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Vuit partits concorren a estes eleccions. Qui mes i qui
menys, i com és habitual, ha presentat per activa i per
passiva el seu programa electoral. A la tele, a les ràdios,
als diaris... blogs de campanya i actes públics.
Programes electorals editats ens paper en versió
reduïda i penjats a les pàgines de les diferents
formacions polítiques. D’una manera o d’un altra.
Perquè clar, de tot hi ha. Programes extensos i treballats
i programes quasi inexistents. Impossible trobar el
programa del PP a internet (a dia de fer aquesta
publicació). I el que reparteixen és tan minso que hom
creu que ni saben el que faran. Del que ha passat a la
campanya s’ocupen els tafaners, que prou feina han
tingut.  A La Veu hem centrat la nostra anàlisi en els
programes electorals de les tres formacions polítiques
que ara mateix tenen representació municipal. I tots tres
tenen més punts en comú dels que pensàvem. Les
municipals a un poble són sota, cavall i rei. Amb color
diferents, però sempre el mateix. Altra cançó és la que
es canta al saló de plens al llarg de la legislatura. Però
ara, tot és  mel i mató. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El impuls a les polítiques de participació ciutadana i la

transparència en la gestió apareixen com pilars fonamentals
en els programes de PSPV i Compromís. Els socialistes
anuncien que els plens es retransmetran en directe i
comptaran amb la participació dels veïns. A més pensa
reformar l'Agenda 21 per a incorporar els nous mecanismes
i formes de participació que han anat sorgint des de la seua

aprovació. Per la seua banda Compromís pensa dotar de
contingut els consells (que els socialistes volen ampliar). El
Partit Popular ja ni anomena en el seu programa la
Participació Ciutadana. 

L'economia és pilar fonamental en tots els programes
electorals. Els populars anuncien, com totes les legislatures,
que l'ocupació és la seua prioritat. Per això, asseguren,
crearan les condicions necessàries per a generar llocs de
treball donant suport fonamentalment als sectors agrícola i
pesquer. Els socialistes per la seua banda propugnen la
creació d'un pla de reactivació econòmica que englobe tots
els sectors productius del municipi destinats al foment de la
recuperació de l'ocupació.

MEDI AMBIENT 
PSPV i la coalició Compromís propugnen l’ús d’energies

renovables. En el cas dels socialistes, sostenen que es
realitzarà “un Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica Municipal
amb l'objectiu de disminuir del consum en il·luminació
pública i edificis municipals, promovent, a més, l'ús

text REDACCIÓ

Eleccions locals: El formatge foradat

Dissabte passat 9 de maig es va celebrar, en el Pavelló
Municipal d'Ontinyent, la fase provincial del nivell absolut
de gimnàstica rítmica, on el club Mabel de Benicarló va
participar amb 11 gimnastes. 

En categoria aleví, Patricia Saura, es va classificar
campiona provincial en la general i va aconseguir l'or en mans
lliures, pilota i cèrcol. També va aconseguir l'or per equips
juntament amb la seua companya Alba Peris.

En categoria infantil María Añó es va proclamar campiona
provincial i va aconseguir l'or en cèrcol, pilota i maces i la plata
amb la corda. Noa Ros va ser subcampiona provincial i va
aconseguir la medalla d'or en corda, la plata en pilota i el
bronze amb les maces. Helena Andrei va ser baixa per una

lesió en el genoll i es prepara per a participar directament en
la fase autonòmica.

Per equips, en categoria infantil, el Mabel 1 format per Leire
Rovira, Alba Ciurans i Mario Añó va aconseguir l'or. La plata
per equips va ser para Mabel 2 format per Judith Prades, Noa
Ros i Helena Andrei. 

En categoria junior el club Mabel es va classificar segon
per equips en faltar-li la suma del quart aparell. Els seus
components són Marta Gimeno, Anna Feliu i Sara González.

Totes elles dirigides per les seues entrenadores Manolita
Belda i Blanca López s'estan preparant per a la gran cita del
pròxim dissabte 23 de maig on se celebrarà la fase
autonòmica que determinarà les gimnastes i els clubs que
participaran en el Campionat d'Espanya Individual i d'Equips
que se celebrarà a Pontevedra.

Moltíssima sort a totes elles.

Nous èxits del Club Mabel Benicarló en el provincial 
de gimnàstica rítmica nivell absolut, individual i equips
text i foto VICENT FERRER

El club natació Benicarló va rebre, aquest dilluns passat, la
visita de Juan Antonio Mañá, candidat a l'alcaldia de Benicarló
per part del PP, acompanyat per Ximo Pérez i José María
Serrano, tots dos, membres de la seua candidatura. En la
reunió es tractaren temes esportius i econòmics que afecten al
Club, dels quals es coneixedor el PP benicarlando per ser el
partit governant en l'actualitat. La conversa va sevir per
apropar punts d'entesa per tal de buscar la solució mes adient.

Es va fer un esment especial, amb tot el que suposa per al
Club i per a Benicarló, d’organització, i ajuda econòmica per
part de les institucions, el que enguany el Club organitza, dins
la Travessia Peníscola-Benicarló, la 9a Etapa del I Campionat
d’Aigües Obertes d’Espanya.

Al final una reunió molt profitosa, creiem que per ambdues
parts.

El candidat del PP, Juan Antonio Mañá, es reuneix amb el Club Natació Benicarló

text REDACCI 
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Aquest dissabte no hi ha excusa ni altra opció que no siga
puntuar. Hem deixat passar massa oportunitats i ara mateix
tots estem nerviosos. El papa, que feia trenta anys que havia
deixat de fumar, torna a fer-ho com un carreter. Diu que no pot
ser, que com és possible que amb el calendari tan fàcil que
teníem, hàgem deixat passar tantes oportunitats d'assegurar-
nos la permanència. Això és una cosa que no s'entén i de la
que ja parlaré més endavant, quan tot estiga clar i ja tinguem
la salvació assegurada, sense haver-nos-la de jugar contra no
sé qui en cas que no puntuem aquest darrer partit. Perquè
amb un empat davant del Puçol en tindríem prou per a deixar
de patir i començar a planificar la propera temporada amb
tranquil·litat i solvència. 

Com deia abans, a casa estem tots molt nerviosos i la
mama no para de dir-nos que a vore si parem, que ella es fica
nerviosa de vore'ns a nosaltres alterats i la casa plena de fum.
Si, de fum del tabac que el papa va treure d'un bagul que hi
havia a la caseta de la sénia de quan es va deixar de fumar.
Va portar a casa un parell de cartons de la marca Sombra, com
diu lo papa, "Sombra sabe negro suave". Diu que li va portar
un amic de Canàries quan ja no fumava, i que els va guardar
perquè li sabia mal llançar-los a les escombraries. Com els
lectors d'aquesta gran pàgina hauran descobert, l'olor que
desprèn aquest fum és escandalosament pudenta. Suposo
que tant de temps amagat alguna cosa l'haurà afectat i molt
possiblement estiga fet malbé. Però el papa diu que està molt
bo i que li recorde els vells temps, a l'hora que li fa suportat
amb més fermesa els complicats moments que estem
passant. Jo, per la meua part i per solidaritat amb lo papa, em
faig un petardet per tal d'acompanyar-lo i de temperar els
meus nervis fins demà. Potser algú es preguntarà pels meus
estudis, però ja comprendran tots vostès, apreciats i distingits
lectors que segueixen la meua secció, que ara mateix no em
puc concentrar en els estudis pel meu estat de nervis i

excitació. Sort que la meua Margot està al meu costat a tota
hora -"tie cogsatagá um pastong", em diu amb un dolç
somriure als llavis- i també amb lo papa. 

Tornant a allò que ens ocupa i tant preocupa, les opcions
són clares. La més important és que depenem de nosaltres
mateixos, no com uns altres que van tindre l'atreviment de
guanyar-nos la setmana passada. Anem a pams. Com ja he dit
abans, nosaltres juguem contra el Puçol, que ja té la salvació
assegurada. Si el Torreblanca no guanya, nosaltres ens
salvem independentment del resultat. O siga, que podríem
perdre i mantindre la categoria. Per què el Puçol té la salvació
assegurada si va darrere de nosaltres? Perquè el "goal
average" el té a favor. Nosaltres el tenim en contra perquè vam
perdre els dos partits que hem jugat contra ells aquesta
temporada. Me penso que m'he explicat prou bé i que tothom
ha estès lo missatge que estic enviant i que no és un altre que
aquest dissabte a les sis, tothom al camp a animar al nostre
equip. Les circumstàncies que ens han portat a aquesta
situació ja les analitzaré més endavant, que ara no venen al
cas. 

Què va passar lo dissabte passat a Torreblanca? Un
misteri. No ho entén ningú. Al començament de la segona part
ens van fer un gol de fora de l'àrea i ens vam descol·locar. Allà
no es jugava a res, un gran descontrol que ens va portar
directe a la derrota.

Però nosaltres a pensar en demà, la vespra de les
eleccions, on ens la juguem de veritat. Ara sí que puc dir que
Rajoy té tota la raó quan diu que ara ningú parla de l'atur.
Sense anar més lluny, a casa meua, només parlem del nostre
Benicarló, del tabac, de la Margot i de coses molt més
importants que de l'atur. Tampoc no parlem del rescat, ni de la
prima de risc ni de la sortida de l'euro. Quanta raó té lo senyor
Mariano, que és un home que ens coneix molt. També m'ha dit
lo papa que pose que ha trobat a faltar, a llarg de la campanya,
la intervenció del senyor Jaime Mundo. està prou emprenyat
per aquest motiu. Diu que no sap a qui votarà...  

text VICENT T. PERIS

UN PUNTET!!
d’energies renovables en els mateixos. Dintre d'aquest Pla,
es desenvoluparà un programa de substitució progressiva
de les lluminàries públiques per les d'alta eficiència i baix
consum”. Per la seua part, des de la coalició demanen una
auditoria energètica: “analitzar de manera global la despesa
d’energia municipal, per tal d’ajustar condicions, amb un
efecte immediat sobre el cost econòmic i la despesa
energètica”.   tanmateix, volen  “realitzar la certificació de
l’eficiència energètica de cada un dels edificis municipals.
Impulsar plans d’actuació i projectes necessaris per
aconseguir que tots els edificis municipals tinguen una
qualificació energètica de tipus A, B o C”. El PP sosté
únicament que “volen un Benicarló sostenible i respectuós
amb el medi ambient”. 

NOVES INFRAESTRUCTURES CULTURALS
Els populars s’han mostrat disposats a construir un nou

espai polivalent cultural, el mateix que vol la coalició, que
projecta “la construcció d’un nou Auditori Municipal als
terrenys de la Fundació Compte-Fibla”. Ambdós estan
d’acord també en la construcció d’una nova biblioteca
municipal. 

Els socialistes proposen crear ajudes econòmiques
mitjançant partides pressupostaries exclusives, per a joves
artistes i associacions culturals i artístiques formades per
joves. “Estudiarem les possibilitat de fer convenis amb els
propietaris de la casa del Marquès i de la casa i jardins de
Fontcuberta amb la possibilitat d'obrir aquestes cases a la
ciutadania enriquint l'oferta cultural de la nostra ciutat”. I a
més, fan una proposta per al món faller.  “Estudiarem la
possibilitat d'instal·lar el Museu Faller al carrer major a la
Casa de donya Fidència”. 

EL TURISME
Etern cavall de batalla, el turisme torna amb força als

programes electorals. Els populars diuen que buscaran el
turisme de qualitat. El PP assegura que “el turisme de

qualitat serà el motor econòmic fonamental de Benicarló), tot
i que no explica com el captarà. Sí que ho fan els socialistes,
qui, com a premissa estableixen que  “el turisme de
Benicarló afronta la necessitat d'iniciar una reflexió conjunta
entre experts, agents locals del sector i resta de ciutadania,
sobre aquelles qüestions que més preocupen actualment al
municipi, principalment en clau de futur, en un entorn de
competència global, gran influència de la tecnologia i canvis
en el tipus”.

Així, entre d’altres propostes, volen “habilitar zones per a
l'estacionament de caravanes per fomentar la diversificació
del sector. Ampliar l'horari de l'oficina de turisme. Millorarem
la senyalització als llocs i establiments de major interès
turístics Instar a la Generalitat Valenciana i Govern Central a
executar els compromisos adquirits amb la nostra ciutat en
matèria d'infraestructures necessàries ( carreteres, passeig
sud....), per potenciar turísticament Benicarló”. Des de
Compromís-Esquerra, volen “impulsar una oferta global d’oci
i comerç al casc antic, afavorint l’augment de les
infraestructures urbanes que potencien el comerç
(ludoteques, cafeteries, restaurants, etc.)”.

ve de la pàgina anterior



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

LOCAL ESPORTS

Cap de setmana cultural a Benicarló

La Regidoria de Cultura i l'Associació Cultural
Pere de Thous aprofitaran este cap de setmana per
a promocionar part del patrimoni cultural de
Benicarló amb una visita dinamitzada pel centre
històric de la ciutat i una visita teatralitzada al
Poblat Iber del Puig de la Nau. Les dos activitats
són gratuïtes.

Aprofitant el cap de setmana, la Regidoria de Cultura
i l'Associació Cultural Pere de Thous organitzen dos
visites a llocs emblemàtics de la cultura benicarlanda.
Dissabte 23 a les 18.00 hores es farà una visita
dinamitzada pel centre històric de Benicarló, amb quatre
parades en punts estratègics. La primera visita serà a l'antiga
presó, on un carceller explicarà la història de l'edifici. El
recorregut continuarà per l'Edifici Gòtic (antic Ajuntament), on
un guia caracteritzat d'alcalde explicarà com era el primer
ajuntament de la ciutat. Seguidament, s'anirà a la casa museu
del carrer de Santa Càndida, on una llauradora mostrarà com
era una casa tradicional de llauradors. El recorregut finalitzarà
al Convent de Sant Francesc, on un frare explicarà la història
de l'edifici i dels seus habitants. La visita és gratuïta i s'iniciarà
des de l'Ajuntament.

La segona activitat està programada per diumenge 24 a les
11.00 hores i consistix a fer una visita teatralitzada al Poblat
Iber del Puig de la Nau. Els membres de l'Associació Cultural
Pere de Thous es posaran en el paper dels ibers que van
habitar el poblat per a mostrar escenes de la seua vida
quotidiana. Per a poder gaudir d'aquesta activitat gratuïta és
necessari concertar la visita amb antelació al Mucbe, ja siga
per telèfon (964 460 448) o per correu electrònic a
correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org

La quarta edició del Voluntariat pel Valencià
finalitza amb sis parelles lingüístiques

Esta setmana es posa el punt i final a la quarta edició
del programa Voluntariat pel Valencià que organitza Aviva
Benicarló, l'Agència de Promoció del Valencià. Des del
passat mes març, 6 parelles lingüístiques han participat
en el programa, que pretén ajudar aquelles persones que
volen aprendre a parlar en valencià.

Aviva, l'Agència de Promoció del Valencià de l'Ajuntament
de Benicarló, tancarà oficialment esta setmana la quarta
edició del programa Voluntariat pel Valencià, que ha comptat
amb la participació de 6 parelles lingüístiques. En total, 12
persones que han dedicat un mínim de 10 hores a conversar
en valencià, d'una manera distesa i informal. La majoria dels
participants d'aquesta edició s'han apuntat al programa per a
millorar el seu nivell de valencià o per presentar-se a les
proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de

Valencià. Altres, provinents d'Holanda, Argentina o l'Uruguai,
simplement volien iniciar-se en la pràctica de l'idioma.

La regidora de Normalització Lingüística, Rocío Martínez,
ha valorat molt positivament el programa, i ha afirmat que
"amb aquesta quarta edició podem dir que el Voluntariat pel
Valencià s'ha consolidat a Benicarló". També ha volgut agrair
la constància i dedicació a tots els participants, a més de
destacar "la seua important aportació a la pervivència i
transmissió del valencià".

Per a participar com a voluntari en el programa del
Voluntariat pel Valencià no és necessari tenir cap titulació de
valencià ni complir cap requisit especial. L'únic necessari és
parlar en valencià habitualment i tenir ganes de compartir el
temps lliure coneixent altres persones. Els aprenents han de
ser majors d'edat i tenir ganes d'agafar fluïdesa a l'hora de
parlar en valencià.

La propera edició del Voluntariat pel Valencià està
programada per al 2016. Els interessats han dirigir-se a Aviva,
l'Agència de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de
Benicarló (carrer de Ferreres Bretó, 10 - 3a planta) o per
correu electrònic a aviva@ajuntamentdebenicarlo.org.

L'Ajuntament firma el conveni amb la Unió
Ciclista per a subvencionar la Ronda Ciclista al
Maestrat

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, i el
president de la Unió Ciclista Benicarló, Arcadio Gregori,
han firmat aquest matí el conveni a través del qual
l'Ajuntament es compromet a finançar l'organització de la
Ronda Ciclista al Maestrat que tindrà lloc el proper 6 de
juny.

L'import del conveni, que es firma cada any, és de 2.400
euros, que es destinen a despeses relacionades amb la
promoció de la Ronda, la publicitat en premsa i ràdio,
l'adquisició de premis i trofeus, l'allotjament i els
desplaçaments dels participants i altres despeses derivades
de la cursa (assegurances, llicències, ambulàncies, personal
sanitari, material esportiu, etc.)

BREUS

text REDACI 

Dissabte passat es va celebrar, al Pavelló
Municipal de Benicarló, la sisena edició del
torneig de mini bàsquet; un torneig que ha anat
guanyant prestigi en tota la província. La mostra
és que es va comptar amb la participació de 29
equips, en les categories pre-benjamí, benjamí i
aleví.

Es va poder gaudir ininterrompudament, des
de les 09:00, fins a les 20:00 hores, de partits de
bàsquet, en cadascuna de les 6 pistes que es van
habilitar per a l'esdeveniment. En cada partit
l'expectació va ser enorme, donada l'afluència de
gran quantitat d’afeccionats, tant dels equips
locals, com dels visitants.

Per a amenitzar el dia, es comptava amb la
presència d'inflables, per als més menuts, i d'un
servei de bar, per a tots els assistents.

En el plànol esportiu, assenyalar aquests resultats:
Categoria pre-benjamí: campió, CB Benicarló, subcampió,

CB Peníscola.
Categoria benjamí: campió, CB Benicarló, subcampió, CB

Castelló.
Categoria aleví masculí: campió, Amics Básquet Castelló,

subcampió, CB Salesianos (Borriana).
Categoria aleví femení, campió, CB Benicarló, subcampió,

CB Castelló

En el lliurament de premis es va comptar amb la presència
de la Reina de Festes, Rebeca Besalduch Berga; entrenadora,
a més d'un, dels equips vencedors en la seua categoria.

A l'habitual èxit social del Torneig, es va afegir, en aquesta
edició, l'èxit esportiu. Es algo a lo que quizá tengamos que
acostumbrarnos”, com ens va comentar Manolo més d’una

vegada, després de diverses derrotes. “Paciència..., estos
enanos ens donaran moltes alegries ...”,, va dir en les primeres
edicions. I es va complint.

En el capítol d'agraïments, no volem oblidar-nos esmentar
a Iocum, amb la ja habitual aportació dels seus inflables; i al
nostre Ajuntament, en cedir-nos, com sempre, les
instal·lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal. Així mateix,
assenyalar la inestimable ajuda dels nostres jugadors de
categories superiors, que juntament amb algun entrenador i
algun àrbitre extern al Club, s'han encarregat de xiular tot el
torneig. I, com no, als cuiners, les seues delicioses paelles. I
als pares que han col·laborat en el muntatge, servei de bar, i
recollida de material, mostrar-los el nostre major agraïment.
Sense tots ells, açò no seria possible.

Esperem que aquest èxit es repetisca en futures edicions, i
esperem que ens acompanyeu de nou.

Celebrat el VI Torneig de mini bàsquet “Manolo Llorach”

text i foto VICENT FERRER
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ESPORTS LOCAL

Aquest dissabte 16 de maig es
va celebrar, a la capella del
Col·legi La Consolació de
Benicarló, el XXVIè Aplec del Cant
a les Comarques que organitza la
Coral Polifònica Benicarlanda. 

Les corals convidades enguany
van ser, en primer lloc, la Coral Veus
del Túria de Benaguasil (Camp del
Túria) que, sota la direcció de Lola
Martínez i Andreu Soler, van oferir
una selecció de cançons africanes
que van  ser molt aplaudides pel
públic. 

En segon lloc va actuar el Cor
l’Espiga de Cubelles (Garraf), dirigida per Glòria Carretero.
Les peces interpretades van ser variades i conegudes:
“L’estaca”, “Paraules d’amor” o “L’Empordà”, entre d’altres.
Aquesta agrupació tornava la visita que la Coral Polifònica
Benicarlanda havia fet el 26 d’abril, quan va participar a l’11è
Festival Coral Vila de Cubelles. 

Per últim va actuar la coral amfitriona, dirigida per David
Rubiera i acompanyada al piano per Juan Vicente Lladosa. La
Coral Polifònica Benicarlanda va cantar peces com ara el

tango “Malena” o la versió jazz de la nana “Summertime”.
L’última cançó en programa  que a més, era uns estrena, va
ser la tradicional benicarlanda “Lo sinyó Siquà”, amb lletra de
Gual de l’Era i arranjament de Josep Vicent Arnau. Per últim, i
com a sorpresa, es va interpretar “Prima Donna” del musical
“El fantasma de la ópera”. 

El concert va acabar amb el lliurament de records
commemoratius i amb els cants comuns que, en aquest cas,
van ser “Senyor Sant Jordi” i “Galania”.  

XXVIè APLEC CORAL CANT A LES COMARQUES

text REDACCI 

El Conservatori de Música
Mestre Feliu ha acollit per
primera vegada les proves de
selecció per a cobrir vacants a
la JOSC (Jove Orquestra
Simfònica de Castelló). Quatre
alumnes de Benicarló aspiren a
formar part de l'orquestra.

Per primera vegada, el tribunal
de selecció de la JOSC (Jove
Orquestra Simfònica de Castelló)
s'ha desplaçat a Benicarló per a
realitzar la selecció de músics per
a cobrir les vacants de
l'orquestra. Les instal·lacions del
Conservatori de Música Mestre
Feliu de Benicarló van acollir
diumenge les proves selectives, a
les quals es presenten músics
joves per tal de complementar la
seua formació musical. D'entre tots els aspirants, quatre són
alumnes del Conservatori de Benicarló: Àngels Espiell (violí),
Ariadna Besalduch (violoncel), Pau Llopis (contrabaix) i Àlex

Arnau (trompa). Les properes proves per accedir a la JOSC es
realitzaran el 31 de maig en La Vall d'Uixó i el 6 de juny en
Castelló.

El Conservatori acull les proves per a la JOSC

text REDACCI 

Dissabte 16 de Maig, una representació de la directiva
del club, encapçalada pel president, Adolfo Saura, va anar
a comunicar oficialment a la nadadora NOEMÍ ANTA
ESPAÑA, que havia estat designada per a ser la pròxima
dama del Club Natació Benicarló.

Noemí, nadadora del club des de menuda, actualment té 17
anys i estudia primer curs de batxiller a Benicarló. Durant la
seua carrera esportiva, ha destacat singularment en les
proves de braça i també ha tingut especial interès en les
travessies d’aigües obertes. Noemí, que va estar
acompanyada per la seua família i per nadadores del club, va
rebre amb entusiasme la notícia de la seua elecció i va
acceptar les responsabilitats que li suposarà el càrrec.

CONTROL MÀSTER PROVINCIAL A BENICARLÓ
Diumenge passat, 15, a la piscina municipal de Benicarló,

es va disputar el control provincial nº a de la categoria Màster.
Participaren 84 nedadors de 10 clubs de les províncies de

València i Castelló.
L’equip del CNB, dirigit per Miryam Martínez, va presentar

per a l’ocasió un motivat grup de 16 nedadors: Joaquín Dieste,
Marcos Fuente, Vicent Prats, Javier Vicente, José Arán, Marc
Feliu, Miguel Piñana, Ferran Arnau, Marc Àvila, Damian Vidal,
Santi Castillo, Alexandre López, Gerard Saura, Enrique Foix,
Alicia Gilabert i Eva García.

La implicació competitiva dels Màsters estava reforçada pel
fet de disputar el control a casa. El més destacat de l’equip
benicarlando fou l’actuació de Marc Àvila que va aconseguir la
victòria als 100 lliures amb 58.97 M i les victòries dels equips
de  relleus masculí i mixte del Club Natació Benicarló als 4x50
estils.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
TROFEU AQUÀTIC CASTELLÓ 23-24.05.2015

NOMENAMENT DE LA DAMA DEL CLUB NATACIÓ, NOEMÍ ANTA

text CNB
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LOCAL ESPORTS

De la poca incidència que té La Veu
de Benicarló en la vida local me n'he
acabat d'adonar en aquestes darreres
setmanes. Mentre a tots els mitjans de
comunicació locals i comarcals, en
paper o en format digital, els partits
polítics que concorren a les eleccions
es gasten els seus bons diners en
publicitats acolorides (més o menys
afortunades, tot siga dit) a vostés ningú,
però és que ningú, els ha demanat ni un
mig quartó de pàgina. Jo em
preocuparia. No em diguen que tanta
indiferència demostra la seua línia
independent i que tots els tenen ràbia i
mania perquè no es casen amb ningú.
Clar, amb qui s'han de casar si no els
volen? No, aquesta situació demostra
que la seua influència sobre la classe dirigent tendeix a la
nul·litat. Bé deu passar també que hi haja algú que no els
puga vore ni en pintura acrílica i que també és cert que tenen
enemics a tot arreu. Em fa l'efecte que fins i tot vostés són
enemics de vostés mateixos. Tot plegat a mi em fa molta
llastimeta, què vol que li diga, senyora Garcia? Després de
vint anys, encara els passe com al pobre coronel, que no
tenen qui els escriga. Ja no són moments de lamentacions.
Pleguen i vagen-se'n tots cap a casa a passar el rosari. 

Parlem de coses serioses, va. M'ha emocionat la carta de
Ximo Bueno. Un xicot formal, compromés, seriós, treballador
i que té guanyat a pols un reconegut prestigi no ja només
entre la gent de l'ensenyament local sinó també entre tos
aquells que el coneixem només de les seues actuacions
sempre coherents i assenyades en els seus anys de regidor a
l'Ajuntament de Benicarló. M'agradaria que les urnes li
permeteren novament poder dir coses de substància en un
saló de plens que fa més llàstima que una altra cosa. A més,
gairebé m'ha convençut i prometo que reflexionaré sobre si li
dono el meu vot. 

La veritat és que això de votar ho tenim molt difícil. Jo
també parteixo de la premissa apuntada la setmana passada
per Carles Lluch. És fals que la gent vote a les persones en
un poble com el nostre. És un tòpic que serveix de consol als
derrotats. No, no, tothom vota per ideologia, que no em
vinguen amb pamemes. I la veritat és que ho tenim certament
complicat per votar a Benicarló. En una ocasió ja vaig dir que
els del PP no passaria res si no es presentaren a les
eleccions, pobres, no saben que són els representants de tots
aquests cantamanyanes que (presumptament, compte) han
robat a mans plenes i que ens han pres per imbècils?; que no
ho veuen que estan rient les gràcies de Bárcenes, Rus, el

nebot de Rita Barberà, el fill i el gendre d'Aznar, Rodrigo Rato
o Carlos Fabra? Els del PSOE (es veu que el PSPV ha passat
a millor vida) pretenen representar aquella mena d'esquerra
que vol quedar bé amb la dreta i que això no pot ser, que
Felipe González ens va enganyar a tots, que Lerma no va ser
capaç de treure's de damunt els blaveros, que a Andalusia es
veu que s'han fotut els diners dels cursets el paro entre quatre
mangantes. Els Ciudadanos, ultranacionalistes espanyols,
marca blanca del PP els diuen perquè hom sap que si poden
hi acabaran pactant i que, a més, diuen que ells no són
polítics; quina rissa més postissa; si no són polítics per què es
presenten a unes eleccions per fer de polítics? No ho entenc.
De comunistes, diuen que no en queden ni a Rússia i poquets
a Cuba; on va el senyor Yacoub?; té més moral que
l'Alcoyano. Els de Podemos, com diuen en castellà, aún no
asamos y ya pringamos; si no són capaços de posar-se
d'acord per fer una llista única, com han de ser capaços de fer
per consens qualsevol cosa per al poble? Ara, és cert que no
són iguals els dos Podemos del poble, que David Garcia
m'agrada com parla i l'altre ja l'he sentit parlar massa
vegades. El xicot aquest de la Democracia Nacional... no
l'entenc, com s'ho farà per «desislamitzar» Benicarló?,
tancarà a la presó tots els sospitosos de musulmans?, a tots
aquells que tenen cases llogades als musulmans també?, a
tots aquells que tenen musulmans treballant?, a tots aquells
que no els fan nosa els musulmans?, ai, una presó molt gran
haurà de buscar, no? Que s'ho facen mirar una mica. I els del
Compromís, sí, tenen una candidatura jove, fan coses
divertides com anar en bicicleta pel poble, però igual se'n van
passar una mica amb allò del cabiró i aquesta bajanada els
costa algun vot. 

Vaja, ja veu, que ja que no es fan ells la publicitat, els la faig
jo. 

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

text EL LECTOR Des que va obrir les seues portes el 2008, l'Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola està aconseguint vendre ambdues ciutats
com destinació nàutica en l'exterior de la comarca del Baix
Maestrat. Un dels seus objectius era precisament el de poten-
ciar ambdós destinacions com referent del turisme nàutic
aprofitant la riquesa natural que els proporciona el Mar
Mediterrani. De fet, és el complement perfecte per a les dues
ciutats, que exploten el turisme des de fa moltes dècades.
L'Estació Nàutica, com recorda el seu gerent José Vicente
Anglés, és un producte format per allotjament i activitats nàu-
tiques que es diferencia de la resta de l'oferta per un servei
estandarditzat de qualitat. Inclou, de forma complementària
encara que necessària, altre tipus d'activitats esportives i/o
culturals, així com ofereix de restauració, comerços, bars noc-
turns, etc. En el cas de la de Benicarló-Peníscola, l'agenda
d'activitats és àmplia al llarg de l'any. A més de la presència en
fires especialitzades del sector, l'estació organitza “dues
Festes del Mar: una al maig i una altra al setembre”. En elles
“qualsevol, siga coneixedor o no dels esports nàutics, pot par-
ticipar en activitats d'acostament a elles a preus populars”,
amb l'objectiu de difondre'ls.

D'altra banda, Anglés recorda que “també organitzem
regates al llarg de tot l'any. L'última ha estat precisament amb
motiu de la Festa del Mar del passat Puente de”Maig , conjun-
tament amb els col·laboradors que habitualment treballen amb
l'Estació Nàutica. La promoció de les Reserves Marines
Naturals de l'entorn és altre dels objectius que es persegueix.

En aquest cas “organitzem activitats i excursions a la’Serra
d’Irta, les Illes Columbretes i el Delta de l'Ebre”, recorda
Anglés. Les degustacions gastronòmiques amb productes
típics de la zona també entren dins d'aquestes activitats. En
aquestes zones i gràcies a les inversions derivades del Pla de
Competitivitat, s'estan realitzant millores. Una de les més
notables ha estat la de la instal·lació de boies d'amarre en la
Reserva Natural Marina de la Serra de Irta. Els ancoratges
són ecològics per a evitar que les embarcacions que actual-
ment fondegen en la zona empren les seues ancores i cade-
nes, evitant així danyar les diferents comunitats biològiques.
D'aquesta manera, és possible compaginar de forma sosteni-
ble les activitats lúdic-turístiques amb la conservació dels
recursos ambientals marins”. I és que en la filosofia de les
estacions nàutiques, el client està allotjat en el tipus d'allotja-
ment que preferisca i practica o aprèn activitats nàutiques. De
fet el concepte d'Estació Nàutica consisteix a transformar
determinats destinacions de sol i platja amb orientació clara
cap als esports nàutics, en un producte integrat basat en les
activitats nàutiques en general (vela, submarinisme, motos
aquàtiques,…) acompanyat per una àmplia oferta d'allotja-
ment amb serveis relacionats amb aquests esports, així com
d'una àmplia oferta d'activitats complementàreu com golf, hípi-
ca, oferta comercial, restaurants, oferta nocturna,… Així, els
esports nàutics passen a convertir-se en el benefici bàsic del
producte, en lloc de formar part de l'oferta complementària
com en el producte de platja tradicional. Es tracta, en definiti-
va, de diversificar l'oferta tradicional de sol i platja. Així, de
cara a la pròxima temporada d'estiu “ja s'estan fent reserves.
Fa uns quinze dies que els telèfons no paren de sonar”, sosté
el gerent de l'estació.

L’ESTACIÓ NÀUTICA, ACTIVITATS TOT L’ANY

text NAT LIA SANZ
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La tarda de dissabte vessa d’estiu tot just un mes
abans del màgic solstici amb gust de fogueres. La Carla
mira amb ganes aquest mar que li diu, a cops d’onades,
que s’hi llanci sense contemplacions ni preàmbuls. Però
ella no es deixa arrossegar per la crida càlida i suggerent
de  l’aigua i segueix bevent pausadament aquesta
deliciosa orxata. Ella és una dona de rituals, de calendaris
ordenats, i des de fa molts anys, des que l’adolescència
es va anar desdibuixant pels racons d’una vida marcada
per les responsabilitats laborals, domèstiques i ben aviat
maternals, fins la nit de Sant Joan no inicia la seva
temporada de bany.

Fa tanta calor i encara falta un mes clavat perquè sigui
Sant Joan.

El pau surt per uns instants de l’univers de fulls del
diari i se la mira. Fa un glop llarg de la seva cervesa, mira
un moment el bategar de les ones i li diu que sí, que
encara falta un mes però que el temps passa molt de
pressa, que sense adonar-nos-en ja hi serem i que, així,
com aquestes onades que van i vénen, passarà l’estiu i
els mesos i haurem de tornar a votar.

La Carla sap perfectament que el Pau viu amb una
discreta il·lusió aquestes eleccions. Potser per primera
vegada des de fa anys i panys hi haurà alguna sacsejada
significativa i alguna cosa canviarà. A ella també li
agradaria, és clar, que el paisatge polític es capgirés
radicalment però no hi confia massa –o quasi gens.
Demà, però, a les vuit del vespre, ella sap que el Pau
viurà unes hores intenses enganxat a la televisió i als
diaris digitals. Com si d’una final es tractés. Com el que
passarà el proper 6 de juny quan el Barça jugarà la final
de Berlín.

a quina hora vols que anem a votar demà?
I ell se la mira de nou, fa un altre glop de cervesa i li

diu que quan ella vulgui. Potser abans de dinar, abans
d’anar a casa la teva germana.

- I a quina hora heu quedat amb els teus amics, avui?
I ell li diu que cap a les deu perquè el Cristian avui

plega tard. 
Ara callen. La Carla torna a la seva orxata, al seu mar

que l’espera amb interès perquè retrobi el seu anar i venir
constant, la tarda lenta d’un dissabte de reflexió electoral.
Per sort, pensa,  ja s’han acabat els espais de
propaganda electoral. Per sort ja no sentirà cada dia una
torrentada de promeses plenes de demagògia o de
suposades bones intencions  i de crítiques ferotges
plenes de foc. Demà, de moment, hi haurà tranquil·litat i
al vespre tothom haurà guanyat i a veure què fan a partir
de dilluns. I ella no acaba d’entendre que el Pau i els seus
amics de tota la vida avui hagin decidit treure de l’armari
del temps perdut  un costum antic –i quasi oblidat- de
quedar per sopar el dia abans de les  eleccions i comentar
la jugada. Ella també hi havia participat amb ganes ara fa

una pila d’anys, quan tots ells creien que des de les
institucions politiques es podien fer coses per millorar les
condicions de vida de la ciutadania i per fer realitat alguns
drets fonamentals que  aleshores –i encara avui-
trontollaven. Potser, en el fons, la Carla enveja una mica
l’espurna de renovada il·lusió del Pau. Potser a ella
també li agradaria alimentar l’esperança que algunes
coses canviaran si els qui arriben a les institucions porten
aires nous. Però la seva intuïció i la seva reflexió
fonamentada en l’experiència li diu que més enllà de la
bona voluntat d’algunes persones que defensen coses
noves, el desig de poder i les ganes de remenar les
cireres portaran les noves esperances a una via morta.

El Pau ha rebut un what’s app –la maleïda campaneta
ho evidencia. El llegeix i li diu:

Segur que no vols venir aquest vespre? El Rafa diu
que la Mercè finalment s’hi apunta i que el Pep i la Clara
estan esperant a veure si els pares de la Clara volen
exercir d’avis i es queden amb la Mireia i el Francesc.

Com el batec de les onades que fan viva l’oda al mar
de neruda, ara sí, sí, ara no, no, no i ara sí, la mirada de
la Clara, mentre s’acaba l’orxata,  xapolleja entre
l’escuma i els dubtes. Ben mirat, potser serà divertit i tot.
I una mica de discussió sempre anima els sopars.

No ho sé. No em ve massa de gust passar-me tota la
nit parlant de política. Però deixa-m’ho pensar.

Ell no diu res però somriu suaument perquè sap que
això vol dir que sí.

- Ai, quina llàstima que encara falti un mes per Sant
Joan. Amb aquesta caloreta que fa i aquesta aigua que
em crida...

Una altra jornada de reflexió
text JOAN HERAS

Fronteres
això amb l'excusa del cotonet que
infecta els arbres de gran part de la
ciutat i apassionants subtemes com
el tràfic d'influències, la participació
ciutadana i la brutícia que
s'enganxa als vidres de casa els
dies de vent. Perquè vos en feu una
idea del percal extraurem de
context (ja que ens n'han d'acusar,
ho diem obertament) una selecció
de les perles que s'intercanvien els
personatges: «luego me llamas
para quedar bien con tus amigotes
que necesitan planos de urbanismo,
vale?», « he mandado a un
ciudadano que previo el pago que
corresponda se le atienda en
urbanismo», «El que tenim davant
de casa me la ompli de formigues y
pugó». «yo no tengo amigotes y le
ruego utilice los términos correctos
cuando se dirija a mi persona», « yo
no hubiera saltado como gato
pisado por rabo», «no le hecho la
culpa a nadie, no se me mosquee»,
« Yo le tenía siempre, como mi
profesor de Tecnología y Seguridad
y Salud, amplio respeto y estima,
amen de algún lazo mas como Ud
ya sabe», «soy muchas cosas pero

no un "malo malote"... I tot açò
passa per una vegada que qui no
ho havia de fer va ignorar el tafaner
que reproduïm a continuació i que
va eixir al número 966 d'aquesta
santa publicació. Després diran que
no som un servei públic!

Un detall de jardineria
Que algú ja deu haver notat

segurament i ara nosaltres ens
pensem que som els primers a dir-
ho, borinots! Els arbres plantats al
carrer de Cèsar Cataldo tenen una
mena de grumolls de teranyina

blanquinosa que, o molt ens
equivoquem, o deu ser alguna
malaltia. I fa lleig, queden com bruts
i deixats els arbres. Això és del
temps o caldria tractar-los els
pobres arbrets? Ho mirareu, veritat?
(La Veu, 966. 9/02/2015)

I dos tafaneries facebookeras
Primera, Marcelino diu adéu. Per

cert, falten dues tildes (en castellà),
en cinc paraules. Mentrestant els
hereus de “podemos” i les seues
baralletes a la televisió: casi tan
divertit com “Sálvame”

ve de la p gina anterior



fer igualment el que li passara per
l'arc del triomf. Per això van penjar
el seu cartell, per fer-lo més visible,
suposem, ni més ni menys que
enganxat a dalt de la porta
d’entrada del Mercat, amarrat al
rètol municipal! Clar, ja se’ls entén
això de los españoles primero, a la
millor volien agarrar número els
primers a la parada del peix! Xeic,
quina manera de girar feina als de
la Brigadilla llevant paperots i
pancartes de propaganda electoral
mal col·locada i als municipals
instruint denúncies. Com que en
aquests dies no en tenen de faena!

Qui ho ha de pagar?
I per cert, un incís, tota aquesta

faena d’anar desfent els embolics
electorals dels nous partits que es
veuen obligats a apanyar els
operaris públics, qui la paga? A
veure, és només una pregunta
facileta. I és que en aquests temps,
quan gratar-se la butxaca costa tant
i els diners públics no cauen
precisament del cel... hem de
pagar-ho tot sempre els mateixos?
Ja estaria bé que els en passaren la
factura, no? Compte, és també,
només, un suggeriment assenyat!
No diuen que qui la fa la paga! No
veieu això més just que passar la
factura de l'atenció mèdica a qui no
té recursos per pagar-se la
Seguretat Social, per exemple? Al
cap i a la fi, els partits haurien de ser
els primers a respectar les lleis  i
més encara la legislació relativa a la
campanya electoral. I ja que estem
embalats, seguirem en camisa
d'onze vares. ¿Com ho veuríeu si
en acabar les falles, l'Il·lustríssim
passara factura a les juntes del que
ha costat retirar l'excés de brutícia
que se sol acumular davant i als
voltants dels casals? Per què hem
de pagar dos vegades per la neteja:
pel que embrutem entre tots i pel
que genera la disbauxa fallera?

Maniobres en l'obscuritat
Ja feia unes setmanes que no

dèiem res dels nostres amics de la

policia local i, com hem trobat una
altra perla al seu informe habitual,
hem pensat que calia fer-ne un
comentari. La cosa va passar,
segons el registre, cap a les quatre
i pico (açò, ja ho sabeu,
examinadors de la JQCV, és un
castellanisme imperdonable, per
això ara que la resta de lectors ja
saben a què ens referim,
procedirem a esmenar-lo), però, les
quatre i escaig, o les quatre i
busques... de la matinada. I va anar
així: “04:28 Se identifica a un varón
en la Avenida Yecla portando un
televisor recogido de un
contenedor.” Està clar que a la
matinada, precisament les botigues
d’electrodomèstics no són obertes i,
per tant, que algú vaja pel carrer
passejant amb una tele sota el braç
no és precisament habitual. Ara bé,
tenint en compte que deixar les
teles al contenidor no és
precisament una mostra de civisme,
tal volta seria bo, com fan a d’altres
poblacions més sensibles
ambientalment, buscar qui ha estat
també el brètol que la hi va deixar. I
és que, massa vegades, ens hem
trobat als voltants dels contenidors
tota mena d’estris que, només que
els hagueren portat al punt verd,
Benicarló tindria una altra cara. A
veure, que no és una crítica als
municipals, simplement diem que,
posats a identificar, segur que es
pot comprovar qui va comprar
aquella tele i... Ara tornaríem al
tafaner anterior, el dels que
sembren fora del solc. Deixem-ho
estar.

L'última porra
Ens hem quedat sorpresos en no

veure l’enquesta que normalment
treia La Veu en cada contesa
electoral. Sembla que la crisi també
ha arribat a aquesta casa i no han
volgut estirar més el braç més que
la màniga. Així doncs, ens hem
quedat amb les ganes... Doncs, no!
Els tafaners hem pensat que, com
nosaltres estem més capacitats que
ningú a opinar en qüestions
d’aquesta mena perquè tenim
l’orella ben parada sempre i sabem

de quin peu calcen la majoria de
partits, hem decidit fer la nostra
porra tafanera entre tota la colla. El
guisat a què s'han sotmès les dades
per corregir tendències esbiaixades
vos l'estalviarem, com és habitual,
de manera que directament ací vos
deixem la nostra projecció de
resultats. Una cosa que quede
clara, és la primera vegada que no
hi havia coincidències. I és que el
cacau que ens espera després de
l'escrutini pot ser dels que fa
feredat. La cosa ha quedat així: PP
(8), PSOE (8), CIUDADANOS (3),
COMPROMÍS (2). I prou! Què vos
pareix poc? Nosaltres que
pensàvem plegar quan manaren els
nostres i ens posaren a tots a
pessebre d'assessors!

Tragicomèdia del cotonet
Els crítics de cine solen dir que

actualment els millors guions són
els de les sèries de televisió. Potser
tenen raó, si descomptem àguiles
bigotudes i reines descocades,
iconografia pròpia d'un imaginari
més que pansit. I és que el que
passa és que la millor creació s'ha
desplaçat als gèneres fins ara
ignorats per l'alta cultura: els
informes de la policia local, per
exemple, o les discussions al
Facebook. No és la primera vegada
que portem en aquesta secció un
diàleg propi d'una tragèdia
shakespeariana o un altre a l'alçada
dels millors moments dels germans
Marx. No sabríem en aquest cas
recent cap a on ens decantaríem:
per una banda, la dignitat dels
personatges, pròcers que han estat
o són encara representants de la
ciutadania, per l'altra, el joc
enginyós dels dobles sentits i la
finor amb què amb bones paraules
s'enclaven mútuament retrets de
velles renyines i afectes mal pagats.
Els protagonistes són Pedro López,
regidor i prompte exregidor, i
Antonio Cuenca, de qui obviem
presentacions. Els secundaris,
Maria Amparo Vallés Carda, Vicente
Gimeno Broch i Josep Mulet. El
tema: on arriba la responsabilitat
dels regidors dins el seu àmbit. I tot

ve de la p gina anterior
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La intenció d’aquesta sèrie
d’articles ha sigut lúdica des d’un primer
moment perquè acotar la corrupció
valenciana és una tasca enciclopèdica.
Ho demostra l’aparició contínua de
casos i més casos un dia rere un altre. El
més recent i famós, el de l’amic Rus. No
obstant, l’últim dels nostres tèrbols
articles no tenia pensat parlar de
valencianets menuts sinó que vol parlar
de nosaltres, els castellonencs, perquè
intentar comprendre a Don Carlos és
intentar comprendre les nostres vides,
les nostres rutines i misèries, la nostra
intrahistòria provincial. Aquells que
pensen que per no haver votat mai el
Partit Popular no tenen res a veure amb
ell, s’equivoquen. La moda no explica
només el comportament majoritari,
també n’aclareix la desviació respecte a
ella.

En un entorn canviant, Don Carlos
ha representat un valor segur per a molts
veïns de la província. En un univers
inestable i complex, l’home del nostre

article ha constituït una referència
inequívoca. El castellonenc mitjà,
atabalat pel món hostil del canvi de
segle, ha vist en ell un garant del
microcosmos en què habita, un
personatge que domina tot el que
l’envolta i que ofereix seguretat davant
dels dubtes imperants, aquell que
sempre té la resposta adient per al
problema més capciós. El ciutadà zero
de la nostra província s’ha sentit acollit
sota la capa protectora d’una figura
omnipotent, probablement idealitzada,
que igual que rebia els Aznar oferia a un
veí de Cabanes una solució a qualsevol
xicoteta dificultat que la vida li plantegés.
Un fill tontet? El col·locarem en qualsevol
subcontracte. Una cama trencada? No
patisca, senyora Manoleta, que li poso
un taxi que la deixe a la porta de
l’hospital. 

Com veuen vostès, perspicaços
lectors, tots els camins del nostre home
ens porten al fàcil paral·lelisme amb el
Don Vito de Coppola, especialment a
l’escena inicial de la primera pel·lícula de
la saga. No farem eixe trajecte, ja massa
xafat i transitat 1. Tampoc se’ns escapa,

sagaços lectors, que és molt pretensiós
per la nostra part intentar trobar a
aquestes alçades les causes de la
fascinació que la figura de Don Carlos ha
provocat i provoca en gran part dels
nostres conciutadans. No serà aquí,
doncs, espavilats lectors, on podran
trobar la clau mestra dels fonaments
d’aquest edifici fosc que el nostre
protagonista va construir a la província
amb el consentiment tàcit de la majoria
silenciosa. En aquest sentit, ens ajudaria
molt saber ara quin rol desenvolupa Don
Carlos dins de la garjola. Ja controla les
xarxes de favors? Domina el tràfic de
tabac? Evita sempre la caiguda de la
pastilla de sabó? Si la resposta fóra
positiva ens exculparia i ens convertiria
en víctimes. Estaríem davant d’un ser
sobrenatural capaç d’anular la voluntat
dels altres individus. Els castellonencs
també podríem dir que som ‘no
culpables’.

1 Imprescindible per entendre el
personatge de Carlos Fabra llegir el
reportatge ‘Aquí mando yo’ publicat a El
País (5/10/2008). Disponible on-line.

http://elpais.com/diario/2008/10/05/

CORRUPCIÓ NOSTRA VI – CARLOS FABRA

text J.GUILLEM

Bon dia des d'El Front: Aquí davant veiem un horitzó que
s'aproxima on la convivència entre totes i tots serà amable,
tolerant, solidària, sense presses ni malentesos, un futur més
natural i coherent amb les persones.

Per anar-nos aproximant a aquest horitzó, vos convidem a
pedalejar junts i juntes, vos convidem a compartir diversió, a
respirar al mateix ritme. Pròxim dissabte 23 de maig a les
11h30 a la Plaça del Convent de St. Francesc (a la porta del
MuCBe) vos guiarem pel poble en un recorregut tranquil i
simpàtic, com tot el que inspiren les bicicletes. Seguint
l'exemple de tantes dones, mares, iaies, ties, padrines, que
des d'abans de la Guerra Civil no van deixar d'anar en bici des
de la sénia al poble, ni tan sols embarassades! i que encara
van al mercat, o seguint l'exemple d'aquells països on l'ús de
la bicicleta ha imposat unes ciutats més humanes, vinga,
passeja't amb nosaltres. Gràcies de bestreta, El Front

Nota: vos animem a decorar les bicis de manera festiva o
amb acudits, a vindre en família, però sobretot vos demanem
no fer al·lusions polítiques, és jornada de reflexió. Pensem
silenciosament i en no perjudicar el col·lectiu.

Nota: i si teniu algun amic aficionat a la fotografia, que
vinga, li publicarem les fotos!

BENI, BICI, VINCI

text EL FRONT
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Empaperar el poble
Vinga, que açò de la comtessa

electoral està fent anar de corcoll els
dirigents de l'Ajuntament. Diu Marce
que des que està en política ha estat
la primera vegada que ha hagut
d'indicar als partits polítics que
entren en campanya que cal
respectar els espais destinats
expressament a la propaganda
electoral. Que el que s’ha vist
enguany no s’ha vist mai. No va poc
errat! Si fera una mirada prou

enrere, veuria aquelles antigues
penjades de cartells que deixaven el
poble tot ple de caretos dels
contendents. Un matí s’alçava de la
UCD, a l’altre socialista, a l’altre
d’AP... i a l’altre del Partit
Comunista. No hi havia racó del
poble que se’n salvés, de ser
empaperat... uns damunt del altres.
Quines emprenyades que agafava
tothom. Això sí, era divertit... però
era una porcada, sense cap mena
de dubte. Ara sembla ser que tot ha
de ser una mica més civilitzat i ningú
se’n pot sortir del solc i ha de plantar
el careto allà on li diuen. Ja era hora!

Sembrar fora del solc
De tota manera, sempre hi ha

algú a qui se li desvia la muleta i
acaba fent el solc per on li ve bé...
tot i les advertències de l’autoritat. I
així, un d’estos nous partits que ha
sortit de les bufetades entre els que
havien de ser els de Podemos i que
vol canviar Benicarló (bona manera,
no?) sembla ser que s’havia pensat
que tot eren flors i violes, i allà va
que trona, va començar a plantar
triangles publicitaris propis per on li
venia de gust. Clar, l’autoritat, amb
la llei a la mà, emprenyada, els va
fer retirar. I és que n'hi ha alguns
que no aprenen ni a calbots. I això
que se suposa que el seu cap de
llista no és un passerell en açò de la
política. Doncs si a la primera de
canvi ja fiquen la pota... acaben
sortint a la premsa! I no precisament
a la nostra. I si no, mireu la imatge
que us ensenyem amb els de la
brigadilla portant un d’eixos triangles
com un carretó. 

Però no s'acaba ací la cosa, un
altre d’aquests nous que sembla
que també va per lliure, aquests de
democracia nacional de qui només
ens en recordem de campanya en
campanya electoral també es devia
pensar, com el d’abans, que casa
meua és casa vostra i és que és
casa de tots, com deia la vella cançó
de Sisa (una mica canviada), i podia

text LA COLLA DE TAFANERS El Consell Municipal de Cultura ha
escollit com a Persona Destacada en
l'Àmbit Cultural José Luis Guzmán,
un referent en el món associatiu de
Benicarló. La seua participació i
implicació en nombroses entitats
culturals l'han fet mereixedor
d'aquest reconeixement que
s'entregarà divendres 17 de juliol.

El plenari del Consell Municipal de
Cultura ha acordat per majoria proposar
el mestre José Luis Guzmán Grau
(Càlig, 1957) com a Persona Destacada
en l'Àmbit Cultural de l'any 2015. Les
seues inquietuds culturals, a més de les
nombroses participacions en
associacions del món de la cultura, l'han
fet mereixedor d'aquest reconeixement
que atorga cada any l'Ajuntament de
Benicarló.

Guzmán exercix de mestre des de
1978, però no va ser fins 1995 quan va
començar a treballar al CEIP Marqués
de Benicarló, on actualment continua
com a mestre d'anglès. La seua tasca a
l'escola sempre ha anat més enllà, i es
que des de ben jove també ha estat
relacionat amb activitats culturals com el
teatre escolar. La seua vinculació amb el
teatre el va dur l'any 2002 a ser un dels
promotors de la Campanya de Recollida
de Signatures per un Nou Teatre-
Auditori, a més de participar l'any 2000

com a coautor de l'obra teatral El Crist
de la Mar. Benicarló 1650.

La forta vinculació de Guzmán amb el
Crist de la Mar el va dur a formar part
l'any 2000 de la comissió organitzadora
dels actes del 350 Aniversari de la
Vinguda del Crist de la Mar a Benicarló,
a més de coordinar la publicació del
llibre 350 anys del Crist de la Mar l'any
2005.

Format com a professor especialitzat
en filologia anglesa, Guzmán també és
autor del llibre Refranys de Benicarló,
editat el 1994. El mateix any escriu Petit
conte de primavera, aproximació a la
persona i a l'artista d'en Joan Manuel
Serrat, una composició que utilitza
versos i lletres del l'artista. També és
coautor del llibre Aproximació a una
dècada. Benicarló 1960-1970, editat
l'any 2000.

La contribució de Guzmán al món de
la cultura i societat benicarlanda ve de
lluny. Entre els anys 1988 i 1991 va ser

president de la Comissió de Festes de
Benicarló, on va introduir nombroses
novetats al programa de festes. També
va ser fundador i cap de colla de la Colla
de Gegants i Cabuts de Benicarló entre
els anys 1991 i 1992.

Des de la seua fundació el 1992,
Guzmán també és membre de la Penya
Setrill, una de les entitats culturals més
actives de la ciutat, dedicada a impulsar
la publicació de llibres sobre el municipi
i a promocionar la cultura i gastronomia
benicarlandes. Un altra entitat on
Guzmán ha desenvolupat una tasca
rellevant és l'Associació Cultural Estel
del Collet, ja que l'any 1998 va ser
membre fundador, a més de síndic
major fins a l'any 2003. El 2008 va ser
elegit de nou per a presidir l'entitat,
càrrec que encara ocupa en l'actualitat.

Guzmán també ha estat relacionat
amb el món faller. De l'any 1997 al 2005
va ser crític de la Falla Mercat Vell, a
més d'exercir de mantenidor de la Falla
Benicarló l'any 2001 i de la Falla els
Conquistaors el 2004. També va ser
jugador i posteriorment directiu del Club
d'Handbol Benicarló, reforçant així la
seua vinculació amb l'esport local.

José Luis Guzmán va ser regidor de
l'Ajuntament de Benicarló durant les
legislatures 2003-2007 i 2007-2011 en
representació del Bloc Nacionalista
Valencià.

L'acte públic de reconeixement a
Guzmán es farà divendres 17 de juliol al
Magatzem de la Mar.

José Luis Guzmán és la Persona Destacada en l'Àmbit Cultural de l'any 2015

text REDACCI 



Carxofa: a tots els partits polítics que han fet un ús correcte de la seua propaganda electoral. Les
regles de la convivència democràtica són per a tots iguals i cal que siguen respectades atés que, en cas
contrari, passa el que denunciem a la panissola.

Panissola: als partits que no respecten els espais electorals. La llei electoral, no contempla una
multa per a ells? Per què hem de pagar la resta de ciutadans el cost de les hores dels serveis municipals
quan aquests no respecten la llei i han de retirar la seua publicitat electoral mal col·locada? 

M I S C E L · L À N I A

Eleccions locals, la mateixa cantarella
("Igualico, igualico que el defunto de su agüelico")

Vuit partits per a dir-nos que ells són els millors per
Benicarló. El seus programes electorals són el pa amb el
qual, suposadament, ens han d’alimentar, democràticament,
durant els propers quatre anys. Alguns amb les xarxes
socials repletes d’informació del “quiero prometer y
prometo”... que mai compleixen. En la majoria de mitjans, en
aquest justetet, segurament parlem diferent (deu ser en
valencià?), podem veure plantificada la seua propaganda
electoral amb els missatges dels seus candidats per fer, de

la nostra, una ciutat millor. Si volem aprofundir una mica
més, fins i tot, podem cabussar-nos en les seues planes
webs i trobar el gruix d’eixe vull prometre i promet, contant-
nos tot el seguit de propostes que farien un Benicarló
capdavanter, en el seus programes electorals on-line (bé,
ací cal un matís. El del PP, després de regirar la seua plana
web per dalt, per baix, per l’esquerra i, òbviament, per la
dreta, no l’hem trobat per enlloc.

És per això que l’experiència ens acaba demostrant,
també de forma fefaent, com, passades les eleccions, tots
fan més bé ús d’una altra frase, “ahir deia blanc i avui diu
negre”, on es veu la poca memòria que tenen els nostres
dirigents polítics. I és que els grans partits al final resulta que
tots tenen en comú els punts bàsics de la seua estratègia
electoral i, aquesta, en xicotetes variacions, salvant les
ideologies i el seny d’agun dels seus candidats, acaba sent
igual i no aguanta passar pel tamís d’una anàlisi seriosa.

Nosaltres hem pensat que, tal volta, podem acabar de
tancar la comtessa electoral amb una mica més d’humor, i
sense que ningú s’ofenga, amb la frase, també, d’aquell
còmic insuperable que corria allà per l’any 1961, Agamenon,
a la revista “Tio Vivo”: "Igualico, igualico que el defunto de su
agüelico". Què poc han canviat algunes coses!
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CARXOFA I PANISSOLA

twitter: @Elstafaners  mail: veubenicarlo@gmail.com

Rubén Mundo Ibáñez és el nou president de la Junta Local
Fallera de Benicarló. El jove va accedir al càrrec després de la
votació dels màxims representants fallers del municipi, en la
qual va competir amb el qual va ser president durant el passat
any, Luis Ezquerra. Mundo procedeix de la comissió de la
Falla Benicarló i estarà al capdavant de la Junta Local fallera
de Benicarló dirigint 13 comissions de la ciutat. Les seues
línies de treball estaran basades en “l'aprofitament al màxim
de la marca de Festa d'Interès Turístic Autonòmic”, guardó que
les falles benicarlandes van rebre fa ara dos anys. “Crec que
no se li ha tret tot el profit possible i ara és el moment de
llençar d'ella”, va assegurar. Així, s'ha mostrat disposat “a anar
on siga, a sol·licitar subvencions, tenint en compte l'impacte
econòmic que genera en el municipi”. Mundo va puntualitzar
que “en aquests moments ja són moltes les famílies de la
ciutat que viuen d'aquesta festa. La setmana que ve obren una
nova tenda d'indumentària, i ja seran quatre, i alguns els joves
de la ciutat que fins i tot estan plantant falles a València”. 

La promoció de la festa, al seu entendre, passa també per
la creació d'un “Museu Faller, que estiga obert tot l'any. Així, un
turista que vinga a Peníscola a l'estiu podrà conèixer les
nostres festes i és molt possible que torne a visitar-nos en
Falles, multiplicant els beneficis econòmics de la festa” i el seu
impacte en l'economia local. Mundo pensa “començar a
treballar la pròxima setmana, quan es conega el nou regidor
de Festes que isca de les urnes” per a aconseguir que les
Falles de Benicarló estiguen en un escalafó més alt del que
estan ara.

RUBÉN MUNDO, PRESIDENT DE JUNTA LOCAL FALLERA

text REDACCI 
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les falles benicarlandes van rebre fa ara dos anys. “Crec que
no se li ha tret tot el profit possible i ara és el moment de
llençar d'ella”, va assegurar. Així, s'ha mostrat disposat “a anar
on siga, a sol·licitar subvencions, tenint en compte l'impacte
econòmic que genera en el municipi”. Mundo va puntualitzar
que “en aquests moments ja són moltes les famílies de la
ciutat que viuen d'aquesta festa. La setmana que ve obren una
nova tenda d'indumentària, i ja seran quatre, i alguns els joves
de la ciutat que fins i tot estan plantant falles a València”. 

La promoció de la festa, al seu entendre, passa també per
la creació d'un “Museu Faller, que estiga obert tot l'any. Així, un
turista que vinga a Peníscola a l'estiu podrà conèixer les
nostres festes i és molt possible que torne a visitar-nos en
Falles, multiplicant els beneficis econòmics de la festa” i el seu
impacte en l'economia local. Mundo pensa “començar a
treballar la pròxima setmana, quan es conega el nou regidor
de Festes que isca de les urnes” per a aconseguir que les
Falles de Benicarló estiguen en un escalafó més alt del que
estan ara.

RUBÉN MUNDO, PRESIDENT DE JUNTA LOCAL FALLERA

text REDACCI 
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Empaperar el poble
Vinga, que açò de la comtessa

electoral està fent anar de corcoll els
dirigents de l'Ajuntament. Diu Marce
que des que està en política ha estat
la primera vegada que ha hagut
d'indicar als partits polítics que
entren en campanya que cal
respectar els espais destinats
expressament a la propaganda
electoral. Que el que s’ha vist
enguany no s’ha vist mai. No va poc
errat! Si fera una mirada prou

enrere, veuria aquelles antigues
penjades de cartells que deixaven el
poble tot ple de caretos dels
contendents. Un matí s’alçava de la
UCD, a l’altre socialista, a l’altre
d’AP... i a l’altre del Partit
Comunista. No hi havia racó del
poble que se’n salvés, de ser
empaperat... uns damunt del altres.
Quines emprenyades que agafava
tothom. Això sí, era divertit... però
era una porcada, sense cap mena
de dubte. Ara sembla ser que tot ha
de ser una mica més civilitzat i ningú
se’n pot sortir del solc i ha de plantar
el careto allà on li diuen. Ja era hora!

Sembrar fora del solc
De tota manera, sempre hi ha

algú a qui se li desvia la muleta i
acaba fent el solc per on li ve bé...
tot i les advertències de l’autoritat. I
així, un d’estos nous partits que ha
sortit de les bufetades entre els que
havien de ser els de Podemos i que
vol canviar Benicarló (bona manera,
no?) sembla ser que s’havia pensat
que tot eren flors i violes, i allà va
que trona, va començar a plantar
triangles publicitaris propis per on li
venia de gust. Clar, l’autoritat, amb
la llei a la mà, emprenyada, els va
fer retirar. I és que n'hi ha alguns
que no aprenen ni a calbots. I això
que se suposa que el seu cap de
llista no és un passerell en açò de la
política. Doncs si a la primera de
canvi ja fiquen la pota... acaben
sortint a la premsa! I no precisament
a la nostra. I si no, mireu la imatge
que us ensenyem amb els de la
brigadilla portant un d’eixos triangles
com un carretó. 

Però no s'acaba ací la cosa, un
altre d’aquests nous que sembla
que també va per lliure, aquests de
democracia nacional de qui només
ens en recordem de campanya en
campanya electoral també es devia
pensar, com el d’abans, que casa
meua és casa vostra i és que és
casa de tots, com deia la vella cançó
de Sisa (una mica canviada), i podia

text LA COLLA DE TAFANERS El Consell Municipal de Cultura ha
escollit com a Persona Destacada en
l'Àmbit Cultural José Luis Guzmán,
un referent en el món associatiu de
Benicarló. La seua participació i
implicació en nombroses entitats
culturals l'han fet mereixedor
d'aquest reconeixement que
s'entregarà divendres 17 de juliol.

El plenari del Consell Municipal de
Cultura ha acordat per majoria proposar
el mestre José Luis Guzmán Grau
(Càlig, 1957) com a Persona Destacada
en l'Àmbit Cultural de l'any 2015. Les
seues inquietuds culturals, a més de les
nombroses participacions en
associacions del món de la cultura, l'han
fet mereixedor d'aquest reconeixement
que atorga cada any l'Ajuntament de
Benicarló.

Guzmán exercix de mestre des de
1978, però no va ser fins 1995 quan va
començar a treballar al CEIP Marqués
de Benicarló, on actualment continua
com a mestre d'anglès. La seua tasca a
l'escola sempre ha anat més enllà, i es
que des de ben jove també ha estat
relacionat amb activitats culturals com el
teatre escolar. La seua vinculació amb el
teatre el va dur l'any 2002 a ser un dels
promotors de la Campanya de Recollida
de Signatures per un Nou Teatre-
Auditori, a més de participar l'any 2000

com a coautor de l'obra teatral El Crist
de la Mar. Benicarló 1650.

La forta vinculació de Guzmán amb el
Crist de la Mar el va dur a formar part
l'any 2000 de la comissió organitzadora
dels actes del 350 Aniversari de la
Vinguda del Crist de la Mar a Benicarló,
a més de coordinar la publicació del
llibre 350 anys del Crist de la Mar l'any
2005.

Format com a professor especialitzat
en filologia anglesa, Guzmán també és
autor del llibre Refranys de Benicarló,
editat el 1994. El mateix any escriu Petit
conte de primavera, aproximació a la
persona i a l'artista d'en Joan Manuel
Serrat, una composició que utilitza
versos i lletres del l'artista. També és
coautor del llibre Aproximació a una
dècada. Benicarló 1960-1970, editat
l'any 2000.

La contribució de Guzmán al món de
la cultura i societat benicarlanda ve de
lluny. Entre els anys 1988 i 1991 va ser

president de la Comissió de Festes de
Benicarló, on va introduir nombroses
novetats al programa de festes. També
va ser fundador i cap de colla de la Colla
de Gegants i Cabuts de Benicarló entre
els anys 1991 i 1992.

Des de la seua fundació el 1992,
Guzmán també és membre de la Penya
Setrill, una de les entitats culturals més
actives de la ciutat, dedicada a impulsar
la publicació de llibres sobre el municipi
i a promocionar la cultura i gastronomia
benicarlandes. Un altra entitat on
Guzmán ha desenvolupat una tasca
rellevant és l'Associació Cultural Estel
del Collet, ja que l'any 1998 va ser
membre fundador, a més de síndic
major fins a l'any 2003. El 2008 va ser
elegit de nou per a presidir l'entitat,
càrrec que encara ocupa en l'actualitat.

Guzmán també ha estat relacionat
amb el món faller. De l'any 1997 al 2005
va ser crític de la Falla Mercat Vell, a
més d'exercir de mantenidor de la Falla
Benicarló l'any 2001 i de la Falla els
Conquistaors el 2004. També va ser
jugador i posteriorment directiu del Club
d'Handbol Benicarló, reforçant així la
seua vinculació amb l'esport local.

José Luis Guzmán va ser regidor de
l'Ajuntament de Benicarló durant les
legislatures 2003-2007 i 2007-2011 en
representació del Bloc Nacionalista
Valencià.

L'acte públic de reconeixement a
Guzmán es farà divendres 17 de juliol al
Magatzem de la Mar.

José Luis Guzmán és la Persona Destacada en l'Àmbit Cultural de l'any 2015

text REDACCI 



fer igualment el que li passara per
l'arc del triomf. Per això van penjar
el seu cartell, per fer-lo més visible,
suposem, ni més ni menys que
enganxat a dalt de la porta
d’entrada del Mercat, amarrat al
rètol municipal! Clar, ja se’ls entén
això de los españoles primero, a la
millor volien agarrar número els
primers a la parada del peix! Xeic,
quina manera de girar feina als de
la Brigadilla llevant paperots i
pancartes de propaganda electoral
mal col·locada i als municipals
instruint denúncies. Com que en
aquests dies no en tenen de faena!

Qui ho ha de pagar?
I per cert, un incís, tota aquesta

faena d’anar desfent els embolics
electorals dels nous partits que es
veuen obligats a apanyar els
operaris públics, qui la paga? A
veure, és només una pregunta
facileta. I és que en aquests temps,
quan gratar-se la butxaca costa tant
i els diners públics no cauen
precisament del cel... hem de
pagar-ho tot sempre els mateixos?
Ja estaria bé que els en passaren la
factura, no? Compte, és també,
només, un suggeriment assenyat!
No diuen que qui la fa la paga! No
veieu això més just que passar la
factura de l'atenció mèdica a qui no
té recursos per pagar-se la
Seguretat Social, per exemple? Al
cap i a la fi, els partits haurien de ser
els primers a respectar les lleis  i
més encara la legislació relativa a la
campanya electoral. I ja que estem
embalats, seguirem en camisa
d'onze vares. ¿Com ho veuríeu si
en acabar les falles, l'Il·lustríssim
passara factura a les juntes del que
ha costat retirar l'excés de brutícia
que se sol acumular davant i als
voltants dels casals? Per què hem
de pagar dos vegades per la neteja:
pel que embrutem entre tots i pel
que genera la disbauxa fallera?

Maniobres en l'obscuritat
Ja feia unes setmanes que no

dèiem res dels nostres amics de la

policia local i, com hem trobat una
altra perla al seu informe habitual,
hem pensat que calia fer-ne un
comentari. La cosa va passar,
segons el registre, cap a les quatre
i pico (açò, ja ho sabeu,
examinadors de la JQCV, és un
castellanisme imperdonable, per
això ara que la resta de lectors ja
saben a què ens referim,
procedirem a esmenar-lo), però, les
quatre i escaig, o les quatre i
busques... de la matinada. I va anar
així: “04:28 Se identifica a un varón
en la Avenida Yecla portando un
televisor recogido de un
contenedor.” Està clar que a la
matinada, precisament les botigues
d’electrodomèstics no són obertes i,
per tant, que algú vaja pel carrer
passejant amb una tele sota el braç
no és precisament habitual. Ara bé,
tenint en compte que deixar les
teles al contenidor no és
precisament una mostra de civisme,
tal volta seria bo, com fan a d’altres
poblacions més sensibles
ambientalment, buscar qui ha estat
també el brètol que la hi va deixar. I
és que, massa vegades, ens hem
trobat als voltants dels contenidors
tota mena d’estris que, només que
els hagueren portat al punt verd,
Benicarló tindria una altra cara. A
veure, que no és una crítica als
municipals, simplement diem que,
posats a identificar, segur que es
pot comprovar qui va comprar
aquella tele i... Ara tornaríem al
tafaner anterior, el dels que
sembren fora del solc. Deixem-ho
estar.

L'última porra
Ens hem quedat sorpresos en no

veure l’enquesta que normalment
treia La Veu en cada contesa
electoral. Sembla que la crisi també
ha arribat a aquesta casa i no han
volgut estirar més el braç més que
la màniga. Així doncs, ens hem
quedat amb les ganes... Doncs, no!
Els tafaners hem pensat que, com
nosaltres estem més capacitats que
ningú a opinar en qüestions
d’aquesta mena perquè tenim
l’orella ben parada sempre i sabem

de quin peu calcen la majoria de
partits, hem decidit fer la nostra
porra tafanera entre tota la colla. El
guisat a què s'han sotmès les dades
per corregir tendències esbiaixades
vos l'estalviarem, com és habitual,
de manera que directament ací vos
deixem la nostra projecció de
resultats. Una cosa que quede
clara, és la primera vegada que no
hi havia coincidències. I és que el
cacau que ens espera després de
l'escrutini pot ser dels que fa
feredat. La cosa ha quedat així: PP
(8), PSOE (8), CIUDADANOS (3),
COMPROMÍS (2). I prou! Què vos
pareix poc? Nosaltres que
pensàvem plegar quan manaren els
nostres i ens posaren a tots a
pessebre d'assessors!

Tragicomèdia del cotonet
Els crítics de cine solen dir que

actualment els millors guions són
els de les sèries de televisió. Potser
tenen raó, si descomptem àguiles
bigotudes i reines descocades,
iconografia pròpia d'un imaginari
més que pansit. I és que el que
passa és que la millor creació s'ha
desplaçat als gèneres fins ara
ignorats per l'alta cultura: els
informes de la policia local, per
exemple, o les discussions al
Facebook. No és la primera vegada
que portem en aquesta secció un
diàleg propi d'una tragèdia
shakespeariana o un altre a l'alçada
dels millors moments dels germans
Marx. No sabríem en aquest cas
recent cap a on ens decantaríem:
per una banda, la dignitat dels
personatges, pròcers que han estat
o són encara representants de la
ciutadania, per l'altra, el joc
enginyós dels dobles sentits i la
finor amb què amb bones paraules
s'enclaven mútuament retrets de
velles renyines i afectes mal pagats.
Els protagonistes són Pedro López,
regidor i prompte exregidor, i
Antonio Cuenca, de qui obviem
presentacions. Els secundaris,
Maria Amparo Vallés Carda, Vicente
Gimeno Broch i Josep Mulet. El
tema: on arriba la responsabilitat
dels regidors dins el seu àmbit. I tot

ve de la p gina anterior
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La intenció d’aquesta sèrie
d’articles ha sigut lúdica des d’un primer
moment perquè acotar la corrupció
valenciana és una tasca enciclopèdica.
Ho demostra l’aparició contínua de
casos i més casos un dia rere un altre. El
més recent i famós, el de l’amic Rus. No
obstant, l’últim dels nostres tèrbols
articles no tenia pensat parlar de
valencianets menuts sinó que vol parlar
de nosaltres, els castellonencs, perquè
intentar comprendre a Don Carlos és
intentar comprendre les nostres vides,
les nostres rutines i misèries, la nostra
intrahistòria provincial. Aquells que
pensen que per no haver votat mai el
Partit Popular no tenen res a veure amb
ell, s’equivoquen. La moda no explica
només el comportament majoritari,
també n’aclareix la desviació respecte a
ella.

En un entorn canviant, Don Carlos
ha representat un valor segur per a molts
veïns de la província. En un univers
inestable i complex, l’home del nostre

article ha constituït una referència
inequívoca. El castellonenc mitjà,
atabalat pel món hostil del canvi de
segle, ha vist en ell un garant del
microcosmos en què habita, un
personatge que domina tot el que
l’envolta i que ofereix seguretat davant
dels dubtes imperants, aquell que
sempre té la resposta adient per al
problema més capciós. El ciutadà zero
de la nostra província s’ha sentit acollit
sota la capa protectora d’una figura
omnipotent, probablement idealitzada,
que igual que rebia els Aznar oferia a un
veí de Cabanes una solució a qualsevol
xicoteta dificultat que la vida li plantegés.
Un fill tontet? El col·locarem en qualsevol
subcontracte. Una cama trencada? No
patisca, senyora Manoleta, que li poso
un taxi que la deixe a la porta de
l’hospital. 

Com veuen vostès, perspicaços
lectors, tots els camins del nostre home
ens porten al fàcil paral·lelisme amb el
Don Vito de Coppola, especialment a
l’escena inicial de la primera pel·lícula de
la saga. No farem eixe trajecte, ja massa
xafat i transitat 1. Tampoc se’ns escapa,

sagaços lectors, que és molt pretensiós
per la nostra part intentar trobar a
aquestes alçades les causes de la
fascinació que la figura de Don Carlos ha
provocat i provoca en gran part dels
nostres conciutadans. No serà aquí,
doncs, espavilats lectors, on podran
trobar la clau mestra dels fonaments
d’aquest edifici fosc que el nostre
protagonista va construir a la província
amb el consentiment tàcit de la majoria
silenciosa. En aquest sentit, ens ajudaria
molt saber ara quin rol desenvolupa Don
Carlos dins de la garjola. Ja controla les
xarxes de favors? Domina el tràfic de
tabac? Evita sempre la caiguda de la
pastilla de sabó? Si la resposta fóra
positiva ens exculparia i ens convertiria
en víctimes. Estaríem davant d’un ser
sobrenatural capaç d’anular la voluntat
dels altres individus. Els castellonencs
també podríem dir que som ‘no
culpables’.

1 Imprescindible per entendre el
personatge de Carlos Fabra llegir el
reportatge ‘Aquí mando yo’ publicat a El
País (5/10/2008). Disponible on-line.

http://elpais.com/diario/2008/10/05/

CORRUPCIÓ NOSTRA VI – CARLOS FABRA

text J.GUILLEM

Bon dia des d'El Front: Aquí davant veiem un horitzó que
s'aproxima on la convivència entre totes i tots serà amable,
tolerant, solidària, sense presses ni malentesos, un futur més
natural i coherent amb les persones.

Per anar-nos aproximant a aquest horitzó, vos convidem a
pedalejar junts i juntes, vos convidem a compartir diversió, a
respirar al mateix ritme. Pròxim dissabte 23 de maig a les
11h30 a la Plaça del Convent de St. Francesc (a la porta del
MuCBe) vos guiarem pel poble en un recorregut tranquil i
simpàtic, com tot el que inspiren les bicicletes. Seguint
l'exemple de tantes dones, mares, iaies, ties, padrines, que
des d'abans de la Guerra Civil no van deixar d'anar en bici des
de la sénia al poble, ni tan sols embarassades! i que encara
van al mercat, o seguint l'exemple d'aquells països on l'ús de
la bicicleta ha imposat unes ciutats més humanes, vinga,
passeja't amb nosaltres. Gràcies de bestreta, El Front

Nota: vos animem a decorar les bicis de manera festiva o
amb acudits, a vindre en família, però sobretot vos demanem
no fer al·lusions polítiques, és jornada de reflexió. Pensem
silenciosament i en no perjudicar el col·lectiu.

Nota: i si teniu algun amic aficionat a la fotografia, que
vinga, li publicarem les fotos!

BENI, BICI, VINCI

text EL FRONT
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La tarda de dissabte vessa d’estiu tot just un mes
abans del màgic solstici amb gust de fogueres. La Carla
mira amb ganes aquest mar que li diu, a cops d’onades,
que s’hi llanci sense contemplacions ni preàmbuls. Però
ella no es deixa arrossegar per la crida càlida i suggerent
de  l’aigua i segueix bevent pausadament aquesta
deliciosa orxata. Ella és una dona de rituals, de calendaris
ordenats, i des de fa molts anys, des que l’adolescència
es va anar desdibuixant pels racons d’una vida marcada
per les responsabilitats laborals, domèstiques i ben aviat
maternals, fins la nit de Sant Joan no inicia la seva
temporada de bany.

Fa tanta calor i encara falta un mes clavat perquè sigui
Sant Joan.

El pau surt per uns instants de l’univers de fulls del
diari i se la mira. Fa un glop llarg de la seva cervesa, mira
un moment el bategar de les ones i li diu que sí, que
encara falta un mes però que el temps passa molt de
pressa, que sense adonar-nos-en ja hi serem i que, així,
com aquestes onades que van i vénen, passarà l’estiu i
els mesos i haurem de tornar a votar.

La Carla sap perfectament que el Pau viu amb una
discreta il·lusió aquestes eleccions. Potser per primera
vegada des de fa anys i panys hi haurà alguna sacsejada
significativa i alguna cosa canviarà. A ella també li
agradaria, és clar, que el paisatge polític es capgirés
radicalment però no hi confia massa –o quasi gens.
Demà, però, a les vuit del vespre, ella sap que el Pau
viurà unes hores intenses enganxat a la televisió i als
diaris digitals. Com si d’una final es tractés. Com el que
passarà el proper 6 de juny quan el Barça jugarà la final
de Berlín.

a quina hora vols que anem a votar demà?
I ell se la mira de nou, fa un altre glop de cervesa i li

diu que quan ella vulgui. Potser abans de dinar, abans
d’anar a casa la teva germana.

- I a quina hora heu quedat amb els teus amics, avui?
I ell li diu que cap a les deu perquè el Cristian avui

plega tard. 
Ara callen. La Carla torna a la seva orxata, al seu mar

que l’espera amb interès perquè retrobi el seu anar i venir
constant, la tarda lenta d’un dissabte de reflexió electoral.
Per sort, pensa,  ja s’han acabat els espais de
propaganda electoral. Per sort ja no sentirà cada dia una
torrentada de promeses plenes de demagògia o de
suposades bones intencions  i de crítiques ferotges
plenes de foc. Demà, de moment, hi haurà tranquil·litat i
al vespre tothom haurà guanyat i a veure què fan a partir
de dilluns. I ella no acaba d’entendre que el Pau i els seus
amics de tota la vida avui hagin decidit treure de l’armari
del temps perdut  un costum antic –i quasi oblidat- de
quedar per sopar el dia abans de les  eleccions i comentar
la jugada. Ella també hi havia participat amb ganes ara fa

una pila d’anys, quan tots ells creien que des de les
institucions politiques es podien fer coses per millorar les
condicions de vida de la ciutadania i per fer realitat alguns
drets fonamentals que  aleshores –i encara avui-
trontollaven. Potser, en el fons, la Carla enveja una mica
l’espurna de renovada il·lusió del Pau. Potser a ella
també li agradaria alimentar l’esperança que algunes
coses canviaran si els qui arriben a les institucions porten
aires nous. Però la seva intuïció i la seva reflexió
fonamentada en l’experiència li diu que més enllà de la
bona voluntat d’algunes persones que defensen coses
noves, el desig de poder i les ganes de remenar les
cireres portaran les noves esperances a una via morta.

El Pau ha rebut un what’s app –la maleïda campaneta
ho evidencia. El llegeix i li diu:

Segur que no vols venir aquest vespre? El Rafa diu
que la Mercè finalment s’hi apunta i que el Pep i la Clara
estan esperant a veure si els pares de la Clara volen
exercir d’avis i es queden amb la Mireia i el Francesc.

Com el batec de les onades que fan viva l’oda al mar
de neruda, ara sí, sí, ara no, no, no i ara sí, la mirada de
la Clara, mentre s’acaba l’orxata,  xapolleja entre
l’escuma i els dubtes. Ben mirat, potser serà divertit i tot.
I una mica de discussió sempre anima els sopars.

No ho sé. No em ve massa de gust passar-me tota la
nit parlant de política. Però deixa-m’ho pensar.

Ell no diu res però somriu suaument perquè sap que
això vol dir que sí.

- Ai, quina llàstima que encara falti un mes per Sant
Joan. Amb aquesta caloreta que fa i aquesta aigua que
em crida...

Una altra jornada de reflexió
text JOAN HERAS

Fronteres
això amb l'excusa del cotonet que
infecta els arbres de gran part de la
ciutat i apassionants subtemes com
el tràfic d'influències, la participació
ciutadana i la brutícia que
s'enganxa als vidres de casa els
dies de vent. Perquè vos en feu una
idea del percal extraurem de
context (ja que ens n'han d'acusar,
ho diem obertament) una selecció
de les perles que s'intercanvien els
personatges: «luego me llamas
para quedar bien con tus amigotes
que necesitan planos de urbanismo,
vale?», « he mandado a un
ciudadano que previo el pago que
corresponda se le atienda en
urbanismo», «El que tenim davant
de casa me la ompli de formigues y
pugó». «yo no tengo amigotes y le
ruego utilice los términos correctos
cuando se dirija a mi persona», « yo
no hubiera saltado como gato
pisado por rabo», «no le hecho la
culpa a nadie, no se me mosquee»,
« Yo le tenía siempre, como mi
profesor de Tecnología y Seguridad
y Salud, amplio respeto y estima,
amen de algún lazo mas como Ud
ya sabe», «soy muchas cosas pero

no un "malo malote"... I tot açò
passa per una vegada que qui no
ho havia de fer va ignorar el tafaner
que reproduïm a continuació i que
va eixir al número 966 d'aquesta
santa publicació. Després diran que
no som un servei públic!

Un detall de jardineria
Que algú ja deu haver notat

segurament i ara nosaltres ens
pensem que som els primers a dir-
ho, borinots! Els arbres plantats al
carrer de Cèsar Cataldo tenen una
mena de grumolls de teranyina

blanquinosa que, o molt ens
equivoquem, o deu ser alguna
malaltia. I fa lleig, queden com bruts
i deixats els arbres. Això és del
temps o caldria tractar-los els
pobres arbrets? Ho mirareu, veritat?
(La Veu, 966. 9/02/2015)

I dos tafaneries facebookeras
Primera, Marcelino diu adéu. Per

cert, falten dues tildes (en castellà),
en cinc paraules. Mentrestant els
hereus de “podemos” i les seues
baralletes a la televisió: casi tan
divertit com “Sálvame”

ve de la p gina anterior
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De la poca incidència que té La Veu
de Benicarló en la vida local me n'he
acabat d'adonar en aquestes darreres
setmanes. Mentre a tots els mitjans de
comunicació locals i comarcals, en
paper o en format digital, els partits
polítics que concorren a les eleccions
es gasten els seus bons diners en
publicitats acolorides (més o menys
afortunades, tot siga dit) a vostés ningú,
però és que ningú, els ha demanat ni un
mig quartó de pàgina. Jo em
preocuparia. No em diguen que tanta
indiferència demostra la seua línia
independent i que tots els tenen ràbia i
mania perquè no es casen amb ningú.
Clar, amb qui s'han de casar si no els
volen? No, aquesta situació demostra
que la seua influència sobre la classe dirigent tendeix a la
nul·litat. Bé deu passar també que hi haja algú que no els
puga vore ni en pintura acrílica i que també és cert que tenen
enemics a tot arreu. Em fa l'efecte que fins i tot vostés són
enemics de vostés mateixos. Tot plegat a mi em fa molta
llastimeta, què vol que li diga, senyora Garcia? Després de
vint anys, encara els passe com al pobre coronel, que no
tenen qui els escriga. Ja no són moments de lamentacions.
Pleguen i vagen-se'n tots cap a casa a passar el rosari. 

Parlem de coses serioses, va. M'ha emocionat la carta de
Ximo Bueno. Un xicot formal, compromés, seriós, treballador
i que té guanyat a pols un reconegut prestigi no ja només
entre la gent de l'ensenyament local sinó també entre tos
aquells que el coneixem només de les seues actuacions
sempre coherents i assenyades en els seus anys de regidor a
l'Ajuntament de Benicarló. M'agradaria que les urnes li
permeteren novament poder dir coses de substància en un
saló de plens que fa més llàstima que una altra cosa. A més,
gairebé m'ha convençut i prometo que reflexionaré sobre si li
dono el meu vot. 

La veritat és que això de votar ho tenim molt difícil. Jo
també parteixo de la premissa apuntada la setmana passada
per Carles Lluch. És fals que la gent vote a les persones en
un poble com el nostre. És un tòpic que serveix de consol als
derrotats. No, no, tothom vota per ideologia, que no em
vinguen amb pamemes. I la veritat és que ho tenim certament
complicat per votar a Benicarló. En una ocasió ja vaig dir que
els del PP no passaria res si no es presentaren a les
eleccions, pobres, no saben que són els representants de tots
aquests cantamanyanes que (presumptament, compte) han
robat a mans plenes i que ens han pres per imbècils?; que no
ho veuen que estan rient les gràcies de Bárcenes, Rus, el

nebot de Rita Barberà, el fill i el gendre d'Aznar, Rodrigo Rato
o Carlos Fabra? Els del PSOE (es veu que el PSPV ha passat
a millor vida) pretenen representar aquella mena d'esquerra
que vol quedar bé amb la dreta i que això no pot ser, que
Felipe González ens va enganyar a tots, que Lerma no va ser
capaç de treure's de damunt els blaveros, que a Andalusia es
veu que s'han fotut els diners dels cursets el paro entre quatre
mangantes. Els Ciudadanos, ultranacionalistes espanyols,
marca blanca del PP els diuen perquè hom sap que si poden
hi acabaran pactant i que, a més, diuen que ells no són
polítics; quina rissa més postissa; si no són polítics per què es
presenten a unes eleccions per fer de polítics? No ho entenc.
De comunistes, diuen que no en queden ni a Rússia i poquets
a Cuba; on va el senyor Yacoub?; té més moral que
l'Alcoyano. Els de Podemos, com diuen en castellà, aún no
asamos y ya pringamos; si no són capaços de posar-se
d'acord per fer una llista única, com han de ser capaços de fer
per consens qualsevol cosa per al poble? Ara, és cert que no
són iguals els dos Podemos del poble, que David Garcia
m'agrada com parla i l'altre ja l'he sentit parlar massa
vegades. El xicot aquest de la Democracia Nacional... no
l'entenc, com s'ho farà per «desislamitzar» Benicarló?,
tancarà a la presó tots els sospitosos de musulmans?, a tots
aquells que tenen cases llogades als musulmans també?, a
tots aquells que tenen musulmans treballant?, a tots aquells
que no els fan nosa els musulmans?, ai, una presó molt gran
haurà de buscar, no? Que s'ho facen mirar una mica. I els del
Compromís, sí, tenen una candidatura jove, fan coses
divertides com anar en bicicleta pel poble, però igual se'n van
passar una mica amb allò del cabiró i aquesta bajanada els
costa algun vot. 

Vaja, ja veu, que ja que no es fan ells la publicitat, els la faig
jo. 

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

text EL LECTOR Des que va obrir les seues portes el 2008, l'Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola està aconseguint vendre ambdues ciutats
com destinació nàutica en l'exterior de la comarca del Baix
Maestrat. Un dels seus objectius era precisament el de poten-
ciar ambdós destinacions com referent del turisme nàutic
aprofitant la riquesa natural que els proporciona el Mar
Mediterrani. De fet, és el complement perfecte per a les dues
ciutats, que exploten el turisme des de fa moltes dècades.
L'Estació Nàutica, com recorda el seu gerent José Vicente
Anglés, és un producte format per allotjament i activitats nàu-
tiques que es diferencia de la resta de l'oferta per un servei
estandarditzat de qualitat. Inclou, de forma complementària
encara que necessària, altre tipus d'activitats esportives i/o
culturals, així com ofereix de restauració, comerços, bars noc-
turns, etc. En el cas de la de Benicarló-Peníscola, l'agenda
d'activitats és àmplia al llarg de l'any. A més de la presència en
fires especialitzades del sector, l'estació organitza “dues
Festes del Mar: una al maig i una altra al setembre”. En elles
“qualsevol, siga coneixedor o no dels esports nàutics, pot par-
ticipar en activitats d'acostament a elles a preus populars”,
amb l'objectiu de difondre'ls.

D'altra banda, Anglés recorda que “també organitzem
regates al llarg de tot l'any. L'última ha estat precisament amb
motiu de la Festa del Mar del passat Puente de”Maig , conjun-
tament amb els col·laboradors que habitualment treballen amb
l'Estació Nàutica. La promoció de les Reserves Marines
Naturals de l'entorn és altre dels objectius que es persegueix.

En aquest cas “organitzem activitats i excursions a la’Serra
d’Irta, les Illes Columbretes i el Delta de l'Ebre”, recorda
Anglés. Les degustacions gastronòmiques amb productes
típics de la zona també entren dins d'aquestes activitats. En
aquestes zones i gràcies a les inversions derivades del Pla de
Competitivitat, s'estan realitzant millores. Una de les més
notables ha estat la de la instal·lació de boies d'amarre en la
Reserva Natural Marina de la Serra de Irta. Els ancoratges
són ecològics per a evitar que les embarcacions que actual-
ment fondegen en la zona empren les seues ancores i cade-
nes, evitant així danyar les diferents comunitats biològiques.
D'aquesta manera, és possible compaginar de forma sosteni-
ble les activitats lúdic-turístiques amb la conservació dels
recursos ambientals marins”. I és que en la filosofia de les
estacions nàutiques, el client està allotjat en el tipus d'allotja-
ment que preferisca i practica o aprèn activitats nàutiques. De
fet el concepte d'Estació Nàutica consisteix a transformar
determinats destinacions de sol i platja amb orientació clara
cap als esports nàutics, en un producte integrat basat en les
activitats nàutiques en general (vela, submarinisme, motos
aquàtiques,…) acompanyat per una àmplia oferta d'allotja-
ment amb serveis relacionats amb aquests esports, així com
d'una àmplia oferta d'activitats complementàreu com golf, hípi-
ca, oferta comercial, restaurants, oferta nocturna,… Així, els
esports nàutics passen a convertir-se en el benefici bàsic del
producte, en lloc de formar part de l'oferta complementària
com en el producte de platja tradicional. Es tracta, en definiti-
va, de diversificar l'oferta tradicional de sol i platja. Així, de
cara a la pròxima temporada d'estiu “ja s'estan fent reserves.
Fa uns quinze dies que els telèfons no paren de sonar”, sosté
el gerent de l'estació.

L’ESTACIÓ NÀUTICA, ACTIVITATS TOT L’ANY

text NAT LIA SANZ
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Aquest dissabte 16 de maig es
va celebrar, a la capella del
Col·legi La Consolació de
Benicarló, el XXVIè Aplec del Cant
a les Comarques que organitza la
Coral Polifònica Benicarlanda. 

Les corals convidades enguany
van ser, en primer lloc, la Coral Veus
del Túria de Benaguasil (Camp del
Túria) que, sota la direcció de Lola
Martínez i Andreu Soler, van oferir
una selecció de cançons africanes
que van  ser molt aplaudides pel
públic. 

En segon lloc va actuar el Cor
l’Espiga de Cubelles (Garraf), dirigida per Glòria Carretero.
Les peces interpretades van ser variades i conegudes:
“L’estaca”, “Paraules d’amor” o “L’Empordà”, entre d’altres.
Aquesta agrupació tornava la visita que la Coral Polifònica
Benicarlanda havia fet el 26 d’abril, quan va participar a l’11è
Festival Coral Vila de Cubelles. 

Per últim va actuar la coral amfitriona, dirigida per David
Rubiera i acompanyada al piano per Juan Vicente Lladosa. La
Coral Polifònica Benicarlanda va cantar peces com ara el

tango “Malena” o la versió jazz de la nana “Summertime”.
L’última cançó en programa  que a més, era uns estrena, va
ser la tradicional benicarlanda “Lo sinyó Siquà”, amb lletra de
Gual de l’Era i arranjament de Josep Vicent Arnau. Per últim, i
com a sorpresa, es va interpretar “Prima Donna” del musical
“El fantasma de la ópera”. 

El concert va acabar amb el lliurament de records
commemoratius i amb els cants comuns que, en aquest cas,
van ser “Senyor Sant Jordi” i “Galania”.  

XXVIè APLEC CORAL CANT A LES COMARQUES

text REDACCI 

El Conservatori de Música
Mestre Feliu ha acollit per
primera vegada les proves de
selecció per a cobrir vacants a
la JOSC (Jove Orquestra
Simfònica de Castelló). Quatre
alumnes de Benicarló aspiren a
formar part de l'orquestra.

Per primera vegada, el tribunal
de selecció de la JOSC (Jove
Orquestra Simfònica de Castelló)
s'ha desplaçat a Benicarló per a
realitzar la selecció de músics per
a cobrir les vacants de
l'orquestra. Les instal·lacions del
Conservatori de Música Mestre
Feliu de Benicarló van acollir
diumenge les proves selectives, a
les quals es presenten músics
joves per tal de complementar la
seua formació musical. D'entre tots els aspirants, quatre són
alumnes del Conservatori de Benicarló: Àngels Espiell (violí),
Ariadna Besalduch (violoncel), Pau Llopis (contrabaix) i Àlex

Arnau (trompa). Les properes proves per accedir a la JOSC es
realitzaran el 31 de maig en La Vall d'Uixó i el 6 de juny en
Castelló.

El Conservatori acull les proves per a la JOSC

text REDACCI 

Dissabte 16 de Maig, una representació de la directiva
del club, encapçalada pel president, Adolfo Saura, va anar
a comunicar oficialment a la nadadora NOEMÍ ANTA
ESPAÑA, que havia estat designada per a ser la pròxima
dama del Club Natació Benicarló.

Noemí, nadadora del club des de menuda, actualment té 17
anys i estudia primer curs de batxiller a Benicarló. Durant la
seua carrera esportiva, ha destacat singularment en les
proves de braça i també ha tingut especial interès en les
travessies d’aigües obertes. Noemí, que va estar
acompanyada per la seua família i per nadadores del club, va
rebre amb entusiasme la notícia de la seua elecció i va
acceptar les responsabilitats que li suposarà el càrrec.

CONTROL MÀSTER PROVINCIAL A BENICARLÓ
Diumenge passat, 15, a la piscina municipal de Benicarló,

es va disputar el control provincial nº a de la categoria Màster.
Participaren 84 nedadors de 10 clubs de les províncies de

València i Castelló.
L’equip del CNB, dirigit per Miryam Martínez, va presentar

per a l’ocasió un motivat grup de 16 nedadors: Joaquín Dieste,
Marcos Fuente, Vicent Prats, Javier Vicente, José Arán, Marc
Feliu, Miguel Piñana, Ferran Arnau, Marc Àvila, Damian Vidal,
Santi Castillo, Alexandre López, Gerard Saura, Enrique Foix,
Alicia Gilabert i Eva García.

La implicació competitiva dels Màsters estava reforçada pel
fet de disputar el control a casa. El més destacat de l’equip
benicarlando fou l’actuació de Marc Àvila que va aconseguir la
victòria als 100 lliures amb 58.97 M i les victòries dels equips
de  relleus masculí i mixte del Club Natació Benicarló als 4x50
estils.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
TROFEU AQUÀTIC CASTELLÓ 23-24.05.2015

NOMENAMENT DE LA DAMA DEL CLUB NATACIÓ, NOEMÍ ANTA

text CNB
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Cap de setmana cultural a Benicarló

La Regidoria de Cultura i l'Associació Cultural
Pere de Thous aprofitaran este cap de setmana per
a promocionar part del patrimoni cultural de
Benicarló amb una visita dinamitzada pel centre
històric de la ciutat i una visita teatralitzada al
Poblat Iber del Puig de la Nau. Les dos activitats
són gratuïtes.

Aprofitant el cap de setmana, la Regidoria de Cultura
i l'Associació Cultural Pere de Thous organitzen dos
visites a llocs emblemàtics de la cultura benicarlanda.
Dissabte 23 a les 18.00 hores es farà una visita
dinamitzada pel centre històric de Benicarló, amb quatre
parades en punts estratègics. La primera visita serà a l'antiga
presó, on un carceller explicarà la història de l'edifici. El
recorregut continuarà per l'Edifici Gòtic (antic Ajuntament), on
un guia caracteritzat d'alcalde explicarà com era el primer
ajuntament de la ciutat. Seguidament, s'anirà a la casa museu
del carrer de Santa Càndida, on una llauradora mostrarà com
era una casa tradicional de llauradors. El recorregut finalitzarà
al Convent de Sant Francesc, on un frare explicarà la història
de l'edifici i dels seus habitants. La visita és gratuïta i s'iniciarà
des de l'Ajuntament.

La segona activitat està programada per diumenge 24 a les
11.00 hores i consistix a fer una visita teatralitzada al Poblat
Iber del Puig de la Nau. Els membres de l'Associació Cultural
Pere de Thous es posaran en el paper dels ibers que van
habitar el poblat per a mostrar escenes de la seua vida
quotidiana. Per a poder gaudir d'aquesta activitat gratuïta és
necessari concertar la visita amb antelació al Mucbe, ja siga
per telèfon (964 460 448) o per correu electrònic a
correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org

La quarta edició del Voluntariat pel Valencià
finalitza amb sis parelles lingüístiques

Esta setmana es posa el punt i final a la quarta edició
del programa Voluntariat pel Valencià que organitza Aviva
Benicarló, l'Agència de Promoció del Valencià. Des del
passat mes març, 6 parelles lingüístiques han participat
en el programa, que pretén ajudar aquelles persones que
volen aprendre a parlar en valencià.

Aviva, l'Agència de Promoció del Valencià de l'Ajuntament
de Benicarló, tancarà oficialment esta setmana la quarta
edició del programa Voluntariat pel Valencià, que ha comptat
amb la participació de 6 parelles lingüístiques. En total, 12
persones que han dedicat un mínim de 10 hores a conversar
en valencià, d'una manera distesa i informal. La majoria dels
participants d'aquesta edició s'han apuntat al programa per a
millorar el seu nivell de valencià o per presentar-se a les
proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de

Valencià. Altres, provinents d'Holanda, Argentina o l'Uruguai,
simplement volien iniciar-se en la pràctica de l'idioma.

La regidora de Normalització Lingüística, Rocío Martínez,
ha valorat molt positivament el programa, i ha afirmat que
"amb aquesta quarta edició podem dir que el Voluntariat pel
Valencià s'ha consolidat a Benicarló". També ha volgut agrair
la constància i dedicació a tots els participants, a més de
destacar "la seua important aportació a la pervivència i
transmissió del valencià".

Per a participar com a voluntari en el programa del
Voluntariat pel Valencià no és necessari tenir cap titulació de
valencià ni complir cap requisit especial. L'únic necessari és
parlar en valencià habitualment i tenir ganes de compartir el
temps lliure coneixent altres persones. Els aprenents han de
ser majors d'edat i tenir ganes d'agafar fluïdesa a l'hora de
parlar en valencià.

La propera edició del Voluntariat pel Valencià està
programada per al 2016. Els interessats han dirigir-se a Aviva,
l'Agència de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de
Benicarló (carrer de Ferreres Bretó, 10 - 3a planta) o per
correu electrònic a aviva@ajuntamentdebenicarlo.org.

L'Ajuntament firma el conveni amb la Unió
Ciclista per a subvencionar la Ronda Ciclista al
Maestrat

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, i el
president de la Unió Ciclista Benicarló, Arcadio Gregori,
han firmat aquest matí el conveni a través del qual
l'Ajuntament es compromet a finançar l'organització de la
Ronda Ciclista al Maestrat que tindrà lloc el proper 6 de
juny.

L'import del conveni, que es firma cada any, és de 2.400
euros, que es destinen a despeses relacionades amb la
promoció de la Ronda, la publicitat en premsa i ràdio,
l'adquisició de premis i trofeus, l'allotjament i els
desplaçaments dels participants i altres despeses derivades
de la cursa (assegurances, llicències, ambulàncies, personal
sanitari, material esportiu, etc.)

BREUS

text REDACI 

Dissabte passat es va celebrar, al Pavelló
Municipal de Benicarló, la sisena edició del
torneig de mini bàsquet; un torneig que ha anat
guanyant prestigi en tota la província. La mostra
és que es va comptar amb la participació de 29
equips, en les categories pre-benjamí, benjamí i
aleví.

Es va poder gaudir ininterrompudament, des
de les 09:00, fins a les 20:00 hores, de partits de
bàsquet, en cadascuna de les 6 pistes que es van
habilitar per a l'esdeveniment. En cada partit
l'expectació va ser enorme, donada l'afluència de
gran quantitat d’afeccionats, tant dels equips
locals, com dels visitants.

Per a amenitzar el dia, es comptava amb la
presència d'inflables, per als més menuts, i d'un
servei de bar, per a tots els assistents.

En el plànol esportiu, assenyalar aquests resultats:
Categoria pre-benjamí: campió, CB Benicarló, subcampió,

CB Peníscola.
Categoria benjamí: campió, CB Benicarló, subcampió, CB

Castelló.
Categoria aleví masculí: campió, Amics Básquet Castelló,

subcampió, CB Salesianos (Borriana).
Categoria aleví femení, campió, CB Benicarló, subcampió,

CB Castelló

En el lliurament de premis es va comptar amb la presència
de la Reina de Festes, Rebeca Besalduch Berga; entrenadora,
a més d'un, dels equips vencedors en la seua categoria.

A l'habitual èxit social del Torneig, es va afegir, en aquesta
edició, l'èxit esportiu. Es algo a lo que quizá tengamos que
acostumbrarnos”, com ens va comentar Manolo més d’una

vegada, després de diverses derrotes. “Paciència..., estos
enanos ens donaran moltes alegries ...”,, va dir en les primeres
edicions. I es va complint.

En el capítol d'agraïments, no volem oblidar-nos esmentar
a Iocum, amb la ja habitual aportació dels seus inflables; i al
nostre Ajuntament, en cedir-nos, com sempre, les
instal·lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal. Així mateix,
assenyalar la inestimable ajuda dels nostres jugadors de
categories superiors, que juntament amb algun entrenador i
algun àrbitre extern al Club, s'han encarregat de xiular tot el
torneig. I, com no, als cuiners, les seues delicioses paelles. I
als pares que han col·laborat en el muntatge, servei de bar, i
recollida de material, mostrar-los el nostre major agraïment.
Sense tots ells, açò no seria possible.

Esperem que aquest èxit es repetisca en futures edicions, i
esperem que ens acompanyeu de nou.

Celebrat el VI Torneig de mini bàsquet “Manolo Llorach”

text i foto VICENT FERRER
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Aquest dissabte no hi ha excusa ni altra opció que no siga
puntuar. Hem deixat passar massa oportunitats i ara mateix
tots estem nerviosos. El papa, que feia trenta anys que havia
deixat de fumar, torna a fer-ho com un carreter. Diu que no pot
ser, que com és possible que amb el calendari tan fàcil que
teníem, hàgem deixat passar tantes oportunitats d'assegurar-
nos la permanència. Això és una cosa que no s'entén i de la
que ja parlaré més endavant, quan tot estiga clar i ja tinguem
la salvació assegurada, sense haver-nos-la de jugar contra no
sé qui en cas que no puntuem aquest darrer partit. Perquè
amb un empat davant del Puçol en tindríem prou per a deixar
de patir i començar a planificar la propera temporada amb
tranquil·litat i solvència. 

Com deia abans, a casa estem tots molt nerviosos i la
mama no para de dir-nos que a vore si parem, que ella es fica
nerviosa de vore'ns a nosaltres alterats i la casa plena de fum.
Si, de fum del tabac que el papa va treure d'un bagul que hi
havia a la caseta de la sénia de quan es va deixar de fumar.
Va portar a casa un parell de cartons de la marca Sombra, com
diu lo papa, "Sombra sabe negro suave". Diu que li va portar
un amic de Canàries quan ja no fumava, i que els va guardar
perquè li sabia mal llançar-los a les escombraries. Com els
lectors d'aquesta gran pàgina hauran descobert, l'olor que
desprèn aquest fum és escandalosament pudenta. Suposo
que tant de temps amagat alguna cosa l'haurà afectat i molt
possiblement estiga fet malbé. Però el papa diu que està molt
bo i que li recorde els vells temps, a l'hora que li fa suportat
amb més fermesa els complicats moments que estem
passant. Jo, per la meua part i per solidaritat amb lo papa, em
faig un petardet per tal d'acompanyar-lo i de temperar els
meus nervis fins demà. Potser algú es preguntarà pels meus
estudis, però ja comprendran tots vostès, apreciats i distingits
lectors que segueixen la meua secció, que ara mateix no em
puc concentrar en els estudis pel meu estat de nervis i

excitació. Sort que la meua Margot està al meu costat a tota
hora -"tie cogsatagá um pastong", em diu amb un dolç
somriure als llavis- i també amb lo papa. 

Tornant a allò que ens ocupa i tant preocupa, les opcions
són clares. La més important és que depenem de nosaltres
mateixos, no com uns altres que van tindre l'atreviment de
guanyar-nos la setmana passada. Anem a pams. Com ja he dit
abans, nosaltres juguem contra el Puçol, que ja té la salvació
assegurada. Si el Torreblanca no guanya, nosaltres ens
salvem independentment del resultat. O siga, que podríem
perdre i mantindre la categoria. Per què el Puçol té la salvació
assegurada si va darrere de nosaltres? Perquè el "goal
average" el té a favor. Nosaltres el tenim en contra perquè vam
perdre els dos partits que hem jugat contra ells aquesta
temporada. Me penso que m'he explicat prou bé i que tothom
ha estès lo missatge que estic enviant i que no és un altre que
aquest dissabte a les sis, tothom al camp a animar al nostre
equip. Les circumstàncies que ens han portat a aquesta
situació ja les analitzaré més endavant, que ara no venen al
cas. 

Què va passar lo dissabte passat a Torreblanca? Un
misteri. No ho entén ningú. Al començament de la segona part
ens van fer un gol de fora de l'àrea i ens vam descol·locar. Allà
no es jugava a res, un gran descontrol que ens va portar
directe a la derrota.

Però nosaltres a pensar en demà, la vespra de les
eleccions, on ens la juguem de veritat. Ara sí que puc dir que
Rajoy té tota la raó quan diu que ara ningú parla de l'atur.
Sense anar més lluny, a casa meua, només parlem del nostre
Benicarló, del tabac, de la Margot i de coses molt més
importants que de l'atur. Tampoc no parlem del rescat, ni de la
prima de risc ni de la sortida de l'euro. Quanta raó té lo senyor
Mariano, que és un home que ens coneix molt. També m'ha dit
lo papa que pose que ha trobat a faltar, a llarg de la campanya,
la intervenció del senyor Jaime Mundo. està prou emprenyat
per aquest motiu. Diu que no sap a qui votarà...  

text VICENT T. PERIS

UN PUNTET!!
d’energies renovables en els mateixos. Dintre d'aquest Pla,
es desenvoluparà un programa de substitució progressiva
de les lluminàries públiques per les d'alta eficiència i baix
consum”. Per la seua part, des de la coalició demanen una
auditoria energètica: “analitzar de manera global la despesa
d’energia municipal, per tal d’ajustar condicions, amb un
efecte immediat sobre el cost econòmic i la despesa
energètica”.   tanmateix, volen  “realitzar la certificació de
l’eficiència energètica de cada un dels edificis municipals.
Impulsar plans d’actuació i projectes necessaris per
aconseguir que tots els edificis municipals tinguen una
qualificació energètica de tipus A, B o C”. El PP sosté
únicament que “volen un Benicarló sostenible i respectuós
amb el medi ambient”. 

NOVES INFRAESTRUCTURES CULTURALS
Els populars s’han mostrat disposats a construir un nou

espai polivalent cultural, el mateix que vol la coalició, que
projecta “la construcció d’un nou Auditori Municipal als
terrenys de la Fundació Compte-Fibla”. Ambdós estan
d’acord també en la construcció d’una nova biblioteca
municipal. 

Els socialistes proposen crear ajudes econòmiques
mitjançant partides pressupostaries exclusives, per a joves
artistes i associacions culturals i artístiques formades per
joves. “Estudiarem les possibilitat de fer convenis amb els
propietaris de la casa del Marquès i de la casa i jardins de
Fontcuberta amb la possibilitat d'obrir aquestes cases a la
ciutadania enriquint l'oferta cultural de la nostra ciutat”. I a
més, fan una proposta per al món faller.  “Estudiarem la
possibilitat d'instal·lar el Museu Faller al carrer major a la
Casa de donya Fidència”. 

EL TURISME
Etern cavall de batalla, el turisme torna amb força als

programes electorals. Els populars diuen que buscaran el
turisme de qualitat. El PP assegura que “el turisme de

qualitat serà el motor econòmic fonamental de Benicarló), tot
i que no explica com el captarà. Sí que ho fan els socialistes,
qui, com a premissa estableixen que  “el turisme de
Benicarló afronta la necessitat d'iniciar una reflexió conjunta
entre experts, agents locals del sector i resta de ciutadania,
sobre aquelles qüestions que més preocupen actualment al
municipi, principalment en clau de futur, en un entorn de
competència global, gran influència de la tecnologia i canvis
en el tipus”.

Així, entre d’altres propostes, volen “habilitar zones per a
l'estacionament de caravanes per fomentar la diversificació
del sector. Ampliar l'horari de l'oficina de turisme. Millorarem
la senyalització als llocs i establiments de major interès
turístics Instar a la Generalitat Valenciana i Govern Central a
executar els compromisos adquirits amb la nostra ciutat en
matèria d'infraestructures necessàries ( carreteres, passeig
sud....), per potenciar turísticament Benicarló”. Des de
Compromís-Esquerra, volen “impulsar una oferta global d’oci
i comerç al casc antic, afavorint l’augment de les
infraestructures urbanes que potencien el comerç
(ludoteques, cafeteries, restaurants, etc.)”.

ve de la pàgina anterior
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Vuit partits concorren a estes eleccions. Qui mes i qui
menys, i com és habitual, ha presentat per activa i per
passiva el seu programa electoral. A la tele, a les ràdios,
als diaris... blogs de campanya i actes públics.
Programes electorals editats ens paper en versió
reduïda i penjats a les pàgines de les diferents
formacions polítiques. D’una manera o d’un altra.
Perquè clar, de tot hi ha. Programes extensos i treballats
i programes quasi inexistents. Impossible trobar el
programa del PP a internet (a dia de fer aquesta
publicació). I el que reparteixen és tan minso que hom
creu que ni saben el que faran. Del que ha passat a la
campanya s’ocupen els tafaners, que prou feina han
tingut.  A La Veu hem centrat la nostra anàlisi en els
programes electorals de les tres formacions polítiques
que ara mateix tenen representació municipal. I tots tres
tenen més punts en comú dels que pensàvem. Les
municipals a un poble són sota, cavall i rei. Amb color
diferents, però sempre el mateix. Altra cançó és la que
es canta al saló de plens al llarg de la legislatura. Però
ara, tot és  mel i mató. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El impuls a les polítiques de participació ciutadana i la

transparència en la gestió apareixen com pilars fonamentals
en els programes de PSPV i Compromís. Els socialistes
anuncien que els plens es retransmetran en directe i
comptaran amb la participació dels veïns. A més pensa
reformar l'Agenda 21 per a incorporar els nous mecanismes
i formes de participació que han anat sorgint des de la seua

aprovació. Per la seua banda Compromís pensa dotar de
contingut els consells (que els socialistes volen ampliar). El
Partit Popular ja ni anomena en el seu programa la
Participació Ciutadana. 

L'economia és pilar fonamental en tots els programes
electorals. Els populars anuncien, com totes les legislatures,
que l'ocupació és la seua prioritat. Per això, asseguren,
crearan les condicions necessàries per a generar llocs de
treball donant suport fonamentalment als sectors agrícola i
pesquer. Els socialistes per la seua banda propugnen la
creació d'un pla de reactivació econòmica que englobe tots
els sectors productius del municipi destinats al foment de la
recuperació de l'ocupació.

MEDI AMBIENT 
PSPV i la coalició Compromís propugnen l’ús d’energies

renovables. En el cas dels socialistes, sostenen que es
realitzarà “un Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica Municipal
amb l'objectiu de disminuir del consum en il·luminació
pública i edificis municipals, promovent, a més, l'ús

text REDACCIÓ

Eleccions locals: El formatge foradat

Dissabte passat 9 de maig es va celebrar, en el Pavelló
Municipal d'Ontinyent, la fase provincial del nivell absolut
de gimnàstica rítmica, on el club Mabel de Benicarló va
participar amb 11 gimnastes. 

En categoria aleví, Patricia Saura, es va classificar
campiona provincial en la general i va aconseguir l'or en mans
lliures, pilota i cèrcol. També va aconseguir l'or per equips
juntament amb la seua companya Alba Peris.

En categoria infantil María Añó es va proclamar campiona
provincial i va aconseguir l'or en cèrcol, pilota i maces i la plata
amb la corda. Noa Ros va ser subcampiona provincial i va
aconseguir la medalla d'or en corda, la plata en pilota i el
bronze amb les maces. Helena Andrei va ser baixa per una

lesió en el genoll i es prepara per a participar directament en
la fase autonòmica.

Per equips, en categoria infantil, el Mabel 1 format per Leire
Rovira, Alba Ciurans i Mario Añó va aconseguir l'or. La plata
per equips va ser para Mabel 2 format per Judith Prades, Noa
Ros i Helena Andrei. 

En categoria junior el club Mabel es va classificar segon
per equips en faltar-li la suma del quart aparell. Els seus
components són Marta Gimeno, Anna Feliu i Sara González.

Totes elles dirigides per les seues entrenadores Manolita
Belda i Blanca López s'estan preparant per a la gran cita del
pròxim dissabte 23 de maig on se celebrarà la fase
autonòmica que determinarà les gimnastes i els clubs que
participaran en el Campionat d'Espanya Individual i d'Equips
que se celebrarà a Pontevedra.

Moltíssima sort a totes elles.

Nous èxits del Club Mabel Benicarló en el provincial 
de gimnàstica rítmica nivell absolut, individual i equips
text i foto VICENT FERRER

El club natació Benicarló va rebre, aquest dilluns passat, la
visita de Juan Antonio Mañá, candidat a l'alcaldia de Benicarló
per part del PP, acompanyat per Ximo Pérez i José María
Serrano, tots dos, membres de la seua candidatura. En la
reunió es tractaren temes esportius i econòmics que afecten al
Club, dels quals es coneixedor el PP benicarlando per ser el
partit governant en l'actualitat. La conversa va sevir per
apropar punts d'entesa per tal de buscar la solució mes adient.

Es va fer un esment especial, amb tot el que suposa per al
Club i per a Benicarló, d’organització, i ajuda econòmica per
part de les institucions, el que enguany el Club organitza, dins
la Travessia Peníscola-Benicarló, la 9a Etapa del I Campionat
d’Aigües Obertes d’Espanya.

Al final una reunió molt profitosa, creiem que per ambdues
parts.

El candidat del PP, Juan Antonio Mañá, es reuneix amb el Club Natació Benicarló

text REDACCI 
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