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Diumenge 8 de Febrer, a Sabadell, en piscina de 50
metres, es va disputar el primer campionat d’Espanya
Màster de llarga distància.

El nedador del Club Natació Benicarló, Joaquín Dieste, va
tindre una gran actuació aconseguint la cinquena posició en la
seua categoria d’edat (>40 anys).

Dieste va nadar els 3000 metres de la prova en un temps
de 44:53.61 E.

Excel·lent resultat d’un gran nedador que, encara que ja té
un lloc d’honor indiscutible en la història de la natació de
Benicarló, continua donant un fantàstic exemple a tots els
joves del club.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
CAMPIONAT ABSOLUT D’HIVERN DE LA COMUNITAT

VALENCIANA CASTELLÓ 14-15 FEBRER 2015 

text CNB

EL NEDADOR DEL CN BENICARLÓ JOAQUÍN DIESTE VA OBTINDRE UNA BRILLANT
CINQUENA POSICIÓ AL CAMPIONAT D’ESPANYA DE LLARGA DISTÀNCIA

Sènior Masculí:

Handbol Benicarló 27 CAH
Onda 22

CBM Vinaròs 30, BM
Alqueries 22

CBM Enguera 24, Baix
Maestrat Benicarló Femení 13

Resultats de los
partits disputats

pel Club Handbol
Benicarló
text VICENT FERRER
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La Guàrdia Civil i els Mossos’d Esquadra detenen als
15 integrants d'una xarxa dedicada al robatori en
domicilis en tot el territori estatal. Efectius del cos
especial de la Guàrdia Civil van detenir dilluns a onze
persones a Benicarló en una batuda desenvolupada de
forma conjunta amb els Mossos’d Esquadra, en el marc
de l'operació MADRID-LLEVANT. En total, hi ha
detinguts els 15 integrants d'una xarxa, tots ells de
nacionalitat espanyola, per 27 robatoris comesos. Se'ls
imputa els delictes de robatori amb força, atemptat
contra agent de l'autoritat, falsificació documental,
usurpació d'estat civil, contra la salut pública i
pertinença a grup criminal. Un dels detinguts es trobava
en crida i cerca. A més, existeixen indicis que podien
estar implicats en altres 37 fets delictius més. 

L'actuació policial va començar, segons testimonis
presencials, al voltant de les set del matí, quan diversos
efectius van entrar en un edifici situat en el Passeig Ferreres
Bretó, 16, just al costat de l'ajuntament de la ciutat. En un
dels habitatges vivien dos dels detinguts, un home i una
dona de mitjana edat. Un dels veïns de l'edifici va explicar
que “vaig escoltar com tiraven  la porta i vaig eixir a l'escala.
Un agent de la Guàrdia Civil em va dir que em ficara a casa,

que no podia veure res del que estava passant”. A més de
l'important dispositiu desplegat en el cèntric carrer, es van
traslladar fins al lloc dos helicòpters, que van sobrevolar la
zona a baixa altura entre les vuit i mitja i nou del matí,
despertant la curiositat dels escolars que a aqueixes hores
iniciaven la seua jornada educativa en els centres situats a
la zona. 

Al voltant de les nou i mitja del matí, agents de la Guàrdia
Civil treien de l'interior de l'habitatge a una dona
emmanillada, que va lamentar la seua detenció, al comentar-
lo amb una coneguda amb la qual es va trobar en el seu
camí cap al vehicle on va ser introduïda. “Se'm duen, se'm
duen”, va exclamar. Diversos agents de paisà van traure de
la vivenda nombroses borses i caixes, a més d'una pantalla
de televisor. Poca estona després, un home emmanillat i
acompanyat de sis agents, era introduït en el mateix cotxe al
costat de la detinguda. A aqueixes hores, encara quedava en
el lloc tres vehicles de la Guàrdia Civil, a més de dos
camuflats en els quals es va traslladar als detinguts i els
efectes intervinguts. 

L’INICI DE LES INVESTIGACIONS
A mitjans juliol, els Mossos van detectar un augment de

robatoris en la província de Lleida que seguien un mateix
patró: eren robatoris en cases aïllades o unifamiliars
situades a les afores de pobles menuts com Tornabous,
Bellcaire d'Urgell, Vallfogona de Balaguer o Arbeca. Els

text REDACCIÓ

Operació policial contra la delinqüència organitzada a Benicarló

SÈNIOR MASCULÍ AUTONÒMIC
C.B. Benicarló 88, C.B. Castelló 73
Victòria costosa davant d'un rival de la zona baixa de la

classificació. El primer quart va començar amb el conjunt
visitant més ficat en el partit, avançant-se en el marcador en
els primers minuts. En el segon quart el Benicarló va estrènyer
tant en atac com en defensa, arribant a la mitja part amb 12
punts a dalt. En la segona part els locals van seguir amb el
mateix ritme que en el segon quart, aconseguit un avantatge
de 25 punts, però a l’últim quart la relaxació local i la major
intensitat del Castelló va permetre a aquests reduir la
diferència al marcador.

SÈNIOR MASCULÍ ZONAL 2
Bàsquet  Morvedre 47, CB Benicarló 59
Partit al que els va costar agafar-li el ritme als

benicarlandos, amb una mala actuació en la primera part,
plena de distraccions en defensa que van fer arribar al
descans amb desavantatge 27-25. Quasi al final del tercer
quart es va començar a agafar el ritme del partit i tres cistelles
seguides unides a dues bones accions en defensa va
permetre agafar una diferència de 10 punts que tranquil·litzà el
joc. D'ací fins al final es va mantenir la diferència al marcador. 

JÙNIOR FEMENÍ 1ª ZONAL
CB Benicarló 42, Mislata CB 45
Partit irregular el jugat per les benicarlandes, amb una

primera part plena d'errades i molt poca intensitat en el joc, la
qual cosa els va portar a anar sempre per darrere en el
marcador, arribant al descans 5 a baix (20-25), amb una
imatge de desgana total. En la segona part es va millorar i el

partit es va mantenir molt igualat, fins que les males decisions
en els últims atacs i la nul·la concentració defensiva els va
privar de la victòria. Cal treballar per a ser més consistent en
els moments decisius.

CADET MASCULÍ 1ª ZONAL
EB Vila-real 54, CB Benicarló 41
Debut en la segona fase de la lliga amb derrota davant d'un

dels equips forts del grup. Partit amb moltes errades per part
de tots dos equips i amb poca anotació. Els locals van eixir
més forts 15-4 i va semblar que poc es podria fer. No obstant
açò, els benicarlandos van reaccionar després dels ajustos en
defensa arribant, fins i tot, a manar per dos punts just abans
del descans. En el tercer quart l'EB Vila-real va recuperar la
seua millor versió defensiva, la qual cosa provocà diverses
pèrdues de pilota, que va portar a un parcial de 10-0 a l'inici en
el tercer quart. El Benicarló va ser incapaç de recuperar les
seues opcions. Toca pensar ja en la pròxima jornada contra un
rival més assequible com Escolapis B. En teoria.

INFANTIL MASCULÍ 1ª ZONAL
CB Vinaros Servol 71, CB Benicarló 84 
Primer partit de la segona fase davant un equip que va

guanyar en aqueixa mateixa pista fa 3 mesos per 10 punts.
S'ha jugat un bon partit, començant molt forts i concentrats,
però es van relaxar a l'excés donant vida al rival, la qual cosa,
juntament amb l'acumulació de personals, va complicar el
partit. Faltant 12 minuts el marcador era 58-51, però jugant en
equip i sabent dosificarr les personals, s'ha va aconseguir una
victòria molt gratificant en una pista molt complicada. Com a
positiu, el gran treball dels pivots que van saber imposar-se en
els moments decisius, malgrat el resultat, deuen seguir
millorant molt més, ja que en aquesta segona fase els rivals 

La jornada del Club Bàsquet Benicarló

text VICENT FERRER
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Amb permís del senyor director gerent d'aquesta gran
publicació, avui aquesta secció porta dos títols. El motiu
de tan gran novetat és que el papa ha insistit molt en que
volia donar la seua opinió sobre no sé què, i que li deixara
prou d'espai. Està molt indignat i ara mateix desconec el
contingut  del que hi deu haver a la part de baix. Jo al papa
el respecto molt i per això li he cedit l'espai. Ara vaig a fer
la meua feina.

Efectivament, el nostre estimat CDB va vindre de
Massamagrell amb els tres punts al sarró. Tres punts que ens
saben a glòria per la importància dels mateixos. No va ser fàcil
la victòria, no. Els valencians van demostrar que el lloc que
ocupen a la classificació no és el que es mereixen, però
nosaltres vam saber aprofitar millor les nostres oportunitats. Al
final ens van apretar una mica, però els nostres van salvar la
situació amb dignitat i eficàcia. 

Aquesta victòria a domicili, té el valor afegit de les derrotes
del nostres rivals més directes per tal d'aconseguir la
permanència. Van perdre tots els que ens podien fer mal i ara
ens trobem a sis punts del descens i a cinc de la sisena
posició. Això vol dir que una mala ratxa de resultats es pot
portar a l'abisme. Ara el proper diumenge, a partir de les
quatre i mitja, ens la juguem davant un rival directe, el
Benicàssim. Estem empatats a punts, i una victòria nostra
seria extremadament important.

Ara acabo, que el papa està al meu costat, amb un parell de
fulles escrites a mà que me vol fer fora de la cadira. Diu que ja
està bé, que ara li toca a ell i que...

QUINA VERGONYA!!
En primer lloc vull agrair al director gerent d'aquesta gran

publicació la deferència que ha tingut cap a la meua persona
deixant que puga expressar la meua opinió, encara que sé que
va en contra de molta gent que es va apuntar a
l'esdeveniment.

Jo vull parlar del ridícul que van fer alguns amb tota aquesta
pantomima de l'excursió a Vila-real per tal de vore un partit de
futbol. En primer lloc he de dir que jo mai animaré a un equip
que s'ha enfrontat en partit oficial contra el nostre Club
Deportivo Benicarló. Mai. Jugue contra qui jugue. En canvi, si
que puc anar a vore qualsevol partit de futbol, i sé que m'ho
passaré bé perquè el futbol m'agrada. També vull deixar clar
que a casa meua som tots molt benicarlandos i, per tant, molt
valencians. No m'estalviaré de dir que per aquest motiu, també
som valencianistes. Bé, Vicent T.  té certa tirada a un altre
equip, però això ara no ve al cas. Amb aquestes premisses
tinc tot el dret de dir el que penso sense que ningú tinga cap
dubte sobre el meu indestructible valencianisme.

Justament per això, no puc entendre la baixada de
pantalons d'alguns polítics quan van vindre els que tenen com
a patró a Sant Pasqual per a oferir-nos la possibilitat de
promocionar el nostre poble a través d'un partit que els
enfrontava..al Granada!! Clar, com que era de bades, vinga a
apuntar-se gent i vinga a omplir autocars. Per tal d'entendre el
regal que ens van fer, només calia mirar l'afluència de públic
al camp. Feia fredat de vore. Ni mitja entrada! El greuge
comparatiu és escandalós. El nostre alcalde, que galleja del
seu valencianisme per les xarxes socials, tot content per
l'esdeveniment mentre que els del poble del costat van anar a
vore... el València!!! Però l'alcalde content i pagat per la
morralla -amb tot els respectes cap al Granada-  que li havien
endossat. Per suposat que no vaig anar perquè ni aquest
equip que va de groc em diu res, ni els que anaven a ratlles
tampoc. Però entenc que la gent hi anés, sobretot si et posen
mitjà de transport i entrada gratuïta. 

No res més, senyor director, ja no el molesto més. És que
no podia deixar passar aquesta oportunitat i, ja que estic ací
vull recordar -ja que el meu fill no ho ha fet- que el cosmos de
la categoria va perdre a casa contra el darrer classificat i que
potser comença la seua caiguda, que no ho serà tant perquè
manté un coixí de punts important. 

text VICENT T. PERIS

TRES PUNTS D'OR
lladres actuaven de dia i buscaven joies i diners.
Posteriorment, portaven els objectes robats a establiments
de compra venda. Les investigacions van conduir a la policia
fins a una família establida, principalment, a Peníscola i
Benicarló, motiu pel qual el Jutjat d'Instrucció numero 2 de
Balaguer va demanar la col·laboració de la Guàrdia Civil. Els
investigadors van descobrir que els presumptes lladres no
només s'havien desplaçat a la província de Lleida per a
robar, sinó que es movien per tota la geografia espanyola en
cotxes a nom de tercers per a no ser identificats.

Després de les investigacions dutes pels agents, es van
localitzar als integrants d'aquesta organització, pel que es va
procedir a detenir dilluns a 11 d'ells en la província de
Castelló i a un altre a Reus (Tarragona). Així mateix, s'han
efectuat 7 registres domiciliaris en les localitats de
Peníscola, Benicarló, Benicàssim i el Grau de Castelló, dos
registres en dos establiments de lloguer de vehicles així com
el precintat de dos establiments de compra venda de joies a
Reus i El Vendrell (Tarragona). En els registres de
Peníscola, en un assentament prop del Corral del Petiquillo,
es van localitzar dos laboratoris clandestins, dedicats al
cultiu il·legal de marihuana que comptava amb els elements
necessaris per a la seua explotació, i un tercer, preparat per
a la seua posada en funcionament, on van ser intervingudes
fins a 390 plantes i a més de 25 galls de baralla. En la resta
dels registres s'han confiscat tres escopetes de diversos
calibres, una pistola, així com diverses armes blanques,
objectes electrònics, eines diverses, nombroses joies i
rellotges i diversos objectes de col·leccionista. 

ELS DELICTES
En total, als detinguts se'ls atribueixen 27 robatoris amb

força en interior d'habitatge en una desena de poblacions
lleidatanes i tarragonines, així com a localitats de les
províncies de Castelló, Granada, Terol, Jaén, Almería, Osca,
Saragossa, Màlaga i Sevilla. La policia, no obstant això, no

ve de la pàgina anterior
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descarta que en els pròxims dies puguen atribuir-se'ls més
assalts. Els detinguts juntament amb les diligències
instruïdes passaran a la disposició del Jutjat d'Instrucció
número 2 de Balaguer (Lleida).

I MÉS DELICTES
La Guàrdia Civil ha imputat a dos germans varons, veïns

de Barcelona, com suposats autors dels delictes de
corrupció de menors i abusos sexuals comeses en diverses
ocasions a Benicarló, sent el damnificat un menor d'edat.
L'actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar arran d'una
denúncia presentada en la Caserna de la Guàrdia Civil de
Benicarló, en la qual es participava que una persona menor
d'edat havia patit abusos sexuals. Per aquest motiu els
guàrdies civils especialistes pertanyents a l'Equip Emume
(Equip Dona-Menor) de la Comandància de la Guàrdia Civil
de Castelló, van iniciar una investigació per a l'esclariment
del fet en la denominada operació “CIBELES”, que va donar
com resultat la identificació, localització i imputació de dos
germans de 43 i 47anys d'edat i nacionalitat espanyola, com
suposats autors dels delictes de corrupció de menors i
abusos sexuals. 

En les gestions i investigacions realitzades es va poder
constatar que els autors dels fets es van introduir en el cercle
familiar,  guanyant-se la confiança dels afins a la víctima, i
especialment del menor.  Els ara imputats, es trobaven
complint condemna en un Centre Penitenciari de Barcelona
per robatoris amb violència en assalts a domicilis amb

moradors en el seu interior. Les imputacions han estat
realitzades per efectius de la Unitat Orgànica de Policia
Judicial de Castelló de l'Equip Emume (Dona-Menor) La
Guàrdia Civil recorda que es disposa d'un telèfon
d'emergències, 062, que pot ser utilitzat pels ciutadans les
24 hores del dia per a comunicar qualsevol tipus d'incidència
o acció que els hi puga resultar sospitosa. 

ve de la pàgina anterior

La banda de música de l'Associació
Musical “Ciutat de Benicarló” va actuar
el passat dissabte 7 de febrer al camp de
futbol del Vila-real CF. Una actuació
emmarcada dintre del projecte
“Endavant Província” que l'equip
groguet du a terme per promocionar
diferents ciutats de castelló així com la
seua activitat cultural, turística i
econòmica. 

La Banda de Benicarló va estar
convidada a participar d'aquest
extraordinari esdeveniment i amb
aproximadament uns 90 músics, van
desfilar pel Camp de Futbol Municipal El
Madrigal. Ho va fer moments abans de
començar el partit i durant la mitja part amb un repertori format
per diferents pasdobles al llarg del recorregut, i l'Himne del
Vila-real C.F. davant de la tribuna de les autoritats. 

Centenars de benicarlandos i nombrosos seguidors

groguets que és van aplegar a l'estadi, van guardonar la seua
música amb multitudinaris aplaudiments al seu pas per cada
racó del camp en aquesta jornada festiva on la música i
l'esport van anar estretament units.

La Banda de Música va actuar al camp de futbol El Madrigal de Vila-real

text VICENT FERRER



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

ESPORTS LOCAL

L'aparcament subterrani de la plaça Mosén Tomás de
Benicarló segueix tancat al públic, quan està a punt de
complir-se els tres anys de la seua construcció. En tot
aquest temps les instal·lacions no s'han inaugurat per
problemes amb el subministrament elèctric. 

Ara “ja tenen llum”, com ha denunciat la portaveu del grup
municipal socialista, Xaro Miralles. Malgrat això, les
instal·lacions encara romanen tancades al públic. Els
socialistes van presentar una pregunta en l'últim ple municipal,
que no va obtenir resposta per part de l'equip de govern.
Miralles va denunciar que “sembla ser que el problema és que
els ascensors no funcionen, que l'empresa que gestiona el
pàrquing de la Plaça de la Constitució i l'empresa de l'ORA no
es volen fer càrrec d’aquest aparcament subterrani. No saben
com engegar-lo i a més falta maquinària, està tot brut, després
de dos anys d'estar tancat, i no sabem quina solució li donarà
l'equip de govern”. La socialista va recordar que en la
construcció de les instal·lacions es van invertir “quasi dos
milions d'euros de diners públics i segueix tancat sense que
haja solucions. Aquesta és la gestió que realitza el Partit
Popular de l'Ajuntament de Benicarló, en açò i en moltes altres
coses”. Cal recordar que la construcció d'aquest aparcament
subterrani va ser finançada a càrrec dels fons del Pla
Confiança amb prop de 1.400.000 euros. 

La zona estava inclosa dins d'un PAI del que és ara
urbanizador l'ajuntament de Benicarló i que per problemes

entre l'anterior urbanizador i Iberdrola, no tenia
subministrament elèctric. Després de nombroses converses,
el consistori va aconseguir que l'elèctrica acceptara la
connexió amb el transformador de la propera plaça de
l'Emperador Carlos I. Els treballs permeten aportar a
l'aparcament els watts necessaris perquè l'aparcament puga
funcionar. Els treballs van tenir un cost de 13 000 euros més
IVA. El nou estacionament comptarà amb una capacitat per a
120 vehicles, i el seu funcionament serà el mateix que el de la
plaça Constitució: la primera mitja hora serà gratuït, i després
s'abonarà pel temps que ha estat el vehicle estacionat en
aquestes instal·lacions. Les instal·lacions estan cridades a
pal·liar el dèficit de places d'aparcament existents en el centre
de la localitat.

UN APARCAMENT QUE PORTA QUASI TRES ANYS TANCAT 

text NAT LIA SANZ

Iván Estupiñá, Iván Pinto i Àngela Porcar
van participar el passat divendres 6 de febrer,
en representació de l'IES Joan Coromines, a
la 26a edició de la fase local de les
Olimpíades de Física que organitza la
Universitat Jaume I.

L'objectiu d'aquestes trobades és fomentar i
promoure els estudis científics, i en particular el
de física, entre l'alumnat de batxillerat i Formació
Professional. 

La prova consisteix en la resolució d'un
problema, a escollir entre dos, i la realització de
10 qüestions que versen sobre temes tan
diversos com òptica, ones, gravitatòria,
electricitat, calor o fluids entre d'altres. Per
resoldre-les, l'alumnat ha d'aplicar el seu enginy
i una gran capacitat de deducció. Esperem que
queden en una molt bona posició!

ALUMNAT DE L'IES JOAN COROMINES A LES OLIMPÍADES DE FÍSICA

text IESC

Benicarló va ser protagonista del partit que van jugar
en l'estadi del Madrigal el Vila-real i el Granada gràcies al
projecte Endavant Província que patrocina el club
groguet. 1.700 benicarlandos van assistir al partit i als
actes de promoció turística que es van programar. Prop
de trenta autobusos i nombrosos vehicles particulars van
conformar una caravana multicolor fins al Madrigal, on
van gaudir del partit. El menjar oficial, prèvi al partit, va
estar a càrrec del restaurador Javier Gasulla, del
restaurant Chuanet. Fora de l'estadi i abans del partit,
sobre les 16 hores, es van instal·lar carpes en les quals es
va repartir material promocional i es va portar a terme una
degustació de coquetes de Sant Antoni i de pastissets de
carxofa. Durant el descans es va emetre un vídeo
promocional sobre Benicarló, mentre que l'Associació
Musical Ciutat de Benicarló era l'encarregada d'animar
l'ambient abans del partit i durant la mitja part,
interpretant diverses peces damunt de la gespa del camp.

text NAT LIA SANZ

TOTS AL MADRIGAL
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La setmana passada vam tindre una conferència molt
profitosa per als amants de la fotografia. La sessió va
estar a càrrec de Poli Hernández, un impressor fotogràfic,
que a banda de demostrar un grandíssim coneixement
sobre fotografia, va parlar d'un tema un poc desconegut
per a molts com és el tema d'una bona impressió
fotogràfica. Va compartir coneixements, trucs, consells,
orientacions... i va ser molt interessant per als assistents.
Des del Setrill, moltes gràcies i felicitats, Poli. Ens va
enxisar. El conferenciant va estar presentat pel soci Lluís
Ibàñez.

FOTOGRAFIA A LA PENYA SETRILL

text PENYA SETRILL

La parella formada per Nacho Vicente i Carlos Monfort
va ser la guanyadora del Torneig Carxofa de Benicarló,
celebrat al llarg de l'última setmana a les instal·lacions de
Pádel Indoor Benicarló. La parella benicarlanda va
aconseguir imposar-se a Cristian Monfort i Víctor Alonso
en dos sets per 6-3 i 6-2. 

Recordar que els campions van aconseguir l'any passat el
subcampionat en aquest mateix torneig. En aquesta ocasió, la
parella guanyadora s'ha emportat, a banda del trofeu de la
carxofa, una jaqueta, una caixa de carxofes amb Denominació
d'Origen i un bo de sis partides cadascun. Pel que fa als
subcampions, aquests van aconseguir una samarreta, uns
pantalons i un bo de tres partides, cadascun. 

En segona categoria, la parella formada per Gustavo
Fabregat i Cristian Masip, va aconseguir imposar-se al tàndem
format per Bruno Meneses i Álex Casado per 6-4 i 6-3. Els
campions van aconseguir una dessuadora, una caixa de
carxofes i un bo de sis partides cadascun; els subcampions es
van portar una samarreta i un bo de tres partides cadascun. 

La final de consolació de primera categoria va ser per a la
parella formada per Juanjo Parra i Sebas Puigcerver, que van

vèncer a Oriol Guimerá i Ángel Burgos per 6-2, 6-4. Els
campions es van portar una samarreta i dues partides, mentre
que els segons es van portar una partida gratis. 

Finalment, la final de consolació de segona va ser per a la
parella integrada per Agustín Moya i Rubén Flos, que es van
imposar a David Marzal i Jesús Hernández per 6-2 i 7-5. Els
campions es van portar una samarreta i dues partides gratis,
mentre que els subcampions una partida.

text VICENT FERRER

Nacho Vicente i Carlos Monfort s’adjudiquen la tercera edició 
del Torneig de Pádel “Carxofa de Benicarló”

DIVENDRES 13
A les 20 h, XARRADA d’actualitat sobre els

PRINCIPALS IMPACTES DE LA REFORMA FISCAL
(Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost
sobre Societats, Impost sobre el Patrimoni, Fiscalitat de les
entitats i institucions sense ànim de lucre), a càrrec de
Ximo Ayza Miralles, Economista-Auditor i soci gerent de
CET PARTNERS, SL.

DIVENDRES 27
A les 20 h, interessant XARRADA sobre el projecte

ROSHIKA HELPING HANDS (suport a les escoles
públiques d'un xicotet poble rural del Nepal, Khalte), a

càrrec de Rajan Dhungana (Director i coordinador del
projecte) i projecció d’un vídeo de Tonyo Fibla, muntat a
partir de fotos de les escoles de Khalte.

A les 21 h, SOPAR NEPALÍ SOLIDARI (12 €). El sopar
consistirà en dal bhat, el menjar típic i diari del Nepal actual
(arròs bullit acompanyat per una sopa molt clara de
llentilles, tarkari (verdures estofades), saag (espècie
d'espinacs), achaar (salsa poc picant) i masu (carn). Tot
això regat amb aigua (el vi no el coneixen). En acabar de
sopar, una copeta de raksi (una espècie d’orujo).

Places limitades (50). Cal apuntar-se: Rosa Lourdes
(686 10 03 31) o Tonyo (649 60 83 64). (Si no contesten
envieu missatge).

ELS DIVENDRES DEL SETRILL
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Mortadelo i Filemón s'instal·len a la Biblioteca

Els coneguts personatges de còmic Mortadelo i Filemón
protagonitzen l'exposició que ha organitzat la Biblioteca Manel
Garcia i Grau per a promocionar la col·lecció que acaba
d'adquirir sobre els famosos agents de la TIA. La mostra
estarà oberta fins al 28 de febrer. La Biblioteca Manel Garcia i
Grau de Benicarló acaba d'adquirir una col·lecció del còmic
Mortadelo y Filemon, del famós dibuixant Ibáñez, que durant
més de 50 anys s'ha estat publicant a Espanya. Es tracta
d'una edició de col·leccionista publicada per l'editorial Signo,
que consta de 10 volums, on es recullen les aventures i
desventures dels famosos agents de la TIA (Técnicos de
Investigación Aeroterráquea), la major i més important
agència d'intel·ligència fictícia d'Espanya. Per tal de fer difusió
d'aquesta novetat, la biblioteca ha organitzat una exposició,
que es podrà visitar fins al 28 de febrer, on es fa un repàs de
la història dels protagonistes i dels personatges secundaris.
També es pot trobar informació sobre altres personatges de
l'autor. La col·lecció es podrà consultar a la sala de la
biblioteca en l'horari habitual.

La Biblioteca de Benicarló s'apunta al ‘book crossing’

La Biblioteca Manuel Garcia i Grau ha creat un punt de
book crossing per donar vida a llibres que no tenen sortida per
les vies habituals. L'objectiu és fomentar l'afició per la lectura
i potenciar la campanya de la Regidoria de Cultura de
convertir Benicarló en una biblioteca en constant moviment.
Dins del projecte de la Regidoria de Cultura «Llibre viatger, de
Benicarló a la fi del món», que es va posar en marxa el mes
de juny de l'any passat, la Biblioteca de Benicarló ha decidit
crear un punt permanent dedicat als llibres viatgers. En aquest
punt, ubicat en la secció de premsa diària i revistes, s'aniran
incorporant aquells exemplars que, per estar duplicats en els
arxius de la biblioteca, no tenen sortida per als usuaris
habituals de la biblioteca i es posaran a disposició de totes les
persones interessades en la lectura. Les persones podran
endur-se'ls lliurement i, una vegada llegits, els podran deixar
en qualsevol altre espai que consideren oportú perquè un altre
lector els puga agafar. L'objectiu, al final, és fomentar l'afició
per la lectura i crear nous lectors. La iniciativa a la qual s'ha
afegit la Biblioteca Manel Garcia i Grau s'emmarca en un
projecte d'abast mundial anomenat book crossing, una idea
que va nàixer als Estats Units l'any 2001 amb l'objectiu
d'animar la ciutadania a compartir l'afició per la lectura. Els
llibres que s'incorporen al sistema book crossing són lliures,
és a dir, no tenen amo. Els exemplars s'alliberen en espais
públics, oberts o tancats (parcs, jardins, biblioteques, museus,
etc.) a l'espera que algun lector se'ls emporte per llegir-los i
tornar-los a alliberar, de manera que el llibre puga arribar a
qualsevol lloc del món passant de mà en mà. D'alguna
manera, és un intent de convertir el món en una biblioteca 

Benicarló formarà part del festival de curtmetratges
CortoEspaña.

Benicarló formarà part del festival de curtmetratges
CortoEspaña, una plataforma que integra 150 festivals i que
pretén promocionar l'exhibició de curts fent-los arribar per tota
la geografia espanyola. La cita a Benicarló tindrà lloc els dies
17 i 18 d'abril. El proper mes d'abril, Benicarló es convertirà en
seu del festival de curtmetratges CortoEspaña, una de les
iniciatives amb més projecció i influència del panorama
cinematogràfic que té com a objectiu aconseguir que el format
de curtmetratge ocupe una posició rellevant dins del
panorama audiovisual. El festival, ara per ara, arriba ja a 150
ciutats, un fet que suposa la promoció del curt per tota la
geografia espanyola. El festival a Benicarló tindrà lloc els dies
17 i 18 d'abril, coincidint amb la projecció dels 10
curtmetratges seleccionats per l'organització, que tindran una
durada total aproximada de 70 minuts. El públic assistent, a
banda de disfrutar de la projecció, podrà votar el millor curt.
Les projeccions tindran lloc a l'Edifici Gòtic i l'entrada serà
gratuïta. Els guanyadors de cadascun dels 150 festivals es
projectaran en un acte final a Madrid durant la festa de
clausura de CortoEspaña.

Primavera i estiu de cultura
Durant els propers mesos, a part de la participació en el

Festival CortoEspaña, Benicarló tindrà una intensa agenda
d'esdeveniments culturals que començaran amb la segona
edició del Premi d'Àlbum Infantil Il·lustrat, que es presentarà la
propera setmana, la III Setmana de la Ciència (de l'11 al 17 de
maig) i la tercera edició de la Nit en Vetla, una cita que ja s'ha
convertit en un referent i que l'any passat va omplir la ciutat de
visitants vinguts de tot arreu amb més de 8.000 persones.

Precisament amb l'objectiu de promocionar al màxim
aquest esdeveniment que marca l'inici de l'estiu, s'ha realitzat
un documental de gran qualitat d'una hora de duració, del qual
s'han extret resums que serviran per donar a conèixer les
futures edicions de la Nit en Vetla.constant moviment.

text REDACCI 

BREUS CULTURALS: LA BIBLIOTECA I FESTIVAL DE CURTS

És bonica la casa del marqués. I es veu que té la seua
història i tot. L'actual propietari de l'immoble, el senyor
Espinosa, ha decidit posar-lo en venda. Ja diuen bé els
castellans que «sacar y no meter se echa la casa a perder».
Resulta d'una obvietat grandíssima que aquest emblemàtic
edifici -ja deshabitat i sense cap ús conegut per mi- hauria
d'haver passat a mans de l'Administració fa un grapat d'anys.
Hi ha poques cases com aquesta pels voltants. Diuen a la
portada vostés que en demanen dos milions i mig i hi haurà
qui pensarà que el aiuntamén no està per fer despeses d'un
volum tan considerable, que hi ha gent que les passa magres
i que aquesta «inversió» podria resultar una provocació en els
temps que corren. Arribats a aquesta reducció a l'absurd que
tampoc són necessàries per viure les biblioteques, les bandes
de música o els jardins. Ni les falles, naturalment. Però ningú
voldrà un poble amb ciutadans analfabets o l'arbrat sense
aclarir o sense unes infraestructures adequades per practicar
l'esport. Vull dir que no convé ser massa demagogs. Jo trobo
que sí, que convindria que l'Ajuntament s'»empenyara» i que
d'ací cinquanta, cent o dos-cents anys els benicarlandos
puguen estar orgullosos que algú es preocupara per
conservar per als seu poble un edifici com aquest. Com ho
estem ara del convent, del magatzem de la mar de la presó o
de l'ajuntament vell (per què es diu edifici gòtic?). Més li'n diré,
senyora Garcia, trobo que des de la casa gran s'hagueren
pogut treure aquests diners si no s'hagueren fet algunes
barbaritats de les quals sembla ser que no hi ha cap
responsable. No cal anar molt lluny. El pàrquing que hi ha a la
plaça del reverend mossén José Tomàs Llorach (RIP) ha
costat una quantitat similar de quartos i ningú el troba a faltar.
O, per exemple, els milions que diuen que e van perdre per
una incompareixença a un judici amb una constructora. O els
diners de la font de Cuenca (la més lletja de totes les fonts que
es fan i es desfan, confiem). O els que ja han costat les
diferents reformes de la plaça de la Constitució sense que

ningú n'haja assumit cap responsabilitat. En fi, que crec que si
hi ha voluntat per totes dues parts Benicarló podria guanyar
per a la ciutadania un espai emblemàtic i que a la llarga podria
resultar rendible fins i tot econòmicament. 

He llegit amb entusiasme la crítica de Josep San Abdón de
la novel·la Córrer sense por (que conste que a l'original que
he enviat he posat el títol en cursiva). Una història real de
misèria, vida i mort de tanta actualitat cada dia amb els pobres
aquells que des de damunt d'una tanca miren les partides de
golf que juguen senyorets a Melilla o les desgràcies que
passen cada dia a Lampedusa. Ara mateix li l'encomano al
meu llibreter de capçalera. 

La revista Saó ha arribat als 400 números. Ens ho recorda
Carles Lluch. Una revista de l'Església reivindicativa,
valenciana i valencianista i solidària i que fa ja anys que va
patint i patint per poder sortir. Una fita que personalment em
pensava que no s'haguera arribat a assolir perquè hi va haver
moments en què semblava que el tancament provocat per
l'Administració valenciana havia de ser imminent. Enhorabona
a tots els que compleixen coses. I des d'ací, ben sincerament,
també enhorabona a El Dissabte pels seus mil números. Hi ha
una miqueta de garrameta en aquest cas local perquè hi havia
exemplars que tenien dos números, però això, mil són molts.
Tant de bo aquesta modesta Veu de Benicarló (insisteixo en el
tema de les cursives) puga arribar als mil números i, sobretot,
que sàpiga tindre un relleu generacional amb la incorporació
de gent jove perquè veig jo que tots els que hi estem
embolicats ja tenim una edat i tot això i allò...

En fi, el que li deia, que abans de vindre-se'n cap al poble
a jubilar-se del tot, lo nostre Jaime Mundo podria fer un últim
acte de servei al seu estimat poble i aconseguir una bona
subvenció per ajudar a pagar la casa del marqués.
L'agraïment del seu paisanatge i el meu serien encara més
eterns del que són ara. Bones falles, senyora Garcia!

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

text EL LECTOR



amb un desplegament dels civileros
dels que fan època. Totes les
especulacions es quedaven curtes
sobre l’abast de l’operació policial
que hi havia en marxa. Mireu si la
cosa devia ser important que, fins i
tot, un parell d’helicòpters de la
Guàrdia Civil, volant ras, anava
d’acompanyament. Vola que volaràs
a tall de terrat o per damunt de la
casa gran com un voltor. Més d’un ja
es pensava que, com a d’altres
municipis espanyols, també ací ens
havia tocat la breva i s’emportaven a
algun regidor d’urbanisme. La cosa
va arribar a tal deliri que, com les
fotografies falses de l’altre dia de la
neu que van córrer per tot arreu, fins
i tot en va haver alguns que deien
que havien vist fotos de Marce
emmanillat! Una operació
anticorrupció al nostre ajuntament!
El que dèiem, de bojos. Al final va
ser que era una operació contra la
delinqüència organitzada d’una
xarxa de xoriços que es dedicava al
robatori de xalets i cases i a la
venda d’estupefaents per tot el
territori estatal, i uns tenien la casa
al costat mateix de l’ajuntament.
Curiós, no? La nota surrealista va
ser que, a banda de les vora 400
plantes de “maria”, també els van
decomissar 25 galls de baralla!
Entretinguts en els temps lliure
devien estar, no? De totes, la
interpretació que ens va fer més
gràcia va ser la que va proposar una
senyora d'uns 70 anys que s'ho
mirava des de la placeta dels Bous:
«Això és que han de llevar uns
delinqüents per a posar-se els
altres, ara que vénen eleccions.»
Doncs, això. La calle ha hablado.

On hem arribat?
20:55 Se identifica a un varón en

el interior de la iglesia en la Calle
Cristo del Mar que había sido
sorprendido abriendo con una
ganzúa el cepillo, devolviendo
posteriormente los 10 euros. I pel
que es veu no és la primera -ni serà
l’última- vegada que passa. Poca

poesia podem traure aquesta
setmana d'ací. Segur que si
haguera demanat els 10€ allí mateix
el rector o un dels policies li'ls
haguera donat, o l'hagueren
acompanyat al menjador social.  

Gone with the wind
La veritat és que si no fem riure

més és perquè no podem. L’avió del
Vila-real intentant aterrar a Castelló
però com són del “Vila-real
Endavant”, és clar, van passar de
llarg i  van anar a aterrar a
València... per culpa del vent!
Sembla que després d'intentar la
maniobra d'aproximació a la pista
un parell de vegades i haver-la
hagut d'avortar per les fortes ratxes
de vent, el comandant de la nau es
va dirigir al passatge en aquests
termes: Senyors, jo sóc capaç
d'aterrar a l'aeroport de València, on
hi ha serveis de seguretat i d'auxili
pel que puga passar. La meua
responsabilitat m'obliga avui a evitar
aquest aterratge ací però l'avió l'ha
pagat el senyor Roig i és ell qui ha
de donar el permís. I el va donar. Va
dir tot això, però, és clar, ens
imaginem que en la llengua dels
comandants. Bé, la qüestió es que
ha hagut d'entrar el capo a la garjola
perquè puguen sortir a la llum
informes com el que signa el
vicedegà del Colegio Oficial de
Ingenieros Aeronáuticos de España
(COIAE) segons el qual el lloc on
està l’aeroport i l’orientació de la
pista no són els més adequats. Osti
tu, acaben de descobrir Amèrica!
Pel que tenim entès, tots, però tots,
els pilots de l’Aeroclub de Castelló
això ho tenen clar des de sempre.
Quina colla d’ineptes. Per cert,
també sabem que qui va ser

vicepresident de la dipu en l’època
de Fabra, que era propietari dels
terrenys del aeroport, ara sembla
que està imputat en algun delicte
relacionat amb aquells jornals. A
vore si tota la història del canvi
d’orientació o del fet que els avions
no poden girar bé a la capçalera té
a veure alguna cosa amb el fet que
per per algun motiu calia aprofitar
determinats terrenys dels voltants...
I de qui devien ser? La pardalà
urbanística (cast. pelotazo) per
excel·lència deu ser la que afecta
un aeroport, no?

Collita popular
La setmana passada parlàvem

de les albergínies verdes del camí
de sant Gregori i ja ens les han fotut.
Parlant en plata. Hem fet un negoci
redó: primer, compra-les i col·locar-
les. En dos mesos escassos
trencar-les. I ara, llevar-les i tirar-les.
Quants diners hem tirat, no ho
sabrem mai. Qui ho pagarà tot això?
Qui ha de ser? Lo pueblo llano? Si
nosaltres a casa ens errem, les
despeses les paguem nosaltres. Si
a l'empresa ens errem, ens foten al
carrer. Però amb els polític no passa
res d'això, si s'erren ho paguem tots.
Ells no tenen cap culpa: “Ah! Ens ha
votat lo poble” – diran. Ells fan com
los del kastor, aeropuertos, ... si hi
ha beneficis per a mi, si hi ha
pèrdues... les paguem tots. Vivales,
que sou uns vivales. O no?

ve de la p gina anterior
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 Membres de la nostra penya van participar en la
preparació de l'olleta de la Volta als Aljubs i en
l'homenatge que si li va retre al nostre amic i soci Vicent
Martínez "Borrasquillo".

LA VOLTA ALS ALJUBS DEL SETRILL

text PENYA SETRILL
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Totes les cares 
Bé, ja tenim tots els candidats

polítics definits per a les properes
votades municipals i, com no pot ser
d’altra manera, ja comencen a
circular comentaris o imatges sobre
ells. Mireu si la cosa és curiosa o no,
amb Marce, el blanet, compartint al
Facebook que Mañá serè el
candidat del PP. Com sempre, la
cosa es presta a interpretacions.
Mentre unes veus ja comenten que
comparteix la notícia perquè es veja
el bon “rollito”, que no de primavera,
que hi ha entre els dos populars
benicarlandos, altres diuen que tal
volta és una noticia, amb segones, i
que potser ha lluitat perquè no fóra
mai realitat. Aneu a saber. De tota
manera, també diuen que ell ha de
ser el substitut de l’inefable Jaume
“Mon”? Ara mireu la foto, tants anys
a l'ombra, sense aparèixer al balcó
de l'ajuntament sent com era qui
remenava les cireres, així de sobte,
ens recorda el moment en què Darth
Vader perd la màscara... 

PABLEMOS
Continuem pel que circula per la

xarxa sobre els partits locals. Hem
vist la imatge dels de Podem(os)
Benicarló com es manifestaven a
Madrid però curiosament també

notem  que a Benicarló no es
manifesten massa... públicament.
No sabem si és perquè encara
ressonen els tambors de guerra
entre les distintes faccions, o per
llevar-se de damunt algun elefant
històric vingut d’altres partits, que
els volia pujar al carro, o perquè
encara són massa novells i no tenen
clar com actuar amb tanta
ganivetada interna per ocupar llocs
de sortida o per les garrotades que
estan reben de part dels partits
tradicionals. En fi, almenys és saba
nova. Després el que sortirà... Déu -
que és el poble en democràcia i don
Mariano dins el PP- ja senyalarà el
guanyador amb el seu dit de paper i
després pels seus actes el jutjarem.

I una de les àrees més novelles
en aquest novell partit, si més no en
l'àmbit local, deu ser  l'assessoria
d'imatge... si en tenen! Segur que
qualsevol estudiant d'ESO podria
haver fet alguna cosa més bonica
que el cartell que han penjat de la
“Candidatura Autonómica
Valenciana”, a l’estil del joc aquell
d’endevinar els personatges a
través dels caretos. Però si el cartell
amb els candidats pareix un
d'aquells panells amb forats on
fiques la cara per fer-te una foto
amb el cos de Batman! Certament,
sense cap mena de dubte podran dir
que “Som poble”, encara que veient
l'estil de les fotografies, tal volta s’ho
haurien de canviar per “Som DE
poble”. I mira que al poble tenim
bons professionals de la fotografia!
Entre alguns candidats dels
anomenats “històrics”, rebotats
d’altres partits, i un altre, amb gos
inclòs, que deu ser la quota del
cercle animalista, què voleu que
diguem? Potser una altra ulladeta
als amics dels gossos és l'OS que
han afegit al nom: PodemOS. 

Terra cremada
Canviem una mica el tema, va! I

quin enrenou el que dilluns passat
vam tenir a primera hora del matí,

text LA COLLA DE TAFANERS

Si volem analitzar el Grau de fractura social d’una
societat determinada podem fixar-nos –sense la voluntat
d’establir veritats sociològiques definitives però sí amb les
ganes de trobar algunes claus que ens ajudin a entendre
realitats-  en els nivells o graus  que es fan evidents en  la
relació d’una persona amb l’engranatge de drets de qè
pot gaudir i de deures que ha de complir en funció  de qui
és , de la seva aparença, del seu cognom, del gruix dels
seus comptes bancaris o de les coneixences amb
influències que té a l’abast,. No penso en una dimensió
estrictament personal de les relacions humanes ni de la
lògica influència de la proximitat afectiva, familiar o de
qualsevol tipus que genera un matís diferent en el tracte
entre persones. Penso, més aviat, en el  Grau d’influència
d’aquest tot depèn quan parlem de serveis públics, de
necessitats bàsiques, de drets fonamentals. Centrem-
nos, per exemple, en el cas de la sanitat.

Un primer exemple ben clar ens el regala la frase
lapidària, com una sentència inapel·lable, que tanca la
novel·la Amb l’aigua al coll de Petros Márkaris. Si encara
no heu descobert aquest interessantíssim escriptor grec
de novel·la policíaca, no deixeu passar més temps i aneu
a buscar els seus títols. La novel·la que aquí cito és el
primer títol d’una trilogia que parla de la crisi econòmica
que pateix Grècia des de l’any 2010. com sempre, el
comissari Kostas Jaritos intenta resoldre un seguit
d’assassinats que ens ajuden a entendre el paisatge d’un
país curiós i fuetejat sense compassió per una crisi que fa
pagar en forma d’austeritat salvatge a les classes
populars el preu dels beneficis també salvatges de les
classes extractives gregues i dels bancs alemanys o
francesos. La trama d’aquesta primera entrega de la sèrie
sobre la crisi s’articula a propòsit del dopatge i de la
desvergonyida actitud dels bancs i dels qui remenen les
cireres. Quan, finalment, Kostas Jaritos descobreix el
culpable de tot plegat, un home ben situat
econòmicament però de salut molt i molt precaritzada, la
dona del comissari –ben afectada per la manca de
perspectives laborals de la filla, pel sou cada vegada més
retallat  del gendre que fa de metge en un hospital públic,
pel suïcidi d’un veí que no ha pogut fer front als deutes...-
sentencia amb contundència que, digui el que digui la
Troika, a Grècia si no tens influències –en la versió
castellana en diu un “enchufe”- segurament et pots morir
en qualsevol passadís d’urgències. D’aquesta manera,
senzilla i clara, s’expliquen moltes coses d’una realitat
social i s’evidencia la profunda fractura social que
esquerda la societat grega.

Aquest retrat dur i cru d’una realitat –que la gent de
Tsiryza té la responsabilitat de començar a capgirar amb

urgència- ens fa pensar en la mort del nostre Antoni
Gaudí. No fa massa rellegia alguns detalls sobre la seva
mort –el 10 de juny de 1926- i l’articulista no tenia cap
problema en reconèixer que l’aspecte físic, la pobra
vestimenta del ja famosíssim arquitecte i el fet de no
portar cap document identificatiu al damunt van tenir com
a conseqüència que es donés atenció mèdica a  aquell
home atropellat per un tramvia com si d’un rodamón es
tractés. L’endemà de l’accident, el mossèn Gil Parés –el
mossèn de la Sagrada Família- el va identificar però
aleshores ja era massa tard i, malgrat els esforços, ja no
hi van ser a temps. Gaudí, doncs, va morir perquè el seu
aspecte era de pobre i, per tant, no calia dedicar-li massa
atencions. Què hauria passat si, des d’un bon
començament, el personal sanitari que el va atendre
hagués sabut que aquell home era el genial arquitecte?

A la Barcelona del 1926 o a la d’avui, a la Grècia
d’aquests dies o en qualsevol altre punt del món, si
constatem que el sistema sanitari no respon de manera
igual a una mateixa necessitat d’atenció, ens trobem
davant de la certesa de la fractura social. I aquest mateix
fet el podem constatar en molts altres àmbits de la vida
social. Sens dubte, les polítiques de l’austeritat no han
pretès res més que fer fonda aquesta fractura social i, per
tant, foragitar d’un sistema de drets més o menys iguals
per a tothom un bon grapat de població amb l’objectiu que
els qui tenen molt encara puguin tenir més. Parlem
seriosament d’austeritat i fem servir aquest noble valor
per a determinar una guia de la vida que camini pels
viaranys de la responsabilitat, de l’estalvi, del no
malbaratament de recursos, de la consciència que allò
públic és un bé molt preuat. Però no parlem d’austeritat
quan en realitat el que pretenen és fer encara més
profunda l’esquerda.

Sigui com sigui, de veritat, no deixeu passar de llarg
de les vostres mans les novel·les de Petros Márkaris.
Probablement ja us n’he parlat en algun altre moment,
però segur que no us en penedireu.

Tot depèn 

text JOAN HERAS

Fronteres



Panissola: diuen que la faena del matalasser és fer i desfer. Doncs, el mateix que amb les pilonetes
eixes verdetes de senyalització que hi havia al camí de sant Gregori, però en versió cadufera made in
ajuntament. Si sabien que no feien falta, que les trencarien... i que les acabarien llevant (per la seua poca
utilitat), per quina raó les van ficar. La desídia i mala planificació ens ha costat als benicaralandos un grapat
d’eueros, per què, hom pagaran Marcelino i el seus de la seua butxaca tot el fregat? Si els incompetents
volaren... el cel n’estaria ple. La llàstima és que els tenim a ras de terra. Almenys que se’ls enganxen les
panissoles!

M I S C E L · L À N I A

Delinqüència 

Està clar que no podem extrapolar el que esta
setmana ha passat, amb la batuda policial contra la
delinqüència organitzada a casa nostra, per a dir que
Benicarló i rodalies té algun problema de bandes de
delinqüents. Òbviament, no podem ser tan simplistes.
Ara bé, a millor, si que pot servir, per a un futur, que cal
fer-nos reconsiderar que la proliferació de robatoris
violents, en cases aïllades del camp a la nostra
comarca, o el tràfic d’estupefaents, cada vegada en
augment, siguen un punt d’atenció a les nostres
autoritats perquè en un futur hi haja més control sobre
aquest focus problemàtics.

I és que des de quan hi ha problemes a la zona
peniscolana del Corral del Petiquillo, on s’han produït la
majoria de les detencions? On hi assentaments de vivendes
construïdes il·legalment, que són de coneixement públic,
nucli d’aquestes problemàtiques?

Ací a Benicarló, des fa anys i panys, tots comenten que
allò és una zona sense llei a la qual no s’apropa ningú. Ni la
mateixa policia... si no és perquè no hi ha més remei.

Tal volta ja seria hora, i com diuen a Castella, en la seua
llengua comuna, “aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid”, que aprofitant l’avinentesa d’aquesta batuda
extraordinària, li ficaren fil a l’agulla, i feren alguna cosa més
de profit, actuant en tots els aspectes, que la llei els hi
permet, a la zona en qüestió.

A millor resulta que solucionem alguns problemes de
convivència que massa sovint passen per ací i que cap
autoritat, sembla, vol abordar mai. Doncs ara tenen eixa
possibilitat.

De tota manera, no vulguem extrapolar ací que tots els
nostres problemes de delinqüència tenen aquest origen. No,
non és així. Ara, una mica més de cura... tampoc estaria
malament per part de les nostres autoritats, tenint en compte
els laboratoris clandestins d’estupefaents trobats i la gran
quantitat de plantes de “maria”, decomissades. Sembla que
una mica cecs devien estar?

Esperem que aquest cop policial, almenys, deixe un
temps de respir a la zona.
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Delinqüència 

Està clar que no podem extrapolar el que esta
setmana ha passat, amb la batuda policial contra la
delinqüència organitzada a casa nostra, per a dir que
Benicarló i rodalies té algun problema de bandes de
delinqüents. Òbviament, no podem ser tan simplistes.
Ara bé, a millor, si que pot servir, per a un futur, que cal
fer-nos reconsiderar que la proliferació de robatoris
violents, en cases aïllades del camp a la nostra
comarca, o el tràfic d’estupefaents, cada vegada en
augment, siguen un punt d’atenció a les nostres
autoritats perquè en un futur hi haja més control sobre
aquest focus problemàtics.

I és que des de quan hi ha problemes a la zona
peniscolana del Corral del Petiquillo, on s’han produït la
majoria de les detencions? On hi assentaments de vivendes
construïdes il·legalment, que són de coneixement públic,
nucli d’aquestes problemàtiques?

Ací a Benicarló, des fa anys i panys, tots comenten que
allò és una zona sense llei a la qual no s’apropa ningú. Ni la
mateixa policia... si no és perquè no hi ha més remei.

Tal volta ja seria hora, i com diuen a Castella, en la seua
llengua comuna, “aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid”, que aprofitant l’avinentesa d’aquesta batuda
extraordinària, li ficaren fil a l’agulla, i feren alguna cosa més
de profit, actuant en tots els aspectes, que la llei els hi
permet, a la zona en qüestió.

A millor resulta que solucionem alguns problemes de
convivència que massa sovint passen per ací i que cap
autoritat, sembla, vol abordar mai. Doncs ara tenen eixa
possibilitat.

De tota manera, no vulguem extrapolar ací que tots els
nostres problemes de delinqüència tenen aquest origen. No,
non és així. Ara, una mica més de cura... tampoc estaria
malament per part de les nostres autoritats, tenint en compte
els laboratoris clandestins d’estupefaents trobats i la gran
quantitat de plantes de “maria”, decomissades. Sembla que
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OPINIÓ

Totes les cares 
Bé, ja tenim tots els candidats

polítics definits per a les properes
votades municipals i, com no pot ser
d’altra manera, ja comencen a
circular comentaris o imatges sobre
ells. Mireu si la cosa és curiosa o no,
amb Marce, el blanet, compartint al
Facebook que Mañá serè el
candidat del PP. Com sempre, la
cosa es presta a interpretacions.
Mentre unes veus ja comenten que
comparteix la notícia perquè es veja
el bon “rollito”, que no de primavera,
que hi ha entre els dos populars
benicarlandos, altres diuen que tal
volta és una noticia, amb segones, i
que potser ha lluitat perquè no fóra
mai realitat. Aneu a saber. De tota
manera, també diuen que ell ha de
ser el substitut de l’inefable Jaume
“Mon”? Ara mireu la foto, tants anys
a l'ombra, sense aparèixer al balcó
de l'ajuntament sent com era qui
remenava les cireres, així de sobte,
ens recorda el moment en què Darth
Vader perd la màscara... 

PABLEMOS
Continuem pel que circula per la

xarxa sobre els partits locals. Hem
vist la imatge dels de Podem(os)
Benicarló com es manifestaven a
Madrid però curiosament també

notem  que a Benicarló no es
manifesten massa... públicament.
No sabem si és perquè encara
ressonen els tambors de guerra
entre les distintes faccions, o per
llevar-se de damunt algun elefant
històric vingut d’altres partits, que
els volia pujar al carro, o perquè
encara són massa novells i no tenen
clar com actuar amb tanta
ganivetada interna per ocupar llocs
de sortida o per les garrotades que
estan reben de part dels partits
tradicionals. En fi, almenys és saba
nova. Després el que sortirà... Déu -
que és el poble en democràcia i don
Mariano dins el PP- ja senyalarà el
guanyador amb el seu dit de paper i
després pels seus actes el jutjarem.

I una de les àrees més novelles
en aquest novell partit, si més no en
l'àmbit local, deu ser  l'assessoria
d'imatge... si en tenen! Segur que
qualsevol estudiant d'ESO podria
haver fet alguna cosa més bonica
que el cartell que han penjat de la
“Candidatura Autonómica
Valenciana”, a l’estil del joc aquell
d’endevinar els personatges a
través dels caretos. Però si el cartell
amb els candidats pareix un
d'aquells panells amb forats on
fiques la cara per fer-te una foto
amb el cos de Batman! Certament,
sense cap mena de dubte podran dir
que “Som poble”, encara que veient
l'estil de les fotografies, tal volta s’ho
haurien de canviar per “Som DE
poble”. I mira que al poble tenim
bons professionals de la fotografia!
Entre alguns candidats dels
anomenats “històrics”, rebotats
d’altres partits, i un altre, amb gos
inclòs, que deu ser la quota del
cercle animalista, què voleu que
diguem? Potser una altra ulladeta
als amics dels gossos és l'OS que
han afegit al nom: PodemOS. 

Terra cremada
Canviem una mica el tema, va! I

quin enrenou el que dilluns passat
vam tenir a primera hora del matí,

text LA COLLA DE TAFANERS

Si volem analitzar el Grau de fractura social d’una
societat determinada podem fixar-nos –sense la voluntat
d’establir veritats sociològiques definitives però sí amb les
ganes de trobar algunes claus que ens ajudin a entendre
realitats-  en els nivells o graus  que es fan evidents en  la
relació d’una persona amb l’engranatge de drets de qè
pot gaudir i de deures que ha de complir en funció  de qui
és , de la seva aparença, del seu cognom, del gruix dels
seus comptes bancaris o de les coneixences amb
influències que té a l’abast,. No penso en una dimensió
estrictament personal de les relacions humanes ni de la
lògica influència de la proximitat afectiva, familiar o de
qualsevol tipus que genera un matís diferent en el tracte
entre persones. Penso, més aviat, en el  Grau d’influència
d’aquest tot depèn quan parlem de serveis públics, de
necessitats bàsiques, de drets fonamentals. Centrem-
nos, per exemple, en el cas de la sanitat.

Un primer exemple ben clar ens el regala la frase
lapidària, com una sentència inapel·lable, que tanca la
novel·la Amb l’aigua al coll de Petros Márkaris. Si encara
no heu descobert aquest interessantíssim escriptor grec
de novel·la policíaca, no deixeu passar més temps i aneu
a buscar els seus títols. La novel·la que aquí cito és el
primer títol d’una trilogia que parla de la crisi econòmica
que pateix Grècia des de l’any 2010. com sempre, el
comissari Kostas Jaritos intenta resoldre un seguit
d’assassinats que ens ajuden a entendre el paisatge d’un
país curiós i fuetejat sense compassió per una crisi que fa
pagar en forma d’austeritat salvatge a les classes
populars el preu dels beneficis també salvatges de les
classes extractives gregues i dels bancs alemanys o
francesos. La trama d’aquesta primera entrega de la sèrie
sobre la crisi s’articula a propòsit del dopatge i de la
desvergonyida actitud dels bancs i dels qui remenen les
cireres. Quan, finalment, Kostas Jaritos descobreix el
culpable de tot plegat, un home ben situat
econòmicament però de salut molt i molt precaritzada, la
dona del comissari –ben afectada per la manca de
perspectives laborals de la filla, pel sou cada vegada més
retallat  del gendre que fa de metge en un hospital públic,
pel suïcidi d’un veí que no ha pogut fer front als deutes...-
sentencia amb contundència que, digui el que digui la
Troika, a Grècia si no tens influències –en la versió
castellana en diu un “enchufe”- segurament et pots morir
en qualsevol passadís d’urgències. D’aquesta manera,
senzilla i clara, s’expliquen moltes coses d’una realitat
social i s’evidencia la profunda fractura social que
esquerda la societat grega.

Aquest retrat dur i cru d’una realitat –que la gent de
Tsiryza té la responsabilitat de començar a capgirar amb

urgència- ens fa pensar en la mort del nostre Antoni
Gaudí. No fa massa rellegia alguns detalls sobre la seva
mort –el 10 de juny de 1926- i l’articulista no tenia cap
problema en reconèixer que l’aspecte físic, la pobra
vestimenta del ja famosíssim arquitecte i el fet de no
portar cap document identificatiu al damunt van tenir com
a conseqüència que es donés atenció mèdica a  aquell
home atropellat per un tramvia com si d’un rodamón es
tractés. L’endemà de l’accident, el mossèn Gil Parés –el
mossèn de la Sagrada Família- el va identificar però
aleshores ja era massa tard i, malgrat els esforços, ja no
hi van ser a temps. Gaudí, doncs, va morir perquè el seu
aspecte era de pobre i, per tant, no calia dedicar-li massa
atencions. Què hauria passat si, des d’un bon
començament, el personal sanitari que el va atendre
hagués sabut que aquell home era el genial arquitecte?

A la Barcelona del 1926 o a la d’avui, a la Grècia
d’aquests dies o en qualsevol altre punt del món, si
constatem que el sistema sanitari no respon de manera
igual a una mateixa necessitat d’atenció, ens trobem
davant de la certesa de la fractura social. I aquest mateix
fet el podem constatar en molts altres àmbits de la vida
social. Sens dubte, les polítiques de l’austeritat no han
pretès res més que fer fonda aquesta fractura social i, per
tant, foragitar d’un sistema de drets més o menys iguals
per a tothom un bon grapat de població amb l’objectiu que
els qui tenen molt encara puguin tenir més. Parlem
seriosament d’austeritat i fem servir aquest noble valor
per a determinar una guia de la vida que camini pels
viaranys de la responsabilitat, de l’estalvi, del no
malbaratament de recursos, de la consciència que allò
públic és un bé molt preuat. Però no parlem d’austeritat
quan en realitat el que pretenen és fer encara més
profunda l’esquerda.

Sigui com sigui, de veritat, no deixeu passar de llarg
de les vostres mans les novel·les de Petros Márkaris.
Probablement ja us n’he parlat en algun altre moment,
però segur que no us en penedireu.

Tot depèn 

text JOAN HERAS

Fronteres



amb un desplegament dels civileros
dels que fan època. Totes les
especulacions es quedaven curtes
sobre l’abast de l’operació policial
que hi havia en marxa. Mireu si la
cosa devia ser important que, fins i
tot, un parell d’helicòpters de la
Guàrdia Civil, volant ras, anava
d’acompanyament. Vola que volaràs
a tall de terrat o per damunt de la
casa gran com un voltor. Més d’un ja
es pensava que, com a d’altres
municipis espanyols, també ací ens
havia tocat la breva i s’emportaven a
algun regidor d’urbanisme. La cosa
va arribar a tal deliri que, com les
fotografies falses de l’altre dia de la
neu que van córrer per tot arreu, fins
i tot en va haver alguns que deien
que havien vist fotos de Marce
emmanillat! Una operació
anticorrupció al nostre ajuntament!
El que dèiem, de bojos. Al final va
ser que era una operació contra la
delinqüència organitzada d’una
xarxa de xoriços que es dedicava al
robatori de xalets i cases i a la
venda d’estupefaents per tot el
territori estatal, i uns tenien la casa
al costat mateix de l’ajuntament.
Curiós, no? La nota surrealista va
ser que, a banda de les vora 400
plantes de “maria”, també els van
decomissar 25 galls de baralla!
Entretinguts en els temps lliure
devien estar, no? De totes, la
interpretació que ens va fer més
gràcia va ser la que va proposar una
senyora d'uns 70 anys que s'ho
mirava des de la placeta dels Bous:
«Això és que han de llevar uns
delinqüents per a posar-se els
altres, ara que vénen eleccions.»
Doncs, això. La calle ha hablado.

On hem arribat?
20:55 Se identifica a un varón en

el interior de la iglesia en la Calle
Cristo del Mar que había sido
sorprendido abriendo con una
ganzúa el cepillo, devolviendo
posteriormente los 10 euros. I pel
que es veu no és la primera -ni serà
l’última- vegada que passa. Poca

poesia podem traure aquesta
setmana d'ací. Segur que si
haguera demanat els 10€ allí mateix
el rector o un dels policies li'ls
haguera donat, o l'hagueren
acompanyat al menjador social.  

Gone with the wind
La veritat és que si no fem riure

més és perquè no podem. L’avió del
Vila-real intentant aterrar a Castelló
però com són del “Vila-real
Endavant”, és clar, van passar de
llarg i  van anar a aterrar a
València... per culpa del vent!
Sembla que després d'intentar la
maniobra d'aproximació a la pista
un parell de vegades i haver-la
hagut d'avortar per les fortes ratxes
de vent, el comandant de la nau es
va dirigir al passatge en aquests
termes: Senyors, jo sóc capaç
d'aterrar a l'aeroport de València, on
hi ha serveis de seguretat i d'auxili
pel que puga passar. La meua
responsabilitat m'obliga avui a evitar
aquest aterratge ací però l'avió l'ha
pagat el senyor Roig i és ell qui ha
de donar el permís. I el va donar. Va
dir tot això, però, és clar, ens
imaginem que en la llengua dels
comandants. Bé, la qüestió es que
ha hagut d'entrar el capo a la garjola
perquè puguen sortir a la llum
informes com el que signa el
vicedegà del Colegio Oficial de
Ingenieros Aeronáuticos de España
(COIAE) segons el qual el lloc on
està l’aeroport i l’orientació de la
pista no són els més adequats. Osti
tu, acaben de descobrir Amèrica!
Pel que tenim entès, tots, però tots,
els pilots de l’Aeroclub de Castelló
això ho tenen clar des de sempre.
Quina colla d’ineptes. Per cert,
també sabem que qui va ser

vicepresident de la dipu en l’època
de Fabra, que era propietari dels
terrenys del aeroport, ara sembla
que està imputat en algun delicte
relacionat amb aquells jornals. A
vore si tota la història del canvi
d’orientació o del fet que els avions
no poden girar bé a la capçalera té
a veure alguna cosa amb el fet que
per per algun motiu calia aprofitar
determinats terrenys dels voltants...
I de qui devien ser? La pardalà
urbanística (cast. pelotazo) per
excel·lència deu ser la que afecta
un aeroport, no?

Collita popular
La setmana passada parlàvem

de les albergínies verdes del camí
de sant Gregori i ja ens les han fotut.
Parlant en plata. Hem fet un negoci
redó: primer, compra-les i col·locar-
les. En dos mesos escassos
trencar-les. I ara, llevar-les i tirar-les.
Quants diners hem tirat, no ho
sabrem mai. Qui ho pagarà tot això?
Qui ha de ser? Lo pueblo llano? Si
nosaltres a casa ens errem, les
despeses les paguem nosaltres. Si
a l'empresa ens errem, ens foten al
carrer. Però amb els polític no passa
res d'això, si s'erren ho paguem tots.
Ells no tenen cap culpa: “Ah! Ens ha
votat lo poble” – diran. Ells fan com
los del kastor, aeropuertos, ... si hi
ha beneficis per a mi, si hi ha
pèrdues... les paguem tots. Vivales,
que sou uns vivales. O no?

ve de la p gina anterior

OPINIÓ
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 Membres de la nostra penya van participar en la
preparació de l'olleta de la Volta als Aljubs i en
l'homenatge que si li va retre al nostre amic i soci Vicent
Martínez "Borrasquillo".

LA VOLTA ALS ALJUBS DEL SETRILL

text PENYA SETRILL
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Mortadelo i Filemón s'instal·len a la Biblioteca

Els coneguts personatges de còmic Mortadelo i Filemón
protagonitzen l'exposició que ha organitzat la Biblioteca Manel
Garcia i Grau per a promocionar la col·lecció que acaba
d'adquirir sobre els famosos agents de la TIA. La mostra
estarà oberta fins al 28 de febrer. La Biblioteca Manel Garcia i
Grau de Benicarló acaba d'adquirir una col·lecció del còmic
Mortadelo y Filemon, del famós dibuixant Ibáñez, que durant
més de 50 anys s'ha estat publicant a Espanya. Es tracta
d'una edició de col·leccionista publicada per l'editorial Signo,
que consta de 10 volums, on es recullen les aventures i
desventures dels famosos agents de la TIA (Técnicos de
Investigación Aeroterráquea), la major i més important
agència d'intel·ligència fictícia d'Espanya. Per tal de fer difusió
d'aquesta novetat, la biblioteca ha organitzat una exposició,
que es podrà visitar fins al 28 de febrer, on es fa un repàs de
la història dels protagonistes i dels personatges secundaris.
També es pot trobar informació sobre altres personatges de
l'autor. La col·lecció es podrà consultar a la sala de la
biblioteca en l'horari habitual.

La Biblioteca de Benicarló s'apunta al ‘book crossing’

La Biblioteca Manuel Garcia i Grau ha creat un punt de
book crossing per donar vida a llibres que no tenen sortida per
les vies habituals. L'objectiu és fomentar l'afició per la lectura
i potenciar la campanya de la Regidoria de Cultura de
convertir Benicarló en una biblioteca en constant moviment.
Dins del projecte de la Regidoria de Cultura «Llibre viatger, de
Benicarló a la fi del món», que es va posar en marxa el mes
de juny de l'any passat, la Biblioteca de Benicarló ha decidit
crear un punt permanent dedicat als llibres viatgers. En aquest
punt, ubicat en la secció de premsa diària i revistes, s'aniran
incorporant aquells exemplars que, per estar duplicats en els
arxius de la biblioteca, no tenen sortida per als usuaris
habituals de la biblioteca i es posaran a disposició de totes les
persones interessades en la lectura. Les persones podran
endur-se'ls lliurement i, una vegada llegits, els podran deixar
en qualsevol altre espai que consideren oportú perquè un altre
lector els puga agafar. L'objectiu, al final, és fomentar l'afició
per la lectura i crear nous lectors. La iniciativa a la qual s'ha
afegit la Biblioteca Manel Garcia i Grau s'emmarca en un
projecte d'abast mundial anomenat book crossing, una idea
que va nàixer als Estats Units l'any 2001 amb l'objectiu
d'animar la ciutadania a compartir l'afició per la lectura. Els
llibres que s'incorporen al sistema book crossing són lliures,
és a dir, no tenen amo. Els exemplars s'alliberen en espais
públics, oberts o tancats (parcs, jardins, biblioteques, museus,
etc.) a l'espera que algun lector se'ls emporte per llegir-los i
tornar-los a alliberar, de manera que el llibre puga arribar a
qualsevol lloc del món passant de mà en mà. D'alguna
manera, és un intent de convertir el món en una biblioteca 

Benicarló formarà part del festival de curtmetratges
CortoEspaña.

Benicarló formarà part del festival de curtmetratges
CortoEspaña, una plataforma que integra 150 festivals i que
pretén promocionar l'exhibició de curts fent-los arribar per tota
la geografia espanyola. La cita a Benicarló tindrà lloc els dies
17 i 18 d'abril. El proper mes d'abril, Benicarló es convertirà en
seu del festival de curtmetratges CortoEspaña, una de les
iniciatives amb més projecció i influència del panorama
cinematogràfic que té com a objectiu aconseguir que el format
de curtmetratge ocupe una posició rellevant dins del
panorama audiovisual. El festival, ara per ara, arriba ja a 150
ciutats, un fet que suposa la promoció del curt per tota la
geografia espanyola. El festival a Benicarló tindrà lloc els dies
17 i 18 d'abril, coincidint amb la projecció dels 10
curtmetratges seleccionats per l'organització, que tindran una
durada total aproximada de 70 minuts. El públic assistent, a
banda de disfrutar de la projecció, podrà votar el millor curt.
Les projeccions tindran lloc a l'Edifici Gòtic i l'entrada serà
gratuïta. Els guanyadors de cadascun dels 150 festivals es
projectaran en un acte final a Madrid durant la festa de
clausura de CortoEspaña.

Primavera i estiu de cultura
Durant els propers mesos, a part de la participació en el

Festival CortoEspaña, Benicarló tindrà una intensa agenda
d'esdeveniments culturals que començaran amb la segona
edició del Premi d'Àlbum Infantil Il·lustrat, que es presentarà la
propera setmana, la III Setmana de la Ciència (de l'11 al 17 de
maig) i la tercera edició de la Nit en Vetla, una cita que ja s'ha
convertit en un referent i que l'any passat va omplir la ciutat de
visitants vinguts de tot arreu amb més de 8.000 persones.

Precisament amb l'objectiu de promocionar al màxim
aquest esdeveniment que marca l'inici de l'estiu, s'ha realitzat
un documental de gran qualitat d'una hora de duració, del qual
s'han extret resums que serviran per donar a conèixer les
futures edicions de la Nit en Vetla.constant moviment.

text REDACCI 

BREUS CULTURALS: LA BIBLIOTECA I FESTIVAL DE CURTS

És bonica la casa del marqués. I es veu que té la seua
història i tot. L'actual propietari de l'immoble, el senyor
Espinosa, ha decidit posar-lo en venda. Ja diuen bé els
castellans que «sacar y no meter se echa la casa a perder».
Resulta d'una obvietat grandíssima que aquest emblemàtic
edifici -ja deshabitat i sense cap ús conegut per mi- hauria
d'haver passat a mans de l'Administració fa un grapat d'anys.
Hi ha poques cases com aquesta pels voltants. Diuen a la
portada vostés que en demanen dos milions i mig i hi haurà
qui pensarà que el aiuntamén no està per fer despeses d'un
volum tan considerable, que hi ha gent que les passa magres
i que aquesta «inversió» podria resultar una provocació en els
temps que corren. Arribats a aquesta reducció a l'absurd que
tampoc són necessàries per viure les biblioteques, les bandes
de música o els jardins. Ni les falles, naturalment. Però ningú
voldrà un poble amb ciutadans analfabets o l'arbrat sense
aclarir o sense unes infraestructures adequades per practicar
l'esport. Vull dir que no convé ser massa demagogs. Jo trobo
que sí, que convindria que l'Ajuntament s'»empenyara» i que
d'ací cinquanta, cent o dos-cents anys els benicarlandos
puguen estar orgullosos que algú es preocupara per
conservar per als seu poble un edifici com aquest. Com ho
estem ara del convent, del magatzem de la mar de la presó o
de l'ajuntament vell (per què es diu edifici gòtic?). Més li'n diré,
senyora Garcia, trobo que des de la casa gran s'hagueren
pogut treure aquests diners si no s'hagueren fet algunes
barbaritats de les quals sembla ser que no hi ha cap
responsable. No cal anar molt lluny. El pàrquing que hi ha a la
plaça del reverend mossén José Tomàs Llorach (RIP) ha
costat una quantitat similar de quartos i ningú el troba a faltar.
O, per exemple, els milions que diuen que e van perdre per
una incompareixença a un judici amb una constructora. O els
diners de la font de Cuenca (la més lletja de totes les fonts que
es fan i es desfan, confiem). O els que ja han costat les
diferents reformes de la plaça de la Constitució sense que

ningú n'haja assumit cap responsabilitat. En fi, que crec que si
hi ha voluntat per totes dues parts Benicarló podria guanyar
per a la ciutadania un espai emblemàtic i que a la llarga podria
resultar rendible fins i tot econòmicament. 

He llegit amb entusiasme la crítica de Josep San Abdón de
la novel·la Córrer sense por (que conste que a l'original que
he enviat he posat el títol en cursiva). Una història real de
misèria, vida i mort de tanta actualitat cada dia amb els pobres
aquells que des de damunt d'una tanca miren les partides de
golf que juguen senyorets a Melilla o les desgràcies que
passen cada dia a Lampedusa. Ara mateix li l'encomano al
meu llibreter de capçalera. 

La revista Saó ha arribat als 400 números. Ens ho recorda
Carles Lluch. Una revista de l'Església reivindicativa,
valenciana i valencianista i solidària i que fa ja anys que va
patint i patint per poder sortir. Una fita que personalment em
pensava que no s'haguera arribat a assolir perquè hi va haver
moments en què semblava que el tancament provocat per
l'Administració valenciana havia de ser imminent. Enhorabona
a tots els que compleixen coses. I des d'ací, ben sincerament,
també enhorabona a El Dissabte pels seus mil números. Hi ha
una miqueta de garrameta en aquest cas local perquè hi havia
exemplars que tenien dos números, però això, mil són molts.
Tant de bo aquesta modesta Veu de Benicarló (insisteixo en el
tema de les cursives) puga arribar als mil números i, sobretot,
que sàpiga tindre un relleu generacional amb la incorporació
de gent jove perquè veig jo que tots els que hi estem
embolicats ja tenim una edat i tot això i allò...

En fi, el que li deia, que abans de vindre-se'n cap al poble
a jubilar-se del tot, lo nostre Jaime Mundo podria fer un últim
acte de servei al seu estimat poble i aconseguir una bona
subvenció per ajudar a pagar la casa del marqués.
L'agraïment del seu paisanatge i el meu serien encara més
eterns del que són ara. Bones falles, senyora Garcia!

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

text EL LECTOR
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La setmana passada vam tindre una conferència molt
profitosa per als amants de la fotografia. La sessió va
estar a càrrec de Poli Hernández, un impressor fotogràfic,
que a banda de demostrar un grandíssim coneixement
sobre fotografia, va parlar d'un tema un poc desconegut
per a molts com és el tema d'una bona impressió
fotogràfica. Va compartir coneixements, trucs, consells,
orientacions... i va ser molt interessant per als assistents.
Des del Setrill, moltes gràcies i felicitats, Poli. Ens va
enxisar. El conferenciant va estar presentat pel soci Lluís
Ibàñez.

FOTOGRAFIA A LA PENYA SETRILL

text PENYA SETRILL

La parella formada per Nacho Vicente i Carlos Monfort
va ser la guanyadora del Torneig Carxofa de Benicarló,
celebrat al llarg de l'última setmana a les instal·lacions de
Pádel Indoor Benicarló. La parella benicarlanda va
aconseguir imposar-se a Cristian Monfort i Víctor Alonso
en dos sets per 6-3 i 6-2. 

Recordar que els campions van aconseguir l'any passat el
subcampionat en aquest mateix torneig. En aquesta ocasió, la
parella guanyadora s'ha emportat, a banda del trofeu de la
carxofa, una jaqueta, una caixa de carxofes amb Denominació
d'Origen i un bo de sis partides cadascun. Pel que fa als
subcampions, aquests van aconseguir una samarreta, uns
pantalons i un bo de tres partides, cadascun. 

En segona categoria, la parella formada per Gustavo
Fabregat i Cristian Masip, va aconseguir imposar-se al tàndem
format per Bruno Meneses i Álex Casado per 6-4 i 6-3. Els
campions van aconseguir una dessuadora, una caixa de
carxofes i un bo de sis partides cadascun; els subcampions es
van portar una samarreta i un bo de tres partides cadascun. 

La final de consolació de primera categoria va ser per a la
parella formada per Juanjo Parra i Sebas Puigcerver, que van

vèncer a Oriol Guimerá i Ángel Burgos per 6-2, 6-4. Els
campions es van portar una samarreta i dues partides, mentre
que els segons es van portar una partida gratis. 

Finalment, la final de consolació de segona va ser per a la
parella integrada per Agustín Moya i Rubén Flos, que es van
imposar a David Marzal i Jesús Hernández per 6-2 i 7-5. Els
campions es van portar una samarreta i dues partides gratis,
mentre que els subcampions una partida.

text VICENT FERRER

Nacho Vicente i Carlos Monfort s’adjudiquen la tercera edició 
del Torneig de Pádel “Carxofa de Benicarló”

DIVENDRES 13
A les 20 h, XARRADA d’actualitat sobre els

PRINCIPALS IMPACTES DE LA REFORMA FISCAL
(Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost
sobre Societats, Impost sobre el Patrimoni, Fiscalitat de les
entitats i institucions sense ànim de lucre), a càrrec de
Ximo Ayza Miralles, Economista-Auditor i soci gerent de
CET PARTNERS, SL.

DIVENDRES 27
A les 20 h, interessant XARRADA sobre el projecte

ROSHIKA HELPING HANDS (suport a les escoles
públiques d'un xicotet poble rural del Nepal, Khalte), a

càrrec de Rajan Dhungana (Director i coordinador del
projecte) i projecció d’un vídeo de Tonyo Fibla, muntat a
partir de fotos de les escoles de Khalte.

A les 21 h, SOPAR NEPALÍ SOLIDARI (12 €). El sopar
consistirà en dal bhat, el menjar típic i diari del Nepal actual
(arròs bullit acompanyat per una sopa molt clara de
llentilles, tarkari (verdures estofades), saag (espècie
d'espinacs), achaar (salsa poc picant) i masu (carn). Tot
això regat amb aigua (el vi no el coneixen). En acabar de
sopar, una copeta de raksi (una espècie d’orujo).

Places limitades (50). Cal apuntar-se: Rosa Lourdes
(686 10 03 31) o Tonyo (649 60 83 64). (Si no contesten
envieu missatge).

ELS DIVENDRES DEL SETRILL
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L'aparcament subterrani de la plaça Mosén Tomás de
Benicarló segueix tancat al públic, quan està a punt de
complir-se els tres anys de la seua construcció. En tot
aquest temps les instal·lacions no s'han inaugurat per
problemes amb el subministrament elèctric. 

Ara “ja tenen llum”, com ha denunciat la portaveu del grup
municipal socialista, Xaro Miralles. Malgrat això, les
instal·lacions encara romanen tancades al públic. Els
socialistes van presentar una pregunta en l'últim ple municipal,
que no va obtenir resposta per part de l'equip de govern.
Miralles va denunciar que “sembla ser que el problema és que
els ascensors no funcionen, que l'empresa que gestiona el
pàrquing de la Plaça de la Constitució i l'empresa de l'ORA no
es volen fer càrrec d’aquest aparcament subterrani. No saben
com engegar-lo i a més falta maquinària, està tot brut, després
de dos anys d'estar tancat, i no sabem quina solució li donarà
l'equip de govern”. La socialista va recordar que en la
construcció de les instal·lacions es van invertir “quasi dos
milions d'euros de diners públics i segueix tancat sense que
haja solucions. Aquesta és la gestió que realitza el Partit
Popular de l'Ajuntament de Benicarló, en açò i en moltes altres
coses”. Cal recordar que la construcció d'aquest aparcament
subterrani va ser finançada a càrrec dels fons del Pla
Confiança amb prop de 1.400.000 euros. 

La zona estava inclosa dins d'un PAI del que és ara
urbanizador l'ajuntament de Benicarló i que per problemes

entre l'anterior urbanizador i Iberdrola, no tenia
subministrament elèctric. Després de nombroses converses,
el consistori va aconseguir que l'elèctrica acceptara la
connexió amb el transformador de la propera plaça de
l'Emperador Carlos I. Els treballs permeten aportar a
l'aparcament els watts necessaris perquè l'aparcament puga
funcionar. Els treballs van tenir un cost de 13 000 euros més
IVA. El nou estacionament comptarà amb una capacitat per a
120 vehicles, i el seu funcionament serà el mateix que el de la
plaça Constitució: la primera mitja hora serà gratuït, i després
s'abonarà pel temps que ha estat el vehicle estacionat en
aquestes instal·lacions. Les instal·lacions estan cridades a
pal·liar el dèficit de places d'aparcament existents en el centre
de la localitat.

UN APARCAMENT QUE PORTA QUASI TRES ANYS TANCAT 

text NAT LIA SANZ

Iván Estupiñá, Iván Pinto i Àngela Porcar
van participar el passat divendres 6 de febrer,
en representació de l'IES Joan Coromines, a
la 26a edició de la fase local de les
Olimpíades de Física que organitza la
Universitat Jaume I.

L'objectiu d'aquestes trobades és fomentar i
promoure els estudis científics, i en particular el
de física, entre l'alumnat de batxillerat i Formació
Professional. 

La prova consisteix en la resolució d'un
problema, a escollir entre dos, i la realització de
10 qüestions que versen sobre temes tan
diversos com òptica, ones, gravitatòria,
electricitat, calor o fluids entre d'altres. Per
resoldre-les, l'alumnat ha d'aplicar el seu enginy
i una gran capacitat de deducció. Esperem que
queden en una molt bona posició!

ALUMNAT DE L'IES JOAN COROMINES A LES OLIMPÍADES DE FÍSICA

text IESC

Benicarló va ser protagonista del partit que van jugar
en l'estadi del Madrigal el Vila-real i el Granada gràcies al
projecte Endavant Província que patrocina el club
groguet. 1.700 benicarlandos van assistir al partit i als
actes de promoció turística que es van programar. Prop
de trenta autobusos i nombrosos vehicles particulars van
conformar una caravana multicolor fins al Madrigal, on
van gaudir del partit. El menjar oficial, prèvi al partit, va
estar a càrrec del restaurador Javier Gasulla, del
restaurant Chuanet. Fora de l'estadi i abans del partit,
sobre les 16 hores, es van instal·lar carpes en les quals es
va repartir material promocional i es va portar a terme una
degustació de coquetes de Sant Antoni i de pastissets de
carxofa. Durant el descans es va emetre un vídeo
promocional sobre Benicarló, mentre que l'Associació
Musical Ciutat de Benicarló era l'encarregada d'animar
l'ambient abans del partit i durant la mitja part,
interpretant diverses peces damunt de la gespa del camp.

text NAT LIA SANZ

TOTS AL MADRIGAL
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descarta que en els pròxims dies puguen atribuir-se'ls més
assalts. Els detinguts juntament amb les diligències
instruïdes passaran a la disposició del Jutjat d'Instrucció
número 2 de Balaguer (Lleida).

I MÉS DELICTES
La Guàrdia Civil ha imputat a dos germans varons, veïns

de Barcelona, com suposats autors dels delictes de
corrupció de menors i abusos sexuals comeses en diverses
ocasions a Benicarló, sent el damnificat un menor d'edat.
L'actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar arran d'una
denúncia presentada en la Caserna de la Guàrdia Civil de
Benicarló, en la qual es participava que una persona menor
d'edat havia patit abusos sexuals. Per aquest motiu els
guàrdies civils especialistes pertanyents a l'Equip Emume
(Equip Dona-Menor) de la Comandància de la Guàrdia Civil
de Castelló, van iniciar una investigació per a l'esclariment
del fet en la denominada operació “CIBELES”, que va donar
com resultat la identificació, localització i imputació de dos
germans de 43 i 47anys d'edat i nacionalitat espanyola, com
suposats autors dels delictes de corrupció de menors i
abusos sexuals. 

En les gestions i investigacions realitzades es va poder
constatar que els autors dels fets es van introduir en el cercle
familiar,  guanyant-se la confiança dels afins a la víctima, i
especialment del menor.  Els ara imputats, es trobaven
complint condemna en un Centre Penitenciari de Barcelona
per robatoris amb violència en assalts a domicilis amb

moradors en el seu interior. Les imputacions han estat
realitzades per efectius de la Unitat Orgànica de Policia
Judicial de Castelló de l'Equip Emume (Dona-Menor) La
Guàrdia Civil recorda que es disposa d'un telèfon
d'emergències, 062, que pot ser utilitzat pels ciutadans les
24 hores del dia per a comunicar qualsevol tipus d'incidència
o acció que els hi puga resultar sospitosa. 

ve de la pàgina anterior

La banda de música de l'Associació
Musical “Ciutat de Benicarló” va actuar
el passat dissabte 7 de febrer al camp de
futbol del Vila-real CF. Una actuació
emmarcada dintre del projecte
“Endavant Província” que l'equip
groguet du a terme per promocionar
diferents ciutats de castelló així com la
seua activitat cultural, turística i
econòmica. 

La Banda de Benicarló va estar
convidada a participar d'aquest
extraordinari esdeveniment i amb
aproximadament uns 90 músics, van
desfilar pel Camp de Futbol Municipal El
Madrigal. Ho va fer moments abans de
començar el partit i durant la mitja part amb un repertori format
per diferents pasdobles al llarg del recorregut, i l'Himne del
Vila-real C.F. davant de la tribuna de les autoritats. 

Centenars de benicarlandos i nombrosos seguidors

groguets que és van aplegar a l'estadi, van guardonar la seua
música amb multitudinaris aplaudiments al seu pas per cada
racó del camp en aquesta jornada festiva on la música i
l'esport van anar estretament units.

La Banda de Música va actuar al camp de futbol El Madrigal de Vila-real
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Amb permís del senyor director gerent d'aquesta gran
publicació, avui aquesta secció porta dos títols. El motiu
de tan gran novetat és que el papa ha insistit molt en que
volia donar la seua opinió sobre no sé què, i que li deixara
prou d'espai. Està molt indignat i ara mateix desconec el
contingut  del que hi deu haver a la part de baix. Jo al papa
el respecto molt i per això li he cedit l'espai. Ara vaig a fer
la meua feina.

Efectivament, el nostre estimat CDB va vindre de
Massamagrell amb els tres punts al sarró. Tres punts que ens
saben a glòria per la importància dels mateixos. No va ser fàcil
la victòria, no. Els valencians van demostrar que el lloc que
ocupen a la classificació no és el que es mereixen, però
nosaltres vam saber aprofitar millor les nostres oportunitats. Al
final ens van apretar una mica, però els nostres van salvar la
situació amb dignitat i eficàcia. 

Aquesta victòria a domicili, té el valor afegit de les derrotes
del nostres rivals més directes per tal d'aconseguir la
permanència. Van perdre tots els que ens podien fer mal i ara
ens trobem a sis punts del descens i a cinc de la sisena
posició. Això vol dir que una mala ratxa de resultats es pot
portar a l'abisme. Ara el proper diumenge, a partir de les
quatre i mitja, ens la juguem davant un rival directe, el
Benicàssim. Estem empatats a punts, i una victòria nostra
seria extremadament important.

Ara acabo, que el papa està al meu costat, amb un parell de
fulles escrites a mà que me vol fer fora de la cadira. Diu que ja
està bé, que ara li toca a ell i que...

QUINA VERGONYA!!
En primer lloc vull agrair al director gerent d'aquesta gran

publicació la deferència que ha tingut cap a la meua persona
deixant que puga expressar la meua opinió, encara que sé que
va en contra de molta gent que es va apuntar a
l'esdeveniment.

Jo vull parlar del ridícul que van fer alguns amb tota aquesta
pantomima de l'excursió a Vila-real per tal de vore un partit de
futbol. En primer lloc he de dir que jo mai animaré a un equip
que s'ha enfrontat en partit oficial contra el nostre Club
Deportivo Benicarló. Mai. Jugue contra qui jugue. En canvi, si
que puc anar a vore qualsevol partit de futbol, i sé que m'ho
passaré bé perquè el futbol m'agrada. També vull deixar clar
que a casa meua som tots molt benicarlandos i, per tant, molt
valencians. No m'estalviaré de dir que per aquest motiu, també
som valencianistes. Bé, Vicent T.  té certa tirada a un altre
equip, però això ara no ve al cas. Amb aquestes premisses
tinc tot el dret de dir el que penso sense que ningú tinga cap
dubte sobre el meu indestructible valencianisme.

Justament per això, no puc entendre la baixada de
pantalons d'alguns polítics quan van vindre els que tenen com
a patró a Sant Pasqual per a oferir-nos la possibilitat de
promocionar el nostre poble a través d'un partit que els
enfrontava..al Granada!! Clar, com que era de bades, vinga a
apuntar-se gent i vinga a omplir autocars. Per tal d'entendre el
regal que ens van fer, només calia mirar l'afluència de públic
al camp. Feia fredat de vore. Ni mitja entrada! El greuge
comparatiu és escandalós. El nostre alcalde, que galleja del
seu valencianisme per les xarxes socials, tot content per
l'esdeveniment mentre que els del poble del costat van anar a
vore... el València!!! Però l'alcalde content i pagat per la
morralla -amb tot els respectes cap al Granada-  que li havien
endossat. Per suposat que no vaig anar perquè ni aquest
equip que va de groc em diu res, ni els que anaven a ratlles
tampoc. Però entenc que la gent hi anés, sobretot si et posen
mitjà de transport i entrada gratuïta. 

No res més, senyor director, ja no el molesto més. És que
no podia deixar passar aquesta oportunitat i, ja que estic ací
vull recordar -ja que el meu fill no ho ha fet- que el cosmos de
la categoria va perdre a casa contra el darrer classificat i que
potser comença la seua caiguda, que no ho serà tant perquè
manté un coixí de punts important. 

text VICENT T. PERIS

TRES PUNTS D'OR
lladres actuaven de dia i buscaven joies i diners.
Posteriorment, portaven els objectes robats a establiments
de compra venda. Les investigacions van conduir a la policia
fins a una família establida, principalment, a Peníscola i
Benicarló, motiu pel qual el Jutjat d'Instrucció numero 2 de
Balaguer va demanar la col·laboració de la Guàrdia Civil. Els
investigadors van descobrir que els presumptes lladres no
només s'havien desplaçat a la província de Lleida per a
robar, sinó que es movien per tota la geografia espanyola en
cotxes a nom de tercers per a no ser identificats.

Després de les investigacions dutes pels agents, es van
localitzar als integrants d'aquesta organització, pel que es va
procedir a detenir dilluns a 11 d'ells en la província de
Castelló i a un altre a Reus (Tarragona). Així mateix, s'han
efectuat 7 registres domiciliaris en les localitats de
Peníscola, Benicarló, Benicàssim i el Grau de Castelló, dos
registres en dos establiments de lloguer de vehicles així com
el precintat de dos establiments de compra venda de joies a
Reus i El Vendrell (Tarragona). En els registres de
Peníscola, en un assentament prop del Corral del Petiquillo,
es van localitzar dos laboratoris clandestins, dedicats al
cultiu il·legal de marihuana que comptava amb els elements
necessaris per a la seua explotació, i un tercer, preparat per
a la seua posada en funcionament, on van ser intervingudes
fins a 390 plantes i a més de 25 galls de baralla. En la resta
dels registres s'han confiscat tres escopetes de diversos
calibres, una pistola, així com diverses armes blanques,
objectes electrònics, eines diverses, nombroses joies i
rellotges i diversos objectes de col·leccionista. 

ELS DELICTES
En total, als detinguts se'ls atribueixen 27 robatoris amb

força en interior d'habitatge en una desena de poblacions
lleidatanes i tarragonines, així com a localitats de les
províncies de Castelló, Granada, Terol, Jaén, Almería, Osca,
Saragossa, Màlaga i Sevilla. La policia, no obstant això, no

ve de la pàgina anterior
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La Guàrdia Civil i els Mossos’d Esquadra detenen als
15 integrants d'una xarxa dedicada al robatori en
domicilis en tot el territori estatal. Efectius del cos
especial de la Guàrdia Civil van detenir dilluns a onze
persones a Benicarló en una batuda desenvolupada de
forma conjunta amb els Mossos’d Esquadra, en el marc
de l'operació MADRID-LLEVANT. En total, hi ha
detinguts els 15 integrants d'una xarxa, tots ells de
nacionalitat espanyola, per 27 robatoris comesos. Se'ls
imputa els delictes de robatori amb força, atemptat
contra agent de l'autoritat, falsificació documental,
usurpació d'estat civil, contra la salut pública i
pertinença a grup criminal. Un dels detinguts es trobava
en crida i cerca. A més, existeixen indicis que podien
estar implicats en altres 37 fets delictius més. 

L'actuació policial va començar, segons testimonis
presencials, al voltant de les set del matí, quan diversos
efectius van entrar en un edifici situat en el Passeig Ferreres
Bretó, 16, just al costat de l'ajuntament de la ciutat. En un
dels habitatges vivien dos dels detinguts, un home i una
dona de mitjana edat. Un dels veïns de l'edifici va explicar
que “vaig escoltar com tiraven  la porta i vaig eixir a l'escala.
Un agent de la Guàrdia Civil em va dir que em ficara a casa,

que no podia veure res del que estava passant”. A més de
l'important dispositiu desplegat en el cèntric carrer, es van
traslladar fins al lloc dos helicòpters, que van sobrevolar la
zona a baixa altura entre les vuit i mitja i nou del matí,
despertant la curiositat dels escolars que a aqueixes hores
iniciaven la seua jornada educativa en els centres situats a
la zona. 

Al voltant de les nou i mitja del matí, agents de la Guàrdia
Civil treien de l'interior de l'habitatge a una dona
emmanillada, que va lamentar la seua detenció, al comentar-
lo amb una coneguda amb la qual es va trobar en el seu
camí cap al vehicle on va ser introduïda. “Se'm duen, se'm
duen”, va exclamar. Diversos agents de paisà van traure de
la vivenda nombroses borses i caixes, a més d'una pantalla
de televisor. Poca estona després, un home emmanillat i
acompanyat de sis agents, era introduït en el mateix cotxe al
costat de la detinguda. A aqueixes hores, encara quedava en
el lloc tres vehicles de la Guàrdia Civil, a més de dos
camuflats en els quals es va traslladar als detinguts i els
efectes intervinguts. 

L’INICI DE LES INVESTIGACIONS
A mitjans juliol, els Mossos van detectar un augment de

robatoris en la província de Lleida que seguien un mateix
patró: eren robatoris en cases aïllades o unifamiliars
situades a les afores de pobles menuts com Tornabous,
Bellcaire d'Urgell, Vallfogona de Balaguer o Arbeca. Els
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Operació policial contra la delinqüència organitzada a Benicarló

SÈNIOR MASCULÍ AUTONÒMIC
C.B. Benicarló 88, C.B. Castelló 73
Victòria costosa davant d'un rival de la zona baixa de la

classificació. El primer quart va començar amb el conjunt
visitant més ficat en el partit, avançant-se en el marcador en
els primers minuts. En el segon quart el Benicarló va estrènyer
tant en atac com en defensa, arribant a la mitja part amb 12
punts a dalt. En la segona part els locals van seguir amb el
mateix ritme que en el segon quart, aconseguit un avantatge
de 25 punts, però a l’últim quart la relaxació local i la major
intensitat del Castelló va permetre a aquests reduir la
diferència al marcador.

SÈNIOR MASCULÍ ZONAL 2
Bàsquet  Morvedre 47, CB Benicarló 59
Partit al que els va costar agafar-li el ritme als

benicarlandos, amb una mala actuació en la primera part,
plena de distraccions en defensa que van fer arribar al
descans amb desavantatge 27-25. Quasi al final del tercer
quart es va començar a agafar el ritme del partit i tres cistelles
seguides unides a dues bones accions en defensa va
permetre agafar una diferència de 10 punts que tranquil·litzà el
joc. D'ací fins al final es va mantenir la diferència al marcador. 

JÙNIOR FEMENÍ 1ª ZONAL
CB Benicarló 42, Mislata CB 45
Partit irregular el jugat per les benicarlandes, amb una

primera part plena d'errades i molt poca intensitat en el joc, la
qual cosa els va portar a anar sempre per darrere en el
marcador, arribant al descans 5 a baix (20-25), amb una
imatge de desgana total. En la segona part es va millorar i el

partit es va mantenir molt igualat, fins que les males decisions
en els últims atacs i la nul·la concentració defensiva els va
privar de la victòria. Cal treballar per a ser més consistent en
els moments decisius.

CADET MASCULÍ 1ª ZONAL
EB Vila-real 54, CB Benicarló 41
Debut en la segona fase de la lliga amb derrota davant d'un

dels equips forts del grup. Partit amb moltes errades per part
de tots dos equips i amb poca anotació. Els locals van eixir
més forts 15-4 i va semblar que poc es podria fer. No obstant
açò, els benicarlandos van reaccionar després dels ajustos en
defensa arribant, fins i tot, a manar per dos punts just abans
del descans. En el tercer quart l'EB Vila-real va recuperar la
seua millor versió defensiva, la qual cosa provocà diverses
pèrdues de pilota, que va portar a un parcial de 10-0 a l'inici en
el tercer quart. El Benicarló va ser incapaç de recuperar les
seues opcions. Toca pensar ja en la pròxima jornada contra un
rival més assequible com Escolapis B. En teoria.

INFANTIL MASCULÍ 1ª ZONAL
CB Vinaros Servol 71, CB Benicarló 84 
Primer partit de la segona fase davant un equip que va

guanyar en aqueixa mateixa pista fa 3 mesos per 10 punts.
S'ha jugat un bon partit, començant molt forts i concentrats,
però es van relaxar a l'excés donant vida al rival, la qual cosa,
juntament amb l'acumulació de personals, va complicar el
partit. Faltant 12 minuts el marcador era 58-51, però jugant en
equip i sabent dosificarr les personals, s'ha va aconseguir una
victòria molt gratificant en una pista molt complicada. Com a
positiu, el gran treball dels pivots que van saber imposar-se en
els moments decisius, malgrat el resultat, deuen seguir
millorant molt més, ja que en aquesta segona fase els rivals 

La jornada del Club Bàsquet Benicarló
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Diumenge 8 de Febrer, a Sabadell, en piscina de 50
metres, es va disputar el primer campionat d’Espanya
Màster de llarga distància.

El nedador del Club Natació Benicarló, Joaquín Dieste, va
tindre una gran actuació aconseguint la cinquena posició en la
seua categoria d’edat (>40 anys).

Dieste va nadar els 3000 metres de la prova en un temps
de 44:53.61 E.

Excel·lent resultat d’un gran nedador que, encara que ja té
un lloc d’honor indiscutible en la història de la natació de
Benicarló, continua donant un fantàstic exemple a tots els
joves del club.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
CAMPIONAT ABSOLUT D’HIVERN DE LA COMUNITAT

VALENCIANA CASTELLÓ 14-15 FEBRER 2015 

text CNB

EL NEDADOR DEL CN BENICARLÓ JOAQUÍN DIESTE VA OBTINDRE UNA BRILLANT
CINQUENA POSICIÓ AL CAMPIONAT D’ESPANYA DE LLARGA DISTÀNCIA

Sènior Masculí:

Handbol Benicarló 27 CAH
Onda 22

CBM Vinaròs 30, BM
Alqueries 22

CBM Enguera 24, Baix
Maestrat Benicarló Femení 13

Resultats de los
partits disputats

pel Club Handbol
Benicarló
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