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Dissabte 30 de Maig a la piscina municipal es
va disputar el campionat provincial de la
categoria Benjamí, trofeu Benicarló.

El Club Natació Benicarló, dirigit per Lucia Vicente
va presentar un equip de 20 nedadors: Henar Àvila,
Ainhoa Baró, Maria Verge, Claudio Dragoste, Hugo
Desir, Dylan Villanueva, Joan Ballester, David
Balaguer, Oscar Balaguer, Blai Marzà, Joana Bel,
Noemí Verge, Maria Verge, Alejandra Oroian,
Guillem Tomás, Agustí Oms, Lucas Capafons, Laia
García, Diego Pérez i Gerard Labèrnia.

El resultat més destacat dels benjamins
benicarlandos va ser la medalla de plata (subcampió
provincial) en 100 papallona de Gerard Labèrnia i la
medalla de bronze de l’equip de relleus femení del
CNB als 4x50 estils.

L’equip guanyador de la classificació conjunta del trofeu va
ser el CN Castàlia Castelló. 

SEGON CAMPIONAT SOCIAL DEL CLUB NATACIÓ
BENICARLÓ

Diumenge 31 de Maig a la piscina municipal de Benicarló
es va fer el segon campionat social del Club Natació Benicarló
amb participació de nedadors de totes les categories d’edat
del club i amb molta expectació a les grades. 

Després, al poliesportiu municipal, es va fer l’entrega de les
medalles commemoratives a tots els nedadors seguida d’un
concorregut dinar social de germanor.

S’ha d’agrair la col·laboració en aquest campionat social de
les empreses Disbesa, kinderpark i UTE piscina coberta

Benicarló així com també el suport de la brigada municipal i de
la regidoria d’esports de l’Ajuntament de Benicarló.

CAMPIONAT PROVINCIAL BENJAMÍ, TROFEU BENICARLÓ

text i fotos CNB
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Un estudi realitzat pel sindicat d'Infermeria a
l’Hospital Comarcal de Vinaròs ha revelat la falta de
professionals al centre. Aquesta és la primera conclusió
de l’estudi, que determina que existeix un important
dèficit de plantilles d'infermeres, matrones i
fisioterapeutes, principalment.

PER BAIX DELS MÍNIMS SANITARIS ESPANYOLS

A l'estat espanyol, segons l'Informe anual del Sistema
nacional de Salut 2012 del Ministeri de Sanitat (fet públic al
juliol de 2014), hi ha 3,6
infermeres per cada 1.000
habitants. La mitjana
d'infermeres per cada 1.000
habitants al  País Valencià és
de 2,8, segons dades de la
mateixa font. Doncs bé, al
Departament de salut de
Vinaròs hi ha 1,6 infermeres
per cada 1.000 habitants, un
punt per sota de la mitjana
valenciana i dos per sota de la
mitjana espanyola. Aquesta
dada és inferior durant el
període estival.

En el cas de les  Matrones,
a Espanya, segons l'Informe
sobre professionals d'infermeria, hi ha 0,23 per cada 1.000
habitants. Segons aquest mateix informe, al País valencià hi
ha 0,30 matrones per cada 1.000 habitants. Segons l'estudi
de SATSE, en el Departament de salut de Vinaròs hi ha 0,14
matrones per cada 1.000 habitants per a portar endavant els
plans de climateri i preparació al part. En Espanya, segons
dades de 2014 de l'INE, hi ha 0,86 fisioterapeutes per cada
1.000 habitants. Al País Valencià,  hi ha 0,70 fisioterapeutes
per cada 1.000 habitants. En el Departament de salut de
Vinaròs hi ha 0,12 fisioterapeutes per cada 1.000 habitants.

Aquestes ràtios estan comptabilitzades sobre població
estable, per la qual cosa, a l estiu, on augmenta la població
de forma considerable, les ràtios queden encara molt més
disminuïdes. En el període estival sols és cobreixen els llocs
més visibles. 

El Departament presenta un dèficit de llits hospitalaris
molt important, amb una ràtio de 1,2 llits/1.000 habitants,
enfront de les 2,1 de mitjana del País Valencià, i molt lluny
de la mitjana nacional que se situa en 2,5, tal com
reflecteixen les dades de l'Informe anual del Sistema
nacional de Salut 2012 del Ministeri de Sanitat. Aquesta
escassesa de llits provoca que l'ocupació hospitalària siga
molt elevada, raó per la qual ha estat l'únic hospital en la
província que no ha tancat plantes durant l'estiu. Cal
ressenyar que les dades llançades per l'estudi del Sindicat
d'Infermeria són més preocupants si es té en compte que,

cada vegada, són més el nombre d'usuaris amb malalties
cròniques que s'atenen en els centres sanitaris d'aquest
departament. Per a SATSE, es fa necessari abordar de
manera urgent les mesures necessàries per a pal·liar aquest
dèficit de plantilles d'infermeres. No obstant això, des de la
Conselleria de Sanitat no s'han pres mesures per a
contractar personal en lloc d'adequar les plantilles a la
demanda real de cures. 

RESERVA DE VISITA A ESPECIALISTES:
OBSCURANTISME TOTAL

Un altre dels fets que més malestar provoca en l'usuari de
la sanitat pública valenciana és el sistema de visites als

especialistes de l'Hospital.
S'ha convertit en un sistema
completament opac on les
dades oficials brillen per la
seua absència. En la majoria
dels casos, el pacient, a
requeriment de l'especialista,
demana visita/hora
personalment per finestreta en
el mateix hospital (per telèfon,
l'altra opció, es converteix en
feina impossible atés que
quasi mai l'agafen). Si hi ha
sort, i la llista de l'especialista
està oberta, et donen hora. Si
la llista està tancada, et diuen
que passes unes setmanes

més tard, a veure si la llista és oberta, per tornar a demanar-
la. En altres casos et demanen el telèfon dient-te que ja et
trucaran, i aleshores... a esperar toca. Aquesta última
modalitat té l'inconvenient que, si per sort un és treballador
en actiu i no hi és a casa, o simplement en eixe moment no
hi és, la trucada perduda es converteix en saltar-te el torn
amb l'espera encara més llarga.  En tots els casos, és difícil,
tenint en compte l'obscurantisme amb el que funciona el
sistema, poder avaluar correctament els temps d'espera que
qualsevol pacient pot tardar en rebre la visita/hora que
sol·licitava.  Com a mitjana, a partir de respostes que alguns
usuaris han donat a La Veu de Benicarló, es podria establir
que aquesta rondaria els cinc o sis mesos d'espera, això sí,
si no es té la mala sort de rebre la trucada de la visita de
l'hospital quan no s'està a casa, amb la qual cosa el període
es pot allargar... . Òbviament aquest temps d'espera, en
període estival, es pot veure encara més agreujat per la
manca del personal hospitalari que està de vacances. De
tota manera, com a referència de pacients preguntats per
aquest setmanari, el servei de digestiu, a data del més
passat, la visita estaria pels voltants del gener-febrer del
2016, traumatologia, entre els cinc o sis mesos, mínim, o
oftalmologia, vora els cinc mesos. Una de les "solucions"
que et donen quan la reserva és molt allunyada en el temps
és... que vages el metge de capçalera.

text REDACCIÓ

HOSPITAL COMARCAL SOTA MÍNIMS, FALTA PERSONAL I LLITS

La pista central del Pavelló
Poliesportiu de Benicarlo va ser
l'escenari de la gala final de curs
de les Escoles Esportives
Municipals, en les quals han parti-
cipat més de mil joves de
Benicarló i altres poblacions.
Peníscola, La Jana o Vinaròs. En
l'acte es va deixar notar l'absència
d'edils de l'oposició.

Tots els participants (Col·legi
Català, Col·legi Esteban, Col·legi
Ródenas, Col·legi Consolació i IES la
Salle, Ramón Cid i Coromines; i des-
prés d'ells el Col·legi Aragoba de La
Jana, Club Handbol i Club Basket de
Peníscola, Club Basket Vinaròs i el grup d'activitat física adap-
tada), a l'arribada de les instal·lacions van rebre una samarre-
ta commemorativa i es van anar agrupant per col·legi o disci-
plines esportives en l'annex del pavelló, coordinats pels moni-
tors que, de forma altruista han sigut els responsables de cada
grup.

A les deu del matí va començar la desfilada, amb cada
col·legi o grup en el punts marcat el parc, després de la qual
cosa el regidor d'Esports, Ximo Pérez Ollo i la de Benestar
Social, Rocío Martínez, van anar lliurant les medalles als tres

primers de cada classificació, individuals (atletisme, triatló,
judo, tennis de taula, escacs) o per equips (bàsquet, handbol
i futbol sala).

Després de rebre els premis Pérez Ollo, en el que pot ser
el seu comiat a l'esport escolar, va convidar a escolars i moni-
tors a seguir realitzant la sana pràctica de l'esport, després de
la qual cosa els joves esportistes van tornar a desfilar per a
tornar al punt d'eixida, on se'ls va obsequiar amb un gelat, al
mateix temps que els monitors.

Cloenda de les Escoles Esportives Municipals

text i foto VICENT FERRER
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Atenció que això sí que és seriós. Ni futbol ni romanços.
Encara que la notícia de la setmana podria ser que, amb tota
seguretat, Luis de la Haba no continuarà a la banqueta del
nostre club i que s'està buscant un altre entrenador, ha passat
una cosa encara més greu. 

Com ja saben vostès, estimats lectors d'aquesta pàgina
esportiva, jo soc molt benicarlando i molt fallero. A casa som
una família exemplar. Una mare abnegada preocupada perquè
als homes de la casa no els falte mai de res, que comprèn les
aventuretes del marit i que viu per al seu fill. Un pare
extraordinari, que respecta a al seua manera a la seua esposa
i que sempre ha treballat per al benestar de la seua família. I
per fi un fill que totes les mares voldrien per a gendre perquè
soc estudiós, treballador i que respecto profundament els
meus pares. Podria explicar moltes més coses sobre aquest
exemple de família benicarlanda, però no ha faré perquè
tampoc no he d'anar contant les nostres intimitats com una
belenesteban qualsevol.

L'altre dia la mama em va dir que una amiga del sogre d'un
nebot de la cunyada de la seua amiga Amparín li havia dit que
els d'un partit local volien carregar-se les festes, las falles, lo
certamen, els bous, la processó del Cristo, la setmana santa,
els tabals, la banda de música, que les esglésies serien cines
o pistes de ball, que les platges serien nudistes i que lo patró
del poble seria Monleón, i que ja havien encomanar una
imatge d'ell amb les dues guardioles i al voltant la llegenda de
"a guanyar diners". També li va dir Amparín que això era cert,
que ho havia dit un que tenia molt de pes dins d'eixe partit i
que ella ho sabia de molt bona font. Que farien una falla amb
tots els vestits de fallera del poble, que tancarien tots els
casals, que prohibirien les mascletaes i el nostre himne
regional i l'espanyol i que els substituirien, respectivament, per
"La manta al coll" i "La barbacoa" . Que a l'ajuntament
canviarien totes les banderes per la bandera pirata i que
multarien a aquells que no respectaren la Jolly Roger. Per si

amb això no hi havia prou, també li van dir que l'actual festa de
sant Antoni tindria importants canvis, que en lloc de cremar un
dimoni, cada any cremarien un santet fins que s'acabaren tots
els del poble, i que res de beneir animalets ni fer la volta amb
carros pel poble perquè les cavalleries pateixen molt i acaben
molt cansades. Lo papa ho escoltava tot ben atentament i li va
preguntar "què has dit? Que volen fer que les platges siguen
totes nudistes?".Clar, el papa va a la seua  i només es va
quedar amb allò que es veu que més li interessava. La mama
se'l va quedar mirant i li va etzibar un "de calent no en sortiràs"
que li va entrar per una orella i li va sortir per l'altra. "Platges
nudistes!"-repetia el papa una vegada i una altra. La mama va
seguir amb tota la llista de coses i actuacions que anaven a
imposar els nous governants, com ara l'esperant com a
llengua universal, l'amor lliure, la supressió de la propietat
privada i l'ocupació lliure de les cases buides. "L'amor lliure?"
-va preguntar el papa amb els ulls fora de les seues òrbites i la
bava regalimant-li per la comissura dels llavis- "has dit l'amor
lliure?". La contestació que li va donar la mama, impossible de
reproduir ací, no va arribar a impactar al seus oïts perquè va
desaparèixer de la nostra vista tot cridant pel passadís de casa
"per què no els vaig votar?? per què no els vaig votar??".

La mama va seguir contant-me totes les altres coses que li
havia dit Amparín i que es veu que estan corrent pel poble com
la pólvora. Mentre, sentia de fons la veu del papa que obria
una botella da cava del bo que deia "l'amor lliure, l'amor
lliure!!".

Vaig intentar tranquil·litzar a la mama, que estava molt
nerviosa per tot allò que se'ns venia al damunt. "Amparín
sempre té raó" era el seu argument per a demostrar-me que
anàvem directes al caos, l'anarquia, el llibertinatge i la
liberalitat de costums, que el nostre model de societat se
n'anava a fer la mà i que això seria ingovernable.

La vaig deixar parlant i me'n vaig anar a vore com canviava
el poble. S'acostava un esdeveniment històric.  

text VICENT T. PERIS

Estem esglaiats!
Com s'ha dit, es difícil precisar amb aquest sistema tan

opac (Conselleria, pel que fa a les visites, no facilita, o no vol
facilitar, dades estadístiques per poder fer-ho), quin és
l'endarreriment real de la reserva d'hora/visita a
l'especialista. Fins i tot els sindicats diuen que ells no tenen
dades pel que fa a aquesta qüestió i que Conselleria no les
dóna. Amb totes les reserves, però tenint en compte el
malestar creixent del usuaris de la sanitat pública, i el dèficit
de professionals que els sindicats indiquen, no seria
d'estranyar que aquestes xifres és quedaren més que
curtes.

CONTRACTACIONS, ALTRE PUNT DE CONFLICTE

Des de la Secció sindical de CCOO en el Departament de
Salut de Vinaròs, han denunciat que el 81,24 % dels
contractes realitzats en els últims sis mesos es realitzen pel
procediment conegut com “Bolsín”, sistema que no respecta
els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat,
habilitat, en el seu moment, per a contractacions
excepcionals. Segons les dades obtingudes per aquesta
secció, que ha elaborat un estudi estadístic de les
contractacions realitzades en aquest últim mig any, així com
de la utilització de la Borsa de Treball i de l'anomenat
“Bolsín”, del total de 821 contractes realitzats, el 81,24%,
ixen d'aquest “Bolsín”, i només el 18,75% corresponen a la
borsa, sistema que sí respecta els principis constitucionals. 

Però les xifres no es limiten a aquestes contractacions, a
més, cal destacar una altra dada de l'estudi de CCOO, on
s'arreplega que en aquest període s'han consolidat 40
interinitats de les 154 contractacions regularitzades per
borsa, el que demostra un significatiu abús del favoritisme
en el procés de contractació. La utilització reiterada de la
Disposició Addicional Primera de la Borsa de Treball, el
“Bolsín”, amb la qual es tracta d'emmascarar la idoneïtat del
lloc a cobrir, ha facilitat que certes persones siguen
successivament contractades, el que els permet acumular
tants punts per períodes de temps treballat que, quan
s'actualitza la borsa per mèrits, aquests ascendeixen més de
50 llocs cada vegada. Des d'aquesta Secció sindical han
constatat, fins i tot, que s'ha contractat a persones que no
estaven inscrites en Borsa de Treball, les quals, per mitjà
d'aquests contractes, aconsegueixen el mínim de puntuació
per a poder inscriure's. Evidentment, açò suposa un greuge
comparatiu, doncs la resta de candidats, inscrits en la Borsa,
aconsegueixen l'accés per mèrits acadèmics i presentant-se
als processos selectius convocats. 

Els sindicats CSIF i SAE de la junta de personal de
l'Hospital Comarcal de Vinaròs, però, han mostrat en un
comunicat, la seua "total repulsa" a les acusacions de
CCOO . Des d'aquests sindicats s'apunta que "les
contractacions realitzades per "bolsín", corresponen, en la
majoria dels casos, a contractes d'atenció primària d'un dia
o d'una guàrdia nocturna tant de metges com d'infermeres,
pel que el "bolsín" és perfectament legal i constitucional". A
més assenyalen que "dir que els contractes del bolsín pugen
50 llocs en borsa és impossible en contractacions de dies

solts, quan la puntuació és de 0,30 per mes treballat". Pel
que fa a les interinitats i restes de contractes del
departament, asseguren que "es donen estrictament a borsa
de treball, sense que es donen favoritismes pel que fa a
això, ja que una còpia bàsica de les contractacions es lliura
a la junta de personal". El comunicat conclou preguntant-se
"perquè no s'ha fet un llistat de les contractacions 'irregulars'
i s'ha preguntat a la gerència amb el llistat personalitzat i a
la resta dels sindicats de la junta". "Parlen de números sense
contrastar", conclouen.

I SEGONS CONSELLERIA, INVERSIONS MILIONÀRIES

El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, va inaugurar
recentment la primera planta d'hospitalització de l'ampliació
de l'hospital de Vinaròs, pel que estarà a ple rendiment en
els mesos d'estiu, quan hi ha més afluència de turistes en la
zona del nord de la província. En total s'incorporaran a la
plantilla del centre hospitalari de referència del Baix Maestrat
i Els Ports 24 nous professionals sanitaris. En aquesta planta
existeixen serveis importants com medicina interna,
paridors, quiròfans, l'UCI, oficines, laboratoris i oficines
centrals. Al març del 2011, el llavors conseller de Sanitat
Manuel Cervera va inaugurar l'ampliació de la
infraestructura. L'obra va suposar la creació d'una nova àrea
d'urgències, hospital de dia mèdic-quirúrgic i una unitat
d'hospitalització a domicili. Així mateix, es va incrementar el
nombre de quiròfans, que van passar de dos a sis, i es van
multiplicar les places de la Unitat de Vigilància intensiva
(UCI). 

La Conselleria de Sanitat ha invertit al llarg de la present
legislatura un total de 1,8 milions d'euros en la millora de la
tecnologia al servei dels usuaris del Departament de Salut
de Vinaròs. D'aquesta manera l'Hospital de Vinaròs compta
ja amb dos nous equips de radiologia convencional digital,
dos nous ecògrafs, un TAC i s'està en procés de licitació d'un
nou mamògraf, per un import de 320.000 euros. Des de la
Gerència del Departament de Salut es valora com molt
positiu “l'esforç inversor que per part de la Generalitat
Valenciana s'ha realitzat en uns moments on la situació
econòmica general no era favorable i que redunda en un
millor servei per a tots els veïns del nord de la nostra
província”. 

ve de la pàgina anterior
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LOCAL ESPORTS

Les quatre curses que han integrat
el primer Circuit de Curses Populars
de Benicarló han registrat un total de
1.522 inscripcions, un èxit que espera
repetir-se en les properes edicions.
Divendres tindrà lloc la cloenda
oficial del circuit amb l'entrega de
trofeus i obsequis als tres primers
classificats de cada categoria.

La primera edició del Circuit de
Curses Populars de Benicarló arriba al
final amb l'acte de cloenda que tindrà
lloc aquest divendres 5 de juny a les
19.30 hores a l'Ajuntament i en el qual
es farà lliurament de trofeus als 3
primers de cada categoria i s'entregarà
un obsequi a tots aquells participants
que almenys hagen completat tres
proves del circuit.

El balanç d'aquest nou projecte que
ha posat en marxa enguany la Regidoria
d'Esports per a fomentar l'esport popular
al marge de l'àmbit federatiu és més que
positiu i ha superat àmpliament les
expectatives, tant en implicació de les
entitats i empreses col·laboradores i
espònsors com en participació. No de
bades, s'han registrat 1.522 inscripcions
entre les 4 proves del circuit (Sant
Silvestre, 10k, Volta a peu de la Dona i
Trail 15k).

A la dada de les persones inscrites
cal afegir els participants que, al marge
de la competició, també han corregut
alguna de les proves, sobretot en el cas
de la Sant Silvestre i la Volta a Peu de la
Dona. Per tant, la xifra real de
participants es calcula que
sobrepassaria els 2.000 corredors.

La Regidoria d'Esports, així com la
Regidoria de Benestar Social, volen
agrair la seua implicació a les entitats
coordinadores del projecte (Club
d'Atletisme Baix Maestrat i Penya
l'Arjub), a les entitats locals
col·laboradores (Club Triatló Basiliscus,
Associació de la Dona Llauradora i

Associació de la Dona), a H-J Fitness ,
també a totes les empreses
col·laboradores i patrocinadors, a les
entitats Protecció Civil i Creu Roja, i
especialment a la Policia local i la
Brigada d'Obres de l'Ajuntament de
Benicarló. Finalment, també vol
expressar el seu agraïment a totes les
persones voluntàries que han participat
en el projecte.

La Regidoria d'Esports començarà a
treballar en breu en el disseny i
organització de la segona edició del
Circuit de Curses Populars.

El Circuit de Curses Populars finalitza amb més de 1.500 inscripcions

text REDACCI 

Benicarló va celebrar una concentració d’AMPAS per a
demanar la jornada escolar contínua en els centres que
ho han sol·licitat. Des de l’AMPA del Marquès de Benicarló
i de l'Ángel Esteban, el sondeig i votacions dels pares
arriben a quasi el 90 % a favor de la Jornada Contínua. 

Els seus representants van assenyalar que “fa ara un any
la Conselleria d'Educació, es va comprometre que al llarg
d'aquest curs escolar es regularia l'elecció de jornada i si no
s'ampliaria per als centres que hagueren presentat un projecte
protegit pels pares. Açò no ha estat així”. Es per això que
reclamen que “es concedisca la jornada escolar contínua com
experiència pilot a tots aquells centres que han presentat un
projecte donat per una majoria de famílies”. Els pares

consideren que “els responsables polítics tenen l'obligació de
conciliar vida laboral i familiar, i la jornada contínua flexibilitza
la recollida”. El transport i les beques de menjador, no estan
lligats al tipus de jornada escolar, per tant, continuarien igual
que fins a ara i serien iguals per als centres amb jornada
partida i per a aquells amb jornada contínua. Actualment la
jornada escolar en educació infantil i primària consisteix en 5
hores lectives repartides normalment en 3,5 hores al matí i 1,5
hores a la tarda.

La jornada contínua consistiria a aglutinar totes les hores
lectives de 9 a 14 hs. “El nombre d'hores lectives és
exactament el mateix en els dos tipus de jornada”, sostenen.
A més, reclamen que es mantinga obert el centre en l'horari
actual, amb aula matinal (en els centres que ho oferisquen), el
menjador (solament es trasllada el seu horari a les 14h) i les
activitats extraescolares fins a les 5 de la Vesprada.

PER LA JORNADA ESCOLAR CONTINUA

text REDACCI 

DISSABTE 6 
EL SETRILL EN MARXA

A les 17 h, TALLER gratuït de
Nordic Walking (classe teòrica-
pràctica), a càrrec de l’Associació
Nordic Walking Mediterrani i la
col·laboració de Evasión Sports.

Amb el Nordic Walking és tracta
de caminar amb 2 bastons
especials en un concepte de
moviment suau, agradable i eficaç
per a tot el cos. Us hi esperem!
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Un equip del PSPV de Benicarló ja
està analitzant el programa
d'electoral de Compromís ER per a
dissenyar un pla de govern conjunt.

La candidata a l'ajuntament, Xaro
Miralles, va explicar que en la trobada
que va mantenir amb la candidata dels
nacionalistes, Marta Escudero, “vam
quedar que aniríem estudiant per
separat els programes abans de posar-
los en comú”. Així, els socialistes ja han
constituït un equip de treball que està
analitzant de manera detallada el
programa electoral de Compromís per a
determinar els punts en comú. “Ja vam
anunciar que si no els teníem, no
pactaríem”, va recordar Miralles. La
socialista va detallar que el treball per
separat respon a la necessitat d'avançar
en les negociacions “i dur el tema
estudiat de cara a una reunió conjunta
que es produirà aquesta setmana”. De
moment i com van avançar les dues
candidates “es tracta només de
determinar si tenim programes similars.
Després ja parlarem de repartiment de
regidories, que per a això tenim més
temps”. 

En qualsevol cas, cal recordar que
els nacionalistes ja van avançar que
encara que no arribaren a un acord, els

seus vots en el ple d'investidura anirien
per a la socialista Xaro Miralles, que es
convertirà en la primera alcaldessa de
Benicarló de la història. Els vots del
PSPV li van dur a arribar a set regidors,
enfront dels sis que va obtenir en el
2011. En el cas de Compromís, que en
aquestes eleccions concorria amb ER,
va arribar als quatre regidors, doblant

els resultats de les anteriors municipals.
D'aquesta manera, els onze regidors
que sumen ambdues formacions són
més que suficients per a un govern
progressista. En la banqueta de
l'oposició quedarà el Popular, que passa
de tretze a set regidors i Ciutadans, que
irromp en el saló de plens amb tres
regidors.

COMENCEN LES NEGOCIACIONS PER L’ACALDIA A BENICARLÓ

text REDACCI 

La nit de les eleccions

Dissabte passat 30 es va disputar en les noves
pistes del Gaetà Huguet de Castelló, el
Campionat Autonòmic Infantil d'Atletisme, a l'aire
lliure. Dell Club Atletisme Baix Maestrat de
Benicarló van participar Marian Chelli i Laia
Roda.

La primera va participar en la prova de salt amb
perxa, acabant en sisena posició després de
sobrepassar els 2.00 metres, que a més és la seua
millor marca personal; després va participar en els
3.000 metres, on va acabar desena amb un temps de
13.26.16. La segona va acabar desena en el
llançament de martell, amb 16,63 metres, millorant la
seua marca personal.

El mateix dissabte, a l'Estadi del Turia de València, va
haver-hi jornada de control per part de la federació, on van
assistir cinc atletes del club, entre cadets i juvenils. En salt
amb perxa Miriam Querol va sobrepassar el llistó a 2.25
metres, mentre que Gerard Serrat va passar els 2,35. Hajiba
El Jaziri i Lara Albiol van participar en salt de longitud,
millorant ambdues els seus registres personals; la primera va
saltar 3,85 metres i la segona 3,68. Finalment Miriam Sánchez
participà en els 5 quilòmetres marxa, prova que es va disputar
sota la pluja, acabant amb un temps de 36.10 i que li va servir
de preparació per a l'autonòmic cadet del pròxim dissabte.

El Club d´Atletisme Baix Maestrat participà en el Campionat Autonòmic Infantil

text i foto VICENT FERRER

Dissabte que ve a la vesprada es disputarà una de les
proves clàssiques del calendari nacional per a corredors Elite
i Sub-23 i que enguany tindrà un al·licient més, la carrera serà
el Campionat de la Comunitat Valenciana. Deu equips han
confirmat la seua participació per a aquesta 42a edició, encara
que el secretari general de la Unió Ciclista Benicarló, Manolo
Giner, ha indicat a Llevant de Castelló que espera la
confirmació de dos equips més.

Els equips que han confirmat la seua participació són els
següents:

·    Metal-Lube Oferbike Tean, C.C. Sax (Alicante).

·    Atika Safirfuits, Valencia.
·    Mutua Levante Valencia Terra y Mar.
·    Peña Ciclista Benicasim.
·    Control Pac-La Titánica, La Sénia (Tarragona).
·    E.C. Magro, Madrid.
·    G.D. Key Mobel, Murcia.
·    C.C. Moya, Alicante.
·    Ciclos Acequia, Alicante.
·    Compac, Tarragona.

Per a aquesta edició s'ha variat el recorregut passant per
carreteres del Baix Maestrat, amb el que no caldrà pujar ports
que facen una selecció natural, tan sols es passarà dues
vegades per l'Alt de Cervera. Seran 123 quilòmetres els que
hauran de cobrir els participants. L'eixida neutralitzada es
donarà a les 15,30 hores, des de la Plaça de la Constitució, on
estarà el punt de signatures, mentre que la meta estarà en el
Passeig Marítim, en una recta de 500 metres, estant prevista
l'arribada a les 18.15 hores. El guanyador de la passada
edició va ser Pedro Gregori, que va entrar en meta escapat,
del Mútua Levante València Terra i Mar, equip que ix com un
dels favorits a la victòria final.

Deu equips han confirmat la seua participació en la 42a Ronda Ciclista al Maestrat

text i foto VICENT FERRER
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La XV Exposició d'Art Infantil celebrada a Benicarló s'ha
clausurat un any més al MUCBE amb una gran assistència de
visitants. Entre el 22 i el 31 de maig s'ha pogut gaudir d'una
mostra dels treballs artístics dels alumnes més xicotets
d'algunes de les escoles públiques de la nostra ciutat.
Enhorabona als artistes!

XV Exposició d'Art Infantil

text REDACCI 

Aquesta setmana va tenir lloc a
Benicarló la primera presa de
contacte d'un grup d'empreses
espanyoles amb la Cambra de
comerç Hispano-Algeriana.
L'objectiu és engegar una
Associació d'Interès Econòmic
per a la implantació d'una
exposició permanent dels
productes i serveis dels associats
a Algèria. D'aquesta manera, es
busca presentar una oferta
conjunta àmplia i competitiva als
inversors, promotors d'hotels,
hospitals, comunitats etc., tant
públics com privats i,
paral·lelament, la creació d'una xarxa comercial per a la
comercialització dels diferents productes de forma
individual. El promotor d'aquesta iniciativa és Joaquín M.
Pla Bretó de l'empresa Arredocassa S.L., dedicada al
disseny de mobiliari i decoració d'interiors, situada a
Benicarló. 

Els assistents, procedents de diferents punts de l'estat
espanyol, van arribar a l'acord d'iniciar el procediment de
constitució d'una societat d'interès econòmic, o trobar la
fórmula més adequada per el bon fi d'aquesta iniciativa. La
finalitat primordial de la Societat serà la promoció comercial i
venda dels productes dels associats en el mercat Algerià.
Inicialment s'obriran tres línies d'actuació. La primera serà
presentar projectes conjunts clau en mà a inversors en
instal·lacions hoteleres a Algèria, en segon lloc, presentar-se a

les licitacions d'infraestructures hoteleres, hospitals,
comunitats etc. i en tercer lloc la creació d'una xarxa comercial
paral·lela per a la promoció i venda dels productes dels
associats. Tot açò amb el suport d’una exposició permanent en
Cheraga Alger. Una vegada creada la societat, aquesta
s'associarà amb altra societat algeriana com soci local, la qual
actuarà com conseguidor enfront de clients i institucions,
aplanant el camí per a la consecució d'objectius. Durant la
trobada es va apuntar també la possibilitat de replicar aquesta
idea en altres mercats, si el resultat fóra positiu. A més de les
empreses interessades en el projecte, van assistir a la trobada
el SR. DJAOUD Salim Allal, president de la cambra de comerç
Hispano-Algeriana CCIAE, BOUABDALLAH Djamel: Expert
econòmic i Vicepresident 1r de la Cambra de comerç, i
possible soci local, GHEZLAOUI Rachid: Transitario i Assessor
de la Cambra de comerç, MARTIN Ismael: Director
CAIXABANK Algèria

EMPRESARIS A ARGÈLIA 

text REDACCIÓ
ENTREVISTA A JOAQUIM ESPINÓS

Joaquim Espinós Felipe
(Benilloba, el Comtat, 1962) és
professor del Departament de
Filologia Catalana de la
Universitat d’Alacant. El seu
àmbit d’estudi es la literatura
contemporània, sobre la qual
ha publicat diversos estudis.
Es dedica també a la creació
literària, i porta ja publicades
unes quantes novel·les.
L’última Material fotogràfic
(Onada edicions, 2015), amb la
qual va guanyar el 16é. Premi
de narrativa “Ciutat de
Sagunt”. Una apassionant
novel·la on se’ns conta un episodi poc conegut de la
història dels valencians, l’emigració als Estats Units en
les primeres dècades del segle XX. 

Com va tindre la idea d’escriure aquesta novel·la?

Bé, el primer motiu d'inspiració fou la lectura del llibre de
Teresa Morell, "Valencians a Nova York", publicat fa tres
anys. El llibre descriu el context i les característiques de
l’emigració valenciana entre 1912 i 1920 als Estats Units. El
tema em va interessar vivament per diverses raons. Primer
perquè en el meu poble, Benilloba, l'emigració als Estats
Units  ha estat present, sempre n'has sentit parlar, fins i tot
dins de la pròpia família. Després, perquè és un tema molt
potent, que lliga la nostra història amb la gran història
occidental. No sóc l’únic que s’ha sentit atret pel tema. El
documental de Juli Esteve, Del Montgó a Manhatan, n’és
una altra mostra. 

Per què és tan poc coneguda l’emigració dels
valencians als Estats Units?

Els valencians tenim un dèficit de coneixement de la
pròpia història, i ja que no comptem amb mitjans
audiovisuals, almenys la novel·la pot col·laborar a mitigar-
ho. El fet que un tema tan important com aquest fóra fins fa
poc desconegut, i que la meua siga la primera novel·la que
el tracta  és un bon exemple del que estic dient. Estem
acostumats a vore pel·lícules i llegir novel·les sobre
l'emigració italiana, irlandesa, polonesa, jueva, xinesa, però
res de l'espanyola ni menys encara del cas valencià. Potser
també en els anys de falsa opulència que hem viscut no es
considerava oportú de mostrar el nostre passat com a
poble emigrant. Ara, per cert, tornem a ser-ho, els
valencians, com la resta d’espanyols, han de tornar a
buscar en l’estranger la feina que no troben a casa. En
aquest sentit, el tema de la novel·la és de trista actualitat.  

Ha quedat alguna memòria dels valencians als
Estats Units?

I tant. Però més en un sentit individual que col·lectiu.
Encara hi viuen els descendents dels que van emigrar. La
segona part del documental de Juli Esteve es centra en
aquest llegat.   

Els valencians que van tornar van aportar alguna
cosa a l’economia o al progrés dels seus pobles?

Sí, amb els diners que van guanyar, van comprar terres
i cases, i en alguns casos, van muntar alguns negocis que
van donar-los feina tant a ells com als seus paisans. 

Què li deu la novel·la al cinema? Algunes escenes
són molt cinematogràfiques.

Sí, ja m’ho han comentat. Sóc molt afeccionat al cinema,
i inevitablement això s’ha de notar en la novel·la, tant en
l’estil com en la manera de narrar o en la construcció
d’algun personatge. S’ha de tindre en compte, a més, que
aquest és un tema molt cinematogràfic. Per això mateix he
procurat alleugerir les parts més previsibles de la seua
aventura, que els lectors ja coneixen –la misèria dels
països d'origen, les dificultats del viatge en les bodegues
dels vaixells, el pas per l'illa d'Ellis, el xoc cultural quan
arribaven a la gran ciutat, el treballs tan dur que van haver
de fer– i centrar-me en allò més original: la manera com els
protagonistes ho van viure. 

Un dels aspectes que s’ha destacat de la novel·la és
que la llengua té un sabor popular. Hi està d’acord?

Sí, procure que els diàlegs conserven la naturalitat i
l’expressivitat de la llengua viva. 

L’amistat, la solidaritat, la generositat, la força de
l’amor són valors que apareixen en la novel·la. Han
estats buscats conscientment?

No sé si conscientment, però hi tenen molta importància,
com la tenen també en la vida.    

text  JOSEP MANUEL SAN ABD N

Entrevista
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Divendres 29 de maig els alumnes de tercer cicle del
CEIP E M Ródenas vam realitzar una sortida cultural a la
ciutat de València. 

En primer lloc visitàrem les Corts Valencianes, institució
que ens representa a tots el ciutadans valencians. Un guia ens
va explicar els orígens del palau i ens anà conduint per les
diferents estances. Seguidament, vam visionar un vídeo que
ens donava a conéixer de forma senzilla les tasques del
parlament. El moment més esperat va ser quan vam poder
accedir a l'hemicicle. A més de gaudir de la seua característica
arquitectura, ens explicaren la nova composició del parlament
com a resultat de les passades eleccions. A l'eixida vam tindre
temps de pujar a les Torres de Serrans i gaudir de les
espectaculars vistes. Després de dinar, un guia ens va portar
pels indrets més representatius de la ciutat de València: La
Llotja, la plaça de la Reina, l'Ajuntament, l'estació del Nord, les
restes de les muralles islàmiques, etc. Un dia molt interessant
que ens va permetre conéixer la nostra capital autònoma.

EIXIDA A VALÈNCIA

text CEIPR

La Junta Local Fallera de Benicarló ha obert el termini
de presentació de candidatures a Fallera Major i Fallera
Major Infantil de Benicarló. Les aspirants poden fer-lo fins
al pròxim 12 de juny. 

L'acte d'elecció de les màximes representants falleres es
realitzarà el 20 de juny en l'Auditori Municipal Pedro Mercader

de Benicarló. També s'ha donat a conèixer ja el calendari
festiu de presentacions de les 13 comissions falleres del
municipi. Així, obrirà el foc la Falla Nou Barri el dissabte 9 de
gener, seguint-li la comissió del Campanar a l'endemà. Amics
del Foc, Els Conquistaors, El Caduf, L’Embut, Benicarló i Els
Cremats ocuparan la resta del mes de gener. Al febrer,
presentaran als seus càrrecs les comissions de La Barraca, El
Grill, Mercat Vell, La Carrasca i La Paperina qui, com és
tradicional, tancarà les presentacions falleres.

Candidatures a Fallera Major i Fallera Major Infantil de Benicarló

text REDACCI 

Vol que li diga de veritat què vaig saber llegir de l'anterior
número de La Veu? No res, no vaig saber llegir res perquè
vaig anar com d'habitud al quiosc i aquell senyor em va dir que
no li'n quedaven, que s'havien esgotat, però que suposava
que dilluns els en durien més. Vaig tornar dilluns al quiosc i
què va, allí no hi havia cap Veu. M'hauré d'engolir les meues
paraules de fa un parell de setmanes i davant l'evidència no
tinc més remei que reconéixer que potser sí que hi haja algú
al poble que sàpiga qui són. Vosté, jo, Robespierre, Peris,
Carles Lluch, els Burriel, Natàlia, Jesús i tota la companyia de
teatre. 

El cas és que no puc fer més que imaginar-me alguna cosa
sobre el contingut de la revista. Suposo -ja ho vaig apuntar la
setmana passada- que degueren dedicar l'espai necessari al
ja cèlebre muntatge que va fer el nostre senyor alcalde (no sé
si al feis, l'insta o qualsevol modernor d'aquestes) amb una
fotografia en què es veia un grup de joves enarborant
banderes estelades davant la porta de l'Ajuntament.
Escolte'm, si de cas no acaba d'entrar de diputat a València, el
senyor Domingo sempre es pot dedicar a fer composicions
artístiques per penjar-les  a la xarxa. Igual es guanyava la
vida. Un artista, cregue'm, un artista. 

També suposo que degueren aparéixer les opinions de
representants de partits polítics tot explicant que ells faran el
que calga sempre pensant en Benicarló. Miau! Ací cadascú
prioritzarà les consignes dels partits respectius i com va dir
l'incombustible ultranacionalista espanyol Alfonso Guerra, «el
que se mueva no sale en la foto». Si la cosa fóra tal i com
segur que la degueren pintar els vencedors i els derrotats ens
podríem fer plantejaments que resultarien clarament
beneficiosos per al poble però que són impensables en la
sensibilitat de cap partit. Li posaré un exemple. La immensa

majoria (per no no dir la totalitat) de les associacions
esportives de Benicarló estan més que satisfetes sobre com
ha gestionat la seua regidoria Joaquín Pérez. Passaria res si
a aquest senyor algú li oferira la possibilitat de continuar la
seua tasca tot i estar a l'oposició? No, tots haurien buscat de
veritat el millor per a Benicarló. Però estic segur que una
proposta tan senzilla com aquesta es veu com una idea de
bombero tant des dels partits que presumiblement ens han de
governar els propers quatre anys com des del Partit Popular. 

Segurament també hi deguera haver alguna valoració
d'algun seu col•laborador del resultat de les votades. Si els
partits quan s'acaben els escrutinis tots són capaços d'afirmar
sense que se'ls menege una pestanya que han guanyat les
eleccions, els analistes solen fer exactament a l'inrevés i
pinten com a perdedors els guanyadors i com a guanyadors
els perdedors. Em fa gràcia això. A més, segons cap a quin
costat carreguen que deien els sastres, ho exageren més o
menys. Jo, modèstia apart, sí que m'atreveixo a fer una anàlisi
objectiva del que crec fermament que passarà ací a Benicarló.
Més que una anàlisi -perdó per la immodèstia- sí que
m'atreviria a fer una afirmació. Escolte'm bé, senyora Garcia.
Sap què penso? Penso, estic convençut, que alguna empresa
local amb vincles afectius amb els partits que clarament han
estat derrotats es faran invisibles no ja només en forma
d'anuncis publicitaris en els mitjans de comunicació locals,
sinó, ai, també com a espònsors de més d'una associació
cultural, esportiva o benèfica del poble. Ja ho vorà, ja. Al
temps figues. A vostés no els afectarà massa perquè fins ara
han pogut sobreviure sense els diners d'aquesta gent, però
igual hi ha alguna ràdio, alguna televisió, alguna revista o
algun club de futbol o del que siga que se'n ressent. 

No res més, a vore si la setmana vinent tinc més sort. O
vaig abans al quiosc. O en fan algun exemplar més. Com
vulguen. 

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

text EL LECTOR



de setmanes que el camió cisterna
amb l'arruixador, mànega a la mà,
no apareixia per aquestes
contrades netejant pixarades i
demés restes orgàniques
acumulades a les  cantonades. Fins
i tot algun que altre subispàs que
durant quatre o cinc dies ha pogut
saludar els veïns i vianants des de
la paret on residia enganxat, a
l'alçada de mitja cama, a la
cantonada de la casa del Marqués,
una edificació tan noble! Però al que
anem, dimarts passat, allà pels
voltants de les 11 del matí, que
apareix el de la mànega d'aigua
baldejant alguns carres del centre,
entre ells el de la susdita casa. Com
diu el refrany, més val tard que mai,
ara bé, tal vegada una mica més
prompte, com feien abans, a les set
del matí, aniria una mica millor i així
s'estalviarien fer saltar i escatxillar
els vianants que a eixes hores
circulen per la zona. Compte,
només una mica de planificació, i
així veïns, vianants i botiguers, tots
contents. I és que el terra, sequet,
sempre queda més boniquet!

Una altra nit en vetla
Diuen que torna la Nit en vetla

una altra vegada. Segons sembla la
de l'any passat, comentaven fonts
municipals, va ser un èxit de
participació, tant de botigues com
de gent. Això sí, a vore si enguany,
els del Mercat, mantenen les portes
igual d'obertes que la resta de
botiguers i no fan l'espantà a les 10
de la nit. De tota manera, com ens
deia un piulador al twitter, per a nit
en vetla, la de les eleccions per al
PP. Allí sí que "les dieron las diez, y
las once, y la doce y la una, y las
dos y..."  Segur que no repetixen.
Ulls com a plats que se'ls van
quedar en veure els resultats.
Encara hi ha qui no s'ho creu i
continua repetint la jaculatòria que
Rita exclamava en braços de
Seraelfin Castellano: Qué ostia!
Qué hostia! 

Comença el Más con menos a

Canal 9
A vore, alarma! Que una piulada

dels tafaners sembla insinuar que
camal 9, aprofitant les eleccions, diu
que si han tornat. Ací els podem
veure, aprofitant la carta
d'ajustament, per fer els seus
gràfics electorals. Davant la falta de
recursos que els constreny en virtut
de la clàusula de «no gasto»
introduïda en cada decret del
Consell des de fa tres o quatre
anys, han afuat la inventiva i a falta
de millors infografies els han vingut
molt bé les barres de l'antiga carta
de ajuste per mostrar com han
quedat de fragmentats la majoria
dels consistoris després de les
eleccions. Comencem bé!

La dura vida de la patrulla
nocturna

I és que aquests servidors de la

seguretat pública no sempre
passen nits entretingudes, no. De
tant en tant, bé que es deuen avorrir
com ostres i quan troben l'ocasió,
doncs, au, tots a l'ou! Això devia
passar el dia que un altre heroi
solitari de la nit, un camioner, els
devia sol·licitar perquè li feren
palmateo mentre ell s'arrancava vés
a saber per quin pal del flamenc. Ho
veiem: els agents amb l'uniforme de
portar al voltant de la cabina de
camió picant de mans en
acompanyament i el conductor, el
cap fora de la finestra, per soleares.
L'humor que tenen després, que ho
deixen tot per escrit: "29 10:59 La
Patrulla de Tráfico realiza el
acompañamiento al conductor de
un camión desde la Calle Doctor
Coll hasta el final de la Avenida
Catalunya."

ve de la p gina anterior
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LOCAL

L'Ajuntament de Benicarló cobrirà cinc llocs de treball
relacionats amb la informació turística, l'animació
sociocultural i la neteja de platges a través dels
programes Salari Jove i Emcorp. Les persones
interessades han d'estar inscrites en el Servef com
demandants d'ocupació. Dos llocs estan destinats a
atenció al visitant de la Tourist Info, un lloc per a realitzar
itineraris turístics per Benicarló, un lloc per a cobrir el
servei de neteja manual de la platja del Morrongo i un lloc
per a realitzar el servei de dinamització cultural. Els dos
llocs de treball relacionats amb l'atenció al visitant de la
Tourist Info es cobriran a través de dos programes
diferents. En el cas del programa Emcorp, el lloc té una
durada de tres mesos (des del 15 de juny al 14 de
setembre aproximadament), amb un horari a determinar
segons les necessitats del servei però preferentment
dissabtes, diumenges i festius. 

La titulació mínima requerida és estar en possessió
d'alguna de les titulacions de Formació Professional
relacionades amb l'atenció turística (TS Guia, informació i
assistències turístiques o TS Gestió d'allotjaments turístics). A
més, caldrà estar en possessió dels nivells d'Anglès B1 i
Francès A2 o alternativament Anglès A2 i Francès B1. Per a
optar a aquest lloc, cal inscriure's com demandant d'ocupació
en el Servef fins al 4 de juny. L'altre lloc de treball relacionat
amb l'atenció al visitant de la Tourist Info es cobrirà a través
del programa Salari Jove (per a persones aturades menors de
30 anys), amb una durada de sis mesos (del 15 de juny al 14
de desembre aproximadament) i amb un horari a determinar
en funció de les necessitats del servei. La titulació mínima

requerida és estar en possessió d'alguna de les titulacions de
Formació Professional relacionades amb l'atenció turística (TS
Guia, informació i assistències turístiques o TS Gestió
d'allotjaments turístics). A més, caldrà estar en possessió dels
nivells d'Anglès B1 i Francès A2 o alternativament Anglès A2 i
Francès B1. El termini per a inscriure's com demandant
d'ocupació en el Servef o per a lliurar la titulació requerida
finalitza el 10 de juny. Respecte al lloc de treball de guia
turístic, que es cobrirà a través del programa Emcorp, la
durada és de tres mesos (del 15 de juny al 14 de setembre
aproximadament), amb un horari a determinar en funció de les
necessitats i amb un termini per a inscriure's com demandant
d'ocupació en el Servef que finalitza el 4 de juny. En aquest
cas, la titulació requerida és disposar de l'habilitació en vigor
de guia turístic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana emès
per l'Agència Valenciana de Turisme. Per a cobrir el treball de
servei de neteja manual de la platja del Morrongo, les
persones interessades poden inscriure's com demandants
d'ocupació fins al 4 de juny en l'epígraf d'escombrariaire. La
durada del contracte serà de 4 mesos (del 10 de juny al 9
d'octubre aproximadament), amb un horari a determinar
segons les necessitats. Finalment, el servei de dinamització
cultural es cobrirà a través del programa Salari Jove (per a
persones aturades menors de 30 anys), amb una durada de
sis mesos (del 15 de juny al 14 de desembre) i amb un horari
a determinar en funció de les necessitats del servei. La
titulació mínima requerida en aquest cas és estar en
possessió d'alguna de les titulacions de Formació Professional
relacionada amb la dinamització cultural per a xiquets i
xiquetes (TS Educació Infantil, TS Animació Sociocultural, TS
Animació Sociocultural i Turística). El termini per a inscriure's
com demandant d'ocupació en el Servef o per a lliurar la
titulació requerida finalitza el 10 de juny.

TREBALL PER A JOVES

text REDACCI 

El Museu de Belles arts de Castelló i la Universitat de
València, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i
la Diputació de Castelló, organitzen «Fenicis. Orient a
Occident», un curs d'arqueologia centrat en la presència
fenícia en la Península Ibèrica. 

L'activitat també repassarà tot el procés comercial i la
influència que aquest poble de l'Orient mediterrani va tenir en
les societats indígenes, un procés històric que fa unes
dècades va començar a identificar-se en diversos jaciments
de la costa llevantina, entre els quals es troba el de l'El Puig
de la Nau de Benicarló. El curs està dirigit per Arturo Oliver
Foix, director del Servei d'Investigacions Arqueològiques de la
Diputació de Castelló, i per Carlos Gómez Bellard, catedràtic
de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València. El
curs tindrà lloc en el Mucbe en dues jornades programades
per al 23 i 24 de juliol de 2015. Les inscripcions tenen un cost
de 20 euros i es poden formalitzar fins al 15 de juliol seguint
les instruccions que es troben detallades en el programa. Una

vegada finalitzada l'activitat es lliurarà un certificat als
assistents per un total de 20 hores. El CEFIRE també expedirà
un certificat als docents inscrits en el curs.

FENICIS AL MUCBE
text REDACCI 
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Un breu
Els senyors que la setmana

passada es deien el nom del porc
enmig la plaça pública d'Internet
farien bé de seguir el consell que els
va deixar al número anterior la
ploma sempre assenyada del Lector
per antonomàsia. Segur que
quedarien més amics i, com diu ell
(o ella?), no faríem riure també per
aquest cantó. 

Calçotets
Per cert, quina imatge més

graciosa la que van publicar ací a La
Veu, curiosament també a la secció
del protestant de dalt, fent el recanvi
de les estelades per blaveres. Diu el
que suposadament ho escriu que
“Arreglat! Solucionat!! A pactar!!!”.
Certament, no és més toix perquè
no deu poder. Mireu que a nosaltres
això de les banderes, tant és Ali com
Camali, les espanyoles i els xiulets
de l’altre dia al camp del Barça...
Cadascú que s’expresse com vulga
i no faça mal a ningú, però si no vols
pols no vages a l'era i no hauràs de
fer ni dir beneiteries. I és que el que
vol la gent del carrer, i segurament
els que els han votat, és que es
posen a treballar de valent des del
primer dia i que, si volen portar
estelades fins i tot als calçotets per a
després canviar-se'ls pels de l'estil
blavero, doncs això, que a casa ho
poden fer molt bé... però no cal que
ens ho ensenyen a la plaça del
poble! Com si vol anar sense! Millor
ens aniria si miràrem més per la
faena i no férem tant de calendari.
Maneres, senyors i senyores,
maneres! 

Davant del pastís
Els tafaners ens hem assabentat

que les cúpules del PSOE i
Compromís de Benicarló, o siga
Miralles i Escudero, ja s'han reunit
per decidir si toca això d'investir
alcaldessa la candidata socialista.
Pel que sembla ja hi ha l'acord que
farà que, per primera vegada al
nostre poble, una dona tinga la vara
de comandament municipal. La
veritat és que fa comboi, tenint en
compte que sempre hem estat un
poble prou conservador, no? Ara, si
el suport a la investidura sembla fet,
el que no tenim massa clar és si les
quotes de poder per a repartir estan
tan clares. I és que tenint en compte
les manifestacions que hem
comentat ací dalt, igual un dia ens
pengen la republicana a la
balconada. Al nom ho porten, no? I
més ara que corre el rumor que si
algú de la llista dels que ha sortit,
cau, i ha d'entrar el següent.
Aleshores la proporció, segons els
nostres números, seria dos de
Compromís i dos d'Esquerra. Forces
igualades! Mare meua, quanta feina
se li pot girar al bo de Bueno, home

de pes i seny, per controlar el
personal... de més a l'esquerra vist
el que hem vist. I de retruc, què
deurà pensar la futura alcaldessa
socialista, veient aquest panorama...
del pacte? Deu estar espantada! La
cosa està prou negra com perquè es
deixen estar de brometes i hi claven
el muscle, perquè, ho han de tindre
clar, una altra ocasió els votants
benicarlandos no els la donaran... si
no se la guanyen. Això només ho
donem al PP. 

La plaça es deteriora
Dèiem al principi que tornàvem al

que passa per ací i ens n'hem sortit
altra vegada del solc parlant més de
la política local. Suposem que com
és tan fàcil doncs... En fi, la realitat
quotidiana toca i ens trobem a la
plaça de la Constitució, on hem
descobert que, a més del grapat de
clavills que tenen les pedres del
terra, sobretot les del panot que és
de pedra, pedra, hi ha un rogle
precisament on plantifiquen
l'ecoparc mòbil que està simplement
fet pols. Si mireu la imatge podreu
veure que, a banda de les marques
de l'arrossegament, suposem que
del contenidor mòbil de l'ecoparc, el
terra està ben trencat i enfonsat. A
vore, no volem dir ací que la gent no
recicle, tot el contrari, però si això
representa fer més malbé una
plaça... què voleu que us diguem. O
es busca un lloc alternatiu o es mira
la manera de no fer més malbé una
plaça que ens ha costat a tots els
benicarlandos un ull de la cara... i
part de l'altre, a banda de  l'última
remodelació posterior. Com per no
fer-s'ho mirar.

Oportunitat de la mànega
Va, ficats en el capítol dels

arranjaments, què en farem del
centre històric de la població? Una
maneta de pintura, a més d'una
façana, no li aniria malament però
també ens agradaria no haver
d'anar sempre mirant el terra... Ho
diem pel fet que feia un bon grapat

text LA COLLA DE TAFANERS
La Carla, exigent i puntual  amb el ritme de les coses

que ha decidit, que ha programat, , compleix amb ganes
amb la passejada del migdia. La calor matisada per un
aire fresquet no és un obstacle ni un pretext per deixar de
complir la seva cita diària amb els carrers i, és clar, amb
el mar. La calor que ja parla de l’estiu l’anima a sortir i a
sentir-se  plàcida i tranquil·la dins aquest intens mar de
sol. Contempla la quietud del mar i la blavor precisa
d’aquest cel claríssim i pensa que aquest és el paisatge
perfecte per una ànima serena,el decorat més adient per
expressar l’esperit apol·lini de  què parla   Nietzsche per
definir la bellesa  com a equilibri, harmonia, llum,
proporció, síntesi de contraris. Però com passa en totes
les coses d’aquesta vida, l’esperit apol·lini té el seu
contrari amb el qual s’ha de complementar i harmonitzar
perquè així són les coses: l’esperit dionisíac entès com la
força, el desig,la disbauxa, el vi, les passions que ens
arrosseguen, la lluita, el dolor.

Potser aquest fil de tristesa  que, des de fa uns dies,
ella sent córrer pel seu cos és un inici de camí que l’ha de
portar per un laberint fins ara  desconegut on la vida li
oferirà racons nous, paisatges per encetar, dies amb una
claror diferent. Sí, no li agrada reconèixer-ho però és cert:
com l’Elionor de Martí i Pol, fa dies que l’omple una
estranya sensació de solitud i no sap d’on li vénen
aquelles imprecises  ganes de plorar. més enllà o més
endins de la línia sempre imprecisa –sempre revoltada-
de l’horitzó hi busca la resposta, l’explicació, la gènesi. No
hi ha un fet concret que justifiqui aquest fil de tristesa que
descabdella a poc a poc, sense estridències,
imperceptible a la mirada dels altres –segur que el Pau ni
se n’ha adonat. Els fonaments de l’arquitectura de la
tristesa són, com és habitual, diversos i que esdevenen
forts gràcies a la suma de les seves forces. A manera de
catàleg la Carla repassa els diversos fils. El pas
inexorable dels anys que l’aboquen a la cinquantena, el
fill ja gran que està fent un Erasmus a Milà i que ja va
trencant els  lligams, la feina que sempre l’ha
apassionada però que darrerament escasseja una mica i
potser fins i tot l’avorreix, les rutines tan necessàries i tan
definidores de la seva manera de serque potser ara

l’ofeguen i, això sí, el sotrac de saber que l’Eva –feia dies,
massa dies, que no es veien i es van retrobar en el sopar
de “reflexió” de fa un parell de dissabtes, la nit abans de
les eleccions- està molt preocupada per la recaiguda en
un procés cancerós. En un moment de confessió,
d’intimitat, quan estaven les dues soles, l’Eva li va dir que
volia viure aquell estiu amb intensitat perquè alguna cosa
dins seu li diu que serà l’últim que podrà viure amb certa
plenitud.

La Clara s’atura un moment i connecta la música. De
vegades li agrada passejar amb música. Els primers
compassos calidíssims, lents,com aquest mar d’avui, la
deturen. Meritxell Gené canta a Màrius Torres:

Dia clar

El cel és tan blau que tot just s’hi afigura
obscur, un ocell.
Fa un dia tan clar com en una pintura
de Breughel el Vell.
Si no estigués trist, res no fóra tan bell.

Senzillament esplèndid el poema i esplèndida la
versió feta cançó de la Meritxell Gené. Canviem les terres
lleidatanes  de secà del poeta per un paisatge marítim,
canviem potser la pintura de Breughel   el Vell per un
Sorolla de platja esplendorosa  i ja ho tenim. La clau de
tot, de la bellesa i de la vida, ens la regala el poeta en el
darrer vers. La bellesa, si realment ens commou, no és
perquè ens la regali  l’experiència fascinadora d’un
paisatge harmoniós, lluminós, ple d’equilibri i claredat,
sinó que aquest paisatge és tan bonic perquè jo me’l miro,
el veig, el sento així des de la meva experiència vital. I no
és senzillament impressionant –potser per ser tan obvi-
que la bellesa de veritat pren tota la seva força, la seva
intensitat, la seva pròpia existència,en cadascú de
nosaltres que, amb la nostra pròpia manera de mirar i de
veure les coses li donem aquesta categoria, aquest
valor?    Sí, és veritat, pensa la Carla que sí que és veritat
el que diu Màrius Torres perquè  si avui no estigués trista,
aquest paisatge no em resultaria tan bell, tan bonic, tan
especial i irrepetible com ara em sembla, com ara el veig,
com ara el visc.

Un dia clar
text JOAN HERAS

Fronteres



M I S C E L · L À N I A

Una herència sanitària indigna

La Sanitat és, sense cap mena de dubte, un dels pilars
bàsics sobre els quals s'edifica qualsevol societat moderna.
La nostra sanitat, tant preuada durant anys, ha anat sofrint
el degoteig continu, però sense aturador, d'unes retallades
salvatges practicades pels diversos governs populars que
l'han acabat ferint de mort. Compte, no vol dir açò que d'un
dia per a l'altre el nostre sistema sanitari desapareixerà, no,
el que vol és que aquell que vam tindre, model europeu
d'eficiència i responsabilitat, ja no tornarà.

La devaluació a la que l'han sotmès, via retallades, via
privatitzacions encobertes, via traspassos de malalts a
centres privats, via concertacions,... és inversament
proporcional a l'auge de la sanitat privada, o a la sanitat
pública amb gestió privada ultima moda que han volgut
implantar els governs del Partit Popular.

Un sistema sanitari eficient, que hauria de ser un deure
dels nostres governants, i un dret de la ciutadania, s'ha
acabat convertit en una moneda de canvi entre interessos
polítics, econòmics i privats que, i això és una realitat, li ha
malmès el seus fonaments deixant-lo ferit de mort. I ja pot la
nostra conselleria entabanar-nos amb cants de sirenes que
la realitat s'entesta en dir el contrari.

En el cas concret del nostre Hospital Comarcal la cosa
encara és més greu i, com eixa realitat que diu que els que
estem al cul del món sempre som oblidats, les ràtios de
personal ja no és que estan per sota de la mitjana
espanyola, és que estan per sota inclús de la pròpia
comunitat.

Demanar hora a l'especialista telefònicament és una
autèntica odissea, atés que sembla més difícil que t'agafen
el telèfon que parlar amb el Rei (almenys a la casa reial et
contesten per carta amb tota seguretat). Odissea que
s'acaba convertit en indignació si al final tens eixa sort,
perquè quan te la donen, fiquem l’exemple del de digestiu,
et diuen que fins l'any que ve no et poden donar cita, o ja

tornaràs a trucar, o passar per finestreta, a vore si ha hagut
alguna baixa. Quasi res, vuit o nou mesos! Com per a morir-
se pel camí i demanar responsabilitat després, no? 

Pel que sembla en altres especialitats la cosa poc canvia,
i la mitjana sembla pot rondar els cinc o sis mesos. Això si,
per poder certificar les afirmacions de molts usauris, la
conselleria, amb la seua transparència característica,
curiosament, no vol facilitar eixes dades. Per què serà? I
clar, uns mesos abans de les eleccions ens trobem amb la
propaganda de com de bé ho han fet i quats diners
inverteixen, perquè han obert unes sales noves que,
després d’acabades de fer... s'havien passat un grapat
d'anys tancades, material mèdic inclòs. Vergonyós!

Han balafiat milions i milions d'euros en coses supèrflues
que no han portat cap benefici per a la ciutadania, només
per a les butxaques d'uns quans aprofitats, i ara n'estem
patint les conseqüències i damunt amb supèrbia. 

I ara qui ho arregla tot açò? No li podem demanar més a
un personal sanitari que, encara ara, li toca treballar en
condicions que no són les òptimes, de manera més que
professional i correcta, fent bo el seu jurament hipocràtic. Tot
el contrari de qui ens ha governat fins ara.

L'únic que ens queda és esperar que els nous governats
que entren a la Generalitat tingun clares quines són les
prioritats de la ciutadania i és fiquen mans a la feina, això si,
sense oblidar demanar responsabilitats, econòmiques i
judicilas, a tots els que ens han portat a aquesta situació de
precarietat sanitària sense precedents. És el seu deure... i la
seua obligació moral.
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DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

Visites dinamitzades, teatres, tallers, exposicions i
audicions són les principals activitats que s'han
programat des del Mucbe per a commemorar el seu 10é
aniversari. Els actes tindran lloc
des de dissabte 20 de juny fins
diumenge 28 i estan destinats a
totes les edats, tant als més
menuts com als més grans.

El proper 25 de juny es compliran 10
anys de la inauguració del Mucbe, una
aposta decidida de l'Ajuntament de
Benicarló per la difusió de la cultura i el
patrimoni que en aquests anys s'ha
convertit en un espai de referència no
només per a Benicarló sinó per a tota la comarca. Amb motiu d'aquest
aniversari, el centre ha preparat una extensa programació que inclou
música, teatre, exposicions i moltes altres activitats pensades per a
tots els gustos i edats.

Les activitats començaran dissabte 20 de juny amb la I Marató de
Dibuix Infantil i Juvenil, per a xiquets i xiquetes des dels 3 fins als 16
anys, dividits en tres categories (de 3 a 6 anys, de 7 a 10 anys i d'11
a 16 anys). Les activitats dedicades exclusivament als més menuts
continuaran dissabte 27 amb Vine a jugar al Mucbe, on els més joves
podran gaudir de pistes de minigolf, xanques de poals, pilotes
botadores, jocs d'anelles, trencaclosques, etc.

El teatre és un del plats forts de la programació, que comptarà amb
diverses representacions, especialment els caps de setmana.
Dissabte 20 Factoría los Sánchez representarà dos funcions
d'Educador Social en Alaska al claustre del Mucbe. Es tracta d'una
obra amb més de 200 funcions per tota Espanya, amb cinc

temporades a Barcelona i que compta amb una gran acollida del
públic. Amb obres com El titellet o Cómicos de la lengua (Premi
Nacional de Teatre per a la Infància i la Joventut 2009), també
s'aproparà el teatre als més menuts.

Per a aquells que vulguen gaudir d'activitats en família poden
inscriure's als tallers familiars que organitza la Regidoria de Cultura.
Un d'ells és Treballem el collage, per a xiquets i xiquetes de 2 a 6

anys. L'altre taller familiar és de pintura
sobre ceràmica, per a xiquets i xiquetes
de 5 a 10 anys. En els dos tallers les
places són limitades i els interessats han
de reservar-la al Mucbe.

Una altra de les ofertes importants del
programa són les visites a diferents
espais culturals. Des d'una visita guiada a
la casa tradicional benicarlanda del carrer
de Santa Càndida fins a una visita
dramatitzada al Poblat Iber del Puig de la
Nau, passant per una visita nocturna

teatralitzada pel Convent de Sant Francesc o la representació teatral
Assassinat al Museu, que no deixa de ser una visita teatralitzada
carregada d'intriga, emoció i diversió pel Mucbe, que ajudarà a
entendre la seua història.

Al llarg de la setmana també s'han organitzat diferents exposicions,
entre les quals destaquen Denominació d'Origen, de Lorena Oms i
Miguel Ángel Cavero, i l'exposició de final de curs del alumnes de
Cèzanne Taller d'Art. Dimecres 24 també tindrà lloc la conferència-
concert organitzada per l'Associació Cultural Diabolus, La música és
més que paraules, un recital basat en la música de compositors com
John Cage o Carles Santos.

La programació musical es completa l'Audició de final de curs dels
alumnes de Diabolus Lab, dijous 25, i l'Audició de l'Orquestra Infantil
4Cordes i l'Orquestra Tenim molta Corda de l'Escola de Música Ciutat
de Benicarló, que tindrà lloc al claustre del Mucbe i posarà el punt i
final a la programació especial pel 10é aniversari del Mucbe.

El Mucbe celebra el 10é aniversari
text REDACCI 



M I S C E L · L À N I A

Una herència sanitària indigna

La Sanitat és, sense cap mena de dubte, un dels pilars
bàsics sobre els quals s'edifica qualsevol societat moderna.
La nostra sanitat, tant preuada durant anys, ha anat sofrint
el degoteig continu, però sense aturador, d'unes retallades
salvatges practicades pels diversos governs populars que
l'han acabat ferint de mort. Compte, no vol dir açò que d'un
dia per a l'altre el nostre sistema sanitari desapareixerà, no,
el que vol és que aquell que vam tindre, model europeu
d'eficiència i responsabilitat, ja no tornarà.

La devaluació a la que l'han sotmès, via retallades, via
privatitzacions encobertes, via traspassos de malalts a
centres privats, via concertacions,... és inversament
proporcional a l'auge de la sanitat privada, o a la sanitat
pública amb gestió privada ultima moda que han volgut
implantar els governs del Partit Popular.

Un sistema sanitari eficient, que hauria de ser un deure
dels nostres governants, i un dret de la ciutadania, s'ha
acabat convertit en una moneda de canvi entre interessos
polítics, econòmics i privats que, i això és una realitat, li ha
malmès el seus fonaments deixant-lo ferit de mort. I ja pot la
nostra conselleria entabanar-nos amb cants de sirenes que
la realitat s'entesta en dir el contrari.

En el cas concret del nostre Hospital Comarcal la cosa
encara és més greu i, com eixa realitat que diu que els que
estem al cul del món sempre som oblidats, les ràtios de
personal ja no és que estan per sota de la mitjana
espanyola, és que estan per sota inclús de la pròpia
comunitat.

Demanar hora a l'especialista telefònicament és una
autèntica odissea, atés que sembla més difícil que t'agafen
el telèfon que parlar amb el Rei (almenys a la casa reial et
contesten per carta amb tota seguretat). Odissea que
s'acaba convertit en indignació si al final tens eixa sort,
perquè quan te la donen, fiquem l’exemple del de digestiu,
et diuen que fins l'any que ve no et poden donar cita, o ja

tornaràs a trucar, o passar per finestreta, a vore si ha hagut
alguna baixa. Quasi res, vuit o nou mesos! Com per a morir-
se pel camí i demanar responsabilitat després, no? 

Pel que sembla en altres especialitats la cosa poc canvia,
i la mitjana sembla pot rondar els cinc o sis mesos. Això si,
per poder certificar les afirmacions de molts usauris, la
conselleria, amb la seua transparència característica,
curiosament, no vol facilitar eixes dades. Per què serà? I
clar, uns mesos abans de les eleccions ens trobem amb la
propaganda de com de bé ho han fet i quats diners
inverteixen, perquè han obert unes sales noves que,
després d’acabades de fer... s'havien passat un grapat
d'anys tancades, material mèdic inclòs. Vergonyós!

Han balafiat milions i milions d'euros en coses supèrflues
que no han portat cap benefici per a la ciutadania, només
per a les butxaques d'uns quans aprofitats, i ara n'estem
patint les conseqüències i damunt amb supèrbia. 

I ara qui ho arregla tot açò? No li podem demanar més a
un personal sanitari que, encara ara, li toca treballar en
condicions que no són les òptimes, de manera més que
professional i correcta, fent bo el seu jurament hipocràtic. Tot
el contrari de qui ens ha governat fins ara.

L'únic que ens queda és esperar que els nous governats
que entren a la Generalitat tingun clares quines són les
prioritats de la ciutadania i és fiquen mans a la feina, això si,
sense oblidar demanar responsabilitats, econòmiques i
judicilas, a tots els que ens han portat a aquesta situació de
precarietat sanitària sense precedents. És el seu deure... i la
seua obligació moral.
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DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

Visites dinamitzades, teatres, tallers, exposicions i
audicions són les principals activitats que s'han
programat des del Mucbe per a commemorar el seu 10é
aniversari. Els actes tindran lloc
des de dissabte 20 de juny fins
diumenge 28 i estan destinats a
totes les edats, tant als més
menuts com als més grans.

El proper 25 de juny es compliran 10
anys de la inauguració del Mucbe, una
aposta decidida de l'Ajuntament de
Benicarló per la difusió de la cultura i el
patrimoni que en aquests anys s'ha
convertit en un espai de referència no
només per a Benicarló sinó per a tota la comarca. Amb motiu d'aquest
aniversari, el centre ha preparat una extensa programació que inclou
música, teatre, exposicions i moltes altres activitats pensades per a
tots els gustos i edats.

Les activitats començaran dissabte 20 de juny amb la I Marató de
Dibuix Infantil i Juvenil, per a xiquets i xiquetes des dels 3 fins als 16
anys, dividits en tres categories (de 3 a 6 anys, de 7 a 10 anys i d'11
a 16 anys). Les activitats dedicades exclusivament als més menuts
continuaran dissabte 27 amb Vine a jugar al Mucbe, on els més joves
podran gaudir de pistes de minigolf, xanques de poals, pilotes
botadores, jocs d'anelles, trencaclosques, etc.

El teatre és un del plats forts de la programació, que comptarà amb
diverses representacions, especialment els caps de setmana.
Dissabte 20 Factoría los Sánchez representarà dos funcions
d'Educador Social en Alaska al claustre del Mucbe. Es tracta d'una
obra amb més de 200 funcions per tota Espanya, amb cinc

temporades a Barcelona i que compta amb una gran acollida del
públic. Amb obres com El titellet o Cómicos de la lengua (Premi
Nacional de Teatre per a la Infància i la Joventut 2009), també
s'aproparà el teatre als més menuts.

Per a aquells que vulguen gaudir d'activitats en família poden
inscriure's als tallers familiars que organitza la Regidoria de Cultura.
Un d'ells és Treballem el collage, per a xiquets i xiquetes de 2 a 6

anys. L'altre taller familiar és de pintura
sobre ceràmica, per a xiquets i xiquetes
de 5 a 10 anys. En els dos tallers les
places són limitades i els interessats han
de reservar-la al Mucbe.

Una altra de les ofertes importants del
programa són les visites a diferents
espais culturals. Des d'una visita guiada a
la casa tradicional benicarlanda del carrer
de Santa Càndida fins a una visita
dramatitzada al Poblat Iber del Puig de la
Nau, passant per una visita nocturna

teatralitzada pel Convent de Sant Francesc o la representació teatral
Assassinat al Museu, que no deixa de ser una visita teatralitzada
carregada d'intriga, emoció i diversió pel Mucbe, que ajudarà a
entendre la seua història.

Al llarg de la setmana també s'han organitzat diferents exposicions,
entre les quals destaquen Denominació d'Origen, de Lorena Oms i
Miguel Ángel Cavero, i l'exposició de final de curs del alumnes de
Cèzanne Taller d'Art. Dimecres 24 també tindrà lloc la conferència-
concert organitzada per l'Associació Cultural Diabolus, La música és
més que paraules, un recital basat en la música de compositors com
John Cage o Carles Santos.

La programació musical es completa l'Audició de final de curs dels
alumnes de Diabolus Lab, dijous 25, i l'Audició de l'Orquestra Infantil
4Cordes i l'Orquestra Tenim molta Corda de l'Escola de Música Ciutat
de Benicarló, que tindrà lloc al claustre del Mucbe i posarà el punt i
final a la programació especial pel 10é aniversari del Mucbe.

El Mucbe celebra el 10é aniversari
text REDACCI 
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Un breu
Els senyors que la setmana

passada es deien el nom del porc
enmig la plaça pública d'Internet
farien bé de seguir el consell que els
va deixar al número anterior la
ploma sempre assenyada del Lector
per antonomàsia. Segur que
quedarien més amics i, com diu ell
(o ella?), no faríem riure també per
aquest cantó. 

Calçotets
Per cert, quina imatge més

graciosa la que van publicar ací a La
Veu, curiosament també a la secció
del protestant de dalt, fent el recanvi
de les estelades per blaveres. Diu el
que suposadament ho escriu que
“Arreglat! Solucionat!! A pactar!!!”.
Certament, no és més toix perquè
no deu poder. Mireu que a nosaltres
això de les banderes, tant és Ali com
Camali, les espanyoles i els xiulets
de l’altre dia al camp del Barça...
Cadascú que s’expresse com vulga
i no faça mal a ningú, però si no vols
pols no vages a l'era i no hauràs de
fer ni dir beneiteries. I és que el que
vol la gent del carrer, i segurament
els que els han votat, és que es
posen a treballar de valent des del
primer dia i que, si volen portar
estelades fins i tot als calçotets per a
després canviar-se'ls pels de l'estil
blavero, doncs això, que a casa ho
poden fer molt bé... però no cal que
ens ho ensenyen a la plaça del
poble! Com si vol anar sense! Millor
ens aniria si miràrem més per la
faena i no férem tant de calendari.
Maneres, senyors i senyores,
maneres! 

Davant del pastís
Els tafaners ens hem assabentat

que les cúpules del PSOE i
Compromís de Benicarló, o siga
Miralles i Escudero, ja s'han reunit
per decidir si toca això d'investir
alcaldessa la candidata socialista.
Pel que sembla ja hi ha l'acord que
farà que, per primera vegada al
nostre poble, una dona tinga la vara
de comandament municipal. La
veritat és que fa comboi, tenint en
compte que sempre hem estat un
poble prou conservador, no? Ara, si
el suport a la investidura sembla fet,
el que no tenim massa clar és si les
quotes de poder per a repartir estan
tan clares. I és que tenint en compte
les manifestacions que hem
comentat ací dalt, igual un dia ens
pengen la republicana a la
balconada. Al nom ho porten, no? I
més ara que corre el rumor que si
algú de la llista dels que ha sortit,
cau, i ha d'entrar el següent.
Aleshores la proporció, segons els
nostres números, seria dos de
Compromís i dos d'Esquerra. Forces
igualades! Mare meua, quanta feina
se li pot girar al bo de Bueno, home

de pes i seny, per controlar el
personal... de més a l'esquerra vist
el que hem vist. I de retruc, què
deurà pensar la futura alcaldessa
socialista, veient aquest panorama...
del pacte? Deu estar espantada! La
cosa està prou negra com perquè es
deixen estar de brometes i hi claven
el muscle, perquè, ho han de tindre
clar, una altra ocasió els votants
benicarlandos no els la donaran... si
no se la guanyen. Això només ho
donem al PP. 

La plaça es deteriora
Dèiem al principi que tornàvem al

que passa per ací i ens n'hem sortit
altra vegada del solc parlant més de
la política local. Suposem que com
és tan fàcil doncs... En fi, la realitat
quotidiana toca i ens trobem a la
plaça de la Constitució, on hem
descobert que, a més del grapat de
clavills que tenen les pedres del
terra, sobretot les del panot que és
de pedra, pedra, hi ha un rogle
precisament on plantifiquen
l'ecoparc mòbil que està simplement
fet pols. Si mireu la imatge podreu
veure que, a banda de les marques
de l'arrossegament, suposem que
del contenidor mòbil de l'ecoparc, el
terra està ben trencat i enfonsat. A
vore, no volem dir ací que la gent no
recicle, tot el contrari, però si això
representa fer més malbé una
plaça... què voleu que us diguem. O
es busca un lloc alternatiu o es mira
la manera de no fer més malbé una
plaça que ens ha costat a tots els
benicarlandos un ull de la cara... i
part de l'altre, a banda de  l'última
remodelació posterior. Com per no
fer-s'ho mirar.

Oportunitat de la mànega
Va, ficats en el capítol dels

arranjaments, què en farem del
centre històric de la població? Una
maneta de pintura, a més d'una
façana, no li aniria malament però
també ens agradaria no haver
d'anar sempre mirant el terra... Ho
diem pel fet que feia un bon grapat

text LA COLLA DE TAFANERS
La Carla, exigent i puntual  amb el ritme de les coses

que ha decidit, que ha programat, , compleix amb ganes
amb la passejada del migdia. La calor matisada per un
aire fresquet no és un obstacle ni un pretext per deixar de
complir la seva cita diària amb els carrers i, és clar, amb
el mar. La calor que ja parla de l’estiu l’anima a sortir i a
sentir-se  plàcida i tranquil·la dins aquest intens mar de
sol. Contempla la quietud del mar i la blavor precisa
d’aquest cel claríssim i pensa que aquest és el paisatge
perfecte per una ànima serena,el decorat més adient per
expressar l’esperit apol·lini de  què parla   Nietzsche per
definir la bellesa  com a equilibri, harmonia, llum,
proporció, síntesi de contraris. Però com passa en totes
les coses d’aquesta vida, l’esperit apol·lini té el seu
contrari amb el qual s’ha de complementar i harmonitzar
perquè així són les coses: l’esperit dionisíac entès com la
força, el desig,la disbauxa, el vi, les passions que ens
arrosseguen, la lluita, el dolor.

Potser aquest fil de tristesa  que, des de fa uns dies,
ella sent córrer pel seu cos és un inici de camí que l’ha de
portar per un laberint fins ara  desconegut on la vida li
oferirà racons nous, paisatges per encetar, dies amb una
claror diferent. Sí, no li agrada reconèixer-ho però és cert:
com l’Elionor de Martí i Pol, fa dies que l’omple una
estranya sensació de solitud i no sap d’on li vénen
aquelles imprecises  ganes de plorar. més enllà o més
endins de la línia sempre imprecisa –sempre revoltada-
de l’horitzó hi busca la resposta, l’explicació, la gènesi. No
hi ha un fet concret que justifiqui aquest fil de tristesa que
descabdella a poc a poc, sense estridències,
imperceptible a la mirada dels altres –segur que el Pau ni
se n’ha adonat. Els fonaments de l’arquitectura de la
tristesa són, com és habitual, diversos i que esdevenen
forts gràcies a la suma de les seves forces. A manera de
catàleg la Carla repassa els diversos fils. El pas
inexorable dels anys que l’aboquen a la cinquantena, el
fill ja gran que està fent un Erasmus a Milà i que ja va
trencant els  lligams, la feina que sempre l’ha
apassionada però que darrerament escasseja una mica i
potser fins i tot l’avorreix, les rutines tan necessàries i tan
definidores de la seva manera de serque potser ara

l’ofeguen i, això sí, el sotrac de saber que l’Eva –feia dies,
massa dies, que no es veien i es van retrobar en el sopar
de “reflexió” de fa un parell de dissabtes, la nit abans de
les eleccions- està molt preocupada per la recaiguda en
un procés cancerós. En un moment de confessió,
d’intimitat, quan estaven les dues soles, l’Eva li va dir que
volia viure aquell estiu amb intensitat perquè alguna cosa
dins seu li diu que serà l’últim que podrà viure amb certa
plenitud.

La Clara s’atura un moment i connecta la música. De
vegades li agrada passejar amb música. Els primers
compassos calidíssims, lents,com aquest mar d’avui, la
deturen. Meritxell Gené canta a Màrius Torres:

Dia clar

El cel és tan blau que tot just s’hi afigura
obscur, un ocell.
Fa un dia tan clar com en una pintura
de Breughel el Vell.
Si no estigués trist, res no fóra tan bell.

Senzillament esplèndid el poema i esplèndida la
versió feta cançó de la Meritxell Gené. Canviem les terres
lleidatanes  de secà del poeta per un paisatge marítim,
canviem potser la pintura de Breughel   el Vell per un
Sorolla de platja esplendorosa  i ja ho tenim. La clau de
tot, de la bellesa i de la vida, ens la regala el poeta en el
darrer vers. La bellesa, si realment ens commou, no és
perquè ens la regali  l’experiència fascinadora d’un
paisatge harmoniós, lluminós, ple d’equilibri i claredat,
sinó que aquest paisatge és tan bonic perquè jo me’l miro,
el veig, el sento així des de la meva experiència vital. I no
és senzillament impressionant –potser per ser tan obvi-
que la bellesa de veritat pren tota la seva força, la seva
intensitat, la seva pròpia existència,en cadascú de
nosaltres que, amb la nostra pròpia manera de mirar i de
veure les coses li donem aquesta categoria, aquest
valor?    Sí, és veritat, pensa la Carla que sí que és veritat
el que diu Màrius Torres perquè  si avui no estigués trista,
aquest paisatge no em resultaria tan bell, tan bonic, tan
especial i irrepetible com ara em sembla, com ara el veig,
com ara el visc.

Un dia clar
text JOAN HERAS

Fronteres



de setmanes que el camió cisterna
amb l'arruixador, mànega a la mà,
no apareixia per aquestes
contrades netejant pixarades i
demés restes orgàniques
acumulades a les  cantonades. Fins
i tot algun que altre subispàs que
durant quatre o cinc dies ha pogut
saludar els veïns i vianants des de
la paret on residia enganxat, a
l'alçada de mitja cama, a la
cantonada de la casa del Marqués,
una edificació tan noble! Però al que
anem, dimarts passat, allà pels
voltants de les 11 del matí, que
apareix el de la mànega d'aigua
baldejant alguns carres del centre,
entre ells el de la susdita casa. Com
diu el refrany, més val tard que mai,
ara bé, tal vegada una mica més
prompte, com feien abans, a les set
del matí, aniria una mica millor i així
s'estalviarien fer saltar i escatxillar
els vianants que a eixes hores
circulen per la zona. Compte,
només una mica de planificació, i
així veïns, vianants i botiguers, tots
contents. I és que el terra, sequet,
sempre queda més boniquet!

Una altra nit en vetla
Diuen que torna la Nit en vetla

una altra vegada. Segons sembla la
de l'any passat, comentaven fonts
municipals, va ser un èxit de
participació, tant de botigues com
de gent. Això sí, a vore si enguany,
els del Mercat, mantenen les portes
igual d'obertes que la resta de
botiguers i no fan l'espantà a les 10
de la nit. De tota manera, com ens
deia un piulador al twitter, per a nit
en vetla, la de les eleccions per al
PP. Allí sí que "les dieron las diez, y
las once, y la doce y la una, y las
dos y..."  Segur que no repetixen.
Ulls com a plats que se'ls van
quedar en veure els resultats.
Encara hi ha qui no s'ho creu i
continua repetint la jaculatòria que
Rita exclamava en braços de
Seraelfin Castellano: Qué ostia!
Qué hostia! 

Comença el Más con menos a

Canal 9
A vore, alarma! Que una piulada

dels tafaners sembla insinuar que
camal 9, aprofitant les eleccions, diu
que si han tornat. Ací els podem
veure, aprofitant la carta
d'ajustament, per fer els seus
gràfics electorals. Davant la falta de
recursos que els constreny en virtut
de la clàusula de «no gasto»
introduïda en cada decret del
Consell des de fa tres o quatre
anys, han afuat la inventiva i a falta
de millors infografies els han vingut
molt bé les barres de l'antiga carta
de ajuste per mostrar com han
quedat de fragmentats la majoria
dels consistoris després de les
eleccions. Comencem bé!

La dura vida de la patrulla
nocturna

I és que aquests servidors de la

seguretat pública no sempre
passen nits entretingudes, no. De
tant en tant, bé que es deuen avorrir
com ostres i quan troben l'ocasió,
doncs, au, tots a l'ou! Això devia
passar el dia que un altre heroi
solitari de la nit, un camioner, els
devia sol·licitar perquè li feren
palmateo mentre ell s'arrancava vés
a saber per quin pal del flamenc. Ho
veiem: els agents amb l'uniforme de
portar al voltant de la cabina de
camió picant de mans en
acompanyament i el conductor, el
cap fora de la finestra, per soleares.
L'humor que tenen després, que ho
deixen tot per escrit: "29 10:59 La
Patrulla de Tráfico realiza el
acompañamiento al conductor de
un camión desde la Calle Doctor
Coll hasta el final de la Avenida
Catalunya."

ve de la p gina anterior
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LOCAL

L'Ajuntament de Benicarló cobrirà cinc llocs de treball
relacionats amb la informació turística, l'animació
sociocultural i la neteja de platges a través dels
programes Salari Jove i Emcorp. Les persones
interessades han d'estar inscrites en el Servef com
demandants d'ocupació. Dos llocs estan destinats a
atenció al visitant de la Tourist Info, un lloc per a realitzar
itineraris turístics per Benicarló, un lloc per a cobrir el
servei de neteja manual de la platja del Morrongo i un lloc
per a realitzar el servei de dinamització cultural. Els dos
llocs de treball relacionats amb l'atenció al visitant de la
Tourist Info es cobriran a través de dos programes
diferents. En el cas del programa Emcorp, el lloc té una
durada de tres mesos (des del 15 de juny al 14 de
setembre aproximadament), amb un horari a determinar
segons les necessitats del servei però preferentment
dissabtes, diumenges i festius. 

La titulació mínima requerida és estar en possessió
d'alguna de les titulacions de Formació Professional
relacionades amb l'atenció turística (TS Guia, informació i
assistències turístiques o TS Gestió d'allotjaments turístics). A
més, caldrà estar en possessió dels nivells d'Anglès B1 i
Francès A2 o alternativament Anglès A2 i Francès B1. Per a
optar a aquest lloc, cal inscriure's com demandant d'ocupació
en el Servef fins al 4 de juny. L'altre lloc de treball relacionat
amb l'atenció al visitant de la Tourist Info es cobrirà a través
del programa Salari Jove (per a persones aturades menors de
30 anys), amb una durada de sis mesos (del 15 de juny al 14
de desembre aproximadament) i amb un horari a determinar
en funció de les necessitats del servei. La titulació mínima

requerida és estar en possessió d'alguna de les titulacions de
Formació Professional relacionades amb l'atenció turística (TS
Guia, informació i assistències turístiques o TS Gestió
d'allotjaments turístics). A més, caldrà estar en possessió dels
nivells d'Anglès B1 i Francès A2 o alternativament Anglès A2 i
Francès B1. El termini per a inscriure's com demandant
d'ocupació en el Servef o per a lliurar la titulació requerida
finalitza el 10 de juny. Respecte al lloc de treball de guia
turístic, que es cobrirà a través del programa Emcorp, la
durada és de tres mesos (del 15 de juny al 14 de setembre
aproximadament), amb un horari a determinar en funció de les
necessitats i amb un termini per a inscriure's com demandant
d'ocupació en el Servef que finalitza el 4 de juny. En aquest
cas, la titulació requerida és disposar de l'habilitació en vigor
de guia turístic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana emès
per l'Agència Valenciana de Turisme. Per a cobrir el treball de
servei de neteja manual de la platja del Morrongo, les
persones interessades poden inscriure's com demandants
d'ocupació fins al 4 de juny en l'epígraf d'escombrariaire. La
durada del contracte serà de 4 mesos (del 10 de juny al 9
d'octubre aproximadament), amb un horari a determinar
segons les necessitats. Finalment, el servei de dinamització
cultural es cobrirà a través del programa Salari Jove (per a
persones aturades menors de 30 anys), amb una durada de
sis mesos (del 15 de juny al 14 de desembre) i amb un horari
a determinar en funció de les necessitats del servei. La
titulació mínima requerida en aquest cas és estar en
possessió d'alguna de les titulacions de Formació Professional
relacionada amb la dinamització cultural per a xiquets i
xiquetes (TS Educació Infantil, TS Animació Sociocultural, TS
Animació Sociocultural i Turística). El termini per a inscriure's
com demandant d'ocupació en el Servef o per a lliurar la
titulació requerida finalitza el 10 de juny.

TREBALL PER A JOVES

text REDACCI 

El Museu de Belles arts de Castelló i la Universitat de
València, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i
la Diputació de Castelló, organitzen «Fenicis. Orient a
Occident», un curs d'arqueologia centrat en la presència
fenícia en la Península Ibèrica. 

L'activitat també repassarà tot el procés comercial i la
influència que aquest poble de l'Orient mediterrani va tenir en
les societats indígenes, un procés històric que fa unes
dècades va començar a identificar-se en diversos jaciments
de la costa llevantina, entre els quals es troba el de l'El Puig
de la Nau de Benicarló. El curs està dirigit per Arturo Oliver
Foix, director del Servei d'Investigacions Arqueològiques de la
Diputació de Castelló, i per Carlos Gómez Bellard, catedràtic
de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València. El
curs tindrà lloc en el Mucbe en dues jornades programades
per al 23 i 24 de juliol de 2015. Les inscripcions tenen un cost
de 20 euros i es poden formalitzar fins al 15 de juliol seguint
les instruccions que es troben detallades en el programa. Una

vegada finalitzada l'activitat es lliurarà un certificat als
assistents per un total de 20 hores. El CEFIRE també expedirà
un certificat als docents inscrits en el curs.

FENICIS AL MUCBE
text REDACCI 
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Divendres 29 de maig els alumnes de tercer cicle del
CEIP E M Ródenas vam realitzar una sortida cultural a la
ciutat de València. 

En primer lloc visitàrem les Corts Valencianes, institució
que ens representa a tots el ciutadans valencians. Un guia ens
va explicar els orígens del palau i ens anà conduint per les
diferents estances. Seguidament, vam visionar un vídeo que
ens donava a conéixer de forma senzilla les tasques del
parlament. El moment més esperat va ser quan vam poder
accedir a l'hemicicle. A més de gaudir de la seua característica
arquitectura, ens explicaren la nova composició del parlament
com a resultat de les passades eleccions. A l'eixida vam tindre
temps de pujar a les Torres de Serrans i gaudir de les
espectaculars vistes. Després de dinar, un guia ens va portar
pels indrets més representatius de la ciutat de València: La
Llotja, la plaça de la Reina, l'Ajuntament, l'estació del Nord, les
restes de les muralles islàmiques, etc. Un dia molt interessant
que ens va permetre conéixer la nostra capital autònoma.

EIXIDA A VALÈNCIA

text CEIPR

La Junta Local Fallera de Benicarló ha obert el termini
de presentació de candidatures a Fallera Major i Fallera
Major Infantil de Benicarló. Les aspirants poden fer-lo fins
al pròxim 12 de juny. 

L'acte d'elecció de les màximes representants falleres es
realitzarà el 20 de juny en l'Auditori Municipal Pedro Mercader

de Benicarló. També s'ha donat a conèixer ja el calendari
festiu de presentacions de les 13 comissions falleres del
municipi. Així, obrirà el foc la Falla Nou Barri el dissabte 9 de
gener, seguint-li la comissió del Campanar a l'endemà. Amics
del Foc, Els Conquistaors, El Caduf, L’Embut, Benicarló i Els
Cremats ocuparan la resta del mes de gener. Al febrer,
presentaran als seus càrrecs les comissions de La Barraca, El
Grill, Mercat Vell, La Carrasca i La Paperina qui, com és
tradicional, tancarà les presentacions falleres.

Candidatures a Fallera Major i Fallera Major Infantil de Benicarló

text REDACCI 

Vol que li diga de veritat què vaig saber llegir de l'anterior
número de La Veu? No res, no vaig saber llegir res perquè
vaig anar com d'habitud al quiosc i aquell senyor em va dir que
no li'n quedaven, que s'havien esgotat, però que suposava
que dilluns els en durien més. Vaig tornar dilluns al quiosc i
què va, allí no hi havia cap Veu. M'hauré d'engolir les meues
paraules de fa un parell de setmanes i davant l'evidència no
tinc més remei que reconéixer que potser sí que hi haja algú
al poble que sàpiga qui són. Vosté, jo, Robespierre, Peris,
Carles Lluch, els Burriel, Natàlia, Jesús i tota la companyia de
teatre. 

El cas és que no puc fer més que imaginar-me alguna cosa
sobre el contingut de la revista. Suposo -ja ho vaig apuntar la
setmana passada- que degueren dedicar l'espai necessari al
ja cèlebre muntatge que va fer el nostre senyor alcalde (no sé
si al feis, l'insta o qualsevol modernor d'aquestes) amb una
fotografia en què es veia un grup de joves enarborant
banderes estelades davant la porta de l'Ajuntament.
Escolte'm, si de cas no acaba d'entrar de diputat a València, el
senyor Domingo sempre es pot dedicar a fer composicions
artístiques per penjar-les  a la xarxa. Igual es guanyava la
vida. Un artista, cregue'm, un artista. 

També suposo que degueren aparéixer les opinions de
representants de partits polítics tot explicant que ells faran el
que calga sempre pensant en Benicarló. Miau! Ací cadascú
prioritzarà les consignes dels partits respectius i com va dir
l'incombustible ultranacionalista espanyol Alfonso Guerra, «el
que se mueva no sale en la foto». Si la cosa fóra tal i com
segur que la degueren pintar els vencedors i els derrotats ens
podríem fer plantejaments que resultarien clarament
beneficiosos per al poble però que són impensables en la
sensibilitat de cap partit. Li posaré un exemple. La immensa

majoria (per no no dir la totalitat) de les associacions
esportives de Benicarló estan més que satisfetes sobre com
ha gestionat la seua regidoria Joaquín Pérez. Passaria res si
a aquest senyor algú li oferira la possibilitat de continuar la
seua tasca tot i estar a l'oposició? No, tots haurien buscat de
veritat el millor per a Benicarló. Però estic segur que una
proposta tan senzilla com aquesta es veu com una idea de
bombero tant des dels partits que presumiblement ens han de
governar els propers quatre anys com des del Partit Popular. 

Segurament també hi deguera haver alguna valoració
d'algun seu col•laborador del resultat de les votades. Si els
partits quan s'acaben els escrutinis tots són capaços d'afirmar
sense que se'ls menege una pestanya que han guanyat les
eleccions, els analistes solen fer exactament a l'inrevés i
pinten com a perdedors els guanyadors i com a guanyadors
els perdedors. Em fa gràcia això. A més, segons cap a quin
costat carreguen que deien els sastres, ho exageren més o
menys. Jo, modèstia apart, sí que m'atreveixo a fer una anàlisi
objectiva del que crec fermament que passarà ací a Benicarló.
Més que una anàlisi -perdó per la immodèstia- sí que
m'atreviria a fer una afirmació. Escolte'm bé, senyora Garcia.
Sap què penso? Penso, estic convençut, que alguna empresa
local amb vincles afectius amb els partits que clarament han
estat derrotats es faran invisibles no ja només en forma
d'anuncis publicitaris en els mitjans de comunicació locals,
sinó, ai, també com a espònsors de més d'una associació
cultural, esportiva o benèfica del poble. Ja ho vorà, ja. Al
temps figues. A vostés no els afectarà massa perquè fins ara
han pogut sobreviure sense els diners d'aquesta gent, però
igual hi ha alguna ràdio, alguna televisió, alguna revista o
algun club de futbol o del que siga que se'n ressent. 

No res més, a vore si la setmana vinent tinc més sort. O
vaig abans al quiosc. O en fan algun exemplar més. Com
vulguen. 

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

text EL LECTOR
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LOCAL OPINIÓ

La XV Exposició d'Art Infantil celebrada a Benicarló s'ha
clausurat un any més al MUCBE amb una gran assistència de
visitants. Entre el 22 i el 31 de maig s'ha pogut gaudir d'una
mostra dels treballs artístics dels alumnes més xicotets
d'algunes de les escoles públiques de la nostra ciutat.
Enhorabona als artistes!

XV Exposició d'Art Infantil

text REDACCI 

Aquesta setmana va tenir lloc a
Benicarló la primera presa de
contacte d'un grup d'empreses
espanyoles amb la Cambra de
comerç Hispano-Algeriana.
L'objectiu és engegar una
Associació d'Interès Econòmic
per a la implantació d'una
exposició permanent dels
productes i serveis dels associats
a Algèria. D'aquesta manera, es
busca presentar una oferta
conjunta àmplia i competitiva als
inversors, promotors d'hotels,
hospitals, comunitats etc., tant
públics com privats i,
paral·lelament, la creació d'una xarxa comercial per a la
comercialització dels diferents productes de forma
individual. El promotor d'aquesta iniciativa és Joaquín M.
Pla Bretó de l'empresa Arredocassa S.L., dedicada al
disseny de mobiliari i decoració d'interiors, situada a
Benicarló. 

Els assistents, procedents de diferents punts de l'estat
espanyol, van arribar a l'acord d'iniciar el procediment de
constitució d'una societat d'interès econòmic, o trobar la
fórmula més adequada per el bon fi d'aquesta iniciativa. La
finalitat primordial de la Societat serà la promoció comercial i
venda dels productes dels associats en el mercat Algerià.
Inicialment s'obriran tres línies d'actuació. La primera serà
presentar projectes conjunts clau en mà a inversors en
instal·lacions hoteleres a Algèria, en segon lloc, presentar-se a

les licitacions d'infraestructures hoteleres, hospitals,
comunitats etc. i en tercer lloc la creació d'una xarxa comercial
paral·lela per a la promoció i venda dels productes dels
associats. Tot açò amb el suport d’una exposició permanent en
Cheraga Alger. Una vegada creada la societat, aquesta
s'associarà amb altra societat algeriana com soci local, la qual
actuarà com conseguidor enfront de clients i institucions,
aplanant el camí per a la consecució d'objectius. Durant la
trobada es va apuntar també la possibilitat de replicar aquesta
idea en altres mercats, si el resultat fóra positiu. A més de les
empreses interessades en el projecte, van assistir a la trobada
el SR. DJAOUD Salim Allal, president de la cambra de comerç
Hispano-Algeriana CCIAE, BOUABDALLAH Djamel: Expert
econòmic i Vicepresident 1r de la Cambra de comerç, i
possible soci local, GHEZLAOUI Rachid: Transitario i Assessor
de la Cambra de comerç, MARTIN Ismael: Director
CAIXABANK Algèria

EMPRESARIS A ARGÈLIA 

text REDACCIÓ
ENTREVISTA A JOAQUIM ESPINÓS

Joaquim Espinós Felipe
(Benilloba, el Comtat, 1962) és
professor del Departament de
Filologia Catalana de la
Universitat d’Alacant. El seu
àmbit d’estudi es la literatura
contemporània, sobre la qual
ha publicat diversos estudis.
Es dedica també a la creació
literària, i porta ja publicades
unes quantes novel·les.
L’última Material fotogràfic
(Onada edicions, 2015), amb la
qual va guanyar el 16é. Premi
de narrativa “Ciutat de
Sagunt”. Una apassionant
novel·la on se’ns conta un episodi poc conegut de la
història dels valencians, l’emigració als Estats Units en
les primeres dècades del segle XX. 

Com va tindre la idea d’escriure aquesta novel·la?

Bé, el primer motiu d'inspiració fou la lectura del llibre de
Teresa Morell, "Valencians a Nova York", publicat fa tres
anys. El llibre descriu el context i les característiques de
l’emigració valenciana entre 1912 i 1920 als Estats Units. El
tema em va interessar vivament per diverses raons. Primer
perquè en el meu poble, Benilloba, l'emigració als Estats
Units  ha estat present, sempre n'has sentit parlar, fins i tot
dins de la pròpia família. Després, perquè és un tema molt
potent, que lliga la nostra història amb la gran història
occidental. No sóc l’únic que s’ha sentit atret pel tema. El
documental de Juli Esteve, Del Montgó a Manhatan, n’és
una altra mostra. 

Per què és tan poc coneguda l’emigració dels
valencians als Estats Units?

Els valencians tenim un dèficit de coneixement de la
pròpia història, i ja que no comptem amb mitjans
audiovisuals, almenys la novel·la pot col·laborar a mitigar-
ho. El fet que un tema tan important com aquest fóra fins fa
poc desconegut, i que la meua siga la primera novel·la que
el tracta  és un bon exemple del que estic dient. Estem
acostumats a vore pel·lícules i llegir novel·les sobre
l'emigració italiana, irlandesa, polonesa, jueva, xinesa, però
res de l'espanyola ni menys encara del cas valencià. Potser
també en els anys de falsa opulència que hem viscut no es
considerava oportú de mostrar el nostre passat com a
poble emigrant. Ara, per cert, tornem a ser-ho, els
valencians, com la resta d’espanyols, han de tornar a
buscar en l’estranger la feina que no troben a casa. En
aquest sentit, el tema de la novel·la és de trista actualitat.  

Ha quedat alguna memòria dels valencians als
Estats Units?

I tant. Però més en un sentit individual que col·lectiu.
Encara hi viuen els descendents dels que van emigrar. La
segona part del documental de Juli Esteve es centra en
aquest llegat.   

Els valencians que van tornar van aportar alguna
cosa a l’economia o al progrés dels seus pobles?

Sí, amb els diners que van guanyar, van comprar terres
i cases, i en alguns casos, van muntar alguns negocis que
van donar-los feina tant a ells com als seus paisans. 

Què li deu la novel·la al cinema? Algunes escenes
són molt cinematogràfiques.

Sí, ja m’ho han comentat. Sóc molt afeccionat al cinema,
i inevitablement això s’ha de notar en la novel·la, tant en
l’estil com en la manera de narrar o en la construcció
d’algun personatge. S’ha de tindre en compte, a més, que
aquest és un tema molt cinematogràfic. Per això mateix he
procurat alleugerir les parts més previsibles de la seua
aventura, que els lectors ja coneixen –la misèria dels
països d'origen, les dificultats del viatge en les bodegues
dels vaixells, el pas per l'illa d'Ellis, el xoc cultural quan
arribaven a la gran ciutat, el treballs tan dur que van haver
de fer– i centrar-me en allò més original: la manera com els
protagonistes ho van viure. 

Un dels aspectes que s’ha destacat de la novel·la és
que la llengua té un sabor popular. Hi està d’acord?

Sí, procure que els diàlegs conserven la naturalitat i
l’expressivitat de la llengua viva. 

L’amistat, la solidaritat, la generositat, la força de
l’amor són valors que apareixen en la novel·la. Han
estats buscats conscientment?

No sé si conscientment, però hi tenen molta importància,
com la tenen també en la vida.    

text  JOSEP MANUEL SAN ABD N

Entrevista
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ESPORTS LOCAL

Un equip del PSPV de Benicarló ja
està analitzant el programa
d'electoral de Compromís ER per a
dissenyar un pla de govern conjunt.

La candidata a l'ajuntament, Xaro
Miralles, va explicar que en la trobada
que va mantenir amb la candidata dels
nacionalistes, Marta Escudero, “vam
quedar que aniríem estudiant per
separat els programes abans de posar-
los en comú”. Així, els socialistes ja han
constituït un equip de treball que està
analitzant de manera detallada el
programa electoral de Compromís per a
determinar els punts en comú. “Ja vam
anunciar que si no els teníem, no
pactaríem”, va recordar Miralles. La
socialista va detallar que el treball per
separat respon a la necessitat d'avançar
en les negociacions “i dur el tema
estudiat de cara a una reunió conjunta
que es produirà aquesta setmana”. De
moment i com van avançar les dues
candidates “es tracta només de
determinar si tenim programes similars.
Després ja parlarem de repartiment de
regidories, que per a això tenim més
temps”. 

En qualsevol cas, cal recordar que
els nacionalistes ja van avançar que
encara que no arribaren a un acord, els

seus vots en el ple d'investidura anirien
per a la socialista Xaro Miralles, que es
convertirà en la primera alcaldessa de
Benicarló de la història. Els vots del
PSPV li van dur a arribar a set regidors,
enfront dels sis que va obtenir en el
2011. En el cas de Compromís, que en
aquestes eleccions concorria amb ER,
va arribar als quatre regidors, doblant

els resultats de les anteriors municipals.
D'aquesta manera, els onze regidors
que sumen ambdues formacions són
més que suficients per a un govern
progressista. En la banqueta de
l'oposició quedarà el Popular, que passa
de tretze a set regidors i Ciutadans, que
irromp en el saló de plens amb tres
regidors.

COMENCEN LES NEGOCIACIONS PER L’ACALDIA A BENICARLÓ

text REDACCI 

La nit de les eleccions

Dissabte passat 30 es va disputar en les noves
pistes del Gaetà Huguet de Castelló, el
Campionat Autonòmic Infantil d'Atletisme, a l'aire
lliure. Dell Club Atletisme Baix Maestrat de
Benicarló van participar Marian Chelli i Laia
Roda.

La primera va participar en la prova de salt amb
perxa, acabant en sisena posició després de
sobrepassar els 2.00 metres, que a més és la seua
millor marca personal; després va participar en els
3.000 metres, on va acabar desena amb un temps de
13.26.16. La segona va acabar desena en el
llançament de martell, amb 16,63 metres, millorant la
seua marca personal.

El mateix dissabte, a l'Estadi del Turia de València, va
haver-hi jornada de control per part de la federació, on van
assistir cinc atletes del club, entre cadets i juvenils. En salt
amb perxa Miriam Querol va sobrepassar el llistó a 2.25
metres, mentre que Gerard Serrat va passar els 2,35. Hajiba
El Jaziri i Lara Albiol van participar en salt de longitud,
millorant ambdues els seus registres personals; la primera va
saltar 3,85 metres i la segona 3,68. Finalment Miriam Sánchez
participà en els 5 quilòmetres marxa, prova que es va disputar
sota la pluja, acabant amb un temps de 36.10 i que li va servir
de preparació per a l'autonòmic cadet del pròxim dissabte.

El Club d´Atletisme Baix Maestrat participà en el Campionat Autonòmic Infantil

text i foto VICENT FERRER

Dissabte que ve a la vesprada es disputarà una de les
proves clàssiques del calendari nacional per a corredors Elite
i Sub-23 i que enguany tindrà un al·licient més, la carrera serà
el Campionat de la Comunitat Valenciana. Deu equips han
confirmat la seua participació per a aquesta 42a edició, encara
que el secretari general de la Unió Ciclista Benicarló, Manolo
Giner, ha indicat a Llevant de Castelló que espera la
confirmació de dos equips més.

Els equips que han confirmat la seua participació són els
següents:

·    Metal-Lube Oferbike Tean, C.C. Sax (Alicante).

·    Atika Safirfuits, Valencia.
·    Mutua Levante Valencia Terra y Mar.
·    Peña Ciclista Benicasim.
·    Control Pac-La Titánica, La Sénia (Tarragona).
·    E.C. Magro, Madrid.
·    G.D. Key Mobel, Murcia.
·    C.C. Moya, Alicante.
·    Ciclos Acequia, Alicante.
·    Compac, Tarragona.

Per a aquesta edició s'ha variat el recorregut passant per
carreteres del Baix Maestrat, amb el que no caldrà pujar ports
que facen una selecció natural, tan sols es passarà dues
vegades per l'Alt de Cervera. Seran 123 quilòmetres els que
hauran de cobrir els participants. L'eixida neutralitzada es
donarà a les 15,30 hores, des de la Plaça de la Constitució, on
estarà el punt de signatures, mentre que la meta estarà en el
Passeig Marítim, en una recta de 500 metres, estant prevista
l'arribada a les 18.15 hores. El guanyador de la passada
edició va ser Pedro Gregori, que va entrar en meta escapat,
del Mútua Levante València Terra i Mar, equip que ix com un
dels favorits a la victòria final.

Deu equips han confirmat la seua participació en la 42a Ronda Ciclista al Maestrat

text i foto VICENT FERRER
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LOCAL ESPORTS

Les quatre curses que han integrat
el primer Circuit de Curses Populars
de Benicarló han registrat un total de
1.522 inscripcions, un èxit que espera
repetir-se en les properes edicions.
Divendres tindrà lloc la cloenda
oficial del circuit amb l'entrega de
trofeus i obsequis als tres primers
classificats de cada categoria.

La primera edició del Circuit de
Curses Populars de Benicarló arriba al
final amb l'acte de cloenda que tindrà
lloc aquest divendres 5 de juny a les
19.30 hores a l'Ajuntament i en el qual
es farà lliurament de trofeus als 3
primers de cada categoria i s'entregarà
un obsequi a tots aquells participants
que almenys hagen completat tres
proves del circuit.

El balanç d'aquest nou projecte que
ha posat en marxa enguany la Regidoria
d'Esports per a fomentar l'esport popular
al marge de l'àmbit federatiu és més que
positiu i ha superat àmpliament les
expectatives, tant en implicació de les
entitats i empreses col·laboradores i
espònsors com en participació. No de
bades, s'han registrat 1.522 inscripcions
entre les 4 proves del circuit (Sant
Silvestre, 10k, Volta a peu de la Dona i
Trail 15k).

A la dada de les persones inscrites
cal afegir els participants que, al marge
de la competició, també han corregut
alguna de les proves, sobretot en el cas
de la Sant Silvestre i la Volta a Peu de la
Dona. Per tant, la xifra real de
participants es calcula que
sobrepassaria els 2.000 corredors.

La Regidoria d'Esports, així com la
Regidoria de Benestar Social, volen
agrair la seua implicació a les entitats
coordinadores del projecte (Club
d'Atletisme Baix Maestrat i Penya
l'Arjub), a les entitats locals
col·laboradores (Club Triatló Basiliscus,
Associació de la Dona Llauradora i

Associació de la Dona), a H-J Fitness ,
també a totes les empreses
col·laboradores i patrocinadors, a les
entitats Protecció Civil i Creu Roja, i
especialment a la Policia local i la
Brigada d'Obres de l'Ajuntament de
Benicarló. Finalment, també vol
expressar el seu agraïment a totes les
persones voluntàries que han participat
en el projecte.

La Regidoria d'Esports començarà a
treballar en breu en el disseny i
organització de la segona edició del
Circuit de Curses Populars.

El Circuit de Curses Populars finalitza amb més de 1.500 inscripcions

text REDACCI 

Benicarló va celebrar una concentració d’AMPAS per a
demanar la jornada escolar contínua en els centres que
ho han sol·licitat. Des de l’AMPA del Marquès de Benicarló
i de l'Ángel Esteban, el sondeig i votacions dels pares
arriben a quasi el 90 % a favor de la Jornada Contínua. 

Els seus representants van assenyalar que “fa ara un any
la Conselleria d'Educació, es va comprometre que al llarg
d'aquest curs escolar es regularia l'elecció de jornada i si no
s'ampliaria per als centres que hagueren presentat un projecte
protegit pels pares. Açò no ha estat així”. Es per això que
reclamen que “es concedisca la jornada escolar contínua com
experiència pilot a tots aquells centres que han presentat un
projecte donat per una majoria de famílies”. Els pares

consideren que “els responsables polítics tenen l'obligació de
conciliar vida laboral i familiar, i la jornada contínua flexibilitza
la recollida”. El transport i les beques de menjador, no estan
lligats al tipus de jornada escolar, per tant, continuarien igual
que fins a ara i serien iguals per als centres amb jornada
partida i per a aquells amb jornada contínua. Actualment la
jornada escolar en educació infantil i primària consisteix en 5
hores lectives repartides normalment en 3,5 hores al matí i 1,5
hores a la tarda.

La jornada contínua consistiria a aglutinar totes les hores
lectives de 9 a 14 hs. “El nombre d'hores lectives és
exactament el mateix en els dos tipus de jornada”, sostenen.
A més, reclamen que es mantinga obert el centre en l'horari
actual, amb aula matinal (en els centres que ho oferisquen), el
menjador (solament es trasllada el seu horari a les 14h) i les
activitats extraescolares fins a les 5 de la Vesprada.

PER LA JORNADA ESCOLAR CONTINUA

text REDACCI 

DISSABTE 6 
EL SETRILL EN MARXA

A les 17 h, TALLER gratuït de
Nordic Walking (classe teòrica-
pràctica), a càrrec de l’Associació
Nordic Walking Mediterrani i la
col·laboració de Evasión Sports.

Amb el Nordic Walking és tracta
de caminar amb 2 bastons
especials en un concepte de
moviment suau, agradable i eficaç
per a tot el cos. Us hi esperem!
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Atenció que això sí que és seriós. Ni futbol ni romanços.
Encara que la notícia de la setmana podria ser que, amb tota
seguretat, Luis de la Haba no continuarà a la banqueta del
nostre club i que s'està buscant un altre entrenador, ha passat
una cosa encara més greu. 

Com ja saben vostès, estimats lectors d'aquesta pàgina
esportiva, jo soc molt benicarlando i molt fallero. A casa som
una família exemplar. Una mare abnegada preocupada perquè
als homes de la casa no els falte mai de res, que comprèn les
aventuretes del marit i que viu per al seu fill. Un pare
extraordinari, que respecta a al seua manera a la seua esposa
i que sempre ha treballat per al benestar de la seua família. I
per fi un fill que totes les mares voldrien per a gendre perquè
soc estudiós, treballador i que respecto profundament els
meus pares. Podria explicar moltes més coses sobre aquest
exemple de família benicarlanda, però no ha faré perquè
tampoc no he d'anar contant les nostres intimitats com una
belenesteban qualsevol.

L'altre dia la mama em va dir que una amiga del sogre d'un
nebot de la cunyada de la seua amiga Amparín li havia dit que
els d'un partit local volien carregar-se les festes, las falles, lo
certamen, els bous, la processó del Cristo, la setmana santa,
els tabals, la banda de música, que les esglésies serien cines
o pistes de ball, que les platges serien nudistes i que lo patró
del poble seria Monleón, i que ja havien encomanar una
imatge d'ell amb les dues guardioles i al voltant la llegenda de
"a guanyar diners". També li va dir Amparín que això era cert,
que ho havia dit un que tenia molt de pes dins d'eixe partit i
que ella ho sabia de molt bona font. Que farien una falla amb
tots els vestits de fallera del poble, que tancarien tots els
casals, que prohibirien les mascletaes i el nostre himne
regional i l'espanyol i que els substituirien, respectivament, per
"La manta al coll" i "La barbacoa" . Que a l'ajuntament
canviarien totes les banderes per la bandera pirata i que
multarien a aquells que no respectaren la Jolly Roger. Per si

amb això no hi havia prou, també li van dir que l'actual festa de
sant Antoni tindria importants canvis, que en lloc de cremar un
dimoni, cada any cremarien un santet fins que s'acabaren tots
els del poble, i que res de beneir animalets ni fer la volta amb
carros pel poble perquè les cavalleries pateixen molt i acaben
molt cansades. Lo papa ho escoltava tot ben atentament i li va
preguntar "què has dit? Que volen fer que les platges siguen
totes nudistes?".Clar, el papa va a la seua  i només es va
quedar amb allò que es veu que més li interessava. La mama
se'l va quedar mirant i li va etzibar un "de calent no en sortiràs"
que li va entrar per una orella i li va sortir per l'altra. "Platges
nudistes!"-repetia el papa una vegada i una altra. La mama va
seguir amb tota la llista de coses i actuacions que anaven a
imposar els nous governants, com ara l'esperant com a
llengua universal, l'amor lliure, la supressió de la propietat
privada i l'ocupació lliure de les cases buides. "L'amor lliure?"
-va preguntar el papa amb els ulls fora de les seues òrbites i la
bava regalimant-li per la comissura dels llavis- "has dit l'amor
lliure?". La contestació que li va donar la mama, impossible de
reproduir ací, no va arribar a impactar al seus oïts perquè va
desaparèixer de la nostra vista tot cridant pel passadís de casa
"per què no els vaig votar?? per què no els vaig votar??".

La mama va seguir contant-me totes les altres coses que li
havia dit Amparín i que es veu que estan corrent pel poble com
la pólvora. Mentre, sentia de fons la veu del papa que obria
una botella da cava del bo que deia "l'amor lliure, l'amor
lliure!!".

Vaig intentar tranquil·litzar a la mama, que estava molt
nerviosa per tot allò que se'ns venia al damunt. "Amparín
sempre té raó" era el seu argument per a demostrar-me que
anàvem directes al caos, l'anarquia, el llibertinatge i la
liberalitat de costums, que el nostre model de societat se
n'anava a fer la mà i que això seria ingovernable.

La vaig deixar parlant i me'n vaig anar a vore com canviava
el poble. S'acostava un esdeveniment històric.  

text VICENT T. PERIS

Estem esglaiats!
Com s'ha dit, es difícil precisar amb aquest sistema tan

opac (Conselleria, pel que fa a les visites, no facilita, o no vol
facilitar, dades estadístiques per poder fer-ho), quin és
l'endarreriment real de la reserva d'hora/visita a
l'especialista. Fins i tot els sindicats diuen que ells no tenen
dades pel que fa a aquesta qüestió i que Conselleria no les
dóna. Amb totes les reserves, però tenint en compte el
malestar creixent del usuaris de la sanitat pública, i el dèficit
de professionals que els sindicats indiquen, no seria
d'estranyar que aquestes xifres és quedaren més que
curtes.

CONTRACTACIONS, ALTRE PUNT DE CONFLICTE

Des de la Secció sindical de CCOO en el Departament de
Salut de Vinaròs, han denunciat que el 81,24 % dels
contractes realitzats en els últims sis mesos es realitzen pel
procediment conegut com “Bolsín”, sistema que no respecta
els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat,
habilitat, en el seu moment, per a contractacions
excepcionals. Segons les dades obtingudes per aquesta
secció, que ha elaborat un estudi estadístic de les
contractacions realitzades en aquest últim mig any, així com
de la utilització de la Borsa de Treball i de l'anomenat
“Bolsín”, del total de 821 contractes realitzats, el 81,24%,
ixen d'aquest “Bolsín”, i només el 18,75% corresponen a la
borsa, sistema que sí respecta els principis constitucionals. 

Però les xifres no es limiten a aquestes contractacions, a
més, cal destacar una altra dada de l'estudi de CCOO, on
s'arreplega que en aquest període s'han consolidat 40
interinitats de les 154 contractacions regularitzades per
borsa, el que demostra un significatiu abús del favoritisme
en el procés de contractació. La utilització reiterada de la
Disposició Addicional Primera de la Borsa de Treball, el
“Bolsín”, amb la qual es tracta d'emmascarar la idoneïtat del
lloc a cobrir, ha facilitat que certes persones siguen
successivament contractades, el que els permet acumular
tants punts per períodes de temps treballat que, quan
s'actualitza la borsa per mèrits, aquests ascendeixen més de
50 llocs cada vegada. Des d'aquesta Secció sindical han
constatat, fins i tot, que s'ha contractat a persones que no
estaven inscrites en Borsa de Treball, les quals, per mitjà
d'aquests contractes, aconsegueixen el mínim de puntuació
per a poder inscriure's. Evidentment, açò suposa un greuge
comparatiu, doncs la resta de candidats, inscrits en la Borsa,
aconsegueixen l'accés per mèrits acadèmics i presentant-se
als processos selectius convocats. 

Els sindicats CSIF i SAE de la junta de personal de
l'Hospital Comarcal de Vinaròs, però, han mostrat en un
comunicat, la seua "total repulsa" a les acusacions de
CCOO . Des d'aquests sindicats s'apunta que "les
contractacions realitzades per "bolsín", corresponen, en la
majoria dels casos, a contractes d'atenció primària d'un dia
o d'una guàrdia nocturna tant de metges com d'infermeres,
pel que el "bolsín" és perfectament legal i constitucional". A
més assenyalen que "dir que els contractes del bolsín pugen
50 llocs en borsa és impossible en contractacions de dies

solts, quan la puntuació és de 0,30 per mes treballat". Pel
que fa a les interinitats i restes de contractes del
departament, asseguren que "es donen estrictament a borsa
de treball, sense que es donen favoritismes pel que fa a
això, ja que una còpia bàsica de les contractacions es lliura
a la junta de personal". El comunicat conclou preguntant-se
"perquè no s'ha fet un llistat de les contractacions 'irregulars'
i s'ha preguntat a la gerència amb el llistat personalitzat i a
la resta dels sindicats de la junta". "Parlen de números sense
contrastar", conclouen.

I SEGONS CONSELLERIA, INVERSIONS MILIONÀRIES

El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, va inaugurar
recentment la primera planta d'hospitalització de l'ampliació
de l'hospital de Vinaròs, pel que estarà a ple rendiment en
els mesos d'estiu, quan hi ha més afluència de turistes en la
zona del nord de la província. En total s'incorporaran a la
plantilla del centre hospitalari de referència del Baix Maestrat
i Els Ports 24 nous professionals sanitaris. En aquesta planta
existeixen serveis importants com medicina interna,
paridors, quiròfans, l'UCI, oficines, laboratoris i oficines
centrals. Al març del 2011, el llavors conseller de Sanitat
Manuel Cervera va inaugurar l'ampliació de la
infraestructura. L'obra va suposar la creació d'una nova àrea
d'urgències, hospital de dia mèdic-quirúrgic i una unitat
d'hospitalització a domicili. Així mateix, es va incrementar el
nombre de quiròfans, que van passar de dos a sis, i es van
multiplicar les places de la Unitat de Vigilància intensiva
(UCI). 

La Conselleria de Sanitat ha invertit al llarg de la present
legislatura un total de 1,8 milions d'euros en la millora de la
tecnologia al servei dels usuaris del Departament de Salut
de Vinaròs. D'aquesta manera l'Hospital de Vinaròs compta
ja amb dos nous equips de radiologia convencional digital,
dos nous ecògrafs, un TAC i s'està en procés de licitació d'un
nou mamògraf, per un import de 320.000 euros. Des de la
Gerència del Departament de Salut es valora com molt
positiu “l'esforç inversor que per part de la Generalitat
Valenciana s'ha realitzat en uns moments on la situació
econòmica general no era favorable i que redunda en un
millor servei per a tots els veïns del nord de la nostra
província”. 

ve de la pàgina anterior
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Un estudi realitzat pel sindicat d'Infermeria a
l’Hospital Comarcal de Vinaròs ha revelat la falta de
professionals al centre. Aquesta és la primera conclusió
de l’estudi, que determina que existeix un important
dèficit de plantilles d'infermeres, matrones i
fisioterapeutes, principalment.

PER BAIX DELS MÍNIMS SANITARIS ESPANYOLS

A l'estat espanyol, segons l'Informe anual del Sistema
nacional de Salut 2012 del Ministeri de Sanitat (fet públic al
juliol de 2014), hi ha 3,6
infermeres per cada 1.000
habitants. La mitjana
d'infermeres per cada 1.000
habitants al  País Valencià és
de 2,8, segons dades de la
mateixa font. Doncs bé, al
Departament de salut de
Vinaròs hi ha 1,6 infermeres
per cada 1.000 habitants, un
punt per sota de la mitjana
valenciana i dos per sota de la
mitjana espanyola. Aquesta
dada és inferior durant el
període estival.

En el cas de les  Matrones,
a Espanya, segons l'Informe
sobre professionals d'infermeria, hi ha 0,23 per cada 1.000
habitants. Segons aquest mateix informe, al País valencià hi
ha 0,30 matrones per cada 1.000 habitants. Segons l'estudi
de SATSE, en el Departament de salut de Vinaròs hi ha 0,14
matrones per cada 1.000 habitants per a portar endavant els
plans de climateri i preparació al part. En Espanya, segons
dades de 2014 de l'INE, hi ha 0,86 fisioterapeutes per cada
1.000 habitants. Al País Valencià,  hi ha 0,70 fisioterapeutes
per cada 1.000 habitants. En el Departament de salut de
Vinaròs hi ha 0,12 fisioterapeutes per cada 1.000 habitants.

Aquestes ràtios estan comptabilitzades sobre població
estable, per la qual cosa, a l estiu, on augmenta la població
de forma considerable, les ràtios queden encara molt més
disminuïdes. En el període estival sols és cobreixen els llocs
més visibles. 

El Departament presenta un dèficit de llits hospitalaris
molt important, amb una ràtio de 1,2 llits/1.000 habitants,
enfront de les 2,1 de mitjana del País Valencià, i molt lluny
de la mitjana nacional que se situa en 2,5, tal com
reflecteixen les dades de l'Informe anual del Sistema
nacional de Salut 2012 del Ministeri de Sanitat. Aquesta
escassesa de llits provoca que l'ocupació hospitalària siga
molt elevada, raó per la qual ha estat l'únic hospital en la
província que no ha tancat plantes durant l'estiu. Cal
ressenyar que les dades llançades per l'estudi del Sindicat
d'Infermeria són més preocupants si es té en compte que,

cada vegada, són més el nombre d'usuaris amb malalties
cròniques que s'atenen en els centres sanitaris d'aquest
departament. Per a SATSE, es fa necessari abordar de
manera urgent les mesures necessàries per a pal·liar aquest
dèficit de plantilles d'infermeres. No obstant això, des de la
Conselleria de Sanitat no s'han pres mesures per a
contractar personal en lloc d'adequar les plantilles a la
demanda real de cures. 

RESERVA DE VISITA A ESPECIALISTES:
OBSCURANTISME TOTAL

Un altre dels fets que més malestar provoca en l'usuari de
la sanitat pública valenciana és el sistema de visites als

especialistes de l'Hospital.
S'ha convertit en un sistema
completament opac on les
dades oficials brillen per la
seua absència. En la majoria
dels casos, el pacient, a
requeriment de l'especialista,
demana visita/hora
personalment per finestreta en
el mateix hospital (per telèfon,
l'altra opció, es converteix en
feina impossible atés que
quasi mai l'agafen). Si hi ha
sort, i la llista de l'especialista
està oberta, et donen hora. Si
la llista està tancada, et diuen
que passes unes setmanes

més tard, a veure si la llista és oberta, per tornar a demanar-
la. En altres casos et demanen el telèfon dient-te que ja et
trucaran, i aleshores... a esperar toca. Aquesta última
modalitat té l'inconvenient que, si per sort un és treballador
en actiu i no hi és a casa, o simplement en eixe moment no
hi és, la trucada perduda es converteix en saltar-te el torn
amb l'espera encara més llarga.  En tots els casos, és difícil,
tenint en compte l'obscurantisme amb el que funciona el
sistema, poder avaluar correctament els temps d'espera que
qualsevol pacient pot tardar en rebre la visita/hora que
sol·licitava.  Com a mitjana, a partir de respostes que alguns
usuaris han donat a La Veu de Benicarló, es podria establir
que aquesta rondaria els cinc o sis mesos d'espera, això sí,
si no es té la mala sort de rebre la trucada de la visita de
l'hospital quan no s'està a casa, amb la qual cosa el període
es pot allargar... . Òbviament aquest temps d'espera, en
període estival, es pot veure encara més agreujat per la
manca del personal hospitalari que està de vacances. De
tota manera, com a referència de pacients preguntats per
aquest setmanari, el servei de digestiu, a data del més
passat, la visita estaria pels voltants del gener-febrer del
2016, traumatologia, entre els cinc o sis mesos, mínim, o
oftalmologia, vora els cinc mesos. Una de les "solucions"
que et donen quan la reserva és molt allunyada en el temps
és... que vages el metge de capçalera.

text REDACCIÓ

HOSPITAL COMARCAL SOTA MÍNIMS, FALTA PERSONAL I LLITS

La pista central del Pavelló
Poliesportiu de Benicarlo va ser
l'escenari de la gala final de curs
de les Escoles Esportives
Municipals, en les quals han parti-
cipat més de mil joves de
Benicarló i altres poblacions.
Peníscola, La Jana o Vinaròs. En
l'acte es va deixar notar l'absència
d'edils de l'oposició.

Tots els participants (Col·legi
Català, Col·legi Esteban, Col·legi
Ródenas, Col·legi Consolació i IES la
Salle, Ramón Cid i Coromines; i des-
prés d'ells el Col·legi Aragoba de La
Jana, Club Handbol i Club Basket de
Peníscola, Club Basket Vinaròs i el grup d'activitat física adap-
tada), a l'arribada de les instal·lacions van rebre una samarre-
ta commemorativa i es van anar agrupant per col·legi o disci-
plines esportives en l'annex del pavelló, coordinats pels moni-
tors que, de forma altruista han sigut els responsables de cada
grup.

A les deu del matí va començar la desfilada, amb cada
col·legi o grup en el punts marcat el parc, després de la qual
cosa el regidor d'Esports, Ximo Pérez Ollo i la de Benestar
Social, Rocío Martínez, van anar lliurant les medalles als tres

primers de cada classificació, individuals (atletisme, triatló,
judo, tennis de taula, escacs) o per equips (bàsquet, handbol
i futbol sala).

Després de rebre els premis Pérez Ollo, en el que pot ser
el seu comiat a l'esport escolar, va convidar a escolars i moni-
tors a seguir realitzant la sana pràctica de l'esport, després de
la qual cosa els joves esportistes van tornar a desfilar per a
tornar al punt d'eixida, on se'ls va obsequiar amb un gelat, al
mateix temps que els monitors.

Cloenda de les Escoles Esportives Municipals

text i foto VICENT FERRER
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Dissabte 30 de Maig a la piscina municipal es
va disputar el campionat provincial de la
categoria Benjamí, trofeu Benicarló.

El Club Natació Benicarló, dirigit per Lucia Vicente
va presentar un equip de 20 nedadors: Henar Àvila,
Ainhoa Baró, Maria Verge, Claudio Dragoste, Hugo
Desir, Dylan Villanueva, Joan Ballester, David
Balaguer, Oscar Balaguer, Blai Marzà, Joana Bel,
Noemí Verge, Maria Verge, Alejandra Oroian,
Guillem Tomás, Agustí Oms, Lucas Capafons, Laia
García, Diego Pérez i Gerard Labèrnia.

El resultat més destacat dels benjamins
benicarlandos va ser la medalla de plata (subcampió
provincial) en 100 papallona de Gerard Labèrnia i la
medalla de bronze de l’equip de relleus femení del
CNB als 4x50 estils.

L’equip guanyador de la classificació conjunta del trofeu va
ser el CN Castàlia Castelló. 

SEGON CAMPIONAT SOCIAL DEL CLUB NATACIÓ
BENICARLÓ

Diumenge 31 de Maig a la piscina municipal de Benicarló
es va fer el segon campionat social del Club Natació Benicarló
amb participació de nedadors de totes les categories d’edat
del club i amb molta expectació a les grades. 

Després, al poliesportiu municipal, es va fer l’entrega de les
medalles commemoratives a tots els nedadors seguida d’un
concorregut dinar social de germanor.

S’ha d’agrair la col·laboració en aquest campionat social de
les empreses Disbesa, kinderpark i UTE piscina coberta

Benicarló així com també el suport de la brigada municipal i de
la regidoria d’esports de l’Ajuntament de Benicarló.

CAMPIONAT PROVINCIAL BENJAMÍ, TROFEU BENICARLÓ
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