Gil, Alicia
Coscollano i Enrique Cornelles.
Presentaran el seu treball TRÍPTIC
(Paraula i Música).

DIVENDRES 26
ELS DIVENDRES DEL SETRILL
A les 20 h, PROJECCIÓ del curtme-
tratge HÉROES CAIDOS escrit i diri-
git per Álex Brau (fill del nostre soci
Paco Brau).

DISSABTE 27
EL SETRILL CANTA AL NADAL
A les 17.30 h, sortida des de la
Penya per anar a CANTAR NADA-
LES amb el grup Veniu a cantar, per
diferents PESSEBRES de Benicarló.
(Acompanyament de pastissets i mis-
teleta).
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Durant tota la campanya de Nadal i fins al 14 de febrer,
Benicarló posarà en marxa una campanya de
dinamització que integra els sectors comercials i de
restauració de la ciutat. En total se sortejaran 10 creuers
per a dos persones per compres o consumicions
superiors a 5 euros.

Benicarló ha encetat una nova campanya de dinamització
de la ciutat amb la posada en marxa de la campanya «Sortir
per Benicarló et porta de creuer». Es tracta d'una campanya
impulsada per la Cambra de Comerç amb la participació de la
Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Benicarló, Unió de
Comerços, l'Associació de Venedors del Mercat, l'Agrupació
de Restaurants i els bars i cafeteries de la ciutat. Es tracta
d'una aposta per la integració de totes aquestes entitats amb
l'objectiu de dinamitzar dos sectors econòmics claus: el del
comerç i el de la restauració. La campanya estarà en vigor fins
al 14 de febrer i premiarà les compres o consumicions
superiors a 5 euros amb la possibilitat de disfrutar d'un creuer
pel Mediterrani o l'Atlàntic al client premiat i a un
acompanyant. A més, la persona premiada podrà convidar
dos amics més pagant-los només el preu de les taxes
d'embarcament, que són 90 euros. Per a participar, els clients
hauran d'emplenar una butlleta amb les dades personals i
l'hauran de dipositar a la bústia que tindran els establiments
adherits. Durant els mesos de desembre, gener i febrer, al
Mercat Central es realitzaran els sortejos (10 en total). Les
butlletes no s'acumularan de sorteig a sorteig, sinó que una
vegada finalitzat cada sorteig, les urnes es buidaran i
començaran dipositar-se noves butlletes per al pròxim sorteig.
Entre tots els establiments que participen en la campanya,
seran 150 les empreses que estaran donant premis durant 3
mesos, fins al 14 de febrer. Tant la regidora de Comerç, María
Ortiz, com els representants de les entitats que participen en
la campanya han valorat de forma molt positiva aquesta
iniciativa i consideren un valor afegit el fet que siga una

campanya que no només incloga les festes de Nadal, sinó
també altres festes importants com la Festa de la Carxofa,
Sant Antoni o Sant Valentí. La campanya «Sortir per Benicarló
et porta de creuer» és fruit d'un Pla d'Innovació Comercial
(PIC) finançat per la Conselleria d'Economia, Indústria,
Turisme i Ocupació que implantarà a Benicarló la Cambra de
Comerç de Castelló.

text REDACCIÓ

«Sortir per Benicarló et porta de creuer»

El passat divendres 21 de novembre al Conservatori
Professional de Música de Tarragona, el tenor
benicarlando va aconseguir els Premis Extraordinaris
final de grau en les especialitats de Cant i Música de
cambra en dos exigents programes on va demostrar el
domini de la veu en tots els estils del bel canto.

Carlos ha estudiat música al Col.legi de la Consolación
(Benicarló) i als conser-vatoris de Benicarló, Castelló
(superior de guitarra) i Tarragona on els darrers anys ha
interpretat personatges principals d’òperes (Don Giovanni,
Hansel i Gretel, La flauta màgica o Carmen) així com els
musicals El fantasma de la ópera o Mar i cel. Ha dirigit la coral
polifònica de Peníscola i l’Orfeó de Sant Carles de la Ràpita i
actualment es dedica a la docència com a professor de
guitarra, llenguatge musical i piano a la Unió Filarmònica
d’Amposta i la Lira Ampostina.

El proper diumenge 21 de desembre el podrem escoltar
junt a la soprano benicarlanda Clara Ruiz Arnau dins del
concert de nadal que el Coro Gregoriano La Salle realitzarà a
l’església de Sant Pere (17’45 h.) i on podrem escoltar
l’estrena de la nadala del mestre Feliu “Pastores del prado” i
la reestrena de “Nadala benicarlanda”, obra que Pablo Anglés
va composar fa uns quinze anys per a commemorar el 350
aniversari de la vinguda del Crist de la Mar a Benicarló.

text Josvi Arnau Tomàs

Carlos Casóliva Eroles, extraordinari cantant



pàgina 6    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 15

LOCAL LOCAL

La depuradora de Benicarló podria no engegar-se
abans de final d'any, com estava previst inicialment. La
direcció facultativa de l'obra assegura que “anem amb
terminis molt ajustats, estem fent tot el possible per ficar-
la en marxa però no podem garantir que es faça abans de
finals d'any”. 

José Antonio Martínez, director facultatiu de les obres va
assegurar que “van a bona marxa i a bon ritme”. En aquests
moments la major part de l'obra està finalitzada i queden dos
trams de col·lectors amb els quals hi ha hagut problemes per
afeccions “en temes de permisos. Un està enfront de
l'emplaçament actual de l'emissari submarí i altre en la zona
en la rotonda abans d'arribar a la depuradora”. Part dels
bombaments també estan pendents de finalització. En principi
s'engegaran dues línies de tractament,” ara s'engegarà la
d'aigua, la de fang tardarà un poc més , malgrat que hi ha una
tercera programada per si augmentara la població del
municipi”. El director de les obres va explicar que “a l'hivern
funcionarà una línia i a l'estiu les dues, es tracta d'optimitzar
les instal·lacions”. D'altra banda, s'ha previst el tractament
terciari perquè l'aigua depurada es puga reutilitzar com aigua
de reg. No obstant això, “en les condicions en les quals es va
a depurar l'aigua només serà per a abocar al mar, però si hi ha
petició d'aigua de reg s'engegarà aqueixa línia perquè s'ha
previst”. Per la seua banda, l'Ajuntament està gestionant els
últims serrells de l'obra, com són les connexions de llum i els
últims expedients d'expropiacions per on passen els
col·lectors de la depuradora. El regidor d'Urbanisme, en
aquest sentit, ha volgut agrair la bona voluntat de tots els
propietaris que han cedit els terrenys per a passar els
col·lectors de la depuradora. L’EDAR, amb una inversió total

de 19.956.119,76 euros, tindrà una capacitat de tractament de
12.000 metres cúbics diaris repartits en dues línies, una xifra
més que suficient per a Benicarló, atès que, segons els
paràmetres marcats per llei, 12.000 metres cúbics donarien
servei a una població de fins a 90.000 habitants. Està previst
que durant l'estiu funcionen les dues línies i durant l'hivern, en
principi, amb una línia serà suficient. Tanmateix, s'ha deixat
espai per a construir una tercera línia, que ara mateix no seria
necessària. En principi, l'aigua tindrà un tractament secundari,
tal com exigeix la normativa europea, però s'ha previst la
construcció d'un tercer col·lector que en un futur podria donar-
li a l'aigua un ús terciari. 

text NATÀLIA�SANZ

La depuradora de Benicarló podria no engegar-se abans de final d'any

La XXII edició de la Festa de la Carxofa ja té cartell
anunciador, obra del fotògraf David Palau i la
dissenyadora Bea Esbrí. A banda del restaurador Manuel
Rico, que rebrà la Carxofa d'Or, el sector agrari
reconeixerà el treball de l'Associació de la Dona al llarg
dels 21 anys d'història de la Festa.

Poc a poc ens apropem a una nova edició de la Festa de la
Carxofa, i la presentació del cartell anunciador és una de les
primeres senyals. El regidor d'Agricultura, Eduardo Arín, ha fet
la presentació davant dels mitjans del que serà la imatge de la
festa, amb una carxofa com a protagonista, com no podia ser
d'una altra manera. El cartell, que s'exposarà juntament amb
els altres 15 treballs que s'han presentat al concurs, és obra
dels benicarlandos David Palau Ferré (fotògraf) i Bea Esbrí
Machordom (dissenyadora) i serà la imatge promocional de la
festa, dins i fora de Benicarló. Arín, que s'ha mostrat molt
satisfet amb el cartell, ha anunciat també que l'homenatge que
el sector agrari fa cada any a una persona o entitat serà
enguany per a l'Associació de la Dona, una entitat implicada
al cent per cent amb la Festa de la Carxofa. "Si no fóra per
entitats com esta o altres com l'Associació de la Dona
Llauradora, no estaríem on estem", ha dit el regidor.
Paral·lelament a aquest homenatge, la Festa de la Carxofa
reconeixerà també el treball d'entitats com Caixa Benicarló, el
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Carxofa de
Benicarló i el Parador de Turisme, que han estat al costat de
la Festa des del primer dia. La XXII Festa de la Carxofa
començarà el proper 9 gener amb l'encesa de la garlanda, que
donarà pas a les Jornades del Pinxo de Carxofa.

Una rotonda dedicada a la carxofa

El regidor d'Agricultura ha aprofitat la presentació del cartell
per anunciar que s'erigirà un monument a la carxofa en una de
les rotondes més cèntriques de Benicarló. Es tracta de la
rotonda situada entre el carrer de Jacinto Benavente i el carrer
dels Boters, just davant del col·legi La Salle. El monument,
obra de l'artista benicarlando José Antonio Caldés, tindrà una
alçada màxima de 5 metres i estarà realitzat en fibra de vidre
i base de formigó. Amb aquesta rotonda, que està prevista
inaugurar el 23 de gener, prèviament al Sopar de Gala,
Benicarló vol recordar que la carxofa és un dels elements que
més i millor identifiquen la seua idiosincràsia. Eduardo Arín ha
volgut agrair la col·laboració en aquest monument de Caixa
Benicarló, que ha subvencionat una part important de la seua
despesa.

text i foto REDACCIÓ

Benicarló ja té cartell per a la XXII Festa de la Carxofa



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

ESPORTS LOCAL

Benicarló ha celebrat el Dia
Internacional de les Persones amb
Discapacitat amb la lectura d'un
manifest conjunt que reivindica la
igualtat de drets i i condicions de tots
els éssers humans i aposta pels drets
a l'educació, al treball i a la
participació en les activitats
quotidianes com a via principals vies
d'integració social.

El grup de treball de persones amb
discapacitat del Consell Municipal de
Benestar Social (integrat per Afanies
Benicarló, Centre Ocupacional IVAS
Maestrat, Residència El Collet,
Residència Sant Francesc, Cocemfe
Maestrat, AFARE, Ateneu Benicarló, Amay, OACSE i Àrea de
Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló) ha organitzat
els actes centrals del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, que s'han centrat en la lectura d'un manifest
conjunt per reivindicar els drets de les persones amb
discapacitat. La projecció del lipdub «Ponte en mi lugar»,
realitzat per Cocemfe i el Centre Ocupacional IVAS Maestrat
s'ha hagut de suspendre per problemes tècnics.

El Mercat Central de Benicarló ha estat l'escenari de la
lectura del manifest, que s'ha centrat en demanar la promoció
i protecció de les condicions d'igualtat d'oportunitats de tots els
éssers humans i sol·licitar la no discriminació i la plena
participació en la societat. L'educació, la rehabilitació i el
treball s'han plantejat com a factors necessaris per a
aconseguir la plena independència de les persones amb

discapacitat i la seua participació en tots els aspectes de la
vida.

A més de l'acte del matí al Mercat, per la vesprada va tenir
lloc a la Residència El Collet un taller de musicoteràpia obert
a familiars.

I per al divendres dia 5 s'ha programat, a partir de les 10.30
hores, una trobada dels agents socials relacionats amb la
discapacitat i es presentarà el nou espai adaptat a les
persones amb discapacitat que s'ha habilitat a l'Hort de les
Flors. Per la vesprada, a partir de les 19.30 hores, al saló
d'actes de Caixa Benicarló hi haurà una taula rodona amb el
lema «Envelliment i discapacitats; com assumir el dol», a
càrrec de Yolanda Cardona, directora de la Fundació Tutelar
Terres de l'Ebre, Eva M. Sánchez, psicòloga, i Mercé Cid,
advocada.

Un manifest per a reivindicar els drets de les persones amb discapacitat
text REDACCIÓ

A l'IES Ramón Cid de Benicarló,
es va impartir un Clínic sobre
Esport Adaptat, Conscienciació i
Barreres en Centres Escolars,
organitzat per l'Associació de
Persones amb Discapacitat,
Cocemfe Maestrat i el seu Club
BAMESAD i subvencionat per la Diputació de Castelló. 

Una vegada més, s'ha impartit solidaritat i informació a
través de l'Esport Adaptat. Va ser una jornada on els
representants de l'Associació, Manolo, Ramón, Oliver, Juan
Carlos i Mingo, van dedicar els seus esforços a conscienciar
a un grup nombrós d'alumnes de 4º d’ESO, sobre diversos
aspectes necessaris per a entendre, en primer lloc, què és la
discapacitat, els seus drets, les seues capacitats i com la
societat, en el seu conjunt, pot contribuir positiva o
negativament que aquest col·lectiu aconseguisca les seues
finalitats. Les ciutats són per a tots, han de ser universals,
llocs on qualsevol ciutadà puga viure amb total normalitat. Tots
hem de contribuir perquè aquest principi es complisca, com?:
complint les normes cíviques més elementals. No deixant

bicicletes ni motos damunt de les
voreres, respectant els passos de
vianants i aparcaments per a
persones amb mobilitat reduïda,
etc. Les Administracions Públiques
també han de contribuir al fet que
les ciutats siguen universals. Aquest
missatge creiem, va quedar molt
clar en els nostres joves estudiants
a través d'imatges, que en molts
casos van ser impactants per a ells.
De la teoria van passar a la part

pràctica amb tres esports ja tradicionals en aquestes jornades:
Bàsquet en cadira, Goalball i Boccia. El primer per a
discapacitats físics, el Goalball per a sensorials i la Boccia per
a persones amb greus afectacions per paràlisi cerebral i altres
discapacitats físiques severes. Va ser una jornada en la qual
va regnar l'ordre i el bon comportament dels alumnes, cosa
que va afavorir en gran mesura el desenvolupament de
l'activitat. A través d'aquests jocs van entendre algunes de les
dificultats que el col·lectiu ha de superar. Els van acompanyar,
durant tota la jornada, tres extraordinaris professors del
Departament d'Educació Física: Ximo Pérez, Verónica
Soriano i José Luis Segura, als tres moltes gràcies i, al centre,
la gratitud per permetre aquesta classe d'activitats que creiem
són essencials per a contribuir a la INCLUSIÓ d'aquestes
persones en la societat.

text RAFAEL MINGO

Voluntari-tècnic de COCEMFE

MAESTRAT i el seu club BAMESAD

Clínic d’Esport Adaptat
Ciutats i igualtat per a tots en una jornada a l'IES Ramón Cid de Benicarló
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Els equips de la província de Castelló s'han convertit,
aquest cap de setmana, en les sorpreses positives de la
competició del XXVIII Campionat Edicom de Galotxa,
“Trofeu Edicom”. 

De moment tres són els equips que estaran en les finals.
Onda i Benicarló, que van remuntar les seues eliminatòries i
s'han classificat en l'últim moment. El Club de pilota d'Onda
tindrà dos equips després de completar un gran any, ja que els
seus equips han rendit a gran nivell. En segona categoria,
l'equip d'Onda va remuntar davant l'equip de Caixa Popular la
Pobla de Vallbona B, després del resultat de l'anada, 70 a 50.
El seu rival serà el jove equip d'Algimia A. En el trinquet de
Vilamarxant, van guanyar per 45 a 70. L'Arreal·li Bona de
Benicarló en tercera A, ha remuntat en el desempat, en una
eliminatòria molt igualada amb Torrent B. En l'anada, va
guanyar l'equip de Benicarló, per 65 a 70. En el trinquet
Salvador Sagols de Vila-real, han perdut per idèntic marcador,
65 a 70, però en el desempat han aconseguit passar a la gran
final. El seu rival eixirà de l'eliminatòria que enfronta a l'equip
de Castelló de la Plana contra Massalfassar. En l'anada van
guanyar els de Castelló, per 40 a 70.  En tercera categoria B,
jugaren la final Onda C contra Torrent D. En la màxima
categoria jugaren els equips més forts de la competició la
Pobla de Vallbona A contra Manises B o Llíria A, que jugaran
al trinquet de Manises.  Les finals de trinquet de el CXXVIII
Trofeu Edicom de galotxa, es disputaran en el trinquet de la
Ciutat de la Pilota de Montcada, el pròxim 6 de desembre. 

Primera categoria: 
Caixa Popular Pobla A, contra el guanyador de

l'eliminatòria de Caixa Popular Manises B-CPV Lliria A. 

Segona categoria: 
CPV Algimia A-CPV Onda A 

Tercera categoria A: 
Arrea·li Bona Benicarló contra el guanyador de

l'eliminatòria Bar Poli Massalfassar I-CPV Castelló Plana. 

Tercera categoria B: 
Trinquet Torrent D - CPV Onda C.
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Pilota Valenciana: 
Benicarló i Onda sorpreses en les finals de l'Edicom, en trinquet

Diumenge de matí, sota una persistent pluja, es va
disputar el VI Duatló Basiliscus Benicarló, en el qual van
prendre l'eixida un centenar de valents que, desafiant a
les males condicions, van deixar constància que són uns
esportistes de peus a cap, per la qual cosa es deu
aplaudir tant als guanyadors com als que van tancar la
classificació. La prova puntuava al Campionat Autonòmic
de Duatló Cross 2014. 

La forta pluja caiguda en les últimes 48 hores va deixar el
circuit entollat en els trams plans i amb perill en les zones de
desnivell, sobretot per al tram amb bicicleta, i fins i tot es va
arribar a pensar a suspendre-la, provocant que diversos
participants no prengueren l'eixida. No va haver-hi sorpreses i
els primers a acabar els primers 6 quilòmetres en carrera, van
mantenir pràcticament la seua posició en prendre la bicicleta,
el punt d’on s’agafava es va hever de canviar d'ubicació per
culpa de l'aigua, però el canvi en el segon lloc en homes del
local Daniel Ramia, després de les dues voltes al circuit per a

sumar 25 quilòmetres més. En la tercera part, de nou carrera,
aquesta vegada 4 quilòmetres fins a la meta instal·lada al
costat de l'Ermita de Sant Gregori, on es va imposar l'il·licità
José Carlos Núñez, entrant com tots, xopat d'aigua i fang com
tots els participants. La primera dona va ser l'alacantina
Esther Alfonso, l'única que va aconseguir baixar de les dues
hores. 

text i foto VICENT FERRER

Malgrat la persistent pluja es va disputar el VI Duatló Basiliscus Benicarló

Benicarló es prepara per a viure una nova edició de
L’Estel del Collet, Nadal a Benicarló. Per dissetè any
consecutiu, es representarà el conte escrit per Jaume
Rolíndez per anunciar l’arribada del Nadal a Benicarló. En
esta ocasió, serà el dies 13 i 14 de desembre, a l’Auditori
Pedro Mercader de Benicarló. Dissabte 13 la
representació serà a les 21h., mentre que diumenge la
màgia de l’estel inundarà l’escenari a partir de les 19h.

Amb este motiu, l’associació cultural encarregada de posar
en marxa l’eesdeveniment ha anunciat que en breu es

posaran a la venda les entrades per poder gaudir de
l’espectacle. En concret, serà a partir de  dimecres 3 de
desembre quan es els socis de l’entitat puguen adquirir de
forma anticipada la seua entrada al Centro óptico Eva Marín.
El públic en general, podrà fer-ho des de dimarts  9 de
desembre al mateix punt de venda. Serà el passaport que els
permetrà gaudir d’una nova representació d’este clàssic que
any rere any es reinventa per sorprendre als espectadors.
Enguany ho farà amb nous personatges i escenes, creats per
aportar major benicarlandisme a la representació. L’Estel del
Collet, a punt d’arribar a la seua majoria d’edat, demostrarà
enguany que està més viu que mai, amb ganes de fer gaudir
al seu públic incondicional i a tots els qui per primera vegada
s’apropen a vore-ho. Feliç Estel 2014. 
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L’Estel del Collet

Benicarló optarà a diferents subvencions europees gràcies
a la intermediació de la conselleria d'Hisenda. El seu màxim
representant, Juan Carlos Moragues, es va traslladar aquesta
setmana a la ciutat “per a explicar als representants del
consistori els nombrosos programes que estan a punt
d'engegar-se”. Armat amb la guia que ha editat la Unió
Europea, va posar damunt de la taula els diferents programes
i subvencions als quals Benicarló, com a ciutat de més de
20.000 habitants, pot optar. “Són fons que permetran una
inversió que repercutirà en l'augment de la riquesa en la

població i que suposa un valor afegit a la localitat”, va
assegurar el conseller. En el paquet d'ajudes hi ha programes
destinats “a potenciar el desenvolupament urbà sostenible i
l'eficiència, a més de diferents projectes LIFE d'inversió
mediambiental i programes d'intercanvi com l’ERASMUS” als
quals també poden optar els més joves. Moragues va tendir la
mà de l'administració autonòmica “ja que la nostra
predisposició a ajudar a aquest municipi és positiva”. Per la
seua banda l'alcalde, Marcelino Domingo, va agrair la
informació i va anunciar que “estudiarem totes les propostes i
decidirem a les quals anem a optar una vegada les coneguem
a fons”.
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SUBVENCIONS
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Quan el senyor director gerent d'aquesta gran publicació
em va proposar substituir els que abans omplien aquesta
pàgina, vaig pensar que no era jo la persona més indicada. El
meu desconeixement del futbol local era absolut. Però vaig
acceptar el repte perquè un bon periodista ha de saber fer de
tot i no es pot negar a res del que li proposen. Llavors vaig
començar a pujar al camp, que he de reconèixer que només
coneixia per referències i perquè de vegades sentia parlar
d'ell. Em costava entendre el que veia al camp. No entenia res.
Però poc a poc, em va anar entrant allò que es diu "lo cuquet".
Cada setmana m'agradava més anar a vore a l'equip del meu
poble. Si al principi tot m'era indiferent i només pujava a cobrir
l'expedient, poc a poc vaig deixar de vore el futbol com un
estrany. Començava a gaudir amb el meu equip. Llavors va
vidre la gran crisi. Un senyor que fumava grans cigars i que
havia d'estar quatre anys, va fer allò que s'anomena una
espantada i va deixar l'equip. Am ell, se'n van anar gairebé tots
els els seus col•laboradors. Es veu que la cosa va arribar a un
extrem crític, i l'equip estava més prop de desaparèixer que de
començar la temporada. Jo vaig seguir aquests
esdeveniments amb gran preocupació perquè jo era aficionat i
seguidor del Benicarló. Quan tot semblava perdut, van
aparèixer un grup de persones, vinculades amb el Benicarló
Base Futbol, que van formar una gestora. Aquesta junta, amb
el suport del cos tècnic i dels jugadors, va tirar endavant amb
dues premisses clares: austeritat i jugadors de casa.

Llavors vaig vore que les coses es van començar a fer bé.
L'equip es va omplir de xicots del poble, il•lusionats per jugar
a casa. Els resultats no importaven, ja que l'objectiu no era
altre que salvar la categoria. Quin goig! Setmana rere setmana
els nostres jugadors s'ho deixaven tot al camp. Es notava que
sentien els colors i el compromís amb l'equip del seu poble era
total. Jo em vaig aficionar encara més al meu equip. Els
aficionats responien. El camp amb major afluència
d'espectadors de la categoria. Però sempre amb els peu a

terra, sabent el que tenim i on podem arribar. Lluny
d'aventures temeràries que tots sabem on ens han portat
temps enrere. Es va acabar la temporada amb l'objectiu
aconseguit. A més a més, van debutar alguns jugadors de
l'equip juvenil amb molt bones actuacions. La feina ben feta
donava resultats. Per a mi, l'exemple més emotiu va ser quan
a un programa esportiu comarcal, el presentador li va
preguntar a un xiquet del futbol base que a quin jugador es
volia semblar de gran. Lo xiquet li va contestar "jo vull ser com
Pitu". Se'm va posar la pell de gallina.Com no he d'estimar
aquest club? On puc trobar major satisfacció?

Acaba la temporada i la gestora es converteix en junta.
Pedro Baca agafa les regnes de l'equip amb les idees ben
clares. Un pressupost realista, una plantilla apanyadeta i un
entrenador del poble. Allò que es diu en la línia. La
conseqüència més immediata de tot plegat és que l'equip
segueix portant al camp una respectable quantitat d'aficionats
que se senten identificats amb allò que representa el seu
equip. A més a més, els jugadors se senten identificats amb
l'equip, i se'ls nota l'afició. Si, ja sé que s'han perdut partits
jugant malament, però tampoc se'ls pot demanar més. Jo cada
dia soc més aficionat, m'agrada el que veig i me'n xalo d’allò
més. Què més puc demanar?

Potser algun lector estiga esperant una reacció meua a allò
que està passant a l'equip del poble del costat. Però no, no
penso fer llenya de l'arbre caigut ni furgar a la nafra d'una irreal
planificació. Jo no soc qui per a jutjar a ningú. Tampoc diré que
potser la salvació els podria vindre de la mà del senyor que
fuma grans cigars. No, no diré res d'això. La meua esportivitat
em diu que nosaltres no hem de mirar què fan els altres,
perquè ho estem fent molt bé.

Diumenge passat no vam passar de l'empat a un al camp
d'Estivella davant el Sagunt. Vam perdonar molt i això ens va
costar dos punts. Però no passa res. Hem de seguir la línia. 

Demà dissabte, a partir de les cinc de la tarde, juguem
contra l'Alcora, equip que també juga la nostra lliga. Allà
estarem.
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ANEM SUMANT
fonts del partit. Rivera ha negat que es
donen episodis de transfuguisme en els
casos recents de representants locals
que, per "decepció", han abandonat PP
i PSC i s'han passat a C's, perquè a
aquests se'ls obliga a deixar les actes
del partit.

...ELS DECEBUTS
Crida l’atenció que Rivera negue

casos de canvi de jaqueta a C’s, quan a
la junta de Benicarló hi ha noms més
que coneguts. Algun d’ells fins i tot ha
arribat a afirmar de l’actual alcalde que
“és el millor alcalde del món”. Què ha
passat? , s’han canviat a un altre partit, potser perquè el
Partit Popular, del que tantes lloes han cantat (cadascú que
s’ho agafe com vulga),  no ha sabut donar resposta a les
seues necessitats i ara, les busquen en un altra formació.
Caldrà estar atents a la seua candidatura, perquè és una de
les que potser li furte vots al Partit Popular, si éste no és
capaç de fer rodar els caps necessaris i treure els papers
que fan falta per tombar-los. 

DUES CANDIDATS A LA LLISTA DE PODEM
Mal comencem si abans de sortir ja patim de bicèfalia

aguda. Podem Benicarló va celebrar la seua assemblea
constituent. La cita va servir per a presentar les candidatures
a secretari general i Consell Ciutadà del cercle municipal. La
formació inicia d'aquesta forma un procés constituent que
finalitzarà el 2 de gener del 2015, quan es coneixerà
oficialment la candidatura. De moment dues persones han
presentat les seues propostes: Enric Moya i la jove
benicarlanda Anaydée Huete. La candidatura de Anaydée
Huete està protegida per la presentació de sis persones a
Consell Ciutadà, sota el nom «És el moment per Benicarló».
Sergio Colom, David García, Paco Medinilla, Clara Ebrí,
MºJosé Miravet y Amparo Vallés conformen la llista. Per la
seua banda, Enric Moya donarà a conèixer els noms de les
persones que integraran la seua candidatura en els pròxims
dies, ja que el termini oficial per a presentar les llistes acaba
el 6 de desembre. D'altra banda, Anaydée és una de les
quatre portaveus del Cercle de Benicarló i en l'assemblea va
anunciar que cedia el càrrec de portaveu per a evitar
interferències entre la seua candidatura i la representació
neutral d'aquest cercle.

SEMBLA QUE NO PODEM
Els està costant arrancar, tot i tindre els mitjans de

comunicació de cara. Però en este cas i contràriament al
que passa en C’s, Podem es nodreix de gent pràcticament
desconeguda en el món de la política. Els únics elefants
polítics són Enric Moya, provinent del desaparegut Bloc, el
qual va encapçalar, i després de la seua renuncia sobtada, i
Pedro Martínez, que va arribar també a encapçalar la llista
de Esquerra Unida.  No hi ha més. Això potser bo per un
costat, pel fet que no tenen cap llençol perdut en la bugada,

però la inexperiència també pot ser un ‘handicap’ per a esta
nova formació que, realment, no té res a perdre amb la
presentació de la seua candidatura. Però la pressió social i
mediàtica que hi ha damunt la formació també pot jugar en
contra d’ells. De fet, Podemos ha anunciat aquest dilluns la
convocatòria d'una gran mobilització per al pròxim 31 de
gener a Madrid amb la intenció de comprovar el suport
ciutadà amb el qual compta el partit, segons ha anunciat en
roda de premsa el seu portaveu, Rafael Mayoral, després de
l'última reunió del consell de Coordinació (el nucli dur de
Pablo Iglesias). La manifestació tindrà lloc en plena
precampanya per a les autonòmiques i municipals del mes
de maig, a només tres mesos de la cita amb les urnes. A
aquesta concentració està convidada "tota la ciutadania", ha
indicat Mayoral. "Volem fer una crida la majoria social, és
una invitació a la gent que vol apostar pel projecte de
Podemos en aquest país", ha assenyalat el portaveu. "Haurà
gent de la societat civil que es vulga incorporar a aquest
procés i participar de la mobilització", ha afegit. "És una
ocasió per a qui, a dia d'avui es troba identificat amb
Podemos, tinga l'oportunitat de vindre a Madrid i posar sobre
la taula aqueixa voluntat cap al canvi democràtic per
aconseguir millorar les condicions de vida de la gent", ha
subratllat Mayoral.

l el partit vol contrarestar així les acusacions que sols té
presència en les tertúlies televisives: "Volem comprovar el
suport que tenim al carrer", ha indicat Mayoral. "S'està
posant molt en qüestió el nostre projecte i de vegades fins i
tot s'identifica única i exclusivament amb la gent que estem
eixint en els mitjans. Nosaltres creiem que hi ha importants
sectors de la població que aposten per aquest projecte i
volem que hi haja un espai on puguen expressar-lo", ha
remarcat Mayoral. 

ve de la pàgina anterior
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A cinc mesos escassos de la celebració de les
eleccions municipals, les formacions polítiques
comencen a moure fitxa. Si la setmana passada
desvetllàvem que Xaro Miralles tornarà a encapçalar la
llista dels socialistes, aquesta ens arriben notícies de
dos formacions noves: Ciudadanos i Podemos, totes
dos, com agrupacions d’electors. Cap de les dos han
passat encara per este tràmit democràtic a la nostra
població, pel que són tot un misteri. I un repte cap les
formacions ‘clàssiques’ com PP, PSPV, o Compromís.
De fet, tal i com analitzarem, les dos noves formacions
són hereves en part d’aquestes ja que alguns dels seus
candidats venen d’estos partits. Podem ser ciutadans?
No ho sabem. Del que sí estem convençuts és de que
viurem (si tots estan alerta i al lloc que han d’estar) una
de les campanyes electorals més interessants dels
darrers anys. Repetim. Si tots saben jugar atés que hi ha
molt en joc. 

CIUDADANOS DONA A CONÉIXER LA SEUA
AGRUPACIÓ

Després de celebrar diverses reunions de treball,
divendres passat 28 de novembre es va constituir
l'Agrupació Local de Ciudadanos de Benicarló, en un acte al
que van assistir un bon nombre d'afiliats. Després de la
constitució es va procedir a l'elecció, mitjançant llistes
obertes on tots els afiliats eren electors i elegibles, a l'elecció
de les nou persones que van a conformar la Junta Directiva

de l'Agrupació. El resultat va ser el següent.  Coordinador:
Benjamí Martí Secretaria/Tresoreria: Alejandro García i
Yolanda Pitarch Responsables Comunicació: Gregorio
Segarra i Yolanda Pitarch Política Municipal: Juanjo
Cornelles, Paco Vallés i Juan Edo Responsables Ciutadania:
Manolo Roca i Juan Manuel Salvador 

Tan sols 24 hores després de l'elecció, la Junta Directiva,
en la seua primera reunió, va acordar, entre altres
assumptes d'índole burocràtic, començar immediatament a
treballar amb un objectiu primordial: retornar la il·lusió i
l'esperança als ciutadans de Benicarló. Com va dir Víctor
Hugo i tantes vegades repeteix el fundador del partit, Albert
Rivera: “Res és més poderós que una idea a la qual li ha
arribat la seua hora”. Des de Ciutadans de Benicarló estem
convençuts de tenir la idea i que a Benicarló també li ha
arribat l'hora de conèixer-la i compartir-la.

LA RAÓ DE CIUDADANOS
C's presentarà candidatures entre 400 i 500 municipis

espanyols A les pròximes eleccions municipals, en el marc
de l'estratègia d'expansió del partit en la resta de l'Estat,
segons va anunciar el seu líder, Albert Rivera. "Volem cobrir
totes les capitals de comarca, les capitals provincials i les
principals ciutats de Catalunya". Això suposa doblar el
nombre de candidatures a Catalunya, tenint en compte que
en els últims comicis C's es va presentar entre 50 i 60
poblacions: "Potser no podem arribar a totes parts, però ens
podrà votar el 90% de la població". 

La seua formació coMPta actualment amb 6.300 militants
en tot l'Estat, dels quals 2.000 es troben a Catalunya, segons
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PODEM SER CIUTADANS?

Mínima nacional d’Ester Segura als 800 lliures i una
doble medallista, Irene Sorando, als 100 i 200 papallona

El cap de setmana del 29-30 de Novembre, a la piscina
olímpica de la Salera de Castelló, amb marcador electrònic, es
va disputar el, cada cop més prestigiós, trofeu Castàlia.

Havien inscrits un total de 546 nedadors de 40 clubs de tota
Espanya. 

L’equip del club natació Benicarló, dirigit per Myriam
Martínez i Lucía Vicente va estar format per 23 nedadors:
Carlos Fuente, Adrián Adell, Alberto Añó, Marc Vea, Pablo
Ebrí, David Curto, Víctor Montserrat, Javier Marzà, Maria
García, Nerea Sorando, Marta Valdearcos, Clàudia
Barrachina, Irene Sorando, Gemma Rillo, Ester Segura,
Cristina García, Blanca Pérez, Gemma Labèrnia, Laura
Jiménez, Noemí Anta, Carla Fresquet, Meritxell Sospedra i
Ariadna Coll.

El més destacable de la seua participació varen ser la
mínima nacional d’estiu als 800 lliures d’Ester Segura, que és
nou rècord del CNB (9.47.55 E) i les 2 espectaculars medalles
d’Irene Sorando amb nous rècords del CNB (bronze als 100
papallona (1.09.18 E) i plata als 200 papallona (2.32.84 E).

Molts nedadors milloraren marca personal i altres
estigueren prop. 

Els nedadors del club van afinant el seu estat de forma de
cara a la propera copa autonòmica de clubs on tindran
l’objectiu de pujar a primera divisió.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
TERCERA JORNADA DE LA LLIGA PROMESES A

BENICARLÓ 14.12.2014
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GRAN ACTUACIÓ DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ AL TROFEU CASTÀLIA 
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El dinar de germanor que la Coral Polifònica
Benicarlanda va organitzar per a celebrar Santa
Cecília, també va servir per a presentar a la nova
representant de l’associació. 

El passat diumenge 23 de novembre, i dins de les
celebracions de Santa Cecília, el president de la Coral
Polifònica Benicarlanda, Leroy Ariza, va acomiadar
Nazaret Villanueva Burriel com a dama 2014 i va agrair-li
la implicació que ha mostrat amb la coral durant aquest
temps. Nazaret, visiblement emocionada, va ser
l’encarregada de posar la banda a la jove que serà la
dama durant aquest pròxim any: Maria Foix Añó. Maria,
filla i néta de coralistes, va mostrar-se molt feliç per aquest
nomenament i va dedicar unes paraules d’agraïment a tots
els presents. A més a més, Maria s’havia estrenat el dia
abans com a directora de la nova secció infantil de la coral:
la Coral Bovalar. 
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MARIA FOIX, NOVA DAMA DE LA CORAL




