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La vuitena edició de la Jornada d'Esport Adaptat va
reunir a Benicarló a més de 200 persones amb
discapacitat, que van aprofitar la jornada per a practicar
tot tipus d'esports, des de futbol sala fins a boccia, tennis-
taula o circuits esportius. Un menjar de germanor servit
pels alumnes del Centre Integrat Públic de Formació
Professional va tancar la jornada de convivència. 

El Pavelló Poliesportiu Municipal ha acollit, un any més, la
VIII Jornada d'Esport Adaptat, una de les cites obligades de la
programació del mes dedicat a les persones amb discapacitat,
que pretén ser no solament una jornada lúdica i esportiva sinó
també un dia de convivència i germanor. 

La trobada, que va comptar amb la participació de les
residències El Collet i Sant Francesc, el Centre Ocupacional
IVAS i les entitats Cocemfe, Afanias, Afare i Ateneu, va tindre
com a escenaris principals la pista central i l'annex del Pavelló
Poliesportiu, on es van organitzar una gran quantitat
d'activitats esportives, totes destinades a les persones amb
discapacitat sensorial, que van pogut practicar boccia, tennis-
taula o circuits esportius. Un partit de futbol sala va obrir el
matí d'aquesta jornada esportiva, amb la qual es pretén
reivindicar els drets de les persones amb discapacitat, des
d'un vessant més lúdica i festiva i treballar l'educació física
amb el col·lectiu de discapacitats, intentant obrir aquest tipus
d'activitats al públic en general per a reforçar la seua integració
social. 

Enguany, les activitats van comptar amb la col·laboració
dels alumnes del grup Integra d'atenció a la diversitat de l'IES
Joan Coromines, que forma part dels programes de la
Conselleria d'Educació dedicats a la millora de l'atenció
educativa. 

Els alumnes de l'Escola d'Hostaleria del Centre Integrat
Públic de Formació Professional també van participar en la
jornada elaborant i servint el menjar de germanor que va posar
el punt i final a la jornada. 

En aquesta vuitena edició de la Jornada d'Esport Adaptat
també van col·laborar les empreses Disma, Fleca T. Àvila,
Frutería Sergio, Frigorífics Lluís i Carnes Ros.

Benicarló va viure, de nou amb gran èxit, la Jornada d'Esport Adaptat

text VICENT FERRER
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Poc va tardar l'escrutini a desvetllar la tendència
general dels votants benicarlandos. En pocs minuts ja
es va saber quin era la força més votada en el municipi.
Els socialistes, per primera vegada en molts anys,
superaven el Partit Popular. Només per uns minuts els
populars li van robar un regidor al Partit Popular, motiu
que no va ser suficient per a donar un alleugeriment als
des de fa 24 anys governants de Benicarló. Al tancament
de l'escrutini, es confirmava la notícia que havia
mantingut en suspens la ciutat sencera durant poc
menys de dues hores. La notícia confirmava que els
socialistes, amb Xaro Miralles al capdavant, s'alçaven
amb el títol de força més votada al municipi. Empatats
amb els populars en nombre de regidors, els quatre que
s’emportava Compromís-ERPV per davant dels tres de
Ciutadans, no deixava lloc a dubtes. El gir a l'esquerra
en la vara de comandament estava quasi clar.

Xaro Miralles va assegurar que “hem treballat moltíssim
per a tenir un govern com el qual tindrem, hem guanyat les
eleccions. Benicarló per fi tindrà un govern d'esquerres
després de sis legislatures seguides guanyant el PP”. De fet,
cal remuntar-se a 1997, quan el socialista Juan Antonio
Rambla es va fer amb l'ajuntament per a trobar uns resultats
similars dels socialistes. “Estem molt contents. L'augment de
vots ha estat molt important malgrat la fragmentació del vot
de l'esquerra en altres llocs. Nosaltres hem aconseguit

situar-nos en un 27%”, va assegurar Miralles, que va
concloure dient que “Benicarló s'ha pronunciat i vol un canvi”

QUATRE REGIDORS PER A COMPROMÍS-ERPV
Els altres grans triomfadors de la nit van ser la coalició

Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià, que
van aconseguir duplicar els regidors que havia obtingut el
Bloc en les anteriors municipals. Els nacionalistes asseuran
a quatre regidors en el Saló de Plens i la seua candidata a
l'ajuntament, Marta Escudero, va sostenir que “actuarem
amb responsabilitat i coherència per a garantir l'existència i
l'estabilitat d'un govern de canvi a Benicarló”. De fet, va
recordar que “tindrem la clau per a aconseguir un govern de
progrés, valencianista i d'esquerres”. Per la seua banda, els
populars perdien en les urnes 2620 vots, quasi la meitat dels
que va obtenir Marcelino Domingo en els anteriors comicis
municipals. Juan Antonio Mañá, candidat a l'ajuntament va
dir que “el missatge s'ha rebut alt i clar. Els ciutadans han dit
que hi ha altra forma diferent d'entendre i fer la política.
Durant la campanya ja havia expressat la necessitat d'una
regeneració democràtica i que tenia interès de fer-lo així,
però potser hem arribat tard, influïts per la conjuntura
autonòmica i nacional i per l'aparició de nous partits, com pot
ser Ciutadans que ha pogut atraure part dels nostres
votants”. Aquesta última formació va obtenir tres
representants, aconseguint colar-se en el saló de Plens.
Juan Antonio Mañá va destacar que el que lamenta és no
poder engegar un projecte ambiciós i real per a contribuir a
solucionar els problemes de Benicarló.

text REDACCIÓ

Alcaldessa i gir radical a l’esquerra... amb enfonsament de la dreta

El circuit CatVal 2015 arriba a la seua recta final en
Serramar, amb els jugadors benicarlandos acaparant  la
gran majoria dels premis d'aquest circuit que esperem,
durant els dos tornejos que queden, aconseguisquen
mantenir aquests bons resultats. 

En la primera ronda, els jugadors que van avançar a la
segona pel seu bon rànquing, van ser Toni Grau en pre benja-
mí, Iratxe Serrat en infantil, en cadet, Ausias Domenech, i
Quico en alevins. Joel Anglés passà a la segona ronda, igual
que Joel Salom, Iván Martorell, Albert Alberich i Carlos
Calduch, que avançaren ronda com a màxims favorits en el
cadet, al costat d'Iratxe i Carla. Tots amb moltes opcions d'em-
portar-se la victòria en la seua categoria i també d'aconseguir
la victòria en l'absolut femení al costat de Julia i Anabel. Xavi
Calduch del benjamí masculí, al costat de Joel Salom i Héctor
Ripollés que van aconseguir les victòries. 

Però molts dels jugadors van haver de suar durament la
samarreta al llarg del cap de setmana, destacant els partits de
Joana del Salvador que va aconseguir desplegar un tennis
boníssim i guanyar a Ariadna Escudier per 6/1 6/1; Carlos
Calduch no avançà a les semifinals de l'absolut masculí en
perdre al super ti-break decisiu davant el cap de sèrie núme-
ro 1, David García, per 6/3, 3/6/ i 7/10; però encara contínua
amb opcions en cadets en partir com a cap de sèrie número 2

Bon rendiment dels tennistes benicarlandos en el circuit CatVal 2015

text i foto VICENT FERRER

Dissabte passat el  Club Bàsquet Benicarló van
participar en un torneig celebrat en Vinaros amb equips
pre-benjamí, benjamí, i alevins masculí i femení. 

Els benicarlandos van acabar campions en benjamí
masculí, en vèncer en la final a l'EB Vila-real per 59-28, i en
aleví femení en guanyar en la final al Joventut de Badalona
per 65-50. Destacar també que el jugador Dani Salvador va
ser nomenat millor jugador del torneig en la seua categoria,
benjamí.

Victoria dels equips benjamí masculí i aleví femení en un torneig celebrat de Vinaròs

text i foto VICENT FERRER
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Espectacular. Si mirem la classificació
de la setmana passada, abans del darrer
partit de lliga, ens trobem que els nostre
CDB ocupa la tretzena posició, amb
possibilitats d'optar a jugar-se el descens
en un partit de promoció amb un aspirant
a pujar a la preferent. Arriba el dissabte, lo
Benicarló guanya el partit amb solvència i
autoritat per cinc gols a zero i es lliura de
la promoció. Com vostès ja saben,
distingits lectors, amb un punt hi havia
prou per a assolir aquesta fita, però en van
ser tres i amb una quantitat de gols més
que suficient. Ara agafem la classificació
de la darrera jornada que, com no podia
ser d'una altra manera, ha esdevingut la
definitiva i que ha establert els lloc
definitius. I què és allò que més ens crida
l'atenció? Molt senzill. El nostre equip ha
acabat assolint la vuitena posició de la
taula, un lloc comodíssim. I què vol dir
això? Això vol dir, ni més ni menys, que el
C.D. Benicarló ha pujat, en una sola
jornada, cinc llocs a la classificació! Cinc! 

Ara, una vegada acabada la
temporada, toca començar a planificar la
propera. S'ha de fer una important reflexió
al voltant de les coses que han passat en
el terreny esportiu, perquè en els aspectes institucional i
econòmic el balanços han estat impecables. Les qüestions
són moltes i molt importants, com ara decidir si el joc que ha
exhibit el nostre equip ha estat el que s'esperava, si la
planificació dels partits ha estat l'adequada, si les alineacions
han estat les esperades, si la plantilla ha rendit allò que
s'esperava d'ella i, en cas contrari, esbrinar els motius. Tot són
punts que s'han de valorar per tal d'aplicar els remeis
pertinents, tot i que ja se sap que una cosa són les intencions
i una altra els resultats obtinguts i, com no pot ser d'una altra
manera, tots tenim el legítim dret d'equivocar-nos.

Si he de fer un balanç des del meu punt de vista de
periodista en potència, diré que futbolísticament ha estat una
temporada fluixeta, amb grans partits davant dels equips més
forts i grans desfetes davant els nostres rivals directes. Com a
exemples dels segons, només cal recordar els partits a casa
davant el Torreblanca o el Vinaròs, autèntics exemples de
desorganització i impotència davant uns rivals clarament
inferiors a nosaltres. Tampoc no he acabat de comprendre
com, a la segona volta, hem guanyat amb claredat a equips
que estan jugant la promoció d'ascens, i hem estat incapaços
de doblegar a un Alcora quan, només amb un puntet ens
asseguràvem la classificació, i hem tornat d'aquell camp amb
cinc gols a l'esquena. Irregularitat? No ho sé, no n'entenc tant
de futbol com per a definir globalment aquestes
circumstàncies ni estic en condicions de donar una opinió
tècnica. Ara mateix tinc al papa al costat que no para de dir-me

coses que no puc reproduir perquè soc un periodista seriós i
no un aspirant al tremendisme esportiu que practiquen alguns.
El papa veu massa jugones, cuatro i, de jove escoltava un tal
José María García, que segons ell era el número u. Així és que
he decidit no fer cas de les coses que diu, que jo soc més de
l'escola del gran Puyal i de Pou.

Ara potser hauria de parlar una mica del darrer partit de la
temporada que ens va enfrontar al Puçol i que va acabar amb
un contundent cinc a zero. La veritat és que no va tindre
massa història ni van tindre temps de patir. A la mitja parts ja
guanyàvem per tres a zero i els visitants es van mostrar com
un equip prou fluixet i sense massa empenta. Segurament
venien condicionats per la seua permanència assegurada
abans de començar. Lo gol de la tarde el va marcar Guillem en
desfer-se de tota la defensa forastera en un pam de terreny i
culminar un sensacional remat que va aixecar els aficionats
dels seus seients.

Però la gran novetat del partit va ser l'àrbitre i un dels liniers.
Dic novetat perquè jo no havia vist mai al nostre camp una
dona àrbitre junt amb una línia. A més a més els dos liniers
eren germans. Em pregunto com van fer per a compartir
vestidor, encara que també penso que a mi què.

Una altra de les notícies importants és que l'equip Juvenil B
del Benicarló Base Futbol es podria proclamar campió de lliga
aquest proper dissabte i aconseguir l'ascens a la segona
regional. Cal recordar que el Juvenil A milita a primera
regional.   

text VICENT T. PERIS

FEINA FETA!
I A LES AUTONÒMIQUES…
Compromís ha frenat les expectatives de Podemos a la

Comunitat Valenciana i no a l’inrevés. Ciutadans entra en les
institucions, encara que no serà decisiu. I, finalment, és trist
que EUPV, que tan bona oposició ha fet al PP en la passada
legislatura, es quede fora de la ciutat de València i de les
Corts Valencianes. EUPV sí ha estat víctima de l'entrada de
Podemos  en l'escenari polític valencià. La clau d'aquestes
eleccions està en com Compromís es converteix en el partit
que condicionarà el relat polític del país en la nova
legislatura. Caldrà valorar com és possible que la força que
lidera Mónica Oltra haja obtingut tan bons resultats, perquè
suposa que aquest partit ha estat el que s'ha beneficiat de la
forta reculada socialista. El que hem d'interpretar com una
clara aposta de l'electorat d'esquerres per una formació que
és la que més clarament ha elaborat un discurs d'identitat
valencianista. 

I és Compromís la que més ha incorporat el vot jove del
país. L'electorat d'esquerres ha premiat la posició clara del
partit de Mónica Oltra i Joan Ribó en defensa del valencià,
d'un millor finançament, d'una gestió més autòctona de les
institucions i d'una rotunda oposició al PP, només
equiparable a la de EUPV. D'alguna manera, la Comunitat
Valenciana és ara més autonomia que ahir. 

El PP s'ha quedat molt lluny de la majoria absoluta de la
qual gaudia ininterrompudament des de 1999 a les Corts
Valencianes. Els populars d'Alberto Fabra, que tenien 55
dels 99 escons del Parlament es queden amb 31 diputats. La
corrupció, que va monopolitzar la campanya, i les retallades
socials li passen al PP una enorme factura que,
previsiblement, el desallotjarà de les principals institucions.
El president de la Generalitat en funcions i candidat del PP
va assegurar després de conèixer els resultats que aquest
ha estat un "dia molt dur" i ha donat per fet que no podrà
governar. "Els resultats han estat dolents a nivell autonòmic
i en la majoria dels municipis", ha admès. Ni tan sols la
irrupció de Ciutadans, que aconsegueix 13 escons, li
permetria al PP formar govern. El partit d'Albert Rivera no
tindrà la clau a la Comunitat Valenciana. 

La majoria és dels partits d'esquerra, on Compromís, la
formació que lidera Mònica Oltra, va ser la gran sorpresa de
la nit a l'aconseguir 19 escons que tripliquen amb escreix els
sis que va obtenir el 2011. La dirigent de Compromís va
assegurar que la seua formació treballarà "perquè mai més
hàgim d'avergonyir-nos quan la Comunitat Valenciana isca
als noticiaris". 

Els socialistes de Ximo Puig aconsegueixen mantenir-se
com segona força política a la Comunitat Valenciana, tot i
perdre 10 escons, obtenint un total de 23 diputats. Puig ha
dit que PSPV ha donat un "pas decisiu per a governar la
Generalitat des del diàleg permanent, la responsabilitat i la
generositat". Ambdós, socialistes i Compromís, amb el
suport de Podemos,  estan en condicions d'arribar a un
acord de govern. Podemos no aconsegueix complir amb les
seues expectatives malgrat el bon resultat perquè queda
com cinquena força del Parlament, empatada a 13 escons
amb Ciutadans, encara que amb un 1% menys de vots. El
candidat de Podemos, Antonio Montiel, ha assegurat que la
seua formació serà "decisiva" i que durà al Parlament "la veu
de la ciutadania". L'altra sorpresa de la jornada electoral és
Esquerra Unida, que no va aconseguir superar la barrera
electoral del 5% dels vots emesos i queda fora del
Parlament, on fins a ara contava amb cinc diputats. 

ve de la pàgina anterior
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LA COMPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

PSOE
1. XARO MIRALLES FERRANDO
2. DOMINGO ROCA PRATS
3. ROSANA MARZÁ CALDÉS
4. CARLOS FLOS FRESQUET
5. FILOMENA AGUT BARCELÓ 
6. ILDEFONSO AÑÓ LORES 
7. ROMÁN SÁNCHEZ MATEU

PP
1. JUAN ANTONIO MAÑÁ FERRER
2. JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ OLLO

3. JUAN MANUEL CERDÁ TENA
4. MARÍA NIEVES EUGENIO BAYO
5. MARÍA JOVANÍ PALAU
6. PEDRO JOAQUÍN GARCÍA BAUTISTA
7. JOSÉ ANTONIO SIMÓ RAMÓN

COMPROMÍS-ERPV
1. MARTA ESCUDERO ALBOR 
2. XIMO BUENO BOSCH 
3. JOSEP MANEL BARBERA SORLÍ 
4. SUSANA PÉREZ ALONSO 

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s)

1. BENJAMIN MARTÍ ESBRI
2. JUAN JOSÉ CORNELLES BATISTE
3. JOSÉ MARÍA COMPTE BROSED

ve de la pàgina anterior
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Francisco Peña Pau, del Club de
Cazadores San Huberto, ha estat
escollit com a millor esportista de
Benicarló de l'any 2014. José Miguel
Gea Gellida ha estat distingit amb el
premi a la millor trajectòria esportiva
i el Club Bàsquet Benicarló ha
guanyat el guardó a l'entitat més
destacada.

El Consell Consultiu d'Esports,
després de valorar les diferents
candidatures presentades per les
entitats esportives de Benicarló i basant-
se en el Reglament de la Gala de
l'Esport, ha decidit reconéixer a
Francisco Peña Pau com a millor
esportista de l'any 2014 pels èxits
esportius aconseguits l'any passat per
aquest especialista en caça pràctica.
Peña va obtindre resultats excel·lents en
les diverses categories de les proves
selectives nacionals, el primer lloc en el
Campionat Provincial, la victòria en la
Copa d'Espanya i, sobretot, el triomf en
el Campionat del Món, tant en una de les
categories individuals com en equip.

Aprofitant el viatge a Itàlia per al
Campionat del Món, Peña també va
participar en la Copa del Mediterráneo,
on també va obtindre bons resultats en
totes les categories en les que va
participar. A banda d'això, Peña també
és un reconegut criador i entrenador de
gossos; l'any 2010 va situar tres dels
seus animals en l'elit dels gossos
caçadors de la raça brac alemany. Amb
un d'ells, el benicarlando va triomfar en
el Campionat del Món de Tardor celebrat
a Holanda.

El premi a la millor trajectòria
esportiva és per a José Miguel Gea
Gellida, una figura coneguda per tots els
amics dels escacs a Benicarló. La seua
vida ha estat sempre relacionada amb
este esport, i es que des dels 9 anys és
jugador federat. Des de l'any 1959 fins a
l'actualitat està en actiu com a jugador
d'escacs, a més d'haver participat com a
jutge en diversos tornejos. Pel que fa a
títols, ha aconseguit fins a cinc vegades

la titulació de campió en la màxima
categoria local, la primera d'elles el
1984. També ha actuat com a capità
delegat del primer equip del Club
Ajedrez Benicarló en campionats locals,
provincials i autonòmics.

Per últim, el premi per a l'entitat més
destacada de l'any és per al Club
Bàsquet Benicarló, una entitat que pel
seu bon treball ja ha rebut el premi en
diverses ocasions. El premi reconeix la
labor de foment de l'esport entre els més
joves que realitza el Club i el treball amb
la pedrera, a banda de buscar futurs
jugadors i reforçar els equips que es
troben en lligues superiors, juntament
amb el foment de l'esperit del joc en
equip i el reforçament de valors com
l'educació, la disciplina o el sacrifici.

Els tres reconeixements s'entregaran
en la Gala de l'Esport que tindrà lloc el
proper 27 de juny a l'Auditori Pedro
Mercader.

Francisco Peña, escollit millor esportista de l'any

text REDACCI 
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El passat cap de setmana, 23-24 de Maig, es va disputar
a Castelló la 5ª edició del trofeu aquàtic, en piscina
olímpica i amb marcador electrònic, amb una participació
molt nombrosa de 29 clubs i 490 nedadors.

El Club Natació Benicarló , dirigit per Myriam Martínez i per
Lucia Vicente, va presentar 22 nedadors: Ester Segura, Raul
Carbó, Oriol Lluch, Gemma Labèrnia, Clàudia Barrachina,
Gemma Rillo, Laura Verge, Sergi Saura, Aitor Gil, Marc Vea,
Sara Troncho, Oscar García, Júlia Barrachina, David García,
Laura Jiménez, Maria Garcia, Marina Segura, Sara Vea,
Blanca Pérez, Irene Sorando, Eva Valdearcos i Joan Martín.

Tot i que hagueren actuacions molt meritòries per part dels
benicarlandos,

les actuacions més destacades foren les de les nedadores
Gemma Labèrnia, que va obtindre 3 medalles (or, als 200
braça i plata, als 50 i 100 braça) i Júlia Barrachina, que va
aconseguir 2 medalles (plata, als 50 esquena i bronze, als 200
esquena). 

Aquestes joves nedadores, 13 anys, aconseguiren batre
també els rècords històrics del CN Benicarló dels 50 braça
(Labèrnia, amb 35.72 E) i dels 50 esquena (Barrachina, amb
33.24 E).

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
CAMPIONAT PROVINCIAL BENJAMÍ A BENICARLÓ

DISSABTE 30.05.2015 I 
2n CAMPIONAT SOCIAL DEL CLUB A LA PISCINA

MUNICIPAL DE BENICARLÓ, DIUMENGE 31.05.2015,  AMB
DINAR DE GERMANOR (PAELLES) AL POLIESPORTIU
MUNICIPAL.

CINC MEDALLES DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ AL TROFEU AQUÀTIC DE CASTELLÓ

text CNB MIRALLES DISPOSADA A GOVERNAR BENICARLÓ EN
SOLITARI. 

Consultes a les bases, consultes a València i contactes
entre les dues formacions guanyadores de les eleccions. És,
a grans trets, el camí que se seguirà a Benicarló abans
d'arribar, si és possible, a un pacte d'esquerres entre PSPV
i Compromís-Esquerra Republicana Benicarló. El primer
d'ells ja s'ha complit i els dos han mantingut les primeres
reunions. Xaro Miralles, candidata pel PSPV, va explicar que
“els socialistes volem buscar una estabilitat de govern. Per
això intentarem pactar amb Compromís Esquerra
Republicana Benicarló. Però si no és possible, governarem
en minoria perquè som la llista més votada en el municipi”.
En primer lloc, abans del repartiment de regidories, caldrà
arribar a un acord en el desenvolupament que ambdues
formacions duien en el seu programa. Marta Escudero,
candidata a l'ajuntament va puntualitzar que “nosaltres tenim
vuit puntals bàsics en el nostre programa que volem
desenvolupar. Si coincidim amb ells, avant. Si no, no
pactarem”. 

La coalició nacionalista es va reunir en la nit del dimarts
amb afiliats i simpatitzants “per a fer una valoració serena
dels resultats de les eleccions. Es va posar damunt de la
taula la possibilitat del pacte amb el PSPV i es va acordar
que si venien a buscar-nos, ens asseurem a negociar”.
Escudero va sostenir que “abans de parlar de regidories,
pactarem el programa a desenvolupar, perquè si en això no
estem d'acord, ja no fa falta que parlem de res més”.

Ambdues candidates van assegurar que, a més dels acords
als quals puguen arribar a nivell local, el pacte s'ha de posar
damunt de la taula a València. Així les coses, tant Miralles
com Escudero van augurar unes negociacions llargues.
Aquesta última va sostenir que “no tenim cap pressa perquè
el camí per a arribar ací ha estat llarg i ara volem fer les
coses bé”. En qualsevol cas, Escudero va assegurar que
“l'autonomia final per a decidir la tindrem nosaltres”. Siga
com siga, Miralles va destacar que “Benicarló tornarà a tenir
un ajuntament socialista” i ha avançat que complirà el
programa de govern amb el qual ha concorregut als comicis
municipals. Xaro Miralles serà la primera dona alcaldessa de
Benicarló.

ve de la pàgina anterior
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Després de passada ja la nit electoral, i encara trasbalsats
pels inesperats resultats per a la majoria, el cos em demana
fer un anàlisi del perquè s'ha donat el canvi al meu poble. I
realment l'explicació no acaba de ser fàcil. Un bon amic
m'explicava un dia que Benicarló és un poble molt
conservador, tant que des del 1938 manen les dretes, amb un
curt període de quatre anys de govern socialista als 90 i dos
anys de pacte PSOE-Bloc al 2005-07. Això ens indica de la
importància d'aquestes eleccions, del canvi que suposa o ha
de suposar. Però anem a pams.

En primer lloc, cal saber qui han sigut els guanyadors. I per
a mi, hi ha dos noms propis: Xaro Miralles i Josep Manel
Barberà. Xaro ha encapçalat la llista més votada, més que el
PP, fet impensable fins i tot per ella mateixa. És la
guanyadora, més que el seu partit, que perd més de cinc
cents vots a les autonòmiques respecte a les municipals -3380
enfront a 2807-. Això vol dir que sí, molta gent vota al partit,
però un nombre important d'electors tria a les persones. I
Xaro, tot i tindre el hàndicap de ser vinarossenca -encara
pensem en estos termes-, ha convençut a la majoria.

El cas de Barberà és diferent. Ha utilitzat el joc de les
coalicions per entrar com a regidor al consistori benicarlando.
Estava en el seu dret, tot siga dit. Quan ERPV ha pactat en la
majoria de llocs amb Esquerra Unida, ell va aconseguir una
coalició amb Compromís que en teoria beneficiava als dos.
Però ha sigut així realment? A les municipals Compromís-
ERPV ha obtingut 1840 vots, mentre que a les autonòmiques
el grup Compromís, anant tot sol, 1883. Això tenint en compte
que, històricament, el Bloc ha obtingut sempre millors
resultats a les municipals que les autonòmiques. A les
eleccions del 2011, van ser 1169 vots per a l'ajuntament i 925
per a les Corts. És indubtable el tiró de Mònica Oltra -qui, per
cert, no ha visitat este poble durant la campanya-, però es pot
deduir que l'augment de vots no l'ha portat ERPV. O això
sembla.

Aquesta darrera reflexió ens porta a la segona part, la dels
no guanyadors. No cal dir que la caiguda del PP és
espectacular i inesperada, però no inexplicable. Han tingut els
mateixos vots tant a les municipals com a les autonòmiques,
la qual cosa ens pot fer entendre que aquí sí s'ha votat al
partit, i la persona no ha sabut convéncer a la gent. És
indubtable que Juan Antonio Mañá no té el carisma de
Marcelino Domingo, però ha pagat cara l'herència deixada.

El cas de Compromís és més complex. Fa quatre anys el
Bloc va tenir dos regidors, mentre que ara en són quatre. A
primera vista, semblen uns resultats molt bons. Però si tenim
en compte que Compromís ha triplicat els vots al País
Valencià i que a Benicarló apareixia amb ERPV, al final resulta
que la pujada podria haver estat més gran. Compte, això
només mirant les dades, sense interpretacions. I el Bloc,
majoritari a estes terres, només manté dos d'aquestos
regidors. Per fer-s'ho mirar.

Els Ciudadanos són un cas estrany. És molt difícil el que
han fet. En tan sols sis mesos han obtingut tres regidors, la
qual cosa és un èxit absolut... en qualsevol lloc excepte ací.
Perquè no tenen el que més desitjaven: capacitat de decisió.
Tres regidors a l'oposició, amb tota probabilitat, on s'hauran
d'esforçar per no confondre's amb el PP. El temps dirà.

Dels partits que han sorgit de Podemos, poca cosa podem
dir. Quan un comença barallat, molt difícil té per tirar avant. Al
poble del costat les coses les han fet d'una manera diferent i,
ves per on, probablement obtindran l'alcaldia. De la resta de
formacions, només expressar la necessitat de regeneració i la
preocupació.

Ah, i com a anàlisi final, dos apunts. Ara que estan de moda
les xarxes socials, la persona que ha fet un ús més raonable
d'elles ha estat la més votada. La resta de partits han utilitzat
el Facebook per barallar-se entre ells o desqualificar-se uns
als altres. A tots ells els pot haver costat vots. I per altra banda,
el PP igual s'ha equivocat per oblidar-se de la tradició dels
darrers vint-i-cinc anys, que diu que l'alcalde de Benicarló
abans ha hagut de ser president de falla. Sí, ja sé que Xaro no
ha sigut presidenta... però hi tallava el bacallà.

VALORACIÓ DE LES ELECCIONS

text QUICOBET

Ara fa dos mesos que el destí em tenia preparada la pitjor
experiència de la meva vida.

La meva filla Juli, el seu home, i els dos nets meus de 6 i 3
anys, anaven a agafar l'avió a Barcelona.

Havien treballat molt dura i intensament i passarien una
setmana a Eurodisney d'un temps que abans no havien pogut
gaudir per motius laborals.

Un camió que anava direcció València va creuar la mitjana
de l’autopista i es va entravessar davant d'ells provocant un
accident que hauria pogut tenir conseqüències molt tràgiques.

Desprès d'una llarga temporada a l'Hospital "Joan XXXIII"
de Tarragona, amb una meravellosa atenció, i cadascú en una

planta, ja estem de nou a casa i en unes condicions de
normalitat que els metges qualifiquen d'excepcionals .

Però el motiu d'aquesta carta és donar les gràcies de tot cor
a la gran quantitat de persones (família, amics, companys de
treball i d'activitats d'oci, coneguts, etc) que sé han patit amb
la meva família en el transcurs de tots estos dies.

L'intensa estima que ens han demostrat en forma de
trucades telefòniques, whasApps,  demanant informació per
tot tipus de mitjans ha estat intens i molt emocionant.

Ens hem sentit molt acompanyats i estimats !
M'agrada molt escriure però aquesta vegada no puc trobar

les paraules per dir-vos a tots que mai oblidarem el que heu
patit amb nosaltres i la força que cada dia ens enviàveu.

Moltíssimes gràcies de part de tota la família.

"Gràcies! Mil gràcies!"

text J LIA FEBRER

Alumnes del Centre Integrat Públic de Formació
Professional Benicarló, han estat seleccionats per gaudir
d'una beca de la Conselleria d'Educació de tres mesos de
durada, l'objecte de la qual és la realització de les
pràctiques formatives en un país europeu. 

Aquest curs, els afortunats han estat tots alumnes del
departament d'Hoteleria i Turisme: Elisa Fabregat i Adela
Pellicer, que tenen França com a país de destinació, i Marc
Casanova i Alberto Rico,  que realitzaran les pràctiques a
Irlanda o Regne Unit. Enhorabona i sort, en una experiència
que de ben segur que serà molt enriquidora.També en el marc
del programa Erasmus,el CIPFP Benicarló participa en un
projecte amb el Lycée Férnand Léger de Bédarieux
(Languedoc-Roussillon), amb alumnes del cicle formatiu
d'Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, i el
d'Instal·lacions de Producció de Calor de tots dos centres. La
setmana de 19 al 22 de maig, un grup de 8 alumnes francesos
i dos professors han visitat Benicarló, on després d'assistir una
recepció a l'Ajuntament el dia de la seua arribada i ser rebuts
per l'alcalde de la ciutat, han visitat el poblat iber del Puig de
la Nao, entre altres activitats culturals i educatives. Cal dir que
el CIPFP Benicarló, centre Erasmus des de fa 5 cursos
acadèmics, participant en diferents projectes europeus amb
l'objecte de fomentar la mobilitat, tant del professorat com de
l'alumnat, i l'aprenentatge de llengües estrangeres.

ALUMNES DE CIPFP BENICARLÓ D'ERASMUS

text CIPFP Benicarló

Durant el desenvolupament de la campanya
internacional “Clean up the Med” (Netegem el
Mediterrani), Ecologistes en Acció de Vinaròs, gràcies a la
labor desinteressada d'onze voluntaris, va retirar, el
dissabte 23 de maig de 2015 (des de les 9,00 h. a les 12,30
h.), prop de 500 kg de tot tipus de residus i escombraries
dipositades en les platges del riu Servol (Vinaròs) i del
barranc de Aiguadoliva-platja Surrach (Benicarló). 

El residu predominant, en un 80%, van ser els plàstics. La
campanya Netegem el Mediterrani es realitza des de 1995 i
desenvolupa accions de neteja de residus i conscienciació
sobre els problemes del litoral en bona part dels països de l'arc
mediterrani. Mes de 1.500 ciutats europees, nord-africanes i
d'Orient mig se sumen a les convocatòries anuals.

Enguany, alguns trams costaners de la comarca del Baix
Maestrat (Castelló. Comunitat Valenciana), pertanyents als
municipis de Vinaròs i Benicarló, també van ser mostrejats i els
voluntaris d'Ecologistes en Acció Vinaròs han estat els
encarregats de portar a termini l'activitat. Es mostrejaren dues
platges, la platja del Servol (Vinaròs), de graves i cants rodats,
creada pel riu Servol i la platja de Aiguadoliva-Surrach
(Vinaròs-Benicarló), de graves i cants rodats, creades pel
barranc de Aiguadoliva. Fa anys que l'Ajuntament de Benicarló
no neteja aquest tram costaner. En la zona de Vinaròs, la

platja té pautada neteges periòdiques i està impecable. La
zona de Benicarló és altre món. Els residus s'acumulaven
pertot arreu, afectant a les platges i a la pròpia
desembocadura del barranc de Aiguadoliva. Durant dues
hores es mostrejaren uns 200 metres de tram litoral i es van
arreplegar més de 400 kg de tot tipus de residus, duent-se el
palmell els plàstics (ampolles, carcasses d'equips elèctrics,
canonades, encenedors, borses de plàstic, caixes, etc.) en un
70%, i la resta van ser llaunes metàl·liques (cerveses,
refrescs, aliments, etc.), residus agrícoles (envasos de
fitosanitaris, de llavors, coxiets, tubs de degoteig, etc.),
deixalles pesqueres (cordes, sedals, arts de pesca,
cadufos…), cristalls, cartons, cables, filferros i fins a mobles i
palets.

PLÀSTICS A LA PLATJA DE SURRACH

text REDACCI 
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estar les banderetes. De moment,
d’una cosa estem segurs a la vista
de l’escrit de justificació que Marta
Escudero ha publicat a la xarxa: la
xica, de formació, en té de veritat.
Veieu si no, com el seu text contrafà
el parlament de Marc Antoni davant
el poble romà després de la mort de
Cèsar tal com ens el va deixar
Shakespeare, el mateix
paral·lelisme irònic, el mateix
tempo, la mateixa progressió genial
que recordem en la declamació de
Brando... Ja era hora! Si la cultura
arriba als parlaments dels nostres
representants, no tot està perdut!

I vola i vola...
I el que dèiem, embolica que fa

fort i de seguida, si als de l’esquerra
els ha faltat temps per muntar-la, no
han estat menys els de la dreta
cavernícola, o els més cavernícoles
de la dreta, que no és exactament el
mateix, muntant el cartell de la seua
pel·lícula. La veritat és que tenen
imaginació tot i que si uns pequen
de passerells, els altres... de mala
llet. El problema és que com no els
agrada La Veu, no en surten
beneficiats dels provats efectes
beneficiosos que té acreditats
aquest setmanari. Tot el contrari
que els compromesos que, havent
vist la llum a última hora van tirar el
carro pel pedregar i van sortir
tancant la darrer número. I així els
ha anat, no? Per cert, ens han dit
que al web de La Veu encara està
penjada la seua publi. Què n’hem
de dir? Home, posats a triar ens
agrada més l’estil d’Escudero, ens
va més la literatura que el circ a
nosaltres també. De fet, el gust amb
què s’ha dissenyat el cartellet fa tant
de mal als ulls com aquells bitllets
de loteria amb la imatge de Franco i
insígnies de la Falange etc. que fa
poc encara es podia comprar de
determinades mans per Benicarló.
Més val que es deixen de
badoqueries i batalletes fàtues uns i
altres i s’arromanguen pel bé de la
ciutat, que la faena no se
l’acabaran.

ve de la p gina anterior

Mem ria de La Veu de Benicarl ,
ja en Facebook!

El Conservatori Professional de
Música Mestre Feliu està preparant
els actes que posaran el punt i final al
curs lectiu. A banda de les audicions
de les especialitats que s'imparteixen
en el centre, s'oferiran les
tradicionals Nits a Convent al claustre
del Mucbe i s'estrenarà la cantata 'La
suite del mar', on es fusionaran
música i poesia.

Els alumnes i professors del Conservatori
Mestre Feliu estan ultimant els detalls del
programa de final de curs que començarà
aquesta setmana, dimecres i dijous, amb les
audicions ordinàries de les diferents
especialitats que s'imparteixen en el centre
(trompeta, clarinet, flauta, trombó, trompa i
cant, entre d'altres). A més, també estan
preparant una audició els integrants de
l'Ensemble de Percussió i la Brass Band del
Conservatori, que sempre ofereixen concerts
amb escenografia i moltes sorpreses
(dimecres 27 a les 18.00h a l'Auditori Pedro
Mercader). Els alumnes més menuts del
centre, els de primer i segon d'Ensenyaments
Elementals, també participaran de la
programació protagonitzant la representació
de la Cantata de la Tortuga. L'actuació serà
dijous 28 a les 19.00h a l'Auditori. I per
tancar la setmana, la Banda d'Ensenyaments

Elementals es desplaçarà dissabte a La Jana
per oferir un recital.

La setmana que ve, els dies 1 i 2 de juny
a les 22.00 hores, el Conservatori oferirà els
tradicionals concerts de cambra 'Les Nits al
Convent', al claustre del Centre Cultural
Convent de Sant Francesc, amb la novetat
que aquest any també actuarà l'Orquestra de
Cordes del Conservatori.

Dimecres 3 de juny a les 19.00h, a
l'Auditori Pedro Mercader, la Banda
d'Ensenyaments Professionals oferirà un
recital de solistes on els alumnes que

finalitzen els estudis de Grau Professional
podran mostrar tot el que han aprés al llarg
d'aquests anys de formació.

I per a tancar el curs, tindrà lloc la
representació de la Cantata 'La suite del mar',
on es fusionaran música i poesia a través
d'un fil conductor que serà la mar. En el
concert, que tindrà lloc dimecres 10 de juny
a les 19.00h a l'Auditori, participaran tots els
alumnes de Cor del centre amb
acompanyament musical de totes les
especialitats instrumentals que es cursen al
Conservatori.

El Conservatori finalitza el curs amb audicions,
les tradicionals Nits al Convent i la cantata ‘La suite del mar’

text REDACCI 

CONTACTA:
twitter: @Elstafaners  

mail: veubenicarlo@gmail.com



compta amb majoria absoluta, una
altra cosa és bregar des de
l’oposició. Això, els grans polítics
com ella no s’ho mereixen.

Mentrestant a casa nostra...
I ací estem, a Benicarló, on els

ha passat el mateix a Mañá i els
seus perquè la gent... no ha volgut
estar al seu costat (no anava per ací
el seu eslògan?). Doncs apa, a la
banqueta de l’oposició, que també
va bé ser-hi de tant en tant. Ells i els
nous ciudadanos, que ja es
pensaven que serien el partit
frontissa i podrien governar juntets
o de la mà. El qué hay de lo mio
sembla que tampoc podrà ser. Clar,
com ja no tenim el millor alcalde,
segons resava aquella pancarta
penjada pel Surrac, com
l’enyoraran! I si no s’hagueren
presentat, deuen estar pensat, a la
millor ara...?  Doncs... serà que no.
En fi, perquè aneu fent boca,
compareu com podrà ser la
banqueta ser amb aquesta
antològica foto de Mundo a
l’oposició... en temps del doctor
José María Febrer. Quins temps!

Cuéntame cómo pasó
I ja tenim ací altra vegada la

possibilitat del bipartit, d’infaust
record per als de dalt atès que els
van traure del poder amb el que els
mateixos populars van qualificar
d’una mena de cop d’estat. A veure
què en diran ara... Òbviament una
cosa ben diferent del procediment
seguit per Zaplana per accedir a
l’alcaldia de Benidorm a l’origen de
la seua carrera, del conegut
tamayazo i del que ara preconitza la
comtessa Esperanza Aguirre per
evitar que Manuela Carmena
esdevinga alcaldessa de Madrid,
totes tres pràctiques
impecablement democràtiques.
Clar, tot i que el mal record primer
ho va ser pel mateix PSOE quan el
llavors Bloc va pactar... primer amb
els primers. Quina cantada va ser
aquella! Deien els bloqueros,
(alguns dels que ho van propiciar

encara hi deuen ser, no?), que ho
van fer per assumir tasques de
govern i per la governabilitat de
Benicarló. Home, a la vista de les
regidories que els van tocar... En fi,
per bajanades que no siga i tant de
bo que ara, xafant de peus a terra,
facen les coses com cal des d’un
principi i tenim un govern decent,
progressista (no és diu així?) i
durador.

La política pren volada
De tota manera, com ens agrada

en aquest poble això d’alçar
polèmiques estèrils amb les
banderetes. Que si la blavera, que
si la quadribarrada, que si

l’estelada... si cadascú ho tenim
clar, no cal retroalimentar
contínuament la polèmica triant el
vestidet davant l’espill. I és que una
foto innocent, o no, amb dos
estelades i una quadribarrada, amb
la joventut del qui entra per primera
vegada a un ajuntament, i un
comentari fora de lloc, “som els
putos amos” (està clar que els havia
pujat el cava al meló), són
susceptibles de provocar un xicotet
terratrèmol mediàtic. A nosaltres ja
ens va bé... però tal volta no calia,
no? A veure si el bo de Ximo Bueno
hi posa una mica de coneixement i
fa que tots aquests nous regidors es
dediquen al que han de fer i deixen

ve de la p gina anterior
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ELS VIDEOS

Seguim amb la campanya però, tranquils, este serà el
penúltim número de La Veu signat pel tan aclamat com
criticat Elector. Sí, amics i amigues, un sap quan el temps
de criticar ha passat, quan cal buscar un nou pseudònim,
o una nova revista… Qui sap.

Després de veure publicat l’anterior article em va parèixer
molt lleig no haver comentat res d’allò que de veritat fa
campanya, allò que un veu i diu: tenen el meu vot. Sí, amigues
i amics, parlem  del espots de campanya, de direcció
impecable uns, dignes de canal de “teletienda” altres. A
continuació, una xicoteta (però sempre rigorosa) sinopsi sobre
els espots dels partits que han jugat amb el setè art a
Benicarló.

· PSOE: Impecable, basat en “selfies”, mostra una mestra
compromesa amb el poble, amb l’aparició estel·lar d’actors de
nivell com José Luís Rodríguez Zapatero, sensacional, i Ximo
(perruquí) Puig.  **** de 5 

Gènere: Biogràfic 
· PP: Vistes al mar, segurament perquè des de l’altre sentit

es veien massa pedaços d’obra per acabar. Clímax emotiu
amb veu en off del protagonista, el candidat talla carxofes
mentre un anònim remena una paella… Mundo, potser?
Emocionant, apel·la al vot del cor.  *** de 5

Gènere: Drama
· Compromís-Esquerra: Benicarló està sumit en el caos,

descampats, runes i comerços abandonats, qui ens salvarà?
Muntatge acurat, digna direcció artística malgrat la veu en off
que recorda a la desapareguda veu d’anuncis de Castelló
Nord TV.                                                                *** de 5

Gènere: Thriller
·PIBEN: Es desmarquen clarament de Podemos usant la

paraula COMPROMÍS,  ben gran, només començar el vídeo,
d’introducció impactant, perd intensitat narrativa a mesura que
avança l’espot. ** de 5

Gènere: Aventures
· Canviem entre Tots: Que han vingut a trencar amb la vella

política ho sabem tots, i què hi ha més de vella política que fer
un espot de campanya. Xa home! Que quatre imatges
enganxades amb la música de Queen sempre queden bé.
* de 5

Gènere: Comèdia
· Ciudatans: No ho dic jo, ho diu el seu candidat a l’alcaldia.

Ambient bucòlic, digne de l’obra de Garcilaso de la Vega o del
mateix Marqués de Santillana. Diuen des del paradís que
tenen la fórmula del canvi, i que l’implementaran a través del
canvi.  * de 5

Gènere: Telefilm

ELS RESULTATS

Mireu estimats lectors-electors, si per una cosa s’ha
destacat aquest aficionat a la crítica fàcil que signa com a
Elector ha sigut per la completa imparcialitat a l’hora de
valorar tots els prolegòmens i detalls de la frenètica
campanya electoral cadufera, la més entretinguda dels
últims anys.

Després de fartar-vos amb les rigoroses anàlisis de
candidats, cartells i vídeos només queda per analitzar de
forma més que seriosa, com sempre, els definitius resultats a
les eleccions municipals d’este 2015. Anirem per partits:

·PSOE: 3380 vots, 7 regidors. Que guapa i que bé s'explica
esta xica, una gran mestra, sense dubte. Tot i que va néixer a
Vinaròs prompte va trobar l’amor en este meravellós poble
que ara governarà (si tot acaba com pareix)

·PP: 3080 vots, 7 regidors. Xà(ro) tu! Quina llàstima, a
soletes els han faltat 300 vots per a tornar a guanyar... Una
pena!

·COMPROMÍS-ESQUERRA: 1840 vots, 4 regidors. La
sorpresa, han obtingut el doble de representació que en 2011
(fins ací el rigor). Van presentar-se a l’ajuntament banderes
que onegen amb freqüència a l’altra banda del Sènia i
preautonòmiques, sense blau! Seran agosarats... Gràcies al
Cristo no va passar res, perquè després parle el senyor
Barberà de trossos de fusta

·CIUDATANS: 1474 vots, 3 regidors. L’altra sorpresa. Cert
veí pròxim al partit, al qual mantindrem en l’anonimat o a tot
cas gastarem un nom en clau com pot ser... Fonsa,
assegurava feia mesos que s'arribaria als 3000 vots. Doncs
bé, pareix que va ser el mateix que va comptar la gent que hi
havia al Magatzem de la Mar fa unes setmanes (repassar La
Veu 983).

·PIBEN: 361 vots, 0 regidors. Quan en lloc de fer campanya
et dediques a creuar dards enverinats amb una altra formació
de la que parlarem després..., passa el que passa.

·DEMOCRÀCIA NACIONAL: 351 vots, 0 regidors. Dèiem
que als populars només els han faltat tres-cents vots per a
guanyar, on estan? No ho sé, ho he escrit ací perquè descobrir
tres-cents cinquanta-un com a mínim franquistes a Benicarló
m’ha deixat sense paraules. En comptava més. 

·CET: 342 vots, 0 regidors. Pareix que caldrà provar sort en
una quarta formació i este xic sí que sap parlar... Jo d’ell
m’arrimava al PP, per provar...

·ESQUERRA UNIDA: 230 vots, 0 regidors. Potser el dia
que el candidat aprenga a parlar valencià (potser), arribe a la
meritòria barrera del 5%. Dues opcions, aprendre durant els
quatre anys pròxims o canviar de cap de llista -jajaja, era
broma.

COSES DE CAMPANYA: L’ALTRA CAMPANYA (i II)

text ELECTOR
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OPINIÓ

Ara els toca a elles
Diuen que quan el vaixell

s’enfonsa les rates són les primeres
en sortir. Doncs, segons tenim
entès, pel Túria ja han començat a
surar taulons i més taulons per
damunt la merda, amb un nou
espècimen de rosegador de grans
dimensions, amb el rat penat i la
blavera marcats a l’esquena, que
està buscant nou cau pels seus
marges. Les de sempre, les que
tenen bigotis llargs, les de les
clavegueres, estan en peu de guerra
davant aquest assalt i atropellament
i ja han dit que sortiran en
manifestació per a reivindicar el
seus drets merdosos. Que ara que
els que sempre es manifestaven
han aconseguit entrar a manar una
miqueta i previsiblement es podrà
circular millor pel cal i casal, ara els
toca manifestar-se a elles.

I si no us creieu el que diem, ací
us en fem cinc cèntims, amb imatge
inclosa, de la darrera manifestació
que van fer, a les rates ens referim,
a les de veritat, on podeu comprovar
com estan d’emprenyades pel fet
que se les compare amb aquest nou
espècimen de rosegador
encorbatat. Podíem estar davant
d’una mena d’involució de les
espècies... que Darwin no va tenir
en compte? O, fins i tot, l’excepció

que confirma la regla? Ja ens veiem
la llera del riu Túria inundada de
biòlegs, antropòlegs, fisiòlegs,
microbiòlegs... i tots els òlegs que se
us puguen ocórrer investigant la
nova espècie en l’antic llit del riu.

Plans de futur
Osti, que aquesta sí que ens

afecta a tots el que anem fent
lletretes per aquesta casa. Hem
sentit que els manaires de la casa,
d’aquesta casa, volen tocar el dos.
Segons tenim entès la carta de
l’altra dia de la senyora Garcia va
arribar a les més altes instàncies i
va fer reflexionar a tots, als pocs,
que es van reunir per a debatre la
situació. Poc, o no res, ha
transcendit del que allí és va parlar.
Només alguns detalls que hem
pogut traure d’ací i d’allà, que
indiquen que si no hi ha una aposta

clara de col·laboració per part de
tota aquesta gent que és diu i parla
tant del valencià i en valencià (en la
intimitat?), la cosa és que pinten
bastos. De tota manera, corre també
el rumor que l’amo té un pla B. En fi,
que l’únic que podem fer és
divagar... i esperar arribar als 20
anys i al 1000 exemplars. Què no és
poc! Des d’ací, des de la nostra
paupèrrima tribuna, des de la qual
dubtem molt que siga atès cap
suggeriment, proposem la
professionalització de la revista (?).
És a dir, deixar-la en mans de
professionals i deixar també de fingir
ser periodistes. Ara estem a punt, no
siga que la fi de la civilització
occidental que ens ha pronosticat el
PP madrileny ens agarre  pensant
com omplim una altra pàgina de
deslligos. No seria seriós. 

La fi d’una era
I ara per fi anem a dedicar els

nostres comentaris al que ha estat, i
és encara, la notícia de la setmana,
de l’any: Adéu a Rita la cantaora.
Qué hostia!, Que hostia! Així de
contundent s’expressava l’encara
alcaldessa de València. Doncs, sí. I
la cosa es va celebrar obertament
com ja deveu saber amb un brindis
popular amb gintònics a la plaça de
l’Ajuntament de la ciutat al qual es
van presentar milers de persones
que ja s’havien interessat per
l’empadronament a Vancouver si
Barberá continuava a l’alcaldia.
L’acte es va convocar
espontàniament a través de les
xarxes socials amb el nom de la
desperrita i ha generat centenars de
fotografies i vídeos manipulats que
ja constitueixen un nou gènere
audiovisual. Possiblement quan
aparega aquest número de La Veu
la que es va creure alcaldessa
perpètua haurà anunciat ja que
plega -Alberto ja li ha passat davant-
, que ella no es veu a l’oposició... Ni
nosaltres tampoc. La veritat és que
és molt fàcil governar i omplir-se la
boca de grans sentències quan un

text LA COLLA DE TAFANERS

No es pense que avui li escriuré una epístola monogràfica
sobre els resultats de les passades eleccions municipals i
autonòmiques (o podem dir nacionals ja?). N'he quedat tan tip,
n'estic tan unflat que ja no em queda alé per a dir res que no
s'haja comentat no ja només als mitjans de comunicació sinó
també, ai Déu, a les xarxes socials. 

Permeta'm, això sí, que faça una breu reflexió sobre «l'ús»
que s'ha fet i es fa per una part de la classe política i uns
quants espontanis que s'abraonen amb entusiasme sobre
l'infinit camp que deixa obert Internet. Hem arribat a extrems
de paroxisme i de ridícul. Puc dir-ho amb majúscules?
RIDÍCUL. Més d'un hauria de fer una cura intensiva de tant de
prémer els botonets del mòbil, que l'abús es veu que pot portar
no sé quina mena de contractures al dit polze. Tant de bo els
pegara una bona enrampada de tant en tant. 

És curiós (no tinc cap adjectiu millor?) això del whatsapp i
del facebook. Té la immediatesa de les converses cara a cara
(un inconvenient, no tens temps a pensar què dius) i la
«protecció» de poder dir les coses sense mirar als ulls del teus
o teus interlocutors. Coses de xiquets, vaja. Sé que sonarà
malament i fins i tot una mica masclista, però que hòmens
grans i grossos com a cadafals, que ja s'afaiten des de fa
anys, es dediquen a pràctiques pròpies d'adolescents em
sembla prou tirant a..., a..., sí, és que la paraula és ridícul; no
n'hi ha cap de millor. Des d'ací els ofereixo a tots aquests
activistes de la xarxa dos possibilitats serioses per dirimir les
seues disputes d'una forma seriosa, honorable, decent i que
no faça riure. Una, que queden tots els implicats a un bar o
taverna, es prenguen un café o una til·la, i mirant-se als ulls,

civilitzadament, com a persones adultes i formades, es diuen
a la cara raonant (i així serà sense les patètiques faltes
d'ortografia que fan) tot el que vulguen sobre coses humanes
i divines. I si no són capaços d'actuar així, que vagen a
l'especialista corresponent. L'altra possibilitat passaria perquè
feren com s'ha fet sempre. Amb tranquil·litat, amb tot el temps
que calga, s'escriuen. Però s'escriuen de veritat. A través dels
mitjans de comunicació si és que tenen afanys exhibicionistes.
Els lectors els prendrien per persones serioses i formals que
donen arguments de pes a coses que mereixen ser tractades
amb arguments de pes. O fins i tot podrien escriure's cartes a
través del servei de correus; unes cartes reflexives, raonades,
i que permetrien aquell toc d'intimisme i, per tant, d'humanitat
que ens diferencia de la resta d'éssers vius (inclosos
naturalment els del regne vegetal). Deixen tots, per caritat
cristiana, de fer riure al poble i de fer-nos avergonyir. 

I encara una última reflexió adreçada tant als guanyadors
com als perdedors de les votades de la setmana passada. El
poble l'hem tingut i el tindrem en mans de persones adultes,
no? No saber perdre i no saber guanyar és de criatures. Qui
perd sol tindre la pell molt fina; com deien els vells, «qui perd
té dret hasta a plorà». Però no a faltar i no a fer el pacai donant
la culpa de la seua derrota a tots els altres. I qui guanye ha de
tindre la personalitat de no furgar més en les ferides d'aquell
que estiga passant-ho malament. 

Jo no vull posar basa, però... ai!, m'escandalitza més una
bandera espanyola amb l'escut preconstitucional (quina gràcia
que els fa a alguns, eh?) que una estelada. I hasta aquí puedo
leer. 

Com em ve passant darrerament, ja veu, senyora Garcia, li
parlo de tot llevat del que li hauria de parlar. 

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

text EL LECTOR



Panissola 1: a tots dos partits, Compromís i PP, per atiar vells fantasmes, que no venen al cas, amb la foto de les
estelades davant l’ajuntament, amb la frase corresponent, i la del muntatge del cartell del circ com a resposta. Si uns
demostren poc seny, tenint en compte que representen a moltes sensibilitats d’esquerres nacionalistes, els altres, sens

dubte, encara molt menys, representant a una dreta cavernícola que utilitza qualsevol argument, el de les banderes n’és un més, per desviar
l’atenció de la seu gran derrota electoral i del sentit de la democràcia tan particular que tenen, quan alguns no combreguen amb la seua idea
d’Espanya. La llibertat d’expressió és un bé massa preuat per ficar-li portes.

Panissola 2: a l’alcade en funcions Marcelino, per no tenir clar que ell, com alcalde de tots els benicarlandos, encara, i precisem, de tots,
no pot ser partícip del menyspreu a la resta de ciutadans a través de les xarxes socials, amb els seus comentaris fora de lloc, per no “agradar-
li” les estelades (no l’hem vist mai criticar les de la gallina preconstitucional que més d’una vegada han corregut pel nostre poble... sense cap
escàndol). Per sort, tot i que a alguns no el hi puga agradar certes manifestacions contràries al seu pensament únic, la llibertat d’expressió
encara no s’ha derogat. Tot i que a alguns ja els agradaria.

M I S C E L · L À N I A

ASSOSSEGEM-NOS, PER FAVOR
Era sens dubte, una de les preguntes de la nit electoral.

Què haguera passat si Compromís haguera fet les coses
d’una altra manera, anant pel seu compte, i no haguera
perdut el vot d'alguns dels seus habituals fidels que no han
entés el pacte electoral? Perquè no ens enganyem, encara
que les urnes semblen dir el contrari, la sagnia de vots,
tenint en compte el sostre electoral d’abans de les dos
davallades electorals anteriors, ha estat important. No tots
han estat d'acord amb el pacte amb Esquerra Republicana.
Tot i així, la jugada, certament, els ha eixit bé. De fet, han
aconseguit duplicar els regidors que tenien a l'ajuntament,
acostant-se als mítics cinc que el Bloc va arribar a tenir en
el seu moment, per la conjuntura de l’augment de població
que va fer passar el nostre ajuntament de 17 a 21 regidors. 

Independentment d’aquestes qüestions, els guanyadors,
no obstant això, van ser els socialistes, malgrat que tan sols
van augmentar en 370 vots respecte a les últimes
municipals. Suficients perquè, amb la fragmentació del vot,
es convertiren en la força més votada de la nit, contra tot
pronòstic. La davallada  dels populars va ser més gran del
que creien. Ni les pitjors previsions pintaven un escenari tan
cru. Ni explicacions raonables. I és que poc poden dir, o
tampoc no saben, els que no han sabut dirigir la ciutat durant
els últims quatre anys. Els ciutadans s'han fartat de les
promeses sense complir dels populars. I de programes
fantasmes. I de moltes més coses. 

Ciudadanos es colava en la intensa nit electoral. Veurem
què són capaços de fer en el saló de plens. Perquè ací ja no
val que tots som amics. A la casa gran, és on ixen les
veritables cares. El repartiment de vots per la cua castigava
als pseudopodemos, fragmentats en dos a Benicarló,
després de les diverses picabaralles internes. Els draps
bruts es renten a casa. Així no es pot aspirar a l'Ajuntament.
Ni a una butaca de regidor. I el poble ho ha castigat. De fet,

si hagueren sumat, en aquest moment, un dels seus
representants segurament tindria l'acta de regidor. 

Doncs bé. El panorama és, a priori, fàcil de dirimir. Xaro
Miralles intentarà governar en majoria pactant amb
Compromís-ERPV. Falta per saber les contraprestacions
que aquests demanaran a canvi. Sempre li queda en
qualsevol cas, un govern en minoria. I esperar a veure què
passa amb la Generalitat Valenciana. Si finalment és el
socialista Ximo Puig qui assumeix la presidència, Miralles té
fàcil la solució a Benicarló. Però si és la combativa Oltra qui
és investida com a presidenta, s'haurien de replantejar el
govern municipal perquè tal vegada ací estiga la clau del
pacte. 

Per cert, a Miralles, l'oposició que li queda després del
pas per les urnes poca guerra li donarà. Ni un sol nom que
destaque sobre els altres com a polític combatiu. Llevat que
els nous fitxatges populars es revelen com els polítics de la
dècada! Des de La Veu ens atrevim a aventurar que aquesta
serà una legislatura tranquil•la, farcida de pactes puntuals,
que permetran un govern de consens entre les diferents
forces polítiques.

La curiositat de la nit electoral, per dir-ho d’una manera
planera, a més de les sorpreses a l'escrutini, va ser una foto
penjada al facebook pels membres de la candidatura
Compromis-ERPV, feta a la porta de l'ajuntament de
Benicarló portant estelades. A més, una frase gens
afortunada, “Som els putos amos”. No van tardar les xarxes
socials a fer córrer rius de comentaris de tota mena.  

S'ha de saber guanyar i perdre. I controlar l'eufòria i la
ràbia. Si qui ens ha de governar pensa que la millor manera
de començar és fent-se fotos que previsiblement poden
portar una polèmica que no duu enlloc no anem bé. I si qui
ens ha governat -i encara ens governa- es posa a picar fava
per les xarxes socials per coses com aquestes és que
realment hem anat molt malament. 

La pregunta és: a poques hores d'assolir quatre cadires al
saló de plens, pagava la pena? Calia?
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estelades davant l’ajuntament, amb la frase corresponent, i la del muntatge del cartell del circ com a resposta. Si uns
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dubte, encara molt menys, representant a una dreta cavernícola que utilitza qualsevol argument, el de les banderes n’és un més, per desviar
l’atenció de la seu gran derrota electoral i del sentit de la democràcia tan particular que tenen, quan alguns no combreguen amb la seua idea
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no pot ser partícip del menyspreu a la resta de ciutadans a través de les xarxes socials, amb els seus comentaris fora de lloc, per no “agradar-
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encara no s’ha derogat. Tot i que a alguns ja els agradaria.
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Què haguera passat si Compromís haguera fet les coses
d’una altra manera, anant pel seu compte, i no haguera
perdut el vot d'alguns dels seus habituals fidels que no han
entés el pacte electoral? Perquè no ens enganyem, encara
que les urnes semblen dir el contrari, la sagnia de vots,
tenint en compte el sostre electoral d’abans de les dos
davallades electorals anteriors, ha estat important. No tots
han estat d'acord amb el pacte amb Esquerra Republicana.
Tot i així, la jugada, certament, els ha eixit bé. De fet, han
aconseguit duplicar els regidors que tenien a l'ajuntament,
acostant-se als mítics cinc que el Bloc va arribar a tenir en
el seu moment, per la conjuntura de l’augment de població
que va fer passar el nostre ajuntament de 17 a 21 regidors. 

Independentment d’aquestes qüestions, els guanyadors,
no obstant això, van ser els socialistes, malgrat que tan sols
van augmentar en 370 vots respecte a les últimes
municipals. Suficients perquè, amb la fragmentació del vot,
es convertiren en la força més votada de la nit, contra tot
pronòstic. La davallada  dels populars va ser més gran del
que creien. Ni les pitjors previsions pintaven un escenari tan
cru. Ni explicacions raonables. I és que poc poden dir, o
tampoc no saben, els que no han sabut dirigir la ciutat durant
els últims quatre anys. Els ciutadans s'han fartat de les
promeses sense complir dels populars. I de programes
fantasmes. I de moltes més coses. 

Ciudadanos es colava en la intensa nit electoral. Veurem
què són capaços de fer en el saló de plens. Perquè ací ja no
val que tots som amics. A la casa gran, és on ixen les
veritables cares. El repartiment de vots per la cua castigava
als pseudopodemos, fragmentats en dos a Benicarló,
després de les diverses picabaralles internes. Els draps
bruts es renten a casa. Així no es pot aspirar a l'Ajuntament.
Ni a una butaca de regidor. I el poble ho ha castigat. De fet,

si hagueren sumat, en aquest moment, un dels seus
representants segurament tindria l'acta de regidor. 

Doncs bé. El panorama és, a priori, fàcil de dirimir. Xaro
Miralles intentarà governar en majoria pactant amb
Compromís-ERPV. Falta per saber les contraprestacions
que aquests demanaran a canvi. Sempre li queda en
qualsevol cas, un govern en minoria. I esperar a veure què
passa amb la Generalitat Valenciana. Si finalment és el
socialista Ximo Puig qui assumeix la presidència, Miralles té
fàcil la solució a Benicarló. Però si és la combativa Oltra qui
és investida com a presidenta, s'haurien de replantejar el
govern municipal perquè tal vegada ací estiga la clau del
pacte. 

Per cert, a Miralles, l'oposició que li queda després del
pas per les urnes poca guerra li donarà. Ni un sol nom que
destaque sobre els altres com a polític combatiu. Llevat que
els nous fitxatges populars es revelen com els polítics de la
dècada! Des de La Veu ens atrevim a aventurar que aquesta
serà una legislatura tranquil•la, farcida de pactes puntuals,
que permetran un govern de consens entre les diferents
forces polítiques.

La curiositat de la nit electoral, per dir-ho d’una manera
planera, a més de les sorpreses a l'escrutini, va ser una foto
penjada al facebook pels membres de la candidatura
Compromis-ERPV, feta a la porta de l'ajuntament de
Benicarló portant estelades. A més, una frase gens
afortunada, “Som els putos amos”. No van tardar les xarxes
socials a fer córrer rius de comentaris de tota mena.  

S'ha de saber guanyar i perdre. I controlar l'eufòria i la
ràbia. Si qui ens ha de governar pensa que la millor manera
de començar és fent-se fotos que previsiblement poden
portar una polèmica que no duu enlloc no anem bé. I si qui
ens ha governat -i encara ens governa- es posa a picar fava
per les xarxes socials per coses com aquestes és que
realment hem anat molt malament. 

La pregunta és: a poques hores d'assolir quatre cadires al
saló de plens, pagava la pena? Calia?
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Ara els toca a elles
Diuen que quan el vaixell

s’enfonsa les rates són les primeres
en sortir. Doncs, segons tenim
entès, pel Túria ja han començat a
surar taulons i més taulons per
damunt la merda, amb un nou
espècimen de rosegador de grans
dimensions, amb el rat penat i la
blavera marcats a l’esquena, que
està buscant nou cau pels seus
marges. Les de sempre, les que
tenen bigotis llargs, les de les
clavegueres, estan en peu de guerra
davant aquest assalt i atropellament
i ja han dit que sortiran en
manifestació per a reivindicar el
seus drets merdosos. Que ara que
els que sempre es manifestaven
han aconseguit entrar a manar una
miqueta i previsiblement es podrà
circular millor pel cal i casal, ara els
toca manifestar-se a elles.

I si no us creieu el que diem, ací
us en fem cinc cèntims, amb imatge
inclosa, de la darrera manifestació
que van fer, a les rates ens referim,
a les de veritat, on podeu comprovar
com estan d’emprenyades pel fet
que se les compare amb aquest nou
espècimen de rosegador
encorbatat. Podíem estar davant
d’una mena d’involució de les
espècies... que Darwin no va tenir
en compte? O, fins i tot, l’excepció

que confirma la regla? Ja ens veiem
la llera del riu Túria inundada de
biòlegs, antropòlegs, fisiòlegs,
microbiòlegs... i tots els òlegs que se
us puguen ocórrer investigant la
nova espècie en l’antic llit del riu.

Plans de futur
Osti, que aquesta sí que ens

afecta a tots el que anem fent
lletretes per aquesta casa. Hem
sentit que els manaires de la casa,
d’aquesta casa, volen tocar el dos.
Segons tenim entès la carta de
l’altra dia de la senyora Garcia va
arribar a les més altes instàncies i
va fer reflexionar a tots, als pocs,
que es van reunir per a debatre la
situació. Poc, o no res, ha
transcendit del que allí és va parlar.
Només alguns detalls que hem
pogut traure d’ací i d’allà, que
indiquen que si no hi ha una aposta

clara de col·laboració per part de
tota aquesta gent que és diu i parla
tant del valencià i en valencià (en la
intimitat?), la cosa és que pinten
bastos. De tota manera, corre també
el rumor que l’amo té un pla B. En fi,
que l’únic que podem fer és
divagar... i esperar arribar als 20
anys i al 1000 exemplars. Què no és
poc! Des d’ací, des de la nostra
paupèrrima tribuna, des de la qual
dubtem molt que siga atès cap
suggeriment, proposem la
professionalització de la revista (?).
És a dir, deixar-la en mans de
professionals i deixar també de fingir
ser periodistes. Ara estem a punt, no
siga que la fi de la civilització
occidental que ens ha pronosticat el
PP madrileny ens agarre  pensant
com omplim una altra pàgina de
deslligos. No seria seriós. 

La fi d’una era
I ara per fi anem a dedicar els

nostres comentaris al que ha estat, i
és encara, la notícia de la setmana,
de l’any: Adéu a Rita la cantaora.
Qué hostia!, Que hostia! Així de
contundent s’expressava l’encara
alcaldessa de València. Doncs, sí. I
la cosa es va celebrar obertament
com ja deveu saber amb un brindis
popular amb gintònics a la plaça de
l’Ajuntament de la ciutat al qual es
van presentar milers de persones
que ja s’havien interessat per
l’empadronament a Vancouver si
Barberá continuava a l’alcaldia.
L’acte es va convocar
espontàniament a través de les
xarxes socials amb el nom de la
desperrita i ha generat centenars de
fotografies i vídeos manipulats que
ja constitueixen un nou gènere
audiovisual. Possiblement quan
aparega aquest número de La Veu
la que es va creure alcaldessa
perpètua haurà anunciat ja que
plega -Alberto ja li ha passat davant-
, que ella no es veu a l’oposició... Ni
nosaltres tampoc. La veritat és que
és molt fàcil governar i omplir-se la
boca de grans sentències quan un

text LA COLLA DE TAFANERS

No es pense que avui li escriuré una epístola monogràfica
sobre els resultats de les passades eleccions municipals i
autonòmiques (o podem dir nacionals ja?). N'he quedat tan tip,
n'estic tan unflat que ja no em queda alé per a dir res que no
s'haja comentat no ja només als mitjans de comunicació sinó
també, ai Déu, a les xarxes socials. 

Permeta'm, això sí, que faça una breu reflexió sobre «l'ús»
que s'ha fet i es fa per una part de la classe política i uns
quants espontanis que s'abraonen amb entusiasme sobre
l'infinit camp que deixa obert Internet. Hem arribat a extrems
de paroxisme i de ridícul. Puc dir-ho amb majúscules?
RIDÍCUL. Més d'un hauria de fer una cura intensiva de tant de
prémer els botonets del mòbil, que l'abús es veu que pot portar
no sé quina mena de contractures al dit polze. Tant de bo els
pegara una bona enrampada de tant en tant. 

És curiós (no tinc cap adjectiu millor?) això del whatsapp i
del facebook. Té la immediatesa de les converses cara a cara
(un inconvenient, no tens temps a pensar què dius) i la
«protecció» de poder dir les coses sense mirar als ulls del teus
o teus interlocutors. Coses de xiquets, vaja. Sé que sonarà
malament i fins i tot una mica masclista, però que hòmens
grans i grossos com a cadafals, que ja s'afaiten des de fa
anys, es dediquen a pràctiques pròpies d'adolescents em
sembla prou tirant a..., a..., sí, és que la paraula és ridícul; no
n'hi ha cap de millor. Des d'ací els ofereixo a tots aquests
activistes de la xarxa dos possibilitats serioses per dirimir les
seues disputes d'una forma seriosa, honorable, decent i que
no faça riure. Una, que queden tots els implicats a un bar o
taverna, es prenguen un café o una til·la, i mirant-se als ulls,

civilitzadament, com a persones adultes i formades, es diuen
a la cara raonant (i així serà sense les patètiques faltes
d'ortografia que fan) tot el que vulguen sobre coses humanes
i divines. I si no són capaços d'actuar així, que vagen a
l'especialista corresponent. L'altra possibilitat passaria perquè
feren com s'ha fet sempre. Amb tranquil·litat, amb tot el temps
que calga, s'escriuen. Però s'escriuen de veritat. A través dels
mitjans de comunicació si és que tenen afanys exhibicionistes.
Els lectors els prendrien per persones serioses i formals que
donen arguments de pes a coses que mereixen ser tractades
amb arguments de pes. O fins i tot podrien escriure's cartes a
través del servei de correus; unes cartes reflexives, raonades,
i que permetrien aquell toc d'intimisme i, per tant, d'humanitat
que ens diferencia de la resta d'éssers vius (inclosos
naturalment els del regne vegetal). Deixen tots, per caritat
cristiana, de fer riure al poble i de fer-nos avergonyir. 

I encara una última reflexió adreçada tant als guanyadors
com als perdedors de les votades de la setmana passada. El
poble l'hem tingut i el tindrem en mans de persones adultes,
no? No saber perdre i no saber guanyar és de criatures. Qui
perd sol tindre la pell molt fina; com deien els vells, «qui perd
té dret hasta a plorà». Però no a faltar i no a fer el pacai donant
la culpa de la seua derrota a tots els altres. I qui guanye ha de
tindre la personalitat de no furgar més en les ferides d'aquell
que estiga passant-ho malament. 

Jo no vull posar basa, però... ai!, m'escandalitza més una
bandera espanyola amb l'escut preconstitucional (quina gràcia
que els fa a alguns, eh?) que una estelada. I hasta aquí puedo
leer. 

Com em ve passant darrerament, ja veu, senyora Garcia, li
parlo de tot llevat del que li hauria de parlar. 

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

text EL LECTOR



compta amb majoria absoluta, una
altra cosa és bregar des de
l’oposició. Això, els grans polítics
com ella no s’ho mereixen.

Mentrestant a casa nostra...
I ací estem, a Benicarló, on els

ha passat el mateix a Mañá i els
seus perquè la gent... no ha volgut
estar al seu costat (no anava per ací
el seu eslògan?). Doncs apa, a la
banqueta de l’oposició, que també
va bé ser-hi de tant en tant. Ells i els
nous ciudadanos, que ja es
pensaven que serien el partit
frontissa i podrien governar juntets
o de la mà. El qué hay de lo mio
sembla que tampoc podrà ser. Clar,
com ja no tenim el millor alcalde,
segons resava aquella pancarta
penjada pel Surrac, com
l’enyoraran! I si no s’hagueren
presentat, deuen estar pensat, a la
millor ara...?  Doncs... serà que no.
En fi, perquè aneu fent boca,
compareu com podrà ser la
banqueta ser amb aquesta
antològica foto de Mundo a
l’oposició... en temps del doctor
José María Febrer. Quins temps!

Cuéntame cómo pasó
I ja tenim ací altra vegada la

possibilitat del bipartit, d’infaust
record per als de dalt atès que els
van traure del poder amb el que els
mateixos populars van qualificar
d’una mena de cop d’estat. A veure
què en diran ara... Òbviament una
cosa ben diferent del procediment
seguit per Zaplana per accedir a
l’alcaldia de Benidorm a l’origen de
la seua carrera, del conegut
tamayazo i del que ara preconitza la
comtessa Esperanza Aguirre per
evitar que Manuela Carmena
esdevinga alcaldessa de Madrid,
totes tres pràctiques
impecablement democràtiques.
Clar, tot i que el mal record primer
ho va ser pel mateix PSOE quan el
llavors Bloc va pactar... primer amb
els primers. Quina cantada va ser
aquella! Deien els bloqueros,
(alguns dels que ho van propiciar

encara hi deuen ser, no?), que ho
van fer per assumir tasques de
govern i per la governabilitat de
Benicarló. Home, a la vista de les
regidories que els van tocar... En fi,
per bajanades que no siga i tant de
bo que ara, xafant de peus a terra,
facen les coses com cal des d’un
principi i tenim un govern decent,
progressista (no és diu així?) i
durador.

La política pren volada
De tota manera, com ens agrada

en aquest poble això d’alçar
polèmiques estèrils amb les
banderetes. Que si la blavera, que
si la quadribarrada, que si

l’estelada... si cadascú ho tenim
clar, no cal retroalimentar
contínuament la polèmica triant el
vestidet davant l’espill. I és que una
foto innocent, o no, amb dos
estelades i una quadribarrada, amb
la joventut del qui entra per primera
vegada a un ajuntament, i un
comentari fora de lloc, “som els
putos amos” (està clar que els havia
pujat el cava al meló), són
susceptibles de provocar un xicotet
terratrèmol mediàtic. A nosaltres ja
ens va bé... però tal volta no calia,
no? A veure si el bo de Ximo Bueno
hi posa una mica de coneixement i
fa que tots aquests nous regidors es
dediquen al que han de fer i deixen

ve de la p gina anterior
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ELS VIDEOS

Seguim amb la campanya però, tranquils, este serà el
penúltim número de La Veu signat pel tan aclamat com
criticat Elector. Sí, amics i amigues, un sap quan el temps
de criticar ha passat, quan cal buscar un nou pseudònim,
o una nova revista… Qui sap.

Després de veure publicat l’anterior article em va parèixer
molt lleig no haver comentat res d’allò que de veritat fa
campanya, allò que un veu i diu: tenen el meu vot. Sí, amigues
i amics, parlem  del espots de campanya, de direcció
impecable uns, dignes de canal de “teletienda” altres. A
continuació, una xicoteta (però sempre rigorosa) sinopsi sobre
els espots dels partits que han jugat amb el setè art a
Benicarló.

· PSOE: Impecable, basat en “selfies”, mostra una mestra
compromesa amb el poble, amb l’aparició estel·lar d’actors de
nivell com José Luís Rodríguez Zapatero, sensacional, i Ximo
(perruquí) Puig.  **** de 5 

Gènere: Biogràfic 
· PP: Vistes al mar, segurament perquè des de l’altre sentit

es veien massa pedaços d’obra per acabar. Clímax emotiu
amb veu en off del protagonista, el candidat talla carxofes
mentre un anònim remena una paella… Mundo, potser?
Emocionant, apel·la al vot del cor.  *** de 5

Gènere: Drama
· Compromís-Esquerra: Benicarló està sumit en el caos,

descampats, runes i comerços abandonats, qui ens salvarà?
Muntatge acurat, digna direcció artística malgrat la veu en off
que recorda a la desapareguda veu d’anuncis de Castelló
Nord TV.                                                                *** de 5

Gènere: Thriller
·PIBEN: Es desmarquen clarament de Podemos usant la

paraula COMPROMÍS,  ben gran, només començar el vídeo,
d’introducció impactant, perd intensitat narrativa a mesura que
avança l’espot. ** de 5

Gènere: Aventures
· Canviem entre Tots: Que han vingut a trencar amb la vella

política ho sabem tots, i què hi ha més de vella política que fer
un espot de campanya. Xa home! Que quatre imatges
enganxades amb la música de Queen sempre queden bé.
* de 5

Gènere: Comèdia
· Ciudatans: No ho dic jo, ho diu el seu candidat a l’alcaldia.

Ambient bucòlic, digne de l’obra de Garcilaso de la Vega o del
mateix Marqués de Santillana. Diuen des del paradís que
tenen la fórmula del canvi, i que l’implementaran a través del
canvi.  * de 5

Gènere: Telefilm

ELS RESULTATS

Mireu estimats lectors-electors, si per una cosa s’ha
destacat aquest aficionat a la crítica fàcil que signa com a
Elector ha sigut per la completa imparcialitat a l’hora de
valorar tots els prolegòmens i detalls de la frenètica
campanya electoral cadufera, la més entretinguda dels
últims anys.

Després de fartar-vos amb les rigoroses anàlisis de
candidats, cartells i vídeos només queda per analitzar de
forma més que seriosa, com sempre, els definitius resultats a
les eleccions municipals d’este 2015. Anirem per partits:

·PSOE: 3380 vots, 7 regidors. Que guapa i que bé s'explica
esta xica, una gran mestra, sense dubte. Tot i que va néixer a
Vinaròs prompte va trobar l’amor en este meravellós poble
que ara governarà (si tot acaba com pareix)

·PP: 3080 vots, 7 regidors. Xà(ro) tu! Quina llàstima, a
soletes els han faltat 300 vots per a tornar a guanyar... Una
pena!

·COMPROMÍS-ESQUERRA: 1840 vots, 4 regidors. La
sorpresa, han obtingut el doble de representació que en 2011
(fins ací el rigor). Van presentar-se a l’ajuntament banderes
que onegen amb freqüència a l’altra banda del Sènia i
preautonòmiques, sense blau! Seran agosarats... Gràcies al
Cristo no va passar res, perquè després parle el senyor
Barberà de trossos de fusta

·CIUDATANS: 1474 vots, 3 regidors. L’altra sorpresa. Cert
veí pròxim al partit, al qual mantindrem en l’anonimat o a tot
cas gastarem un nom en clau com pot ser... Fonsa,
assegurava feia mesos que s'arribaria als 3000 vots. Doncs
bé, pareix que va ser el mateix que va comptar la gent que hi
havia al Magatzem de la Mar fa unes setmanes (repassar La
Veu 983).

·PIBEN: 361 vots, 0 regidors. Quan en lloc de fer campanya
et dediques a creuar dards enverinats amb una altra formació
de la que parlarem després..., passa el que passa.

·DEMOCRÀCIA NACIONAL: 351 vots, 0 regidors. Dèiem
que als populars només els han faltat tres-cents vots per a
guanyar, on estan? No ho sé, ho he escrit ací perquè descobrir
tres-cents cinquanta-un com a mínim franquistes a Benicarló
m’ha deixat sense paraules. En comptava més. 

·CET: 342 vots, 0 regidors. Pareix que caldrà provar sort en
una quarta formació i este xic sí que sap parlar... Jo d’ell
m’arrimava al PP, per provar...

·ESQUERRA UNIDA: 230 vots, 0 regidors. Potser el dia
que el candidat aprenga a parlar valencià (potser), arribe a la
meritòria barrera del 5%. Dues opcions, aprendre durant els
quatre anys pròxims o canviar de cap de llista -jajaja, era
broma.

COSES DE CAMPANYA: L’ALTRA CAMPANYA (i II)

text ELECTOR
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estar les banderetes. De moment,
d’una cosa estem segurs a la vista
de l’escrit de justificació que Marta
Escudero ha publicat a la xarxa: la
xica, de formació, en té de veritat.
Veieu si no, com el seu text contrafà
el parlament de Marc Antoni davant
el poble romà després de la mort de
Cèsar tal com ens el va deixar
Shakespeare, el mateix
paral·lelisme irònic, el mateix
tempo, la mateixa progressió genial
que recordem en la declamació de
Brando... Ja era hora! Si la cultura
arriba als parlaments dels nostres
representants, no tot està perdut!

I vola i vola...
I el que dèiem, embolica que fa

fort i de seguida, si als de l’esquerra
els ha faltat temps per muntar-la, no
han estat menys els de la dreta
cavernícola, o els més cavernícoles
de la dreta, que no és exactament el
mateix, muntant el cartell de la seua
pel·lícula. La veritat és que tenen
imaginació tot i que si uns pequen
de passerells, els altres... de mala
llet. El problema és que com no els
agrada La Veu, no en surten
beneficiats dels provats efectes
beneficiosos que té acreditats
aquest setmanari. Tot el contrari
que els compromesos que, havent
vist la llum a última hora van tirar el
carro pel pedregar i van sortir
tancant la darrer número. I així els
ha anat, no? Per cert, ens han dit
que al web de La Veu encara està
penjada la seua publi. Què n’hem
de dir? Home, posats a triar ens
agrada més l’estil d’Escudero, ens
va més la literatura que el circ a
nosaltres també. De fet, el gust amb
què s’ha dissenyat el cartellet fa tant
de mal als ulls com aquells bitllets
de loteria amb la imatge de Franco i
insígnies de la Falange etc. que fa
poc encara es podia comprar de
determinades mans per Benicarló.
Més val que es deixen de
badoqueries i batalletes fàtues uns i
altres i s’arromanguen pel bé de la
ciutat, que la faena no se
l’acabaran.

ve de la p gina anterior

Mem ria de La Veu de Benicarl ,
ja en Facebook!

El Conservatori Professional de
Música Mestre Feliu està preparant
els actes que posaran el punt i final al
curs lectiu. A banda de les audicions
de les especialitats que s'imparteixen
en el centre, s'oferiran les
tradicionals Nits a Convent al claustre
del Mucbe i s'estrenarà la cantata 'La
suite del mar', on es fusionaran
música i poesia.

Els alumnes i professors del Conservatori
Mestre Feliu estan ultimant els detalls del
programa de final de curs que començarà
aquesta setmana, dimecres i dijous, amb les
audicions ordinàries de les diferents
especialitats que s'imparteixen en el centre
(trompeta, clarinet, flauta, trombó, trompa i
cant, entre d'altres). A més, també estan
preparant una audició els integrants de
l'Ensemble de Percussió i la Brass Band del
Conservatori, que sempre ofereixen concerts
amb escenografia i moltes sorpreses
(dimecres 27 a les 18.00h a l'Auditori Pedro
Mercader). Els alumnes més menuts del
centre, els de primer i segon d'Ensenyaments
Elementals, també participaran de la
programació protagonitzant la representació
de la Cantata de la Tortuga. L'actuació serà
dijous 28 a les 19.00h a l'Auditori. I per
tancar la setmana, la Banda d'Ensenyaments

Elementals es desplaçarà dissabte a La Jana
per oferir un recital.

La setmana que ve, els dies 1 i 2 de juny
a les 22.00 hores, el Conservatori oferirà els
tradicionals concerts de cambra 'Les Nits al
Convent', al claustre del Centre Cultural
Convent de Sant Francesc, amb la novetat
que aquest any també actuarà l'Orquestra de
Cordes del Conservatori.

Dimecres 3 de juny a les 19.00h, a
l'Auditori Pedro Mercader, la Banda
d'Ensenyaments Professionals oferirà un
recital de solistes on els alumnes que

finalitzen els estudis de Grau Professional
podran mostrar tot el que han aprés al llarg
d'aquests anys de formació.

I per a tancar el curs, tindrà lloc la
representació de la Cantata 'La suite del mar',
on es fusionaran música i poesia a través
d'un fil conductor que serà la mar. En el
concert, que tindrà lloc dimecres 10 de juny
a les 19.00h a l'Auditori, participaran tots els
alumnes de Cor del centre amb
acompanyament musical de totes les
especialitats instrumentals que es cursen al
Conservatori.

El Conservatori finalitza el curs amb audicions,
les tradicionals Nits al Convent i la cantata ‘La suite del mar’

text REDACCI 

CONTACTA:
twitter: @Elstafaners  

mail: veubenicarlo@gmail.com
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Després de passada ja la nit electoral, i encara trasbalsats
pels inesperats resultats per a la majoria, el cos em demana
fer un anàlisi del perquè s'ha donat el canvi al meu poble. I
realment l'explicació no acaba de ser fàcil. Un bon amic
m'explicava un dia que Benicarló és un poble molt
conservador, tant que des del 1938 manen les dretes, amb un
curt període de quatre anys de govern socialista als 90 i dos
anys de pacte PSOE-Bloc al 2005-07. Això ens indica de la
importància d'aquestes eleccions, del canvi que suposa o ha
de suposar. Però anem a pams.

En primer lloc, cal saber qui han sigut els guanyadors. I per
a mi, hi ha dos noms propis: Xaro Miralles i Josep Manel
Barberà. Xaro ha encapçalat la llista més votada, més que el
PP, fet impensable fins i tot per ella mateixa. És la
guanyadora, més que el seu partit, que perd més de cinc
cents vots a les autonòmiques respecte a les municipals -3380
enfront a 2807-. Això vol dir que sí, molta gent vota al partit,
però un nombre important d'electors tria a les persones. I
Xaro, tot i tindre el hàndicap de ser vinarossenca -encara
pensem en estos termes-, ha convençut a la majoria.

El cas de Barberà és diferent. Ha utilitzat el joc de les
coalicions per entrar com a regidor al consistori benicarlando.
Estava en el seu dret, tot siga dit. Quan ERPV ha pactat en la
majoria de llocs amb Esquerra Unida, ell va aconseguir una
coalició amb Compromís que en teoria beneficiava als dos.
Però ha sigut així realment? A les municipals Compromís-
ERPV ha obtingut 1840 vots, mentre que a les autonòmiques
el grup Compromís, anant tot sol, 1883. Això tenint en compte
que, històricament, el Bloc ha obtingut sempre millors
resultats a les municipals que les autonòmiques. A les
eleccions del 2011, van ser 1169 vots per a l'ajuntament i 925
per a les Corts. És indubtable el tiró de Mònica Oltra -qui, per
cert, no ha visitat este poble durant la campanya-, però es pot
deduir que l'augment de vots no l'ha portat ERPV. O això
sembla.

Aquesta darrera reflexió ens porta a la segona part, la dels
no guanyadors. No cal dir que la caiguda del PP és
espectacular i inesperada, però no inexplicable. Han tingut els
mateixos vots tant a les municipals com a les autonòmiques,
la qual cosa ens pot fer entendre que aquí sí s'ha votat al
partit, i la persona no ha sabut convéncer a la gent. És
indubtable que Juan Antonio Mañá no té el carisma de
Marcelino Domingo, però ha pagat cara l'herència deixada.

El cas de Compromís és més complex. Fa quatre anys el
Bloc va tenir dos regidors, mentre que ara en són quatre. A
primera vista, semblen uns resultats molt bons. Però si tenim
en compte que Compromís ha triplicat els vots al País
Valencià i que a Benicarló apareixia amb ERPV, al final resulta
que la pujada podria haver estat més gran. Compte, això
només mirant les dades, sense interpretacions. I el Bloc,
majoritari a estes terres, només manté dos d'aquestos
regidors. Per fer-s'ho mirar.

Els Ciudadanos són un cas estrany. És molt difícil el que
han fet. En tan sols sis mesos han obtingut tres regidors, la
qual cosa és un èxit absolut... en qualsevol lloc excepte ací.
Perquè no tenen el que més desitjaven: capacitat de decisió.
Tres regidors a l'oposició, amb tota probabilitat, on s'hauran
d'esforçar per no confondre's amb el PP. El temps dirà.

Dels partits que han sorgit de Podemos, poca cosa podem
dir. Quan un comença barallat, molt difícil té per tirar avant. Al
poble del costat les coses les han fet d'una manera diferent i,
ves per on, probablement obtindran l'alcaldia. De la resta de
formacions, només expressar la necessitat de regeneració i la
preocupació.

Ah, i com a anàlisi final, dos apunts. Ara que estan de moda
les xarxes socials, la persona que ha fet un ús més raonable
d'elles ha estat la més votada. La resta de partits han utilitzat
el Facebook per barallar-se entre ells o desqualificar-se uns
als altres. A tots ells els pot haver costat vots. I per altra banda,
el PP igual s'ha equivocat per oblidar-se de la tradició dels
darrers vint-i-cinc anys, que diu que l'alcalde de Benicarló
abans ha hagut de ser president de falla. Sí, ja sé que Xaro no
ha sigut presidenta... però hi tallava el bacallà.

VALORACIÓ DE LES ELECCIONS

text QUICOBET

Ara fa dos mesos que el destí em tenia preparada la pitjor
experiència de la meva vida.

La meva filla Juli, el seu home, i els dos nets meus de 6 i 3
anys, anaven a agafar l'avió a Barcelona.

Havien treballat molt dura i intensament i passarien una
setmana a Eurodisney d'un temps que abans no havien pogut
gaudir per motius laborals.

Un camió que anava direcció València va creuar la mitjana
de l’autopista i es va entravessar davant d'ells provocant un
accident que hauria pogut tenir conseqüències molt tràgiques.

Desprès d'una llarga temporada a l'Hospital "Joan XXXIII"
de Tarragona, amb una meravellosa atenció, i cadascú en una

planta, ja estem de nou a casa i en unes condicions de
normalitat que els metges qualifiquen d'excepcionals .

Però el motiu d'aquesta carta és donar les gràcies de tot cor
a la gran quantitat de persones (família, amics, companys de
treball i d'activitats d'oci, coneguts, etc) que sé han patit amb
la meva família en el transcurs de tots estos dies.

L'intensa estima que ens han demostrat en forma de
trucades telefòniques, whasApps,  demanant informació per
tot tipus de mitjans ha estat intens i molt emocionant.

Ens hem sentit molt acompanyats i estimats !
M'agrada molt escriure però aquesta vegada no puc trobar

les paraules per dir-vos a tots que mai oblidarem el que heu
patit amb nosaltres i la força que cada dia ens enviàveu.

Moltíssimes gràcies de part de tota la família.

"Gràcies! Mil gràcies!"

text J LIA FEBRER

Alumnes del Centre Integrat Públic de Formació
Professional Benicarló, han estat seleccionats per gaudir
d'una beca de la Conselleria d'Educació de tres mesos de
durada, l'objecte de la qual és la realització de les
pràctiques formatives en un país europeu. 

Aquest curs, els afortunats han estat tots alumnes del
departament d'Hoteleria i Turisme: Elisa Fabregat i Adela
Pellicer, que tenen França com a país de destinació, i Marc
Casanova i Alberto Rico,  que realitzaran les pràctiques a
Irlanda o Regne Unit. Enhorabona i sort, en una experiència
que de ben segur que serà molt enriquidora.També en el marc
del programa Erasmus,el CIPFP Benicarló participa en un
projecte amb el Lycée Férnand Léger de Bédarieux
(Languedoc-Roussillon), amb alumnes del cicle formatiu
d'Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, i el
d'Instal·lacions de Producció de Calor de tots dos centres. La
setmana de 19 al 22 de maig, un grup de 8 alumnes francesos
i dos professors han visitat Benicarló, on després d'assistir una
recepció a l'Ajuntament el dia de la seua arribada i ser rebuts
per l'alcalde de la ciutat, han visitat el poblat iber del Puig de
la Nao, entre altres activitats culturals i educatives. Cal dir que
el CIPFP Benicarló, centre Erasmus des de fa 5 cursos
acadèmics, participant en diferents projectes europeus amb
l'objecte de fomentar la mobilitat, tant del professorat com de
l'alumnat, i l'aprenentatge de llengües estrangeres.

ALUMNES DE CIPFP BENICARLÓ D'ERASMUS

text CIPFP Benicarló

Durant el desenvolupament de la campanya
internacional “Clean up the Med” (Netegem el
Mediterrani), Ecologistes en Acció de Vinaròs, gràcies a la
labor desinteressada d'onze voluntaris, va retirar, el
dissabte 23 de maig de 2015 (des de les 9,00 h. a les 12,30
h.), prop de 500 kg de tot tipus de residus i escombraries
dipositades en les platges del riu Servol (Vinaròs) i del
barranc de Aiguadoliva-platja Surrach (Benicarló). 

El residu predominant, en un 80%, van ser els plàstics. La
campanya Netegem el Mediterrani es realitza des de 1995 i
desenvolupa accions de neteja de residus i conscienciació
sobre els problemes del litoral en bona part dels països de l'arc
mediterrani. Mes de 1.500 ciutats europees, nord-africanes i
d'Orient mig se sumen a les convocatòries anuals.

Enguany, alguns trams costaners de la comarca del Baix
Maestrat (Castelló. Comunitat Valenciana), pertanyents als
municipis de Vinaròs i Benicarló, també van ser mostrejats i els
voluntaris d'Ecologistes en Acció Vinaròs han estat els
encarregats de portar a termini l'activitat. Es mostrejaren dues
platges, la platja del Servol (Vinaròs), de graves i cants rodats,
creada pel riu Servol i la platja de Aiguadoliva-Surrach
(Vinaròs-Benicarló), de graves i cants rodats, creades pel
barranc de Aiguadoliva. Fa anys que l'Ajuntament de Benicarló
no neteja aquest tram costaner. En la zona de Vinaròs, la

platja té pautada neteges periòdiques i està impecable. La
zona de Benicarló és altre món. Els residus s'acumulaven
pertot arreu, afectant a les platges i a la pròpia
desembocadura del barranc de Aiguadoliva. Durant dues
hores es mostrejaren uns 200 metres de tram litoral i es van
arreplegar més de 400 kg de tot tipus de residus, duent-se el
palmell els plàstics (ampolles, carcasses d'equips elèctrics,
canonades, encenedors, borses de plàstic, caixes, etc.) en un
70%, i la resta van ser llaunes metàl·liques (cerveses,
refrescs, aliments, etc.), residus agrícoles (envasos de
fitosanitaris, de llavors, coxiets, tubs de degoteig, etc.),
deixalles pesqueres (cordes, sedals, arts de pesca,
cadufos…), cristalls, cartons, cables, filferros i fins a mobles i
palets.

PLÀSTICS A LA PLATJA DE SURRACH

text REDACCI 



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

ESPORTS EL TEMA

El passat cap de setmana, 23-24 de Maig, es va disputar
a Castelló la 5ª edició del trofeu aquàtic, en piscina
olímpica i amb marcador electrònic, amb una participació
molt nombrosa de 29 clubs i 490 nedadors.

El Club Natació Benicarló , dirigit per Myriam Martínez i per
Lucia Vicente, va presentar 22 nedadors: Ester Segura, Raul
Carbó, Oriol Lluch, Gemma Labèrnia, Clàudia Barrachina,
Gemma Rillo, Laura Verge, Sergi Saura, Aitor Gil, Marc Vea,
Sara Troncho, Oscar García, Júlia Barrachina, David García,
Laura Jiménez, Maria Garcia, Marina Segura, Sara Vea,
Blanca Pérez, Irene Sorando, Eva Valdearcos i Joan Martín.

Tot i que hagueren actuacions molt meritòries per part dels
benicarlandos,

les actuacions més destacades foren les de les nedadores
Gemma Labèrnia, que va obtindre 3 medalles (or, als 200
braça i plata, als 50 i 100 braça) i Júlia Barrachina, que va
aconseguir 2 medalles (plata, als 50 esquena i bronze, als 200
esquena). 

Aquestes joves nedadores, 13 anys, aconseguiren batre
també els rècords històrics del CN Benicarló dels 50 braça
(Labèrnia, amb 35.72 E) i dels 50 esquena (Barrachina, amb
33.24 E).

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
CAMPIONAT PROVINCIAL BENJAMÍ A BENICARLÓ

DISSABTE 30.05.2015 I 
2n CAMPIONAT SOCIAL DEL CLUB A LA PISCINA

MUNICIPAL DE BENICARLÓ, DIUMENGE 31.05.2015,  AMB
DINAR DE GERMANOR (PAELLES) AL POLIESPORTIU
MUNICIPAL.

CINC MEDALLES DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ AL TROFEU AQUÀTIC DE CASTELLÓ

text CNB MIRALLES DISPOSADA A GOVERNAR BENICARLÓ EN
SOLITARI. 

Consultes a les bases, consultes a València i contactes
entre les dues formacions guanyadores de les eleccions. És,
a grans trets, el camí que se seguirà a Benicarló abans
d'arribar, si és possible, a un pacte d'esquerres entre PSPV
i Compromís-Esquerra Republicana Benicarló. El primer
d'ells ja s'ha complit i els dos han mantingut les primeres
reunions. Xaro Miralles, candidata pel PSPV, va explicar que
“els socialistes volem buscar una estabilitat de govern. Per
això intentarem pactar amb Compromís Esquerra
Republicana Benicarló. Però si no és possible, governarem
en minoria perquè som la llista més votada en el municipi”.
En primer lloc, abans del repartiment de regidories, caldrà
arribar a un acord en el desenvolupament que ambdues
formacions duien en el seu programa. Marta Escudero,
candidata a l'ajuntament va puntualitzar que “nosaltres tenim
vuit puntals bàsics en el nostre programa que volem
desenvolupar. Si coincidim amb ells, avant. Si no, no
pactarem”. 

La coalició nacionalista es va reunir en la nit del dimarts
amb afiliats i simpatitzants “per a fer una valoració serena
dels resultats de les eleccions. Es va posar damunt de la
taula la possibilitat del pacte amb el PSPV i es va acordar
que si venien a buscar-nos, ens asseurem a negociar”.
Escudero va sostenir que “abans de parlar de regidories,
pactarem el programa a desenvolupar, perquè si en això no
estem d'acord, ja no fa falta que parlem de res més”.

Ambdues candidates van assegurar que, a més dels acords
als quals puguen arribar a nivell local, el pacte s'ha de posar
damunt de la taula a València. Així les coses, tant Miralles
com Escudero van augurar unes negociacions llargues.
Aquesta última va sostenir que “no tenim cap pressa perquè
el camí per a arribar ací ha estat llarg i ara volem fer les
coses bé”. En qualsevol cas, Escudero va assegurar que
“l'autonomia final per a decidir la tindrem nosaltres”. Siga
com siga, Miralles va destacar que “Benicarló tornarà a tenir
un ajuntament socialista” i ha avançat que complirà el
programa de govern amb el qual ha concorregut als comicis
municipals. Xaro Miralles serà la primera dona alcaldessa de
Benicarló.

ve de la pàgina anterior
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EL TEMA ESPORTS

LA COMPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

PSOE
1. XARO MIRALLES FERRANDO
2. DOMINGO ROCA PRATS
3. ROSANA MARZÁ CALDÉS
4. CARLOS FLOS FRESQUET
5. FILOMENA AGUT BARCELÓ 
6. ILDEFONSO AÑÓ LORES 
7. ROMÁN SÁNCHEZ MATEU

PP
1. JUAN ANTONIO MAÑÁ FERRER
2. JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ OLLO

3. JUAN MANUEL CERDÁ TENA
4. MARÍA NIEVES EUGENIO BAYO
5. MARÍA JOVANÍ PALAU
6. PEDRO JOAQUÍN GARCÍA BAUTISTA
7. JOSÉ ANTONIO SIMÓ RAMÓN

COMPROMÍS-ERPV
1. MARTA ESCUDERO ALBOR 
2. XIMO BUENO BOSCH 
3. JOSEP MANEL BARBERA SORLÍ 
4. SUSANA PÉREZ ALONSO 

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s)

1. BENJAMIN MARTÍ ESBRI
2. JUAN JOSÉ CORNELLES BATISTE
3. JOSÉ MARÍA COMPTE BROSED

ve de la pàgina anterior

ElPais.com

Francisco Peña Pau, del Club de
Cazadores San Huberto, ha estat
escollit com a millor esportista de
Benicarló de l'any 2014. José Miguel
Gea Gellida ha estat distingit amb el
premi a la millor trajectòria esportiva
i el Club Bàsquet Benicarló ha
guanyat el guardó a l'entitat més
destacada.

El Consell Consultiu d'Esports,
després de valorar les diferents
candidatures presentades per les
entitats esportives de Benicarló i basant-
se en el Reglament de la Gala de
l'Esport, ha decidit reconéixer a
Francisco Peña Pau com a millor
esportista de l'any 2014 pels èxits
esportius aconseguits l'any passat per
aquest especialista en caça pràctica.
Peña va obtindre resultats excel·lents en
les diverses categories de les proves
selectives nacionals, el primer lloc en el
Campionat Provincial, la victòria en la
Copa d'Espanya i, sobretot, el triomf en
el Campionat del Món, tant en una de les
categories individuals com en equip.

Aprofitant el viatge a Itàlia per al
Campionat del Món, Peña també va
participar en la Copa del Mediterráneo,
on també va obtindre bons resultats en
totes les categories en les que va
participar. A banda d'això, Peña també
és un reconegut criador i entrenador de
gossos; l'any 2010 va situar tres dels
seus animals en l'elit dels gossos
caçadors de la raça brac alemany. Amb
un d'ells, el benicarlando va triomfar en
el Campionat del Món de Tardor celebrat
a Holanda.

El premi a la millor trajectòria
esportiva és per a José Miguel Gea
Gellida, una figura coneguda per tots els
amics dels escacs a Benicarló. La seua
vida ha estat sempre relacionada amb
este esport, i es que des dels 9 anys és
jugador federat. Des de l'any 1959 fins a
l'actualitat està en actiu com a jugador
d'escacs, a més d'haver participat com a
jutge en diversos tornejos. Pel que fa a
títols, ha aconseguit fins a cinc vegades

la titulació de campió en la màxima
categoria local, la primera d'elles el
1984. També ha actuat com a capità
delegat del primer equip del Club
Ajedrez Benicarló en campionats locals,
provincials i autonòmics.

Per últim, el premi per a l'entitat més
destacada de l'any és per al Club
Bàsquet Benicarló, una entitat que pel
seu bon treball ja ha rebut el premi en
diverses ocasions. El premi reconeix la
labor de foment de l'esport entre els més
joves que realitza el Club i el treball amb
la pedrera, a banda de buscar futurs
jugadors i reforçar els equips que es
troben en lligues superiors, juntament
amb el foment de l'esperit del joc en
equip i el reforçament de valors com
l'educació, la disciplina o el sacrifici.

Els tres reconeixements s'entregaran
en la Gala de l'Esport que tindrà lloc el
proper 27 de juny a l'Auditori Pedro
Mercader.

Francisco Peña, escollit millor esportista de l'any

text REDACCI 
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Espectacular. Si mirem la classificació
de la setmana passada, abans del darrer
partit de lliga, ens trobem que els nostre
CDB ocupa la tretzena posició, amb
possibilitats d'optar a jugar-se el descens
en un partit de promoció amb un aspirant
a pujar a la preferent. Arriba el dissabte, lo
Benicarló guanya el partit amb solvència i
autoritat per cinc gols a zero i es lliura de
la promoció. Com vostès ja saben,
distingits lectors, amb un punt hi havia
prou per a assolir aquesta fita, però en van
ser tres i amb una quantitat de gols més
que suficient. Ara agafem la classificació
de la darrera jornada que, com no podia
ser d'una altra manera, ha esdevingut la
definitiva i que ha establert els lloc
definitius. I què és allò que més ens crida
l'atenció? Molt senzill. El nostre equip ha
acabat assolint la vuitena posició de la
taula, un lloc comodíssim. I què vol dir
això? Això vol dir, ni més ni menys, que el
C.D. Benicarló ha pujat, en una sola
jornada, cinc llocs a la classificació! Cinc! 

Ara, una vegada acabada la
temporada, toca començar a planificar la
propera. S'ha de fer una important reflexió
al voltant de les coses que han passat en
el terreny esportiu, perquè en els aspectes institucional i
econòmic el balanços han estat impecables. Les qüestions
són moltes i molt importants, com ara decidir si el joc que ha
exhibit el nostre equip ha estat el que s'esperava, si la
planificació dels partits ha estat l'adequada, si les alineacions
han estat les esperades, si la plantilla ha rendit allò que
s'esperava d'ella i, en cas contrari, esbrinar els motius. Tot són
punts que s'han de valorar per tal d'aplicar els remeis
pertinents, tot i que ja se sap que una cosa són les intencions
i una altra els resultats obtinguts i, com no pot ser d'una altra
manera, tots tenim el legítim dret d'equivocar-nos.

Si he de fer un balanç des del meu punt de vista de
periodista en potència, diré que futbolísticament ha estat una
temporada fluixeta, amb grans partits davant dels equips més
forts i grans desfetes davant els nostres rivals directes. Com a
exemples dels segons, només cal recordar els partits a casa
davant el Torreblanca o el Vinaròs, autèntics exemples de
desorganització i impotència davant uns rivals clarament
inferiors a nosaltres. Tampoc no he acabat de comprendre
com, a la segona volta, hem guanyat amb claredat a equips
que estan jugant la promoció d'ascens, i hem estat incapaços
de doblegar a un Alcora quan, només amb un puntet ens
asseguràvem la classificació, i hem tornat d'aquell camp amb
cinc gols a l'esquena. Irregularitat? No ho sé, no n'entenc tant
de futbol com per a definir globalment aquestes
circumstàncies ni estic en condicions de donar una opinió
tècnica. Ara mateix tinc al papa al costat que no para de dir-me

coses que no puc reproduir perquè soc un periodista seriós i
no un aspirant al tremendisme esportiu que practiquen alguns.
El papa veu massa jugones, cuatro i, de jove escoltava un tal
José María García, que segons ell era el número u. Així és que
he decidit no fer cas de les coses que diu, que jo soc més de
l'escola del gran Puyal i de Pou.

Ara potser hauria de parlar una mica del darrer partit de la
temporada que ens va enfrontar al Puçol i que va acabar amb
un contundent cinc a zero. La veritat és que no va tindre
massa història ni van tindre temps de patir. A la mitja parts ja
guanyàvem per tres a zero i els visitants es van mostrar com
un equip prou fluixet i sense massa empenta. Segurament
venien condicionats per la seua permanència assegurada
abans de començar. Lo gol de la tarde el va marcar Guillem en
desfer-se de tota la defensa forastera en un pam de terreny i
culminar un sensacional remat que va aixecar els aficionats
dels seus seients.

Però la gran novetat del partit va ser l'àrbitre i un dels liniers.
Dic novetat perquè jo no havia vist mai al nostre camp una
dona àrbitre junt amb una línia. A més a més els dos liniers
eren germans. Em pregunto com van fer per a compartir
vestidor, encara que també penso que a mi què.

Una altra de les notícies importants és que l'equip Juvenil B
del Benicarló Base Futbol es podria proclamar campió de lliga
aquest proper dissabte i aconseguir l'ascens a la segona
regional. Cal recordar que el Juvenil A milita a primera
regional.   

text VICENT T. PERIS

FEINA FETA!
I A LES AUTONÒMIQUES…
Compromís ha frenat les expectatives de Podemos a la

Comunitat Valenciana i no a l’inrevés. Ciutadans entra en les
institucions, encara que no serà decisiu. I, finalment, és trist
que EUPV, que tan bona oposició ha fet al PP en la passada
legislatura, es quede fora de la ciutat de València i de les
Corts Valencianes. EUPV sí ha estat víctima de l'entrada de
Podemos  en l'escenari polític valencià. La clau d'aquestes
eleccions està en com Compromís es converteix en el partit
que condicionarà el relat polític del país en la nova
legislatura. Caldrà valorar com és possible que la força que
lidera Mónica Oltra haja obtingut tan bons resultats, perquè
suposa que aquest partit ha estat el que s'ha beneficiat de la
forta reculada socialista. El que hem d'interpretar com una
clara aposta de l'electorat d'esquerres per una formació que
és la que més clarament ha elaborat un discurs d'identitat
valencianista. 

I és Compromís la que més ha incorporat el vot jove del
país. L'electorat d'esquerres ha premiat la posició clara del
partit de Mónica Oltra i Joan Ribó en defensa del valencià,
d'un millor finançament, d'una gestió més autòctona de les
institucions i d'una rotunda oposició al PP, només
equiparable a la de EUPV. D'alguna manera, la Comunitat
Valenciana és ara més autonomia que ahir. 

El PP s'ha quedat molt lluny de la majoria absoluta de la
qual gaudia ininterrompudament des de 1999 a les Corts
Valencianes. Els populars d'Alberto Fabra, que tenien 55
dels 99 escons del Parlament es queden amb 31 diputats. La
corrupció, que va monopolitzar la campanya, i les retallades
socials li passen al PP una enorme factura que,
previsiblement, el desallotjarà de les principals institucions.
El president de la Generalitat en funcions i candidat del PP
va assegurar després de conèixer els resultats que aquest
ha estat un "dia molt dur" i ha donat per fet que no podrà
governar. "Els resultats han estat dolents a nivell autonòmic
i en la majoria dels municipis", ha admès. Ni tan sols la
irrupció de Ciutadans, que aconsegueix 13 escons, li
permetria al PP formar govern. El partit d'Albert Rivera no
tindrà la clau a la Comunitat Valenciana. 

La majoria és dels partits d'esquerra, on Compromís, la
formació que lidera Mònica Oltra, va ser la gran sorpresa de
la nit a l'aconseguir 19 escons que tripliquen amb escreix els
sis que va obtenir el 2011. La dirigent de Compromís va
assegurar que la seua formació treballarà "perquè mai més
hàgim d'avergonyir-nos quan la Comunitat Valenciana isca
als noticiaris". 

Els socialistes de Ximo Puig aconsegueixen mantenir-se
com segona força política a la Comunitat Valenciana, tot i
perdre 10 escons, obtenint un total de 23 diputats. Puig ha
dit que PSPV ha donat un "pas decisiu per a governar la
Generalitat des del diàleg permanent, la responsabilitat i la
generositat". Ambdós, socialistes i Compromís, amb el
suport de Podemos,  estan en condicions d'arribar a un
acord de govern. Podemos no aconsegueix complir amb les
seues expectatives malgrat el bon resultat perquè queda
com cinquena força del Parlament, empatada a 13 escons
amb Ciutadans, encara que amb un 1% menys de vots. El
candidat de Podemos, Antonio Montiel, ha assegurat que la
seua formació serà "decisiva" i que durà al Parlament "la veu
de la ciutadania". L'altra sorpresa de la jornada electoral és
Esquerra Unida, que no va aconseguir superar la barrera
electoral del 5% dels vots emesos i queda fora del
Parlament, on fins a ara contava amb cinc diputats. 

ve de la pàgina anterior
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Poc va tardar l'escrutini a desvetllar la tendència
general dels votants benicarlandos. En pocs minuts ja
es va saber quin era la força més votada en el municipi.
Els socialistes, per primera vegada en molts anys,
superaven el Partit Popular. Només per uns minuts els
populars li van robar un regidor al Partit Popular, motiu
que no va ser suficient per a donar un alleugeriment als
des de fa 24 anys governants de Benicarló. Al tancament
de l'escrutini, es confirmava la notícia que havia
mantingut en suspens la ciutat sencera durant poc
menys de dues hores. La notícia confirmava que els
socialistes, amb Xaro Miralles al capdavant, s'alçaven
amb el títol de força més votada al municipi. Empatats
amb els populars en nombre de regidors, els quatre que
s’emportava Compromís-ERPV per davant dels tres de
Ciutadans, no deixava lloc a dubtes. El gir a l'esquerra
en la vara de comandament estava quasi clar.

Xaro Miralles va assegurar que “hem treballat moltíssim
per a tenir un govern com el qual tindrem, hem guanyat les
eleccions. Benicarló per fi tindrà un govern d'esquerres
després de sis legislatures seguides guanyant el PP”. De fet,
cal remuntar-se a 1997, quan el socialista Juan Antonio
Rambla es va fer amb l'ajuntament per a trobar uns resultats
similars dels socialistes. “Estem molt contents. L'augment de
vots ha estat molt important malgrat la fragmentació del vot
de l'esquerra en altres llocs. Nosaltres hem aconseguit

situar-nos en un 27%”, va assegurar Miralles, que va
concloure dient que “Benicarló s'ha pronunciat i vol un canvi”

QUATRE REGIDORS PER A COMPROMÍS-ERPV
Els altres grans triomfadors de la nit van ser la coalició

Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià, que
van aconseguir duplicar els regidors que havia obtingut el
Bloc en les anteriors municipals. Els nacionalistes asseuran
a quatre regidors en el Saló de Plens i la seua candidata a
l'ajuntament, Marta Escudero, va sostenir que “actuarem
amb responsabilitat i coherència per a garantir l'existència i
l'estabilitat d'un govern de canvi a Benicarló”. De fet, va
recordar que “tindrem la clau per a aconseguir un govern de
progrés, valencianista i d'esquerres”. Per la seua banda, els
populars perdien en les urnes 2620 vots, quasi la meitat dels
que va obtenir Marcelino Domingo en els anteriors comicis
municipals. Juan Antonio Mañá, candidat a l'ajuntament va
dir que “el missatge s'ha rebut alt i clar. Els ciutadans han dit
que hi ha altra forma diferent d'entendre i fer la política.
Durant la campanya ja havia expressat la necessitat d'una
regeneració democràtica i que tenia interès de fer-lo així,
però potser hem arribat tard, influïts per la conjuntura
autonòmica i nacional i per l'aparició de nous partits, com pot
ser Ciutadans que ha pogut atraure part dels nostres
votants”. Aquesta última formació va obtenir tres
representants, aconseguint colar-se en el saló de Plens.
Juan Antonio Mañá va destacar que el que lamenta és no
poder engegar un projecte ambiciós i real per a contribuir a
solucionar els problemes de Benicarló.

text REDACCIÓ

Alcaldessa i gir radical a l’esquerra... amb enfonsament de la dreta

El circuit CatVal 2015 arriba a la seua recta final en
Serramar, amb els jugadors benicarlandos acaparant  la
gran majoria dels premis d'aquest circuit que esperem,
durant els dos tornejos que queden, aconseguisquen
mantenir aquests bons resultats. 

En la primera ronda, els jugadors que van avançar a la
segona pel seu bon rànquing, van ser Toni Grau en pre benja-
mí, Iratxe Serrat en infantil, en cadet, Ausias Domenech, i
Quico en alevins. Joel Anglés passà a la segona ronda, igual
que Joel Salom, Iván Martorell, Albert Alberich i Carlos
Calduch, que avançaren ronda com a màxims favorits en el
cadet, al costat d'Iratxe i Carla. Tots amb moltes opcions d'em-
portar-se la victòria en la seua categoria i també d'aconseguir
la victòria en l'absolut femení al costat de Julia i Anabel. Xavi
Calduch del benjamí masculí, al costat de Joel Salom i Héctor
Ripollés que van aconseguir les victòries. 

Però molts dels jugadors van haver de suar durament la
samarreta al llarg del cap de setmana, destacant els partits de
Joana del Salvador que va aconseguir desplegar un tennis
boníssim i guanyar a Ariadna Escudier per 6/1 6/1; Carlos
Calduch no avançà a les semifinals de l'absolut masculí en
perdre al super ti-break decisiu davant el cap de sèrie núme-
ro 1, David García, per 6/3, 3/6/ i 7/10; però encara contínua
amb opcions en cadets en partir com a cap de sèrie número 2

Bon rendiment dels tennistes benicarlandos en el circuit CatVal 2015

text i foto VICENT FERRER

Dissabte passat el  Club Bàsquet Benicarló van
participar en un torneig celebrat en Vinaros amb equips
pre-benjamí, benjamí, i alevins masculí i femení. 

Els benicarlandos van acabar campions en benjamí
masculí, en vèncer en la final a l'EB Vila-real per 59-28, i en
aleví femení en guanyar en la final al Joventut de Badalona
per 65-50. Destacar també que el jugador Dani Salvador va
ser nomenat millor jugador del torneig en la seua categoria,
benjamí.

Victoria dels equips benjamí masculí i aleví femení en un torneig celebrat de Vinaròs

text i foto VICENT FERRER
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La vuitena edició de la Jornada d'Esport Adaptat va
reunir a Benicarló a més de 200 persones amb
discapacitat, que van aprofitar la jornada per a practicar
tot tipus d'esports, des de futbol sala fins a boccia, tennis-
taula o circuits esportius. Un menjar de germanor servit
pels alumnes del Centre Integrat Públic de Formació
Professional va tancar la jornada de convivència. 

El Pavelló Poliesportiu Municipal ha acollit, un any més, la
VIII Jornada d'Esport Adaptat, una de les cites obligades de la
programació del mes dedicat a les persones amb discapacitat,
que pretén ser no solament una jornada lúdica i esportiva sinó
també un dia de convivència i germanor. 

La trobada, que va comptar amb la participació de les
residències El Collet i Sant Francesc, el Centre Ocupacional
IVAS i les entitats Cocemfe, Afanias, Afare i Ateneu, va tindre
com a escenaris principals la pista central i l'annex del Pavelló
Poliesportiu, on es van organitzar una gran quantitat
d'activitats esportives, totes destinades a les persones amb
discapacitat sensorial, que van pogut practicar boccia, tennis-
taula o circuits esportius. Un partit de futbol sala va obrir el
matí d'aquesta jornada esportiva, amb la qual es pretén
reivindicar els drets de les persones amb discapacitat, des
d'un vessant més lúdica i festiva i treballar l'educació física
amb el col·lectiu de discapacitats, intentant obrir aquest tipus
d'activitats al públic en general per a reforçar la seua integració
social. 

Enguany, les activitats van comptar amb la col·laboració
dels alumnes del grup Integra d'atenció a la diversitat de l'IES
Joan Coromines, que forma part dels programes de la
Conselleria d'Educació dedicats a la millora de l'atenció
educativa. 

Els alumnes de l'Escola d'Hostaleria del Centre Integrat
Públic de Formació Professional també van participar en la
jornada elaborant i servint el menjar de germanor que va posar
el punt i final a la jornada. 

En aquesta vuitena edició de la Jornada d'Esport Adaptat
també van col·laborar les empreses Disma, Fleca T. Àvila,
Frutería Sergio, Frigorífics Lluís i Carnes Ros.

Benicarló va viure, de nou amb gran èxit, la Jornada d'Esport Adaptat

text VICENT FERRER




