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Els esportistes José Julián Balaguer, Alexis Sastre i
Carla Masip han rebut el reconeixement oficial de
l'Ajuntament pels seus darrers èxits esportius. Les
gimnastes del Club Mabel també han estat reconegudes
per tots els títols aconseguits l'any passat.

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, acompanyat
del regidor d'Esports, José Joaquín Pérez Ollo, ha presidit la
recepció oficial que l'Ajuntament ha organitzat per reconèixer
els mèrits esportius de 22 esportistes benicarlandos. L'acte ha
servit per mostrar públicament l'elevat nivell que estan assolint
aquests esportistes en l'alta competició i el compromís de tots
ells amb la ciutat a la que representen.D'una banda, José
Julián Balaguer Albamonte, ha rebut el reconeixement per
haver quedat tercer en el Campionat d'Espanya de Ciclocròs
M-50; Alexis Sastre Arnau, per haver-se proclamat campió
d'Espanya Promeses de salt d'alçada sub-23 en pista coberta;
i finalment, Carla Masip Gimeno, per ser campiona d'Espanya
Júnior en 800 metres també en pista coberta. Els tres han
rebut un detall commemoratiu i s'han mostrat satisfets pel
reconeixement. Un reconeixement que, segons han dit, els
"anima a seguir endavant". Una vegada reconeguts els èxits
dels esportistes individuals, ha arribat el torn de les 19
gimnastes del Club Mabel que, un any més, han arribat
carregades de medalles i títols. L'Ajuntament ha reconegut els
èxits esportius obtinguts durant l'any 2014 en les competicions
celebrades durant els mesos de juny, novembre i desembre en
les categories aleví, infantil, cadet i sénior. Les gimnastes han
anat recollint els reconeixements individualment i en grup, en
funció dels títols aconseguits, i, una vegada més, han
demostrat que la gimnàstica rítmica té el futur assegurat a la
nostra ciutat.

Pluja de reconeixements esportius a l'Ajuntament
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Doblet per a la Falla Els Cremats de Benicarló, en les
Falles del 2015. L'artista faller benicarlando Fernando
Foix va fer arribar al més alt als fallers d’aquesta falla
amb els dos monuments que ha plantat enguany.

El monument gran, duia per lema “Benicarló 2.0. Una
història de contrastos”, inspirada en l'any electoral que viu el
municipi. El monument infantil guanyador era el de “Música,
Maestro”, i proposava un divertit recorregut per la Història de
la música.

El divendres de matí el jurat qualificador desplaçat des de
València va recórrer totes les demarcacions falleres abans
d'emetre el seu veredicte. Ho feien també la resta de jurats
encarregats d'emetre algun veredicte. Ja a la nit, la gran
família fallera es reunia en el Pavelló Poliesportiu Municipal
per a conèixer el veredicte. Els Cremats també obtenia el
banderí a la Millor Crítica Local i la Millor escena
benicarlanda, que duu per títol El Semolero, a més del Premi
al millor Llibret de Falla. Enguany i per primera vegada es
lliuraven sis premis per categoria en comptes dels cinc
habituals. L'acte també servia per a desvetllar els cinc
premis restants per categoria i el premi de la Cavalcada del
Ninot, que va merèixer la Falla Benicarló. La comissió del
Grill arreplegava el premi al Millor Entorn i Casal. 

Per la seua banda la comissió de la Falla Mercat Vell va
voler matisar que el ninot que es va indultar la passada

setmana forma part “d'una maqueta que Lafarga va cedir al
nostre artista faller”. Es desmarquen així d'un possible cas
de plagi faller donada la coincidència del disseny amb el qual
Carlos Corredissa va idear per a Lafarga en el 2013 i que es
va materialitzar en la falla plantada en la demarcació de
Sueca-Literat Azorín. 

DISSABTE DE FALLES
Jornada plenament fallera la del dissabte a Benicarló.

Amb els monuments en el carrer i amb la ressaca del
lliurament de premis, la ciutat es va llançar al carrer per a
viure l'únic cap de setmana faller d'enguany. Així, els carrers
es van veure des de primeres hores del matí inundades per
rius de gent, procedents en la seua major part dels hotels de
ciutats properes, que es trobaven completament plens. En
Benicarló, l'ocupació també era  completa a causa del
reclam faller. Els visitants es van sorprendre pels
monuments i molts d'ells van fer ús de les àudio guies que
ha posat a la disposició del públic la Junta Local Fallera.
Gràcies a elles, era possible realitzar un recorregut per les
13 comissions atenent a l'explicació dels monuments,
història de la falla i altres detalls d'interès per als visitants. Ja
al migdia, els voltants de la plaça de la Constitució s'omplia
d'addictes a la pólvora, que no volien perdre's la primera
mascletà de les falles. Pirotècnia Tomás era l’encarregada
de realitzar el dispar, que obria l'apetit per a gaudir dels
dinars en els casals. Ja a la tarda, la major part de les
comissions realitzaven festes per als més menuts, en les

text REDACCIÓ

FALLES 2015: PLUJA DE PREMIS PER ALS CREMATS

Es va celebrar al Pavelló Poliesportiu de Benicarló,
dissabte passat, la segona i definitiva competició de judo
per a les categories de promoció, prebenjamins,
benjamins i alevins, edats compreses dels 5 als 13 anys.
Els participants pertanyien als clubs de Benicarló i
Vinaròs formant-se grups segons pesos i edats. 

En finalitzar la competició, tant pares com a competidors
van gaudir d'una amena reunió on van poder compartir
experiències al mateix temps que van rebre explicacions
sobre les puntuacions obtingudes en la competició. 

Els resultats van ser els següents: 
Prebenjamí, menys de 26 kg
1 Itziar Querol (B). 2 Lola Gallud (B). 3 Jan Juaneda (B). 3

Victor Leris (V). 
Prebenjamí, menyss de 30 kg
1 Ethan Cerboni (B). 2 Biel Bañeres (B). 3 Wassim Zaitouni

(V).  4 Alex Pérez. 5 Biel Lluis (V).
Prebenjamí, menyss de 42 kg
1 Silvia Viña (B). 2 Imanol Cervera (B). 3 Carlos Vinos (V).

4 Sergio Laszcak.
Benjamí, menys de 30 kg
1 Gregorio Talpa (B). 2 Albert Lores (B). 3 Rida Bouazza. 4

Yasmin  Bougeda  (B). 5 Elisa Sanz (V). 
Benjamí, menys de 38 kg
1 Nerea Abargues (V). 2 Amin Akhbiza (B). 3 Yassin

Kaddouch. 4 David Expósito (V). 5 Albert Domenech (V).
Benjamí, menys de 47 kg
1 Nico Ciobotaru (B). 2 Jeremy Torres (B). 3 Salma Pérez

(B). 4 Mikel Viña (B).  5 Liber Pérez (B).
Aleví, menys de 38 kg
1 Joel Sanz (B). 2 Mar Gallud (B). 3 Arian Duran (B).
Aleví, menys de 52 kg
1 Brayan Querol (B). 2 Leire Gallud. 3 Mohamed Bougeda.

El Pavelló de Benicarló va acollir la segona competició de Judo 
dels Jocs Esportius Comarcals Castelló-Nord

text i fotos VICENT FERRER
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Per primera vegada des de que tinc el
gran privilegi d'escriure a aquesta gran
publicació, he de reconèixer que tinc una
immensa peresa de posar-me a escriure la
pàgina setmanal que tanta felicitat em
proporciona. Com ja li he explicat al senyor
director gerent, com a bon benicarlando que
soc, aquesta setmana fallera és sagrada en
tots els sentits. A la facul, perquè ja saben
tots els professors que aquests dies jo
desaparec i ja no em veuen fins al dia vint-i-
u mínim. A casa meua no cal dir-ho. Fallers
fins a la medul•la. Tenim esperit faller fins al
moll de l'os. Els papàs són comprensius
perquè saben que el primer és el primer i
això és una cosa que he viscut, he mamat i
he respirat a casa. Per exemple, a casa on
uns altres tenen un bou o una sevillana,
nosaltres tenim un palleter i un torrentí, on hi
ha una reproducció d'un vaixell, nosaltres
tenim una barraca, on hi ha un sant Pere,
tenim un sant Josep, on una altres berenen
xurros, nosaltres bunyols. Som fixes al casal, on dinem tots els
dies. A més a més, m'he ofert voluntari per a totes les guàrdies
nocturnes del casal. Les falles són la meua vida i la meua
vocació. Si algun dia no puc exercir de periodista, ho faré de
fallero. 

Com anava dient, m'està costant molt posar-me a escriure.
Tinc la vista nuvolada i els dits van per lliure. Fa quasi un parell
de dies que no he aparegut pel llit de casa i això és una cosa
que, amb els anys, et passa factura. Però la més bona va ser
diumenge passat. La Margot va vore un reportatge a la
televisió de l'ofrena de l'any passat i es va entossudir que volia
desfilar a tan magne esdeveniment. Deia que ella era molt
devota de no sé quina mare de déu i que volia sortir desfilant.
El papa va parlar amb el president de la nostra falla que,
curiosament, no va posar cap impediment. Ans al contrari, li va
aconseguir un vestit de fallera que li anava excessivament just
i que va ser aplaudit per tots i cadascun dels membres de la
comissió fallera quan van vore la Margot aparèixer a casal de
la falla per participar a la desfilada. No cal dir que les cares de
la part femenina de la falla no mostraven la unanimitat
mostrada pels homes. Després d'un petit intent de motí per
part d'algunes falleres ocasionat per la voluptuositat de la
Margot, es va imposar el seny i tot va anar com estava previst.
No cal dir que la meua xicota va ser la gran protagonista de la
desfilada i que quan va arribar a deixar el seu ram de flors, va
esclafir a plorar de l'emoció i tothom la volia consolar. Quan dic
tothom parlo en masculí, perquè no se li va acostar cap fallera
a vore què li passava. Pobra xicota! Què dolenta és l'enveja!
No puc contar més coses de l'ofrena perquè jo no estava
present. En vaig quedar al casal a omplir neveres, berenar i
preparar-ho tot per a la nit. 

Els lectors se n'hauran adonat de l'esforç que estic fent
mentre omplo aquesta pàgina, i més tenint en compte que

aquest passat diumenge tampoc no ha hagut jornada de lliga,
amb la qual cosa ja s'acumulen dues setmanes de parada.
Però el motiu ha estat ben diferent. Aquesta aturada es fa,
tradicionalment, amb motiu de les festes de les falles perquè
és festa a València. De la mateixa manera, les competicions
que depenen de la delegació de Castelló, no se celebren la
setmana de les festes de la Magdalena. Aquest any han
coincidit totes dues aturades en el mateix cap de setmana.

Em costa molt seguir. Ara mateix estic a casal de la falla
servint cubalibres i xerrant amb els nostres simpatitzants i ni
me'n recordo del que acabo d'escriure. És una mica estressant
perquè el senyor director gerent m'ha dit que vol això per a
avui sense falta, i jo una altra cosa no ho seré, però complidor,
lo primer.

Per a acabar els contaré, estimats lectors, que el Seagrams
va que vola i ara a tots els ha pegat per demanar aquesta
ginebra i el Benicarló juguarà el seu proper partit que s'ha
acabat la tònica, dius? no, que hi ha un parell de caixes al fons
diumenge a les quatre i mitja no, de Gordons no en tenim, però
si vols tenim una botelleta de Larios i ho farà contra un de la
nostra lliga que t'acabo de dir que no tenim Fundador, només
Magno i serà contra l'Alqueries que si guanyem podem fer un
salt important emporteu-vos aquest gatolí de la barra, que no
em deixa tranquil i deixa de tocar-li el cul a la Margot i esperem
que la bona ratxa del nostre equip no es trenque i que puguem
gaudir que t'he dit que no li toques el cul a la meua xicota, que
salto la barra i te faig la cara com lo mapa físic de Suïssa
esperem que continue el bon joc dels nostres i ens tornen a
oferir un magnífic espectacle que ja m'has fartat i ves-te'n ara
mateix d'ací i no tornes i Margot, baixa de la barra que
m'astores al personal així que la setmana que ve ja els ho
contaré i que no, que no li posen bitllets al tanga que no és una
estríper...

text VICENT T. PERIS

JORNADA DE DESCANS
quals no va faltar la tradicional xocolata calenta per a
berenar. A la nit la ciutat tornava a convertir-se en un immens
menjador a l'aire lliure per a gaudir dels sopars de germanor
i les festes falleres. 

DIUMENGE D’OFRENA
Els fallers de Benicarló es van rendir diumenge als peus

de la patrona del municipi, la Mare de Deu de la Mar. Malgrat
que la pluja va semblar amenaçar l'acte, en el cadafal amb
la seua imatge instal·lada a les portes de l'ajuntament de la
ciutat, es van dipositar milers de flors que van engalanar el
mantell que els floristes havien dissenyat per a enguany. El
colorit seguici, format per les 13 comissions de la ciutat,
iniciava el seu recorregut en la plaça de la Constitució i
desfilava pels carrers més cèntrics del municipi fins a arribar
a la tribuna d'autoritats instal·lada enfront de la imatge. Allí,
els fallers dipositaven els seus rams per a conformar el
mantell. Van ser milers les persones que es van concentrar
al llarg del recorregut per a aplaudir a les falleres, que es van
tocar amb mantellina com requeria l'acte religiós. Algunes
comissions ofrenaren a la patrona canastetes de flors, que
van completar el colorit homenatge. Tancant la desfilada les
Falleres Majors de Benicarló, Carla Martínez i Marga Febrer
acompanyades de la seua cort d'honor i la Junta Local
Fallera, van dipositar els seus rams en l'any més especial de
la seua vida fallera. 

La de diumenge també va estar marcada per gentada que
va omplir els carrers de Benicarló aprofitant la jornada
dominical. Al migdia, la sorollosa mascletà concentrava a
milers de persones en la plaça de la Constitució. Els
motoristes donaven per conclosa la concentració que al llarg
de tot el cap de setmana ha reunit a amants de les motos
vinguts de tota Espanya. També els amants de les Vespes es
concentraven durant la jornada per a protagonitzar una
colorida desfilada que recorria els diferents monuments de la
ciutat. Per la seua banda els turistes vinguts des de diferents
punts d'Espanya i especialment de Catalunya, van gaudir
amb l'art faller i es fotografiaven en tots els monuments de la
ciutat. 

DILLUNS: CREMEN LES PRIMERES FALLES
Dilluns van cremar les primeres falles del 2015. Malgrat

ser dia lectiu i laborable, l'activitat no va cessar per a les
màximes representants falleres del municipi. Així, el matí va
concentrar la visita a les residències d'ancians i persones
amb discapacitat, que també han elaborat monuments
fallers. Els primers a rebre la visita de les Falleres Majors del
municipi, Carla Martínez i Marga Febrer, van ser els usuaris
del centre Ateneu. A continuació, falleres i corts d'honor es
van traslladar a la residència SAVIA. La visita al Centre
Collet va ser la següent parada. Allí van poder visitar el
monument creat per a l'ocasió, que va cremar gràcies a la
intervenció de les Falleres Majors. L'últim enclavament que
visitava la comitiva oficial va ser el Centre IVADIS. Com és

ve de la pàgina anterior



pàgina 4    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                         pàgina  17

EL TEMA ESPORTS

SÈNIOR MASCULÍ AUTONÒMIC 
CB Benicarló 73, CB Benimaclet 66 
Victoria molt important davant d'un rival directe, després de

la qual cosa quasi es pot haver garantit la permanència. En la
primera part els valencians van pressionar a tota la pista
dificultant el joc del CB Benicarló, que sempre va anar per
darrere en el marcador. En la segona part es va aconseguir
donar la volta al principi de l'últim quart i gràcies al màxim
treball es va segellar la victòria final. Una vegada més s'ha
demostrat que si es creu en la victòria es pot aconseguir. Tres
dels cinc primers en la classificació han perdut a Benicarló. La
pròxima eixida a la pista del San José on esperem veure la
millor cara de l'equip. 

JUNIOR MASCULÍ 1a ZONAL 
Atlètic Básquet Almassora 59, CB Benicarló 57 
Després d'un primer quart igualat es va encaixar un parcial

de 23-5 que va deixar sentenciat el partit abans del descans,
encara que en la segona part es va millorar en intensitat, res
es va poder fer per evitar la derrota malgrat disposar de dues
opcions de forçar la pròrroga. Els jugadors deuen entendre
d'una vegada per sempre que els partits de bàsquet són de 40
minuts, en cas contrari es repleguen derrotes que, amb una
altra actitud s'evitarien. Ara caldrà estar atents per a defensar
la quarta plaça que podia haver quedat garantida aquesta
setmana si s'haguera fet el que tocava. 

JUNIOR FEMENÍ 1a ZONAL 
CB Benicarló 53, Picanya Básquet 66 
Derrota enfront del líder que arribava invicte, després d'un

inici bastant igualat on es va plantar cara, l'equip es va anar
diluint a poc a poc i cada vegada costava més anotar i es va
deixar de pressionar en defensa. És clar que el rival era

important però pensem que tal vegada amb una mica més
d’esforç i encert es podia haver estat lluitant per la victòria fins
al final. Pròxim partit a Mislata, rival directe per a evitar quedar
en la part baixa de la taula. 

CADET MASCULÍ 1a ZONAL 
CB Benicarló 59, Port Sagunt 33 
Victoria més clara en el marcador que a la pista, ja que el

rival va lluitar fins a l'últim segon posant les coses complicades
en tot moment. En la segona meitat els primers cinc minuts
dels locals sense anotar, semblaven donar vida al rival, però
l'últim quart, amb bona reacció (parcial de 18-4), va permetre
aconseguir el final amb un clar avantatge en el marcador.
Pròxim partit a casa davant del líder, EB Vila-real, on caldrà
donar el màxim per a poder aspirar a un marcador digne. 

CADET FEMENÍ 1a ZONAL 
CB Benicarló 31, CB Vinaròs 51 
Mal inici de partit on es van fallar els primers 15 tirs a

cistella, arribant-se al descans amb un clar marcador 7-25, per
a les visitants. En la segona part es va millorar clarament
donant una millor imatge amb un parcial de 24-26, malgrat tot
es va recollir una nova derrota que deixa en caseller de
victòries aquesta temporada a zero. Cal seguir treballant i
corregint errors buscant millors resultats. 

INFANTIL MASCULÍ 1a ZONAL 
CB Benicarló 45, CB Borriana 57 
Tercera derrota consecutiva, i una vegada més es va tornar

a malbaratar un bon inici de partit. Es va anar per davant en el
marcador fins que l'equip va deixar de pressionar i on cada
vegada costava més anotar, amb massa entrades a cistella
fàcils fallades el que, unit a 12 tirs lliures consecutius errats, va
portar a perdre un partit que, d'haver tingut un altre
comportament l'equip, s'haguera pogut guanyar. El pròxim
partit a casa enfront del Vinaròs ha de servir per a tallar
aquesta ratxa de derrotes i afermar la quarta plaça en la taula.

text i foto VICENT FERRER

BÀSQUET
tradicional, els usuaris del centre havien dissenyat una
monumental falla que van plantar en el pati de les
instal·lacions i dinar amb els residents. 

Ja a la tarda tenia lloc la tradicional Mascletá Manual de
la Falla El Campanar en el recinte de focs situat en la plaça
de la Constitució. Allí diverses desenes de llançadors
reproduïen per parelles la manera tradicional de disparar
una mascletà: amb una metxa, els petards s'encenien un a
un, intentant compassar els tirs. L'acte congregava a
nombrós públic pels voltants del recinte tancat. El dispar
d'un ramillet de focs artificials tancava la mascletà. Ja a la
nit, els casals tornaven a obrir-se al públic per a acollir una
nova jornada de sopars i festes falleres. 

DIMARTS FESTA ALS COLES
La festa fallera arribava el dimarts als col·legis de

Benicarló en l'últim dia lectiu d'aquesta setmana. Tots els
centres escolars van plantar els monuments que els més
menuts de la ciutat havien elaborat en els seus centres. Així,
la comitiva oficial fallera encapçalada per les Falleres Majors
del municipi, Carla Martínez i Marga Febrer, recorria els
col·legis de la ciutat per a participar de la festa. Amb una
alegria desbordant, els escolars fallers van canviar els
uniformes pels bruses fallers per a ser testimonis en primera
fila de la crema de les seues falletes. Acompanyats de
bandes sonores falleres i precedides per una traca en la
major part dels casos, els monuments van cremar sense
compassió sota el foc purificador. Ja a la nit, la gran família
fallera es concentrava als voltants de la Falla El Caduf, on
els integrants de diferents comissions es batien en el reeixit
concurs de Karaoke "Tu falla me suena". Fins i tot l'alcalde
de Benicarló, Marcelino Domingo, s'atrevia per segon any a
ficar-se en la pell d'un dels integrants del Trio Els Panchos
para interpretar “És la història d'un amor”. Dos dels seus fills
també fidels al concurs, van tornar a pujar-se de nou a
l'escenari per a demostrar els seus dots interpretatius. 

DIMECRES FESTA PLENA
Els escolars de Benicarló van ser els més beneficiats per

la jornada fallera de dimecres. Amb els col•legis tancats fins
a dilluns, tot i la pluja que va anar caient de manera
intermitent, els més menuts igual van sortir als carrers per a
viure plenament les festes falleres mentre els més grans
recuperaven forces en els multitudinaris menjars celebrats
als casals fallers de tota la ciutat. I és que aquests dies
Benicarló es converteix en un menjador a l'aire lliure gràcies
a les 13 comissions falleres del municipi, que obrin les seues
carpes i ofereixen apetitosos menús als que vulguen
participar en la recaptació de fons per a subvencionar els
monuments i actes fallers. 

Al migdia, és tradicional que s'oferisquen paelles i
diferents tipus d'arròs, a més de la típica olleta benicarlanda.
Un combinat explosiu de sabors que no deixen indiferent a
ningú gràcies a les botifarres, la cansalada, arròs, mongetes
i els necessaris cards per a aportar el toc vegetal al plat. En
definitiva, un plat més que nutritiu per a recuperar forces i
afrontar la recta final dels festejos. Ja a la nit, els menús
canviaven gràcies a les torradores que s'habiliten en els
carrers i que permeten elaborar apetitosos entrepans: des
de la socorreguda cansalada, al tradicional blanc i negre,
passant per les més variades opcions. Els entrepans es
podien acompanyar amb les tapes que s'oferien en els
diferents casals i que variaven segons la comissió. Els
habituals als sopars de casal ja opten per un o altre en
funció de les propostes ja que hi ha plats que són tot un
clàssic en les comissions. Per no parlar de les postres, amb
els quals ocorre el mateix: els bunyols, crespells o roses de
pasta fullada competeixen amb la típica coca de poma. En
definitiva. En falles, és possible realitzar un recorregut
gastronòmic per les diferents comissions benicarlandas a un
mòdic preu, amb la seguretat de saber que, a més, s'està
contribuint que la festa siga encara més gran. Això, si la pluja
ho permetia.

ve de la pàgina anterior
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L'atleta benicarlando Meritxell Benito ha aconseguit la
medalla de plata en salt amb perxa en el Campionat
d'Espanya Juvenil de Pista Coberta disputat dissabte
passat 14 de març a Sant Sebastià. 

Meritxell, va realitzar un gran concurs, malgrat estar
malalta els dies previs a la competició, millorant la seua marca
persona, en superar el llistó situat en 3,75 metres. 

El canvi de categoria no estava anant  tant bé, a nivell de
marques, com Meritxell hauria desitjat, malgrat vèncer en els
autonòmics juvenil i absolut, atés que no s'adaptava bé a la
nova perxa i no era capaç de superar les marques de l'any
anterior. Per fi, en el dia més important, aconseguia millorar la
seua marca i situar-se entre les 5 millors juvenils de tots els
temps. 

L'atleta, eixida de la pedrera del Club Atletisme Baix
Maestrat, que entrena al camp d’Atletisme de Benicarló, havia
guanyat l'any passat el nacional cadet tant d'aire lliure com de
pista coberta batent a més tots dos records d'Espanya. 

Competició a Vinaròs 
Un bon nombre d'atletes del Club d'Atletisme Baix

Maestrat, de categories benjamí fins a juvenil, van participar
dissabte passat al matí en la jornada d'atletisme en pista
disputada a Vinaròs. Malgrat el vent, els atletes van disputar
una animada competició en la qual van realitzar proves de salt
d'altura i longitud, llançament de javelina i pes i proves de
tanques velocitat.

Atletisme: La benicarlanda Meritxell Benito subcampiona d'Espanya 
en salt amb perxa juvenil

text i foto VICENT FERRER I DIJOUS: FINAL DE FESTA
No va haver clemència per als 26 monuments fallers de

Benicarló. Tots ells van desaparèixer sota el foc purificador,
com mana la tradició, durant la vesprada nit de Sant Josep.
Ni les llàgrimes de les falleres majors de les comissions van
poder detenir la màgica nit. La coincidència amb la processó
de pujada del Crist de la Mar va obligar a variar l'horari de la
Cremà. Així, els monuments infantils van començar a cremar
a les set de la vesprada. A les vuit i en solitari ho feia el de
la Falla Els Cremats, guanyadora del primer premi en la
categoria infantil. Després, els petards es van silenciar per a
donar pas al retrunyir dels tambors que van acompanyar la
processó del Crist en el seu trasllat des de la Parròquia de
Sant Pere a la de Sant Bartomeu. I quasi a mitjanit, les
flames iniciaven el recorregut devorador seguint la ruta
dissenyada per les forces de seguretat. 

De dues en dues els monuments sucumbien a les flames,
iniciant el ritual les comissions de les falles Benicarló i Els
Conquistadors. Tancava el cercle de foc la Falla Els
Cremats, guanyadora del primer premi de les Falles del 2015
. Els actes del Dia de sant Josep s'iniciaven a les 11 del matí,
amb la missa en honor al sant que concentrava a les
comissions falleres en la Parròquia de Sant Bartomeu. A
continuació els fallers es dirigirien al centre geriàtric, on van
visitar els residents i els van servir un plat de paella. A les
dues de la vesprada Pirotècnia Tomás disparava l'última
mascletà en la plaça de la Constitució.

ve de la pàgina anterior
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Quan escric açò -per allò que s'ha de tancar l'edició
prompte- encara estem en plena festa fallera. M'agrada molt
que la gent se'n xale sense prendre mal, m'encisa que el
personal tinga la possibilitat de deixar l'amargor quotidiana per
uns dies, la germanor, els diners a la fresca i fins i tot la
mistela. Però ja estic una mica cansat d'haver d'explicar que
sí, sóc benicarlando, i no m'agraden les falles. Em penso que
no és cap contradicció. Ni cap delicte. Conec pamplonesos
que fugen d'Iruña quan són los «sanfermines» i ningú els diu
que són uns amargats ni res per l'estil. Estic segur que a
Sevilla deu haver gent a qui la Feria d'Abril se li'n deu fumar o
que a la mateixa València n'hi ha molts de socarrats pel puto
«caloret». Divago amb aquestes coses perquè si m'he de
posar a explicar-li el meu parer de La Veu de la setmana
passada no tindre més remei que parlar de falles i no em ve
de gust. De fet, el cos em demanava escriure una cosa així:
«Atés que aquesta setmana només han parlat de falles i el
tema no em motiva gens, dono per acabada aquesta epístola.
Bon cap de setmana». I que el senyor maquetador acabara
d'omplir tot l'espai en blanc amb alguna imatge al·lusiva. 

Siga com siga, m'he fet el ferm propòsit de contar-li alguna
cosa. Tinga o no a vore amb tot allò de què es va parlar a la
nostra revista. 

Aquest matí, despús-ahir per vosté, passejava pel camí la
Mar i en passar per davant de la capella del Cristo m'ha vingut
de gust anar a fer-li una visita a la nostra venerada imatge. He
pensat que ja l'haurien baixat i que estaria llest per posar-lo a
la barca de la processó. I aqueixa era la situació, sí. No hi
havia ningú. Lo santo Cristo i jo. Me l'he mirat bé. Quantes
coses li han fet en aquest poble que el vol per regnar per
sempre. Primer, i no fa tants anys d'això i les persones no hem
sofert cap mutació genètica, el van esmicolar en l'època
aquella que a la gent li va pegar per cremar sants i més
barbaritats que no ve al cas comentar. Després, perquè algun

il·luminat va decidir que així estava millor, li van canviar el
trajecte de la processó i va deixar de passar pel carrer Ample,
el carrer amb més balcons del poble, per cert. Encara
després, en funció d'on estaven plantades les falles -ai!- el van
fer passar per on van voler. En més d'una ocasió s'ha permés
que la processó la presidira un delinqüent de guant blanc.
Recordo haver-hi vist el presidiari Carlos Fabra i el presumpte
lladre José Luis Olivas acompanyats de les autoritats locals.
Va haver de suportar que el cartagenero moreno Eduardo
Zaplana decidira no vindre a commemoració del 350é
aniversari de la seua vinguda. I demà, ahir per vosté, el
tornaran a fer passar per davant d'aquells ninotots hiperbòlics
en un laberíntic viatge de pujada. 

Ja que estava allí, he aprofitat per donar-li les gràcies.
Suposo que pobre home deu estar cansat que tots anem a
demanar-li i no hi deu poder acudir, que cada dia en som més.
Li he donat les gràcies per la paciència, per haver sabut triar
mossén Canelles perquè de moment porte quaranta-tres anys
cantant las verdades del barquero a molts paisans nostres
parlant de coses tan estranyes com la solidaritat (no caritat,
no). També perquè, pobre, allí està i escolta i no diu res,
escolta i avant i és tan difícil que algú t'escolte sense
interrompre! I a més, perquè sempre sap caure dret. Em ve al
pensament una amiga de casa que tots els anys anava a
demanar-li al santo Cristo que la seua filla aprovara unes
oposicions i atés que la xica no se n'acabava de sortir, la mare
hi tornava i li donava les gràcies perquè comprenia que si no
aprovava era perquè el santo Cristo sabia que no li convenia;
vet ací que un any la jove se'n va sortir i va treure la seua
plaça de funcionària d'Hisenda i va anar tota la família en ple
a agrair a la veneradíssima imatge la seua intercessió per
haver pogut superar tan difícil prova i tindre per fi la xica
col·locada.

I una vegada posats, a més de donar gràcies, també he
demanat les meues coses, que no conto ací per decòrum i
perquè més d'un em voldria acaçar a garrotades. 

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

text EL LECTORLes obres de reconstrucció de l'antic far de Benicarló
avancen a bon ritme i, segons les previsions de la direcció
d'obra, finalitzaran a finals d'abril. L'edifici acollirà el
Museu de la Mar de Benicarló, en homenatge al sector
pesquer de la ciutat.

Superats els efectes de les condicions climatològiques de
les últimes setmanes, les obres de reconstrucció de l'antic far
de Benicarló avancen segons el ritme previst i, d'acord amb el
que ha confirmat avui mateix la direcció d'obra, els treballs
finalitzaran a finals del mes d'abril. L'obra ha hagut de superar
les conseqüències de les fortes ventades registrades fa unes
setmanes, que van provocar alguns desperfectes en els murs
que s'estaven construint. Actualment, l'obra està en la fase de
tancaments i ja s'ha col·locat l'aïllament tèrmic i sonor. El
projecte s'està executant sobre una parcel·la de 1.200 metres
quadrats, amb un edifici de 110 metres quadrats i una zona
lateral adossada que es destinarà a lavabos, tal i com
determina la normativa d'activitats. El gruix dels treballs seran
la reproducció exacta del far primitiu i l'adaptació de l'entorn
com a espai verd. El projecte, adjudicat a l'empresa Concreta
per 221.000 euros, ha estat elaborat pels Serveis Tècnics
municipals i inclou un projecte de museïtzació que han
dissenyat els alumnes de l'IES Joan Coromines i que serà el
que dotarà de contingut l'edifici, que es convertirà en Museu
de la Mar de Benicarló, en homenatge al sector pesquer de la
ciutat.

La reconstrucció del far estarà acabada a finals d'abril

text REDACCI 
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amb què la nova llei del PP ens vol
dir a tots el que som i el que hem de
fer i dir per a ser valencians
autèntics i no malèfics invasors de
cossos.

Un exemple a seguir
La setmana passada parlàvem

d’un ninot de falla plagiat, aquesta
també en parlarem d’un altre, que
no ha esta plagiat, però que, sens
dubte, reprodueix com ningú,
aquesta comunió falleroeclesiàstica
de la qual hem parlat anteriorment.
El capellà fallero, darrere la barra
del bar fallero, servint el cubates
falleros. Un espectacle de simbiosi
entre la festa pagana i l’ortodòxia
catòlica retroalimentant-se en
benefici dels clients. I, de totes
maneres, una de les poques
escenes que representen en veritat
l’essència de la falla, la
representació d’actes mereixedors
de blasme o de crítica sobretot de
l’entorn del veïnat. I això sí que va
passar a falles de l’any passat. 

ve de la p gina anterior

L'Auditori Municipal "Pedro Mercader" de Benicarló va
acollir el passat diumenge 8 de març el Concert de
Solistes de mans de la Banda de l'Associació Musical
"Ciutat de Benicarló".

Un concert que any rere any va creant una major
expectació i és que reuneix als músics més joves de l'entitat

per interpretar com a solistes tot un seguit d'obres de gran
nivell interpretatiu i de dificultat contrastada.

Els forts i continus aplaudiments en cadascuna de les
actuacions, van posar de manifest el grau de satisfacció del
públic assistent a l'acte.

En aquesta ocasió els solistes van ser: Rosa Bellés (fagot),
Edgar Rodríguez (trompa), Pere Serrat (trompeta), Ignasi Solé
(violoncel), Joan Narro (saxo), Clara Torres i Elena Taus
(clarinet) i Juan Bañales (bateria).

CONCERT DE SOLISTES A BENICARLÓ

text REDACCI  foto PEPE PINTAT

El programa Generacció, destinat a
joves d'entre 12 i 17 anys, ha preparat
nombroses activitats per a aquestes
vacances de Setmana Santa. Es pot triar
entre jocs de taula, ball, cuina, manualitats,
karaoke, concursos o gimcanes.

El programa d'activitats per a joves
adolescents de Generacció no s'atura durant
les vacances de Setmana Santa i, sota la
marca Pasquacció, s'han organitzat nous
tallers per als xics i xiques d'entre 12 i 17 anys
que hi vulguen participar. En total s'han
programat 10 tallers amb un marcat caràcter
lúdic i amb continguts com jocs de taula, ball,
cuina, manualitats, karaoke, concursos o
gimcanes. Les activitats tindran lloc els dies
30 i 31 de març i 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 d'abril.
L'accés és lliure i no necessita inscripció
prèvia. El local de Generacció (c. del Crist de
la Mar, 47 baix) mantindrà l'horari habitual, de
16.30 a 20.30 hores i els tallers es duran a
terme de 17.30 a 19.30 hores.

‘Pasquacció’: activitats per a adolescents per a les vacances de Setmana Santa

text REDACCI 



endavant el senyor
pirotècnic i la fallera major
infantil per rebre uns
aplaudiments que no eren
per ella. De tota manera,
sembla que no va trobar el
que buscava. I és que
enguany la Intifalla li ha
preparat un calendari fester i
reivindicatiu que la deu
tindre bastant nerviosa. Per
acabar-ho d’adobar ara ha
hagut de prescindir de qui
ha estat la seua mà dreta,
es veu que aquesta sí que
era corruptible, durant anys i
panys. Ja s’ho trobarà. La
foto parla prou clar, no?

Una nova falla
Bé, els tafaners acabem de

descobrir, gràcies a un dels
informes policials, que a Benicarló
tenim una falla nova. Sí, una altra
falla, no catalogada, una rara
espècie. I si no us ho creieu, llegiu,
“14. 16:23 Colaboración con la
Comisión de la Falla El Cortijo por
exhibición motocros”. Ep, “Falla El
Cortijo”?  “Exibición de motocrós”?
A vore, a vore, que ens sembla que
se’ls ha esbarrat la moto en
l’exhibició fallera aquesta en què
diuen que han col·laborat. O a la
millor és que han tingut un lapsus
calami d’aquests a què ens tenen
tan acostumats. O realment ha
sorgit una nova falla al recer de ca
Manolito? Els tafaners, que parlem
com si ho sabérem quasi tot, molt
ens temem que tot ha estat una
errada tipogràfica atribuïble a la
proximitat del citat xiringuito de
Manolito. Et fas un cremaet, que fa
frescoreta, després un altre, que
estem en falles, i al final no ens ixen
els comptes...

L’autèntic pixador popular
Parlant de municipals, algú els

ha vist alguna nit pels carreronets
cèntrics del poble? A vore, ho diem
perquè suposadament tenim una
ordenança ciutadana que han de fer

complir, tot i que siga mínimament. I
és que sembla, com cada any, que
l’aigua si que arriba a la mar i el
susdits carreronets s’han convertit
per obra i gràcia fallera en autèntics
rierols pestilents on naufraga la més
baixa salut dels qui han alçat el
colze sense mesura. Allí
s’entremescla el regust amarg de la
bilis que els surt per dalt, quan a
dins ja no en cap més, amb les
excorporacions més
escatològiques, quan d’igual
manera la bufeta ja no pot més i es
corre per baix orgiàsticament (olé,
això ens ha quedat com si fos de
Prudenci Bertrana!). I mentre açò
passa, nit rere nit, masclet darrere
masclet, després vorem sortir el
nostre inimitable cap policial, amb el
regidor de comparsa, dient que tot
ha estat perfecte... llevat d’algun
serrell que no ve ni al cas. Està clar
que ells ni viuen al centre del poble
ni cada matí, quan es lleven i surten
al carrer, es troben la porta de casa
xopa de pixums del terra dins al
pany i el brancal ple de paperets de
les xicones que s’ha eixugat el
serení. Com sempre, Benicarló més
civisme.

Una nova senya d'identitat
I arribat a aquest extrem,

compartirem l'experiència d'un
company pel que té d'indubtable
interès periodístic. Dilluns passat

vora les sis de la vesprada un
tafaner es va fregar els ulls una i
altra vegada, quan va vore una
escena falleroeròtica sense
precedents que, sens dubte,
eclipsà, de totes, totes, el que
acabem d'escriure al paràgraf
anterior. I és que, de sobte, s’hi veu
amb una remangillé de faldilles i
demés complements interiors a
l’aire al mig del carrer Salines.
Després del primer moment
d’estupefacció distingeix una
fallera, disfressada d’ídem de cap a
peus, com déiem, arromangada la
falda i amb les calces i sinagües
baixades, pixant al mig del pobre
carrer damunt d’un embornal de
claveguera. Acabada la faena,
ajudada per la seua acompanyant,
s'apuja calces i sinagües, fa
maniobra per baixar-se tot el
voladís de falda i, acabat el tràmit,
continua caminant amb la mateixa
distinció amb què havia deixat anar
el riu com si no hagués passat res.
Un costum que des de la redacció
de La Veu hem decidit reivindicar
atesa la vivor que ha recuperat els
últims anys i vist que representants
tan eximis de la nostra identitat el
practiquen enmig de la via pública.
Ara mateix posem en marxa una
campanya de recollida de firmes per
demanar que la pixaradapublica
disfressatdefallerofallera siga
inclosa entre les senyes d'identitat

ve de la p gina 

anterior
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El Centre Integrat Públic de Formació Professional
Benicarló, pioner en la implantació dels títols de formació
professional de tècnic superior en Eficiència Energètica i
Energia Solar Tèrmica i de tècnic superior en Energies
Renovables, ha organitzat la primera Jornada d'Eficiència
Energètica i Energies Renovables de les nostres
comarques, que va tenir lloc el passat divendres 13 de
març.

Les ponències es van iniciar segons l'horari previst amb la
benvinguda d'Ester Segura, directora del centre. En la primera
de les ponències, Sebastià Pablo, gerent i director tècnic de
l'empresa Energía Solar Pablos de Vinaròs, va exposar els
reptes i les oportunitats de l'autoconsum fotovoltaic. Després
de la pausa café, en la segona ponència, Juan Antonio

Herrero, enginyer de venda de LUMELCO i TROX, amb una
llarga experiència en el sector de la climatització, va explicar
els avantatges de la recuperació de l'energia de l'aire amb
recuperadors rotatius entàlpics i els sistemes de producció
d'aigua calenta sanitària amb bomba de calor CO2. Per
finalitzar, Manuel Peiró de l'empresa Implica-T de Vila-real, va
tractar l'interessant tema de les auditories energètiques en
edificis i en l'enllumenat públic. Cal destacar, que aquesta
última empresa col·labora des de fa quatre anys amb el centre
com a instructors d'alumnes en les pràctiques formatives.

Durant la jornada va destacar la presència de tècnics
instal·ladors i d'estudiants del centre, que han pogut accedir a
uns coneixements tècnics i teòrics molt específics. El centre
ha manifestat la seua satisfacció per l'èxit de la Jornada i no
descarten donar-li continuïtat en futures edicions.

ÈXIT EN LA JORNADA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES

text CIPFP Benicarló
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Ja toca ficar-nos amb l’amic Wert,
no?

Bé, com hem de tornar a parlar
de la nostra festa pagana per
antonomàsia, les falles, i per allò de
curar-nos en la nostra salut
espiritual, què millor que, abans dels
excessos d’aquests dies, fer un bon
acte de contrició primer i de comunió
després falleroeclesiàstica per
poder ofrenar les noves glòries a
Espanya... tal com manen la tradició
i les senyes d’identitat. I així,
encomanant-nos escrupolosament a
Santiago y Cierra España, ens
agenollem a les aules resant perquè
la Llei Wert ens salve de  tots els
pecats que aquests dies ens
envoltaran. Amb aquesta Llei divina
publicada al BOE i signada pel
representant de Déu a la terra, el
ministre en qüestió, i sancionada pel
rei, què més podem demanar!, ens
oferirem a la glòria pàtria en tot el
seu esplendor. En efecte, el BOE
nuestro de cada dia recull que les
oracions, memoritzar-les, i reproduir
jaculatòries i breus fórmules de
petició i agraïment a Déu serà
matèria avaluable, exactament igual
que els phrasal verbs o la taula del
7. Al segon curs de Primària el
mestre també haurà de comprovar
si el xiquet “expresa, oral y
gestualmente, de forma sencilla, la
gratitud a Dios por su amistad”. I
més endavant, segons l’esborrany
enviat als centres per la nostra
Conselleria de Cultura, Educació,
Esports i Religió,  a 4t d’ESO, els
alumnes hauran de triar entre
Anatomia aplicada, Cultura
científica i Religió. Com vos
quedeu? Doncs així mateix pensen
la majoria de capellans i teòlegs
d’Espanya, els que xafen el carrer,
no els que fan els currículums als
despatxos del Gobierno.

Barroc electoral
Ja fa un grapat de setmanes que

allò de l’exposició de la Llum de les
Imatges va passar a millor vida i
l’església de sant Bartomeu ha anat

tornant a la seua més eclesiàstica
normalitat amb el seu nou look. La
veritat és que cal dir que més neta i
polida, sens dubte, ha quedat. De
tota manera, algun rastre de la
passada exposició també s’han
deixat oblidat per a major gaudi de
tots els fidels que allí s’encomanen a
Déu i tots els sants. I és que un no
pot per més que, forçosament,
admirar el preciós cartell que a la
façana del nostre edifici BIC ens han
deixat penjat. Allí, en una mostra
més de la comunió església i poder,
que tant li agrada al ministre de dalt,
tenim aquest cartell que deu voler
representar, suposem, a mode
d’al·legoria, la que ja podríem
considerar com la nova corrent
artística imperant en totes les
construccions o nayps públics, que
ja es coneix com l’art del barroc
electoral. L’estil es caracteritza per
la profusió de penjolls amb l’única
funció d’incentivar la inclinació
popular a votar  el PP en futures
conteses electorals. En tenim
diversos exemples. Un, sobre els
venerables carreus de Sant
Bartomeu, com hem dit, i uns altres
en el cartell del pàrquing de les
mongetes, encara ben tancat, i a
l’escola nova que va a mig gas i que
hauria d’haver estat acabada ja. 

El cicló Rita perd força
La veritat és que Rita, no la

cantaora, la nostra, la de València,
l’alcaldessa perpètua, és com una
mena de tren de mercaderies sense
control que s’ho emporta tot per allà
on passa. I no és un eufemisme, no.
Mireu si no la notícia: ”Rita Barberà
empuja al pirotècnico y a la Fallera
major infantil buscando acaparar
protagonismo”. Com la mascletà
benicarlanda va ser de les
apoteòsiques, la gent del carrer es
va passar diversos minuts aplaudint,
i ella, que no podia ser menys, va
voler sortir en tropell a la balconada
arramblant amb tot el que va
trobar... per tal de sortir a la foto la
primera. I allí que es va emportar per

text LA COLLA DE TAFANERS
El mussol continua

sense comprendre que
els éssers polítics de
qualsevol signe

concentren sempre les seues actuacions més
vistoses durant l'últim any del seu mandat, i el que és
pitjor que els seus conciutadans els tornen a donar el
seu suport només perquè observen que es fan
cosetes per al poble, encara que siguen a última hora.

El mussol considera això ja un vici endèmic de totes
les administracions públiques, sobretot les locals, que
sense fer res en tres anys deixen els seus projectes, quasi
sempre urbanístics, per a l'últim moment, menyspreant
les conseqüències que això ocasiona a la resta d'humans. 

El mussol té clar que, pel bé del partit, l'equip de
govern, malgrat que pocs d'ells opten a la reelecció, no
haja pogut evitar també caure en aquesta temptació de
promoure noves obres municipals per guanyar uns quants
vots més, ja que les obres autonòmiques li han sortit una
mica malament per aprofitar-les electoralment; la
construcció de la nova escola i la depuradora encara no
tenen data per tallar la cinta estanquera.

El mussol no pot més que considerar una vil
estratègia electoralista el voler a corre cuita canviar-li la
cara a la zona del Guruguru, ja que després de anys i
panys dient el BOE anava a fer-se, mai hi hagut cap
voluntat política de tirar endavant el passeig sud fins el
Barranquet, una vegada per culpa de les expropiacions,
altra per la crisi, altra per... I ara de sobte el govern
municipal ha tret del caduf els dinerets necessaris per fer
un no sap que allí, i que segons les males llengües tot
serà provisional fins que el Ministerio execute el seu
projecte.

El mussol considera una fotesa popular el considerar
que aquesta obra és més vital que urbanitzar per exemple
el tram del carrer València entre Passeig Marítim i Dr.
Fleming, que des de fa anys fa pena i que també cada any
surt al pressupost municipal.

El mussol després de rumiar força estona, creu que
la raó a aquest desgavell és que calia fer-ne una de
grossa per tal que els benicarlandos guaitaren que el PP
treballa per a la ciutat, ja que obres menors com el far o
les voreres amb asfaltat a l'últim tram del passeig de
l'estació no són tan visibles, en canvi posar de potes
amunt un indret com aquest impedint el bany fins l'estiu si
que serà digne de comentari.

El mussol podria entendre les raons de millorar la
zona del Guruguru ja que també donava pena veure
l'abandonament que patia, però el que no comprèn són
les raons de destruir la plaça de davant de la platja del
Morrongo, quan no fa massa es va remodelar per
enèsima vegada. A hores d'ara pocs caduferos saben que
s'està fent allí, només que les màquines destrossen un
espai que no necessitava cap reforma i on en els darrers
anys s'havien invertit força diners per aconseguir la
bandera blava.

El mussol pensa que això si que és malbaratar
recursos públics i sobretot fotre als empresaris d'aquest
lloc que confiaven en la temporada falles-pasqua-estiu
per sobreviure una mica més a la crisi actual. Com si no
hagueren suficients dies a l'any per haver-les fet abans
per no provocar mals de cap a Pepito, La Jijonenca,
Freixes, Parador,.....

I el que es pitjor, segons li han piulat al mussol,
alguns d'aquests serveis no podran tornar a instal·lar-se ni
quan acaben les obres, i que d'altres hauran de pagar
molts diners per adaptar-se a les canviants directrius de
Costes. Això si que és un treball ben fet des de l'àrea de
promoció econòmica de l'ajuntament benicarlando!

El mussol: Obres i eleccions.
text  EL MUSSOL



Panissola1: pels energúmens que creuen que a les falles tot s’hi val. Llençar petards a tort i a dret,
sense mesura ni control, i pensar que els carrers de la ciutat són pixadors públics, per no dir alguna
cosa més gruixuda, no és el que s’hauria d’esperar d’unes falles... mitjanament civilitzades ( per molt
que sempre s’escolte la canterella que només són quatre dies). El respecte per totes les persones està
per damunt de tot.

Panissola 2: a les nostres autoritats, per consentir que aquells que pensen que a falles tot s’hi val,
hagen convertit Benicarló en una mena de ciutat sense llei durant aquests dies. I no ens valen les
excuses del regidor Marzal i el cap de la policia Parra, que miren cap un altre lloc, permetent-ho. No
s’ha vist ni un, però ni un policia, pels carrerons cèntrics del poble, intentant, només intentant (ni se’ns
ocorre insinuar aplicant), fer acomplir l’ordenança ciutadana de sorolls i salubritat pública. Una porquera
tindria millor aspecte. Ja seria hora que tingueren menys hipocresia i s’ho feren mirar. Hi ha molta gent,
però molta, que està més que farta. La llei és per a tots iguals. O no?

M I S C E L · L À N I A

Falles a la carta

Han estat unes falles rares. Arrancada de carro i parada
de burra, diu la dita, a la nostra manera. A corre-cuita
plantem les falles, donen els premis, disparen dos
mascletades i fan una Ofrena de Flors. I desprès, la solitud
dels monuments fallers plantats als carrers, la solitud dels
casals a migdia, i per la nit... dos dies sencers i prou. Hi ha
qui dubta que les comissions hagen fet calaix per pagar
gastos. Com per tancar la barraqueta. Més d’un ja comenta
que enguany, alguna que altra falla, es rascarà la butxaca, i
no poc!

I això, sense comptar amb l’amic Montoro, que ha entrat
en escena, enviat al seus homes de negre, demanant
papers i més papers, per comprovar que les falles tinguen

tot en regla. I com et falte algun... aleshores si que apaga i
anem-nos-en. El fisco decidit a ofegar les Falles i la seua
idiosincràsia també. El recaptador ha arribat també al món
faller... i sembla que per quadr-se!

Per a contrarestar la crisi i la golafreria recpatatòria de
Montoro, enguany, vist el que s’ha vist, s’ha ficat damunt la
taula de l’assemblea de presidents la possibilitat de canviar
les dates de tal forma que la cremà siga sempre en dissabte.
Una mena Falles a la carta que, segons alguns, faria que les
festes tingueren una durada assequible a totes les
butxaques i obriria la possibilitat a les comissions per
recaptar més diners. Està clar que per idees no serà. Ara,
una mica peregrines tal volta, tenint en compte que, la festa
és per Sant Josep.

En fi, que fallers tenen les falles per discutir si el que és
vol és buscar, només, l’impacte econòmic positiu que pot
tenir per al turisme de la nostra ciutat. La idea potser estiga
una mica agafada amb pinces, tot i que tampoc cal oblidar
que, les de Benicarló, són les falles que es planten més prop
de Catalunya... que és un mercat obert que podria deixar
importants beneficis a la nostra ciutat.

Diuen que contra gustos no hi ha res escrit. Tot i que la
idea dins el món faller sembla no haver quallat massa,
al·legant motius tradicionalistes, en els temps que corren, de
vegades és millor mirar-se la butxaca i no tant el melic.
Cadascú que ho valore com vullga.
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L'Ajuntament ha millorat notablement l'accessibilitat a
les instal·lacions de la Unitat de Respir per a malalts
d'alzheimer i Ateneu de Benicarló, ubicades a l'antiga
Escola de la Mar Irta. També s'han millorat els lavabos, on
s'ha incorporat una dutxa adaptada.

La millora de l'accessibilitat a les instal·lacions de l'antiga
Escola de la Mar Irta ja és una realitat. Els usuaris de la Unitat
de Respir per a persones malaltes d'alzheimer, gestionada per

AFA Benicarló, i del programa d'atenció per a persones
afectades per dany cerebral sobrevingut, gestionat per Ateneu
Castelló, ja poden accedir al centre a través d'una rampa que
evita les escales i facilita la seua mobilitat. Els treballs, fruit
d'una demanda dels familiars dels usuaris, s'han executat per
un total de 7.182 euros a través de l'empresa Beniconst
Urbana SL.

A banda d'eliminar les barreres arquitectòniques interiors i
d'accés, també s'han adaptat i redistribuït els lavabos, i s'ha
incorporat una dutxa adaptada per tal de donar un millor servei
a les persones beneficiàries de la Unitat de Respir i d'Ateneu.

L'Escola de la Mar Irta millora l'accessibilitat

text REDACCIÓ
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OPINIÓ

Ja toca ficar-nos amb l’amic Wert,
no?

Bé, com hem de tornar a parlar
de la nostra festa pagana per
antonomàsia, les falles, i per allò de
curar-nos en la nostra salut
espiritual, què millor que, abans dels
excessos d’aquests dies, fer un bon
acte de contrició primer i de comunió
després falleroeclesiàstica per
poder ofrenar les noves glòries a
Espanya... tal com manen la tradició
i les senyes d’identitat. I així,
encomanant-nos escrupolosament a
Santiago y Cierra España, ens
agenollem a les aules resant perquè
la Llei Wert ens salve de  tots els
pecats que aquests dies ens
envoltaran. Amb aquesta Llei divina
publicada al BOE i signada pel
representant de Déu a la terra, el
ministre en qüestió, i sancionada pel
rei, què més podem demanar!, ens
oferirem a la glòria pàtria en tot el
seu esplendor. En efecte, el BOE
nuestro de cada dia recull que les
oracions, memoritzar-les, i reproduir
jaculatòries i breus fórmules de
petició i agraïment a Déu serà
matèria avaluable, exactament igual
que els phrasal verbs o la taula del
7. Al segon curs de Primària el
mestre també haurà de comprovar
si el xiquet “expresa, oral y
gestualmente, de forma sencilla, la
gratitud a Dios por su amistad”. I
més endavant, segons l’esborrany
enviat als centres per la nostra
Conselleria de Cultura, Educació,
Esports i Religió,  a 4t d’ESO, els
alumnes hauran de triar entre
Anatomia aplicada, Cultura
científica i Religió. Com vos
quedeu? Doncs així mateix pensen
la majoria de capellans i teòlegs
d’Espanya, els que xafen el carrer,
no els que fan els currículums als
despatxos del Gobierno.

Barroc electoral
Ja fa un grapat de setmanes que

allò de l’exposició de la Llum de les
Imatges va passar a millor vida i
l’església de sant Bartomeu ha anat

tornant a la seua més eclesiàstica
normalitat amb el seu nou look. La
veritat és que cal dir que més neta i
polida, sens dubte, ha quedat. De
tota manera, algun rastre de la
passada exposició també s’han
deixat oblidat per a major gaudi de
tots els fidels que allí s’encomanen a
Déu i tots els sants. I és que un no
pot per més que, forçosament,
admirar el preciós cartell que a la
façana del nostre edifici BIC ens han
deixat penjat. Allí, en una mostra
més de la comunió església i poder,
que tant li agrada al ministre de dalt,
tenim aquest cartell que deu voler
representar, suposem, a mode
d’al·legoria, la que ja podríem
considerar com la nova corrent
artística imperant en totes les
construccions o nayps públics, que
ja es coneix com l’art del barroc
electoral. L’estil es caracteritza per
la profusió de penjolls amb l’única
funció d’incentivar la inclinació
popular a votar  el PP en futures
conteses electorals. En tenim
diversos exemples. Un, sobre els
venerables carreus de Sant
Bartomeu, com hem dit, i uns altres
en el cartell del pàrquing de les
mongetes, encara ben tancat, i a
l’escola nova que va a mig gas i que
hauria d’haver estat acabada ja. 

El cicló Rita perd força
La veritat és que Rita, no la

cantaora, la nostra, la de València,
l’alcaldessa perpètua, és com una
mena de tren de mercaderies sense
control que s’ho emporta tot per allà
on passa. I no és un eufemisme, no.
Mireu si no la notícia: ”Rita Barberà
empuja al pirotècnico y a la Fallera
major infantil buscando acaparar
protagonismo”. Com la mascletà
benicarlanda va ser de les
apoteòsiques, la gent del carrer es
va passar diversos minuts aplaudint,
i ella, que no podia ser menys, va
voler sortir en tropell a la balconada
arramblant amb tot el que va
trobar... per tal de sortir a la foto la
primera. I allí que es va emportar per

text LA COLLA DE TAFANERS
El mussol continua

sense comprendre que
els éssers polítics de
qualsevol signe

concentren sempre les seues actuacions més
vistoses durant l'últim any del seu mandat, i el que és
pitjor que els seus conciutadans els tornen a donar el
seu suport només perquè observen que es fan
cosetes per al poble, encara que siguen a última hora.

El mussol considera això ja un vici endèmic de totes
les administracions públiques, sobretot les locals, que
sense fer res en tres anys deixen els seus projectes, quasi
sempre urbanístics, per a l'últim moment, menyspreant
les conseqüències que això ocasiona a la resta d'humans. 

El mussol té clar que, pel bé del partit, l'equip de
govern, malgrat que pocs d'ells opten a la reelecció, no
haja pogut evitar també caure en aquesta temptació de
promoure noves obres municipals per guanyar uns quants
vots més, ja que les obres autonòmiques li han sortit una
mica malament per aprofitar-les electoralment; la
construcció de la nova escola i la depuradora encara no
tenen data per tallar la cinta estanquera.

El mussol no pot més que considerar una vil
estratègia electoralista el voler a corre cuita canviar-li la
cara a la zona del Guruguru, ja que després de anys i
panys dient el BOE anava a fer-se, mai hi hagut cap
voluntat política de tirar endavant el passeig sud fins el
Barranquet, una vegada per culpa de les expropiacions,
altra per la crisi, altra per... I ara de sobte el govern
municipal ha tret del caduf els dinerets necessaris per fer
un no sap que allí, i que segons les males llengües tot
serà provisional fins que el Ministerio execute el seu
projecte.

El mussol considera una fotesa popular el considerar
que aquesta obra és més vital que urbanitzar per exemple
el tram del carrer València entre Passeig Marítim i Dr.
Fleming, que des de fa anys fa pena i que també cada any
surt al pressupost municipal.

El mussol després de rumiar força estona, creu que
la raó a aquest desgavell és que calia fer-ne una de
grossa per tal que els benicarlandos guaitaren que el PP
treballa per a la ciutat, ja que obres menors com el far o
les voreres amb asfaltat a l'últim tram del passeig de
l'estació no són tan visibles, en canvi posar de potes
amunt un indret com aquest impedint el bany fins l'estiu si
que serà digne de comentari.

El mussol podria entendre les raons de millorar la
zona del Guruguru ja que també donava pena veure
l'abandonament que patia, però el que no comprèn són
les raons de destruir la plaça de davant de la platja del
Morrongo, quan no fa massa es va remodelar per
enèsima vegada. A hores d'ara pocs caduferos saben que
s'està fent allí, només que les màquines destrossen un
espai que no necessitava cap reforma i on en els darrers
anys s'havien invertit força diners per aconseguir la
bandera blava.

El mussol pensa que això si que és malbaratar
recursos públics i sobretot fotre als empresaris d'aquest
lloc que confiaven en la temporada falles-pasqua-estiu
per sobreviure una mica més a la crisi actual. Com si no
hagueren suficients dies a l'any per haver-les fet abans
per no provocar mals de cap a Pepito, La Jijonenca,
Freixes, Parador,.....

I el que es pitjor, segons li han piulat al mussol,
alguns d'aquests serveis no podran tornar a instal·lar-se ni
quan acaben les obres, i que d'altres hauran de pagar
molts diners per adaptar-se a les canviants directrius de
Costes. Això si que és un treball ben fet des de l'àrea de
promoció econòmica de l'ajuntament benicarlando!

El mussol: Obres i eleccions.
text  EL MUSSOL



endavant el senyor
pirotècnic i la fallera major
infantil per rebre uns
aplaudiments que no eren
per ella. De tota manera,
sembla que no va trobar el
que buscava. I és que
enguany la Intifalla li ha
preparat un calendari fester i
reivindicatiu que la deu
tindre bastant nerviosa. Per
acabar-ho d’adobar ara ha
hagut de prescindir de qui
ha estat la seua mà dreta,
es veu que aquesta sí que
era corruptible, durant anys i
panys. Ja s’ho trobarà. La
foto parla prou clar, no?

Una nova falla
Bé, els tafaners acabem de

descobrir, gràcies a un dels
informes policials, que a Benicarló
tenim una falla nova. Sí, una altra
falla, no catalogada, una rara
espècie. I si no us ho creieu, llegiu,
“14. 16:23 Colaboración con la
Comisión de la Falla El Cortijo por
exhibición motocros”. Ep, “Falla El
Cortijo”?  “Exibición de motocrós”?
A vore, a vore, que ens sembla que
se’ls ha esbarrat la moto en
l’exhibició fallera aquesta en què
diuen que han col·laborat. O a la
millor és que han tingut un lapsus
calami d’aquests a què ens tenen
tan acostumats. O realment ha
sorgit una nova falla al recer de ca
Manolito? Els tafaners, que parlem
com si ho sabérem quasi tot, molt
ens temem que tot ha estat una
errada tipogràfica atribuïble a la
proximitat del citat xiringuito de
Manolito. Et fas un cremaet, que fa
frescoreta, després un altre, que
estem en falles, i al final no ens ixen
els comptes...

L’autèntic pixador popular
Parlant de municipals, algú els

ha vist alguna nit pels carreronets
cèntrics del poble? A vore, ho diem
perquè suposadament tenim una
ordenança ciutadana que han de fer

complir, tot i que siga mínimament. I
és que sembla, com cada any, que
l’aigua si que arriba a la mar i el
susdits carreronets s’han convertit
per obra i gràcia fallera en autèntics
rierols pestilents on naufraga la més
baixa salut dels qui han alçat el
colze sense mesura. Allí
s’entremescla el regust amarg de la
bilis que els surt per dalt, quan a
dins ja no en cap més, amb les
excorporacions més
escatològiques, quan d’igual
manera la bufeta ja no pot més i es
corre per baix orgiàsticament (olé,
això ens ha quedat com si fos de
Prudenci Bertrana!). I mentre açò
passa, nit rere nit, masclet darrere
masclet, després vorem sortir el
nostre inimitable cap policial, amb el
regidor de comparsa, dient que tot
ha estat perfecte... llevat d’algun
serrell que no ve ni al cas. Està clar
que ells ni viuen al centre del poble
ni cada matí, quan es lleven i surten
al carrer, es troben la porta de casa
xopa de pixums del terra dins al
pany i el brancal ple de paperets de
les xicones que s’ha eixugat el
serení. Com sempre, Benicarló més
civisme.

Una nova senya d'identitat
I arribat a aquest extrem,

compartirem l'experiència d'un
company pel que té d'indubtable
interès periodístic. Dilluns passat

vora les sis de la vesprada un
tafaner es va fregar els ulls una i
altra vegada, quan va vore una
escena falleroeròtica sense
precedents que, sens dubte,
eclipsà, de totes, totes, el que
acabem d'escriure al paràgraf
anterior. I és que, de sobte, s’hi veu
amb una remangillé de faldilles i
demés complements interiors a
l’aire al mig del carrer Salines.
Després del primer moment
d’estupefacció distingeix una
fallera, disfressada d’ídem de cap a
peus, com déiem, arromangada la
falda i amb les calces i sinagües
baixades, pixant al mig del pobre
carrer damunt d’un embornal de
claveguera. Acabada la faena,
ajudada per la seua acompanyant,
s'apuja calces i sinagües, fa
maniobra per baixar-se tot el
voladís de falda i, acabat el tràmit,
continua caminant amb la mateixa
distinció amb què havia deixat anar
el riu com si no hagués passat res.
Un costum que des de la redacció
de La Veu hem decidit reivindicar
atesa la vivor que ha recuperat els
últims anys i vist que representants
tan eximis de la nostra identitat el
practiquen enmig de la via pública.
Ara mateix posem en marxa una
campanya de recollida de firmes per
demanar que la pixaradapublica
disfressatdefallerofallera siga
inclosa entre les senyes d'identitat

ve de la p gina 

anterior
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El Centre Integrat Públic de Formació Professional
Benicarló, pioner en la implantació dels títols de formació
professional de tècnic superior en Eficiència Energètica i
Energia Solar Tèrmica i de tècnic superior en Energies
Renovables, ha organitzat la primera Jornada d'Eficiència
Energètica i Energies Renovables de les nostres
comarques, que va tenir lloc el passat divendres 13 de
març.

Les ponències es van iniciar segons l'horari previst amb la
benvinguda d'Ester Segura, directora del centre. En la primera
de les ponències, Sebastià Pablo, gerent i director tècnic de
l'empresa Energía Solar Pablos de Vinaròs, va exposar els
reptes i les oportunitats de l'autoconsum fotovoltaic. Després
de la pausa café, en la segona ponència, Juan Antonio

Herrero, enginyer de venda de LUMELCO i TROX, amb una
llarga experiència en el sector de la climatització, va explicar
els avantatges de la recuperació de l'energia de l'aire amb
recuperadors rotatius entàlpics i els sistemes de producció
d'aigua calenta sanitària amb bomba de calor CO2. Per
finalitzar, Manuel Peiró de l'empresa Implica-T de Vila-real, va
tractar l'interessant tema de les auditories energètiques en
edificis i en l'enllumenat públic. Cal destacar, que aquesta
última empresa col·labora des de fa quatre anys amb el centre
com a instructors d'alumnes en les pràctiques formatives.

Durant la jornada va destacar la presència de tècnics
instal·ladors i d'estudiants del centre, que han pogut accedir a
uns coneixements tècnics i teòrics molt específics. El centre
ha manifestat la seua satisfacció per l'èxit de la Jornada i no
descarten donar-li continuïtat en futures edicions.

ÈXIT EN LA JORNADA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES

text CIPFP Benicarló
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amb què la nova llei del PP ens vol
dir a tots el que som i el que hem de
fer i dir per a ser valencians
autèntics i no malèfics invasors de
cossos.

Un exemple a seguir
La setmana passada parlàvem

d’un ninot de falla plagiat, aquesta
també en parlarem d’un altre, que
no ha esta plagiat, però que, sens
dubte, reprodueix com ningú,
aquesta comunió falleroeclesiàstica
de la qual hem parlat anteriorment.
El capellà fallero, darrere la barra
del bar fallero, servint el cubates
falleros. Un espectacle de simbiosi
entre la festa pagana i l’ortodòxia
catòlica retroalimentant-se en
benefici dels clients. I, de totes
maneres, una de les poques
escenes que representen en veritat
l’essència de la falla, la
representació d’actes mereixedors
de blasme o de crítica sobretot de
l’entorn del veïnat. I això sí que va
passar a falles de l’any passat. 

ve de la p gina anterior

L'Auditori Municipal "Pedro Mercader" de Benicarló va
acollir el passat diumenge 8 de març el Concert de
Solistes de mans de la Banda de l'Associació Musical
"Ciutat de Benicarló".

Un concert que any rere any va creant una major
expectació i és que reuneix als músics més joves de l'entitat

per interpretar com a solistes tot un seguit d'obres de gran
nivell interpretatiu i de dificultat contrastada.

Els forts i continus aplaudiments en cadascuna de les
actuacions, van posar de manifest el grau de satisfacció del
públic assistent a l'acte.

En aquesta ocasió els solistes van ser: Rosa Bellés (fagot),
Edgar Rodríguez (trompa), Pere Serrat (trompeta), Ignasi Solé
(violoncel), Joan Narro (saxo), Clara Torres i Elena Taus
(clarinet) i Juan Bañales (bateria).

CONCERT DE SOLISTES A BENICARLÓ

text REDACCI  foto PEPE PINTAT

El programa Generacció, destinat a
joves d'entre 12 i 17 anys, ha preparat
nombroses activitats per a aquestes
vacances de Setmana Santa. Es pot triar
entre jocs de taula, ball, cuina, manualitats,
karaoke, concursos o gimcanes.

El programa d'activitats per a joves
adolescents de Generacció no s'atura durant
les vacances de Setmana Santa i, sota la
marca Pasquacció, s'han organitzat nous
tallers per als xics i xiques d'entre 12 i 17 anys
que hi vulguen participar. En total s'han
programat 10 tallers amb un marcat caràcter
lúdic i amb continguts com jocs de taula, ball,
cuina, manualitats, karaoke, concursos o
gimcanes. Les activitats tindran lloc els dies
30 i 31 de març i 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 d'abril.
L'accés és lliure i no necessita inscripció
prèvia. El local de Generacció (c. del Crist de
la Mar, 47 baix) mantindrà l'horari habitual, de
16.30 a 20.30 hores i els tallers es duran a
terme de 17.30 a 19.30 hores.

‘Pasquacció’: activitats per a adolescents per a les vacances de Setmana Santa

text REDACCI 



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

LOCAL OPINIÓ

Quan escric açò -per allò que s'ha de tancar l'edició
prompte- encara estem en plena festa fallera. M'agrada molt
que la gent se'n xale sense prendre mal, m'encisa que el
personal tinga la possibilitat de deixar l'amargor quotidiana per
uns dies, la germanor, els diners a la fresca i fins i tot la
mistela. Però ja estic una mica cansat d'haver d'explicar que
sí, sóc benicarlando, i no m'agraden les falles. Em penso que
no és cap contradicció. Ni cap delicte. Conec pamplonesos
que fugen d'Iruña quan són los «sanfermines» i ningú els diu
que són uns amargats ni res per l'estil. Estic segur que a
Sevilla deu haver gent a qui la Feria d'Abril se li'n deu fumar o
que a la mateixa València n'hi ha molts de socarrats pel puto
«caloret». Divago amb aquestes coses perquè si m'he de
posar a explicar-li el meu parer de La Veu de la setmana
passada no tindre més remei que parlar de falles i no em ve
de gust. De fet, el cos em demanava escriure una cosa així:
«Atés que aquesta setmana només han parlat de falles i el
tema no em motiva gens, dono per acabada aquesta epístola.
Bon cap de setmana». I que el senyor maquetador acabara
d'omplir tot l'espai en blanc amb alguna imatge al·lusiva. 

Siga com siga, m'he fet el ferm propòsit de contar-li alguna
cosa. Tinga o no a vore amb tot allò de què es va parlar a la
nostra revista. 

Aquest matí, despús-ahir per vosté, passejava pel camí la
Mar i en passar per davant de la capella del Cristo m'ha vingut
de gust anar a fer-li una visita a la nostra venerada imatge. He
pensat que ja l'haurien baixat i que estaria llest per posar-lo a
la barca de la processó. I aqueixa era la situació, sí. No hi
havia ningú. Lo santo Cristo i jo. Me l'he mirat bé. Quantes
coses li han fet en aquest poble que el vol per regnar per
sempre. Primer, i no fa tants anys d'això i les persones no hem
sofert cap mutació genètica, el van esmicolar en l'època
aquella que a la gent li va pegar per cremar sants i més
barbaritats que no ve al cas comentar. Després, perquè algun

il·luminat va decidir que així estava millor, li van canviar el
trajecte de la processó i va deixar de passar pel carrer Ample,
el carrer amb més balcons del poble, per cert. Encara
després, en funció d'on estaven plantades les falles -ai!- el van
fer passar per on van voler. En més d'una ocasió s'ha permés
que la processó la presidira un delinqüent de guant blanc.
Recordo haver-hi vist el presidiari Carlos Fabra i el presumpte
lladre José Luis Olivas acompanyats de les autoritats locals.
Va haver de suportar que el cartagenero moreno Eduardo
Zaplana decidira no vindre a commemoració del 350é
aniversari de la seua vinguda. I demà, ahir per vosté, el
tornaran a fer passar per davant d'aquells ninotots hiperbòlics
en un laberíntic viatge de pujada. 

Ja que estava allí, he aprofitat per donar-li les gràcies.
Suposo que pobre home deu estar cansat que tots anem a
demanar-li i no hi deu poder acudir, que cada dia en som més.
Li he donat les gràcies per la paciència, per haver sabut triar
mossén Canelles perquè de moment porte quaranta-tres anys
cantant las verdades del barquero a molts paisans nostres
parlant de coses tan estranyes com la solidaritat (no caritat,
no). També perquè, pobre, allí està i escolta i no diu res,
escolta i avant i és tan difícil que algú t'escolte sense
interrompre! I a més, perquè sempre sap caure dret. Em ve al
pensament una amiga de casa que tots els anys anava a
demanar-li al santo Cristo que la seua filla aprovara unes
oposicions i atés que la xica no se n'acabava de sortir, la mare
hi tornava i li donava les gràcies perquè comprenia que si no
aprovava era perquè el santo Cristo sabia que no li convenia;
vet ací que un any la jove se'n va sortir i va treure la seua
plaça de funcionària d'Hisenda i va anar tota la família en ple
a agrair a la veneradíssima imatge la seua intercessió per
haver pogut superar tan difícil prova i tindre per fi la xica
col·locada.

I una vegada posats, a més de donar gràcies, també he
demanat les meues coses, que no conto ací per decòrum i
perquè més d'un em voldria acaçar a garrotades. 

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

text EL LECTORLes obres de reconstrucció de l'antic far de Benicarló
avancen a bon ritme i, segons les previsions de la direcció
d'obra, finalitzaran a finals d'abril. L'edifici acollirà el
Museu de la Mar de Benicarló, en homenatge al sector
pesquer de la ciutat.

Superats els efectes de les condicions climatològiques de
les últimes setmanes, les obres de reconstrucció de l'antic far
de Benicarló avancen segons el ritme previst i, d'acord amb el
que ha confirmat avui mateix la direcció d'obra, els treballs
finalitzaran a finals del mes d'abril. L'obra ha hagut de superar
les conseqüències de les fortes ventades registrades fa unes
setmanes, que van provocar alguns desperfectes en els murs
que s'estaven construint. Actualment, l'obra està en la fase de
tancaments i ja s'ha col·locat l'aïllament tèrmic i sonor. El
projecte s'està executant sobre una parcel·la de 1.200 metres
quadrats, amb un edifici de 110 metres quadrats i una zona
lateral adossada que es destinarà a lavabos, tal i com
determina la normativa d'activitats. El gruix dels treballs seran
la reproducció exacta del far primitiu i l'adaptació de l'entorn
com a espai verd. El projecte, adjudicat a l'empresa Concreta
per 221.000 euros, ha estat elaborat pels Serveis Tècnics
municipals i inclou un projecte de museïtzació que han
dissenyat els alumnes de l'IES Joan Coromines i que serà el
que dotarà de contingut l'edifici, que es convertirà en Museu
de la Mar de Benicarló, en homenatge al sector pesquer de la
ciutat.

La reconstrucció del far estarà acabada a finals d'abril

text REDACCI 
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L'atleta benicarlando Meritxell Benito ha aconseguit la
medalla de plata en salt amb perxa en el Campionat
d'Espanya Juvenil de Pista Coberta disputat dissabte
passat 14 de març a Sant Sebastià. 

Meritxell, va realitzar un gran concurs, malgrat estar
malalta els dies previs a la competició, millorant la seua marca
persona, en superar el llistó situat en 3,75 metres. 

El canvi de categoria no estava anant  tant bé, a nivell de
marques, com Meritxell hauria desitjat, malgrat vèncer en els
autonòmics juvenil i absolut, atés que no s'adaptava bé a la
nova perxa i no era capaç de superar les marques de l'any
anterior. Per fi, en el dia més important, aconseguia millorar la
seua marca i situar-se entre les 5 millors juvenils de tots els
temps. 

L'atleta, eixida de la pedrera del Club Atletisme Baix
Maestrat, que entrena al camp d’Atletisme de Benicarló, havia
guanyat l'any passat el nacional cadet tant d'aire lliure com de
pista coberta batent a més tots dos records d'Espanya. 

Competició a Vinaròs 
Un bon nombre d'atletes del Club d'Atletisme Baix

Maestrat, de categories benjamí fins a juvenil, van participar
dissabte passat al matí en la jornada d'atletisme en pista
disputada a Vinaròs. Malgrat el vent, els atletes van disputar
una animada competició en la qual van realitzar proves de salt
d'altura i longitud, llançament de javelina i pes i proves de
tanques velocitat.

Atletisme: La benicarlanda Meritxell Benito subcampiona d'Espanya 
en salt amb perxa juvenil

text i foto VICENT FERRER I DIJOUS: FINAL DE FESTA
No va haver clemència per als 26 monuments fallers de

Benicarló. Tots ells van desaparèixer sota el foc purificador,
com mana la tradició, durant la vesprada nit de Sant Josep.
Ni les llàgrimes de les falleres majors de les comissions van
poder detenir la màgica nit. La coincidència amb la processó
de pujada del Crist de la Mar va obligar a variar l'horari de la
Cremà. Així, els monuments infantils van començar a cremar
a les set de la vesprada. A les vuit i en solitari ho feia el de
la Falla Els Cremats, guanyadora del primer premi en la
categoria infantil. Després, els petards es van silenciar per a
donar pas al retrunyir dels tambors que van acompanyar la
processó del Crist en el seu trasllat des de la Parròquia de
Sant Pere a la de Sant Bartomeu. I quasi a mitjanit, les
flames iniciaven el recorregut devorador seguint la ruta
dissenyada per les forces de seguretat. 

De dues en dues els monuments sucumbien a les flames,
iniciant el ritual les comissions de les falles Benicarló i Els
Conquistadors. Tancava el cercle de foc la Falla Els
Cremats, guanyadora del primer premi de les Falles del 2015
. Els actes del Dia de sant Josep s'iniciaven a les 11 del matí,
amb la missa en honor al sant que concentrava a les
comissions falleres en la Parròquia de Sant Bartomeu. A
continuació els fallers es dirigirien al centre geriàtric, on van
visitar els residents i els van servir un plat de paella. A les
dues de la vesprada Pirotècnia Tomás disparava l'última
mascletà en la plaça de la Constitució.

ve de la pàgina anterior
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SÈNIOR MASCULÍ AUTONÒMIC 
CB Benicarló 73, CB Benimaclet 66 
Victoria molt important davant d'un rival directe, després de

la qual cosa quasi es pot haver garantit la permanència. En la
primera part els valencians van pressionar a tota la pista
dificultant el joc del CB Benicarló, que sempre va anar per
darrere en el marcador. En la segona part es va aconseguir
donar la volta al principi de l'últim quart i gràcies al màxim
treball es va segellar la victòria final. Una vegada més s'ha
demostrat que si es creu en la victòria es pot aconseguir. Tres
dels cinc primers en la classificació han perdut a Benicarló. La
pròxima eixida a la pista del San José on esperem veure la
millor cara de l'equip. 

JUNIOR MASCULÍ 1a ZONAL 
Atlètic Básquet Almassora 59, CB Benicarló 57 
Després d'un primer quart igualat es va encaixar un parcial

de 23-5 que va deixar sentenciat el partit abans del descans,
encara que en la segona part es va millorar en intensitat, res
es va poder fer per evitar la derrota malgrat disposar de dues
opcions de forçar la pròrroga. Els jugadors deuen entendre
d'una vegada per sempre que els partits de bàsquet són de 40
minuts, en cas contrari es repleguen derrotes que, amb una
altra actitud s'evitarien. Ara caldrà estar atents per a defensar
la quarta plaça que podia haver quedat garantida aquesta
setmana si s'haguera fet el que tocava. 

JUNIOR FEMENÍ 1a ZONAL 
CB Benicarló 53, Picanya Básquet 66 
Derrota enfront del líder que arribava invicte, després d'un

inici bastant igualat on es va plantar cara, l'equip es va anar
diluint a poc a poc i cada vegada costava més anotar i es va
deixar de pressionar en defensa. És clar que el rival era

important però pensem que tal vegada amb una mica més
d’esforç i encert es podia haver estat lluitant per la victòria fins
al final. Pròxim partit a Mislata, rival directe per a evitar quedar
en la part baixa de la taula. 

CADET MASCULÍ 1a ZONAL 
CB Benicarló 59, Port Sagunt 33 
Victoria més clara en el marcador que a la pista, ja que el

rival va lluitar fins a l'últim segon posant les coses complicades
en tot moment. En la segona meitat els primers cinc minuts
dels locals sense anotar, semblaven donar vida al rival, però
l'últim quart, amb bona reacció (parcial de 18-4), va permetre
aconseguir el final amb un clar avantatge en el marcador.
Pròxim partit a casa davant del líder, EB Vila-real, on caldrà
donar el màxim per a poder aspirar a un marcador digne. 

CADET FEMENÍ 1a ZONAL 
CB Benicarló 31, CB Vinaròs 51 
Mal inici de partit on es van fallar els primers 15 tirs a

cistella, arribant-se al descans amb un clar marcador 7-25, per
a les visitants. En la segona part es va millorar clarament
donant una millor imatge amb un parcial de 24-26, malgrat tot
es va recollir una nova derrota que deixa en caseller de
victòries aquesta temporada a zero. Cal seguir treballant i
corregint errors buscant millors resultats. 

INFANTIL MASCULÍ 1a ZONAL 
CB Benicarló 45, CB Borriana 57 
Tercera derrota consecutiva, i una vegada més es va tornar

a malbaratar un bon inici de partit. Es va anar per davant en el
marcador fins que l'equip va deixar de pressionar i on cada
vegada costava més anotar, amb massa entrades a cistella
fàcils fallades el que, unit a 12 tirs lliures consecutius errats, va
portar a perdre un partit que, d'haver tingut un altre
comportament l'equip, s'haguera pogut guanyar. El pròxim
partit a casa enfront del Vinaròs ha de servir per a tallar
aquesta ratxa de derrotes i afermar la quarta plaça en la taula.
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BÀSQUET
tradicional, els usuaris del centre havien dissenyat una
monumental falla que van plantar en el pati de les
instal·lacions i dinar amb els residents. 

Ja a la tarda tenia lloc la tradicional Mascletá Manual de
la Falla El Campanar en el recinte de focs situat en la plaça
de la Constitució. Allí diverses desenes de llançadors
reproduïen per parelles la manera tradicional de disparar
una mascletà: amb una metxa, els petards s'encenien un a
un, intentant compassar els tirs. L'acte congregava a
nombrós públic pels voltants del recinte tancat. El dispar
d'un ramillet de focs artificials tancava la mascletà. Ja a la
nit, els casals tornaven a obrir-se al públic per a acollir una
nova jornada de sopars i festes falleres. 

DIMARTS FESTA ALS COLES
La festa fallera arribava el dimarts als col·legis de

Benicarló en l'últim dia lectiu d'aquesta setmana. Tots els
centres escolars van plantar els monuments que els més
menuts de la ciutat havien elaborat en els seus centres. Així,
la comitiva oficial fallera encapçalada per les Falleres Majors
del municipi, Carla Martínez i Marga Febrer, recorria els
col·legis de la ciutat per a participar de la festa. Amb una
alegria desbordant, els escolars fallers van canviar els
uniformes pels bruses fallers per a ser testimonis en primera
fila de la crema de les seues falletes. Acompanyats de
bandes sonores falleres i precedides per una traca en la
major part dels casos, els monuments van cremar sense
compassió sota el foc purificador. Ja a la nit, la gran família
fallera es concentrava als voltants de la Falla El Caduf, on
els integrants de diferents comissions es batien en el reeixit
concurs de Karaoke "Tu falla me suena". Fins i tot l'alcalde
de Benicarló, Marcelino Domingo, s'atrevia per segon any a
ficar-se en la pell d'un dels integrants del Trio Els Panchos
para interpretar “És la història d'un amor”. Dos dels seus fills
també fidels al concurs, van tornar a pujar-se de nou a
l'escenari per a demostrar els seus dots interpretatius. 

DIMECRES FESTA PLENA
Els escolars de Benicarló van ser els més beneficiats per

la jornada fallera de dimecres. Amb els col•legis tancats fins
a dilluns, tot i la pluja que va anar caient de manera
intermitent, els més menuts igual van sortir als carrers per a
viure plenament les festes falleres mentre els més grans
recuperaven forces en els multitudinaris menjars celebrats
als casals fallers de tota la ciutat. I és que aquests dies
Benicarló es converteix en un menjador a l'aire lliure gràcies
a les 13 comissions falleres del municipi, que obrin les seues
carpes i ofereixen apetitosos menús als que vulguen
participar en la recaptació de fons per a subvencionar els
monuments i actes fallers. 

Al migdia, és tradicional que s'oferisquen paelles i
diferents tipus d'arròs, a més de la típica olleta benicarlanda.
Un combinat explosiu de sabors que no deixen indiferent a
ningú gràcies a les botifarres, la cansalada, arròs, mongetes
i els necessaris cards per a aportar el toc vegetal al plat. En
definitiva, un plat més que nutritiu per a recuperar forces i
afrontar la recta final dels festejos. Ja a la nit, els menús
canviaven gràcies a les torradores que s'habiliten en els
carrers i que permeten elaborar apetitosos entrepans: des
de la socorreguda cansalada, al tradicional blanc i negre,
passant per les més variades opcions. Els entrepans es
podien acompanyar amb les tapes que s'oferien en els
diferents casals i que variaven segons la comissió. Els
habituals als sopars de casal ja opten per un o altre en
funció de les propostes ja que hi ha plats que són tot un
clàssic en les comissions. Per no parlar de les postres, amb
els quals ocorre el mateix: els bunyols, crespells o roses de
pasta fullada competeixen amb la típica coca de poma. En
definitiva. En falles, és possible realitzar un recorregut
gastronòmic per les diferents comissions benicarlandas a un
mòdic preu, amb la seguretat de saber que, a més, s'està
contribuint que la festa siga encara més gran. Això, si la pluja
ho permetia.

ve de la pàgina anterior
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Per primera vegada des de que tinc el
gran privilegi d'escriure a aquesta gran
publicació, he de reconèixer que tinc una
immensa peresa de posar-me a escriure la
pàgina setmanal que tanta felicitat em
proporciona. Com ja li he explicat al senyor
director gerent, com a bon benicarlando que
soc, aquesta setmana fallera és sagrada en
tots els sentits. A la facul, perquè ja saben
tots els professors que aquests dies jo
desaparec i ja no em veuen fins al dia vint-i-
u mínim. A casa meua no cal dir-ho. Fallers
fins a la medul•la. Tenim esperit faller fins al
moll de l'os. Els papàs són comprensius
perquè saben que el primer és el primer i
això és una cosa que he viscut, he mamat i
he respirat a casa. Per exemple, a casa on
uns altres tenen un bou o una sevillana,
nosaltres tenim un palleter i un torrentí, on hi
ha una reproducció d'un vaixell, nosaltres
tenim una barraca, on hi ha un sant Pere,
tenim un sant Josep, on una altres berenen
xurros, nosaltres bunyols. Som fixes al casal, on dinem tots els
dies. A més a més, m'he ofert voluntari per a totes les guàrdies
nocturnes del casal. Les falles són la meua vida i la meua
vocació. Si algun dia no puc exercir de periodista, ho faré de
fallero. 

Com anava dient, m'està costant molt posar-me a escriure.
Tinc la vista nuvolada i els dits van per lliure. Fa quasi un parell
de dies que no he aparegut pel llit de casa i això és una cosa
que, amb els anys, et passa factura. Però la més bona va ser
diumenge passat. La Margot va vore un reportatge a la
televisió de l'ofrena de l'any passat i es va entossudir que volia
desfilar a tan magne esdeveniment. Deia que ella era molt
devota de no sé quina mare de déu i que volia sortir desfilant.
El papa va parlar amb el president de la nostra falla que,
curiosament, no va posar cap impediment. Ans al contrari, li va
aconseguir un vestit de fallera que li anava excessivament just
i que va ser aplaudit per tots i cadascun dels membres de la
comissió fallera quan van vore la Margot aparèixer a casal de
la falla per participar a la desfilada. No cal dir que les cares de
la part femenina de la falla no mostraven la unanimitat
mostrada pels homes. Després d'un petit intent de motí per
part d'algunes falleres ocasionat per la voluptuositat de la
Margot, es va imposar el seny i tot va anar com estava previst.
No cal dir que la meua xicota va ser la gran protagonista de la
desfilada i que quan va arribar a deixar el seu ram de flors, va
esclafir a plorar de l'emoció i tothom la volia consolar. Quan dic
tothom parlo en masculí, perquè no se li va acostar cap fallera
a vore què li passava. Pobra xicota! Què dolenta és l'enveja!
No puc contar més coses de l'ofrena perquè jo no estava
present. En vaig quedar al casal a omplir neveres, berenar i
preparar-ho tot per a la nit. 

Els lectors se n'hauran adonat de l'esforç que estic fent
mentre omplo aquesta pàgina, i més tenint en compte que

aquest passat diumenge tampoc no ha hagut jornada de lliga,
amb la qual cosa ja s'acumulen dues setmanes de parada.
Però el motiu ha estat ben diferent. Aquesta aturada es fa,
tradicionalment, amb motiu de les festes de les falles perquè
és festa a València. De la mateixa manera, les competicions
que depenen de la delegació de Castelló, no se celebren la
setmana de les festes de la Magdalena. Aquest any han
coincidit totes dues aturades en el mateix cap de setmana.

Em costa molt seguir. Ara mateix estic a casal de la falla
servint cubalibres i xerrant amb els nostres simpatitzants i ni
me'n recordo del que acabo d'escriure. És una mica estressant
perquè el senyor director gerent m'ha dit que vol això per a
avui sense falta, i jo una altra cosa no ho seré, però complidor,
lo primer.

Per a acabar els contaré, estimats lectors, que el Seagrams
va que vola i ara a tots els ha pegat per demanar aquesta
ginebra i el Benicarló juguarà el seu proper partit que s'ha
acabat la tònica, dius? no, que hi ha un parell de caixes al fons
diumenge a les quatre i mitja no, de Gordons no en tenim, però
si vols tenim una botelleta de Larios i ho farà contra un de la
nostra lliga que t'acabo de dir que no tenim Fundador, només
Magno i serà contra l'Alqueries que si guanyem podem fer un
salt important emporteu-vos aquest gatolí de la barra, que no
em deixa tranquil i deixa de tocar-li el cul a la Margot i esperem
que la bona ratxa del nostre equip no es trenque i que puguem
gaudir que t'he dit que no li toques el cul a la meua xicota, que
salto la barra i te faig la cara com lo mapa físic de Suïssa
esperem que continue el bon joc dels nostres i ens tornen a
oferir un magnífic espectacle que ja m'has fartat i ves-te'n ara
mateix d'ací i no tornes i Margot, baixa de la barra que
m'astores al personal així que la setmana que ve ja els ho
contaré i que no, que no li posen bitllets al tanga que no és una
estríper...

text VICENT T. PERIS

JORNADA DE DESCANS
quals no va faltar la tradicional xocolata calenta per a
berenar. A la nit la ciutat tornava a convertir-se en un immens
menjador a l'aire lliure per a gaudir dels sopars de germanor
i les festes falleres. 

DIUMENGE D’OFRENA
Els fallers de Benicarló es van rendir diumenge als peus

de la patrona del municipi, la Mare de Deu de la Mar. Malgrat
que la pluja va semblar amenaçar l'acte, en el cadafal amb
la seua imatge instal·lada a les portes de l'ajuntament de la
ciutat, es van dipositar milers de flors que van engalanar el
mantell que els floristes havien dissenyat per a enguany. El
colorit seguici, format per les 13 comissions de la ciutat,
iniciava el seu recorregut en la plaça de la Constitució i
desfilava pels carrers més cèntrics del municipi fins a arribar
a la tribuna d'autoritats instal·lada enfront de la imatge. Allí,
els fallers dipositaven els seus rams per a conformar el
mantell. Van ser milers les persones que es van concentrar
al llarg del recorregut per a aplaudir a les falleres, que es van
tocar amb mantellina com requeria l'acte religiós. Algunes
comissions ofrenaren a la patrona canastetes de flors, que
van completar el colorit homenatge. Tancant la desfilada les
Falleres Majors de Benicarló, Carla Martínez i Marga Febrer
acompanyades de la seua cort d'honor i la Junta Local
Fallera, van dipositar els seus rams en l'any més especial de
la seua vida fallera. 

La de diumenge també va estar marcada per gentada que
va omplir els carrers de Benicarló aprofitant la jornada
dominical. Al migdia, la sorollosa mascletà concentrava a
milers de persones en la plaça de la Constitució. Els
motoristes donaven per conclosa la concentració que al llarg
de tot el cap de setmana ha reunit a amants de les motos
vinguts de tota Espanya. També els amants de les Vespes es
concentraven durant la jornada per a protagonitzar una
colorida desfilada que recorria els diferents monuments de la
ciutat. Per la seua banda els turistes vinguts des de diferents
punts d'Espanya i especialment de Catalunya, van gaudir
amb l'art faller i es fotografiaven en tots els monuments de la
ciutat. 

DILLUNS: CREMEN LES PRIMERES FALLES
Dilluns van cremar les primeres falles del 2015. Malgrat

ser dia lectiu i laborable, l'activitat no va cessar per a les
màximes representants falleres del municipi. Així, el matí va
concentrar la visita a les residències d'ancians i persones
amb discapacitat, que també han elaborat monuments
fallers. Els primers a rebre la visita de les Falleres Majors del
municipi, Carla Martínez i Marga Febrer, van ser els usuaris
del centre Ateneu. A continuació, falleres i corts d'honor es
van traslladar a la residència SAVIA. La visita al Centre
Collet va ser la següent parada. Allí van poder visitar el
monument creat per a l'ocasió, que va cremar gràcies a la
intervenció de les Falleres Majors. L'últim enclavament que
visitava la comitiva oficial va ser el Centre IVADIS. Com és

ve de la pàgina anterior
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Doblet per a la Falla Els Cremats de Benicarló, en les
Falles del 2015. L'artista faller benicarlando Fernando
Foix va fer arribar al més alt als fallers d’aquesta falla
amb els dos monuments que ha plantat enguany.

El monument gran, duia per lema “Benicarló 2.0. Una
història de contrastos”, inspirada en l'any electoral que viu el
municipi. El monument infantil guanyador era el de “Música,
Maestro”, i proposava un divertit recorregut per la Història de
la música.

El divendres de matí el jurat qualificador desplaçat des de
València va recórrer totes les demarcacions falleres abans
d'emetre el seu veredicte. Ho feien també la resta de jurats
encarregats d'emetre algun veredicte. Ja a la nit, la gran
família fallera es reunia en el Pavelló Poliesportiu Municipal
per a conèixer el veredicte. Els Cremats també obtenia el
banderí a la Millor Crítica Local i la Millor escena
benicarlanda, que duu per títol El Semolero, a més del Premi
al millor Llibret de Falla. Enguany i per primera vegada es
lliuraven sis premis per categoria en comptes dels cinc
habituals. L'acte també servia per a desvetllar els cinc
premis restants per categoria i el premi de la Cavalcada del
Ninot, que va merèixer la Falla Benicarló. La comissió del
Grill arreplegava el premi al Millor Entorn i Casal. 

Per la seua banda la comissió de la Falla Mercat Vell va
voler matisar que el ninot que es va indultar la passada

setmana forma part “d'una maqueta que Lafarga va cedir al
nostre artista faller”. Es desmarquen així d'un possible cas
de plagi faller donada la coincidència del disseny amb el qual
Carlos Corredissa va idear per a Lafarga en el 2013 i que es
va materialitzar en la falla plantada en la demarcació de
Sueca-Literat Azorín. 

DISSABTE DE FALLES
Jornada plenament fallera la del dissabte a Benicarló.

Amb els monuments en el carrer i amb la ressaca del
lliurament de premis, la ciutat es va llançar al carrer per a
viure l'únic cap de setmana faller d'enguany. Així, els carrers
es van veure des de primeres hores del matí inundades per
rius de gent, procedents en la seua major part dels hotels de
ciutats properes, que es trobaven completament plens. En
Benicarló, l'ocupació també era  completa a causa del
reclam faller. Els visitants es van sorprendre pels
monuments i molts d'ells van fer ús de les àudio guies que
ha posat a la disposició del públic la Junta Local Fallera.
Gràcies a elles, era possible realitzar un recorregut per les
13 comissions atenent a l'explicació dels monuments,
història de la falla i altres detalls d'interès per als visitants. Ja
al migdia, els voltants de la plaça de la Constitució s'omplia
d'addictes a la pólvora, que no volien perdre's la primera
mascletà de les falles. Pirotècnia Tomás era l’encarregada
de realitzar el dispar, que obria l'apetit per a gaudir dels
dinars en els casals. Ja a la tarda, la major part de les
comissions realitzaven festes per als més menuts, en les

text REDACCIÓ

FALLES 2015: PLUJA DE PREMIS PER ALS CREMATS

Es va celebrar al Pavelló Poliesportiu de Benicarló,
dissabte passat, la segona i definitiva competició de judo
per a les categories de promoció, prebenjamins,
benjamins i alevins, edats compreses dels 5 als 13 anys.
Els participants pertanyien als clubs de Benicarló i
Vinaròs formant-se grups segons pesos i edats. 

En finalitzar la competició, tant pares com a competidors
van gaudir d'una amena reunió on van poder compartir
experiències al mateix temps que van rebre explicacions
sobre les puntuacions obtingudes en la competició. 

Els resultats van ser els següents: 
Prebenjamí, menys de 26 kg
1 Itziar Querol (B). 2 Lola Gallud (B). 3 Jan Juaneda (B). 3

Victor Leris (V). 
Prebenjamí, menyss de 30 kg
1 Ethan Cerboni (B). 2 Biel Bañeres (B). 3 Wassim Zaitouni

(V).  4 Alex Pérez. 5 Biel Lluis (V).
Prebenjamí, menyss de 42 kg
1 Silvia Viña (B). 2 Imanol Cervera (B). 3 Carlos Vinos (V).

4 Sergio Laszcak.
Benjamí, menys de 30 kg
1 Gregorio Talpa (B). 2 Albert Lores (B). 3 Rida Bouazza. 4

Yasmin  Bougeda  (B). 5 Elisa Sanz (V). 
Benjamí, menys de 38 kg
1 Nerea Abargues (V). 2 Amin Akhbiza (B). 3 Yassin

Kaddouch. 4 David Expósito (V). 5 Albert Domenech (V).
Benjamí, menys de 47 kg
1 Nico Ciobotaru (B). 2 Jeremy Torres (B). 3 Salma Pérez

(B). 4 Mikel Viña (B).  5 Liber Pérez (B).
Aleví, menys de 38 kg
1 Joel Sanz (B). 2 Mar Gallud (B). 3 Arian Duran (B).
Aleví, menys de 52 kg
1 Brayan Querol (B). 2 Leire Gallud. 3 Mohamed Bougeda.

El Pavelló de Benicarló va acollir la segona competició de Judo 
dels Jocs Esportius Comarcals Castelló-Nord
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Els esportistes José Julián Balaguer, Alexis Sastre i
Carla Masip han rebut el reconeixement oficial de
l'Ajuntament pels seus darrers èxits esportius. Les
gimnastes del Club Mabel també han estat reconegudes
per tots els títols aconseguits l'any passat.

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, acompanyat
del regidor d'Esports, José Joaquín Pérez Ollo, ha presidit la
recepció oficial que l'Ajuntament ha organitzat per reconèixer
els mèrits esportius de 22 esportistes benicarlandos. L'acte ha
servit per mostrar públicament l'elevat nivell que estan assolint
aquests esportistes en l'alta competició i el compromís de tots
ells amb la ciutat a la que representen.D'una banda, José
Julián Balaguer Albamonte, ha rebut el reconeixement per
haver quedat tercer en el Campionat d'Espanya de Ciclocròs
M-50; Alexis Sastre Arnau, per haver-se proclamat campió
d'Espanya Promeses de salt d'alçada sub-23 en pista coberta;
i finalment, Carla Masip Gimeno, per ser campiona d'Espanya
Júnior en 800 metres també en pista coberta. Els tres han
rebut un detall commemoratiu i s'han mostrat satisfets pel
reconeixement. Un reconeixement que, segons han dit, els
"anima a seguir endavant". Una vegada reconeguts els èxits
dels esportistes individuals, ha arribat el torn de les 19
gimnastes del Club Mabel que, un any més, han arribat
carregades de medalles i títols. L'Ajuntament ha reconegut els
èxits esportius obtinguts durant l'any 2014 en les competicions
celebrades durant els mesos de juny, novembre i desembre en
les categories aleví, infantil, cadet i sénior. Les gimnastes han
anat recollint els reconeixements individualment i en grup, en
funció dels títols aconseguits, i, una vegada més, han
demostrat que la gimnàstica rítmica té el futur assegurat a la
nostra ciutat.

Pluja de reconeixements esportius a l'Ajuntament
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