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El passat dissabte 13 de juny va tenir lloc l'acte de
graduació de l'Escola de Música de l'Associació Musical
"Ciutat de Benicarló" al Magatzem de la Mar.

En aquesta ocasió van ser una desena d'alumnes els que van
rebre de mans dels seus professors d'instrument el
corresponent diploma que acredita que han finalitzat els seus
estudis de Grau Elemental en aquesta escola de música.
Seguidament, els alumnes que aquest dilluns passat es

presentaven a les proves d'accés al Conservatori Municipal
'Mestre Feliu', ens van oferir un breu concert acompanyats al
piano per Juanvi Lladosa, unes actuacions que va servir
d'avantsala i preparació per als exàmens d'accés.

Finalment, i després de realitzar l'entrega de detalls al
professorat participant i direcció de l'Escola, l'acte acabà de
manera festiva amb un xicotet refrigeri en un ambient distès i
de celebració.

Graduació dels alumne de l'Escola de Música

text i fotos Associaci  Musical Ciutat de Benicarl 

Les seccions infantils de la Coral Polifònica Benicarlanda,
Bovalar i Petiquillo, van celebrar aquest passat diumenge 14
el concert per a tancar el present curs. 

El Magatzem de la Mar de Benicarló es va omplir de públic

per a gaudir de la música que van oferir el més menuts de la
coral, dirigits per Maria Foix i Raquel Maura. Juan Vicente
Lladosa va acompanyar al piano mentre que Juan Bañales ho
va fer a la percussió. 

Concert de les Corals Infantils de Benicarló

text i fotos Coral Polif nica Benicarlanda
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Xaro Miralles serà la primera alcaldessa de Benicarló.
Així mateix també serà la regidora d'Urbanisme del
municipi. Es desvetlla així un dels càrrecs principals del
govern municipal de Benicarló.

El repartiment de regidories s'ha fet entre els dos socis del
govern local, integrat per PSPV i Compromís-ERB. Queda
per conèixer l'últim pas de l'acord de govern, que seran les
retribucions econòmiques que es duran a ple “i que esperem
concretar la setmana que ve”. L'alcaldessa espera “signar les
delegacions aquesta mateixa setmana i com a més tard el
dilluns perquè el nou equip de govern comence a treballar
com més prompte millor”. Una de les primeres accions serà,
com va anunciar Escudero “demanar una auditoria interna
per a saber com estan les coses, tant en el plànol econòmic
com en el de personal”. Així, Miralles va anunciar que se
sol·licitarà “l'estat d'execució del pressupost als tècnics per
a saber les prioritats de la ciutat”. En concret, l'alcaldessa va
mostrar el seu interès perquè l'estat de les platges estiga
perfecte el dia 1 de juliol, que és l’inici de la temporada alta
al municipi. 

Pel que fa al repartiment de delegacions, el primer Tinent

d'alcalde serà Domingo Roca, nombre dos pels socialistes ja
que “al PSPV vam considerar que si a l'alcaldessa li passa
alguna cosa, el càrrec ha de seguir estant en mans socialistes
perquè les eleccions les vam guanyar nosaltres”. Roca serà
també el regidor delegat d'Agricultura, Pesca i Camins. La
segona tinent alcalde és Marta Escudero, que va encapçalar
la llista nacionalista a les municipals. A més, s'encarregarà
de l'àrea de Serveis Socials, Informàtica, Sanitat, Recursos
Humans i Normalització Lingüística. La tercera tinença
d'ajuntament l'ostentarà Rosana Marzá, que estarà al
capdavant de les regidories de Comerç, Turisme i Mercat. El
quart Tinent d'alcalde és Ximo Bueno, de Compromís, que
estarà al capdavant de les regidories de Mediambient,
Educació i Seguretat Ciutadana (Policia Local i Protecció
Civil). El socialista Carlos Flos serà el cinquè tinent
d'alcalde i regidor d'Economia i Hisenda. La sisena tinença
d'ajuntament l'ostentarà el nacionalista Josep Barberá, qui al
seu torn és regidor de Cultura, Patrimoni, Arxius i
Biblioteca. L'últim Tinent d'alcalde és Román Sánchez,
regidor de Contractació, empreses concessionàries,
Promoció Econòmica i Ocupació. Fora de la junta de govern
queden els edils Ilde Añó, regidor de Festes, Falles i Serveis
Públics municipals, Filo Agut, cap de l'àrea de l'Organisme
Autònom de Centres Socials especialitzats i Susana Pérez,
regidora de Joventut i Participació Ciutadana.

text REDACCIÓ

Amb Miralles alcaldessa, definit el repartiment de delegacions

Dissabte 13 de Juny a la piscina de Vinaròs es va
disputar la segona edició de la copa Marcelino Fuster
per a categoria aleví. També es va fer un control de
marques oficial per a categories superiors abans de
començar el trofeu aleví.

El Club Natació Benicarló presentà un equip aleví de
12 nedadors, dirigit per Myriam Martínez i un equip
infantil de 5 nedadors, per al control de marques, dirigit
per Lucia Vicente.

L’equip aleví el formaren: Sara Vea, Sara Troncho,
Eva Valdearcos, Laura Verge, Marta Cheto, Sergi
Saura, David Garcia, Raul Carbó, Òscar Garcia, Joan
Martín, Oriol Lluch i Aitor Gil.

Els 5 representants infantils foren: Gemma Labèrnia,
Laura Jiménez, Júlia Barrachina, Marina Segura i Marc
Vea.

El més destacable dels alevins foren les 2 medalles
individuals de Sergi Saura (or, als 100 lliures i plata als
200 estils); la medalla de plata de Òscar Garcia als 100
esquena i un altra medalla de plata, als 100 braça, de
Raul Carbó. 

L’equip de relleus masculí del CNB va obtindre la
victòria als 4x100 estils.

Respecte al control de marques, destacarem la
mínima nacional infantil que va obtindre Laura Jiménez
als 100 lliures amb un temps de 1.04.72 M que junt a la
gran marca que va fer Júlia Barrachina a la mateixa
prova,1.03.89 M, classifiquen automàticament, per
suma de temps, a l’equip de relleus infantil dels 4x100
lliures del CNB per als campionats nacionals d’agost a
Sabadell.

Importantíssima marca per a destacar també, la de
Gemma Labèrnia als 50 braça amb 34.87 M que és nou
rècord històric del club natació Benicarló en piscina
curta.

II COPA MARCELINO FUSTER, ALEVÍ, AMB CONTROL DE MARQUES DE
CATEGORIES SUPERIORS, AMB MÍNIMA NACIONAL DE LAURA JIMÉNEZ

text i foto CNB
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Diumenge 14 de Juny tingué lloc la tradicional travessia
de Sant Pere al port de Benicarló, que enguany feia la
30ª edició. 

Per a l’organització de la prova s’ha comptat amb la
col·laboració de molts voluntaris i entitats com
l’Ajuntament de Benicarló; la Brigada municipal; la
Confraria de pescadors; Bombers; Protecció civil;
Gurugú-Kayak; Creu Roja i Provita. 

Amb presència de nombrós públic la prova va reunir una
àmplia participació en totes les categories.

Els guanyadors indiscutibles de la prova gran foren:
David León (CNV) i Ester Segura (CNB).

Els trofeus els entregaren l’alcaldessa de Benicarló,
Xaro Miralles; el regidor, Carlos Flos, el president del
club, Adolfo Saura i la dama del CNB, Lucía Piñana.

El triomfadors de les diverses categories varen ser: 

Màster: Joaquín Dieste (CNB), Noemí López (CNV).
Absolut: Adrián Adell (CNB), Nerea Sorando (CNB).
Júnior: David León (CNV), Ester Segura (CNB).
Infantil: Marc Vea (CNB), Llum Serret (CNV).
Aleví: Agustín Esteller (CNV), Sara Vea (CNB).
Benjamí: Diego Pérez (CNB), Henar Ávila (CNB).
Promeses:  Xavier Pagà (CNV), Bianca Ralea (CNB).
Escola: Òscar Garriga (CNB),  Jana Graell (CNB).

Reconeixement especial al nadador més veterà de la
prova, Vicent Llorach.

text i foto: CNB

30a TRAVESSIA DE SANT PERE AL PORT DE BENICARLÓ

UN PLENARI EXEMPLAR

Majoria absoluta per a Xaro Miralles en el ple
d'investidura com alcaldessa de Benicarló. La socialista va
rebre la vara gràcies als vots del seu partit, el PSPV, la
coalició Compromís ERB i Ciudadanos. En total, 14 dels 21
regidors electes van dipositar la seua confiança en la primera
dona investida com alcaldessa a Benicarló. En un emotiu
discurs, Miralles es va mostrar disposada a “convertir
Benicarló en un espai de convivència” gràcies a les noves
polítiques que pensa engegar en la ciutat. L'alcaldessa de
Benicarló va assegurar que “volem evitar l’urbanisme i
creixement desmesurat”. A més, es va mostrar disposada a
“exigir les inversions que ens corresponguen. Benicarló ha
de tornar a ser el centre de l'activitat de la comarca”. Per a
això, va dir, “donarem suport a sectors com l'agricultura,
pesca, indústria o turisme”, pilars fonamentals de

l'economia del municipi. La “cultura com finalitat i no com
estratègia”, és per a la nova alcaldessa altre dels eixos
fonamentals del seu programa, que “encara no sabem si
podrem desenvolupar amb el suport de Compromís ERB”.
La socialista va recordar que “Benicarló té molts problemes,
però també moltes possibilitats de futur”.

La de dissabte va ser una de les investidures històriques
de la ciutat. I és que a més de ser la primera vegada que una
dona assumeix el càrrec d'alcalde, més de la meitat de
regidors electes són nous en el càrrec. En concret, onze dels
vint-i-un s'asseuen per primera vegada en el saló de plens.
Compromís-ERB és la força política amb més canvis, atés
que els seus quatre regidors són nous. Li segueix
Ciudadanos, que asseu a tres edils per primera vegada en el
saló de plens i el Partit Popular, amb tres de nous, del total
de set que tenen. Per la seua banda els socialistes només han
canviat a dos regidors en el Saló de Plens.

ve de la pàgina anterior
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L'atleta benicarlanda Cristina Ferrando Fores va participar
dimecres passat dia 10 en la XI edició del míting
internacional iberoamericà d’Huelva en la seua especialitat de
salt d'altura, classificant-se en segona posició, per darrere de
la polonesa, Urszula Gardzielewska, que va saltar 1,85m.
Cristina va superar el llistó situat a 1.82 metres, el que suposa
una millor marca de la temporada a l'aire lliure, i igualar la
que ja va realitzar en pista coberta.

Amb aquesta marca Cristina es col·loca la tercera en el
rànquing nacional absolut, donades les bones sensacions, no
ens estranyaria que prompte supere la seua millor marca
personal (1.84), atés que en les últimes cinc competicions ha
saltat per sobre de 1.80. Dissabte ha de participar a Saragossa
on es disputa la final de la Lliga de Divisió d'Honor, on
esperem supere aquesta marca. 

La tercera i quarta posició van ser respectivament per a les
búlgares, Mirela Demireva, subcampiona d'Europa en 2006 i
medalla de bronze en el Mundial de Pista Coberta de 2001. I
Venelina Veneva Mateeva, atleta amb una millor marca
personal de 2,04. El que valora més la classificació final de
Cristina Ferrando.

L’atelta Cristina Ferrando segona al Míting Internacional de Huelva

text i foto Vicent Ferrer

Coincidint amb
la fi del curs
escolar, acaben les
accions preventives
de sensibilització
sobre el consum de
drogues i conductes
addictives que
realitza al llarg de
l'any escolar la
UPCCA. En
aquesta edició han participat més de 1.200 alumnes en les vora 130 sessions de
treball de prevenció que s'han dut a terme en els diferents Instituts d'Educació
Secundària de Benicarló.

Tot el treball realitzat s'emmarca dins de les línies estratègiques d'intervenció en
els quals la UPCCA desenvolupa la seua tasca a nivell municipal. Les accions i
activitats programades formen part d'un procés actiu d'iniciatives que plantegen
modificar i millorar la formació i la qualitat de vida dels individus, fomentant el seu
autocontrol individual i la resistència col·lectiva davant l'oferta de drogues.

Finalitzen les accions preventives de la UPCCA

text i foto Redacci 

El dissabte 13 de Juny es va celebrar en la seu social del
Club Ajedrez Benicarló la sisena i última jornada de
l'Interclubs Baix Maestrat d'Escacs, amb els següents
resultats:

Ruy López Vinaròs A 5,50, Benicarló A 2,50
Benicarló B 7, Ruy López Vinaròs B 1

Quedant la classificació final de la següent forma:
1. Benicarló A, 5 punts.
2. Benicarló B, 4 punts.
3. Vinaròs A 3 punts.
4. Vinaròs \'B\' 0 punts.

L'equip A de Benicarló es va imposar amb claredat en
categoria infantil, malgrat la derrota de l'última jornada on el
responsable de l'equip va decidir donar joc a aquells jugadors
que no havien participat en rondes anteriors.

El Benicarló A ha sigut molt superior a la resta dels seus
rivals. Un equip amb molta experiència malgrat la seua
joventut.

Gran campanya també del Benicarló B que va acabar en
segon lloc, mostra del gran treball que des d'aquesta ciutat
s'està fent per la promoció dels escacs entre els joves. 

L'equip sènior subcampió

També el dissabte 13 es va celebrar en la seu social del
Club Escacs Alcalá la sisena i última ronda de l'Interclubs
Baix Maestrat d'Escacs, amb els següents resultats:

Ruy López Vinaròs A 4,50, Benicarló 1,5
Alcalá 2, Ruy López Vinaròs B 4

Quedant la classificació final:

1. Vinaròs A, 6 punts.
2. Benicarló, 3 punts.
3. Vinaròs B, 3 punts.
4. Alcalá, 0 punts.

Els infantils del Club Ajedrez Benicarló s'imposen en el 
Torneig Intercomarcal. El sènior va acabar subcampió

text i foto Vicent Ferrer

El litoral nord de la província de Castelló va registrar,
des de la matinada del dissabte, tempestes d'intensitat
forta a molt forta que van descarregar fins a 72 l/m2 a
Benicarló. La intensa pluja, amb aparell elèctric
important, va  obligar els bombers a intervenir en el
rescat d'un cotxe atrapat per l'aigua amb dues persones
dins les quals van resultar il•leses.

Segons van informar des del 112, el Consorci
Provincial de Bombers i l'Agència Estatal de
Meteorologia (Aemet), en la zona de litoral nord va estar
plovent des de pràcticament les 6.00 hores, amb
moments puntuals de forta intensitat. Després, les
tempestes es van desplaçar cap al mar. 

Fortes tempestes

text NATÀLIA SANZ
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Això si que és treballar amb eficàcia i previsió de cara
a la propera temporada. Quan encara estem travessant
l'equador del mes de juny, quan encara tenim viu el
trepidant final de lliga, quan encara ens queda a la
retina la visió d'una dóna i una linier àrbitres, quan
encara recordem aquell magnífic gol de Guillem
Ripollès a l'últim partit de lliga i quan encara veiem
llunyà el començament de la nova temporada, ja està
pràcticament perfilada la plantilla que ens farà gaudir la
propera temporada a la regional preferent.

No hi ha res millor que tindre les coses ben clares
des del començament tot afrontant amb il·lusió i ganes
els reptes de futur que se'ns presenten.

El primer pas que es va donar per part del club va ser
la no renovació del tècnic Luis de la Haba, ja que el club
buscava un perfil diferent per a portar les brides de
l'equip. Tot i acabar en una meritòria vuitena posició,
des de la junta directiva es pretenia un canvi i, alhora,
un revulsiu per a la plantilla que ha de fer front al repte
de mantenir l'equip a la categoria actual. Jo, en aquest
cas, em reservaré la meua opinió, però trobo molt
encertada la decisió de l'actual junta directiva.

Guillamón, el brau i veterà porter, que ha defensat
amb seguretat la porteria dels nostre equip, va anunciar
que deixava el futbol. Cal recordar que quan va arribar
al nostre equip ja havia penjat els guants a l'equip del
seu poble, i que aquesta darrera temporada amb el
CDB a preferent, ha estat una magnífica cloenda de la
seua trajectòria esportiva.  

El primer fitxatge va ser el del jugador Guillermo
Colom, procedent de Càlig. No hi ha dubte que ha de
ser un dels puntals de l'equip per a la propera
temporada. Un migcampista fi i elegant, que té una gran
visió de joc i que pot aportat molt a l'equip.

La segona incorporació a l'equip va ser la del també
migcampista Javier Bueno, jugador calijó que va
començar la temporada al Vinaròs galàctic i que va
acabar jugant a l'equip del seu poble. La veterania i
coneixement de la categoria que té aquest jugador el
converteixen, també, en una peça clau de l'equip.

La darrera incorporació ha estat la del tècnic que
dirigirà l'equip la propera temporada. Es tracta de Javier
Celma. El club ha triat una persona de casa, que coneix
bé la plantilla i el club. Tot i que la temporada que ha
acabat ha aconseguit mantenir al juvenil del Vinaròs a
la primera regional juvenil, també ha dirigit alguns
equips del Benicarló Base Futbol. Per tant, no li ve res
de nou i sap quina és la manera de treballar del CDB i
el seu futbol base. Espero que aquesta aposta siga
encertada i que es puga acomplir l'objectiu de la

permanència amb menys patiments que la temporada
que ha acabat. 

Pel que fa a la resta jugadors, sembla que tots volen
seguir a l'equip i que no hi haurà més problemes en
confeccionar una plantilla amb una important base de la
temporada que ha acabat. Els jugadors es coneixen tots
i l'ambient al vestidor és molt bo. Tots aquests factors
fan pensar que la propera temporada no serà complicat
mantindre la categoria.

Una altra novetat important podria ser la inscripció
d'un equip amateur pel Benicarló Base Futbol, que
estaria format per joves jugadors sorgits de la pedrera
local i que seria un magnífic recolzament per al primer
equip. L'edat màxima dels components d'aquest conjunt
estaria al voltant dels vint-i-tres anys i, en qualsevol
moment i segons les circumstàncies, podrien fer el salt
al CDB.

Així doncs, bones perspectives per a un equip
modest com el nostre que, a més a més, compta amb
un pressupost inferior al de la temporada passada.

Això comença a rutllar

text i foto Vicent T Peris

Per part de la Prefectura de Policia Local de
Benicarló, s'ha presentat la Memòria de serveis de la
Policia de l'any 2014. Tal com es va avançar després de
la Junta Local de Seguretat celebrada abans de Falles,
les dades de la Seguretat Ciutadana segueixen sent
bones a la ciutat, amb un nombre quasi similar de
diligències, un augment mínim de l'1'4%, que les de
l'any anterior. Durant el 2014 a Benicarló van augmentar
el nombre de detinguts, un 52% més, i es va produir una
disminució de delictes que creaven alarma en població
com els robatoris/furts a persones (-31%), robatori de
bicicletes (-5%), o en cases de camp (-61%), o cultius (-
40). Aspectes negatius a destacar són l'augment de
robatoris en interior de domicilis o en establiments. A
destacar les 25.402 cridades gestionades per la Policia
Local, que van generar un total de 14.429 serveis, dels
quals 1.397 van ser remesos pel servei d'emergència

112, i, entre els quals, com en altres ocasions, hi ha gran
quantitat de serveis dels denominats assistencials
(atenció persones malaltes, caigudes en domicili,
problemes familiars, etc.). En l'aspecte del Trànsit i
Seguretat Vial, destaca la disminució important
d'accidents a Benicarló, en un percentatge del 24%.
Segons el parer dels màxims representants del cos
indica que les accions portades a terme per a millora de
senyalització i eliminació de punts conflictius ha donat
els seus fruits. Destacar també en trànsit, les accions de
Seguretat Vial portades a terme, amb la presència
d'aquesta Policia en diversos col•legis i amb les
jornades impartides en les nostres dependències a
menors d'entre 3 i 8 anys. Finalment, ressenyar que el
nombre de denúncies de trànsit realitzades per aquesta
Policia ha disminuït en un 2.3%, encara que dins
d'aquestes, destacar l'augment en les denúncies per no
tindre assegurança obligatòria o per no haver passat la
Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

Segons la Policia Local baixen els deleictes a Benicarló

text i foto REDACCI 
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El Campionat Autonòmic de Ciclisme Adaptat, IV
Certamen Ciutat de Benicarlo, es va disputar el passat
diumenge al matí sobre un circuit urbà on participants
van haver de recórrer 30 km. El campionat va estar
organitzat per Cocemfe Maestrat i el Club Bamesad,
amb la col•laboració de l'Ajuntament de Benicarló,
Policia Local, Creu Roja, Protecció civil i un nombrós
grup de voluntaris. El control va estar a càrrec dels
àrbitres de la Federació Valenciana de Ciclisme.

La carrera, dividida en diverses categories, va
començar a les 11,30 hores, després de la presentació
al nombrós públic dels 23 participants i l'obligatòria
prova de reconeixement. Eixida escalonada per a evitar
que es formaren embossos, donada la diferència de
velocitat entre els participants.

Com era d'esperar els que van participar amb
bicicleta de dues rodes van rodar amb major rapidesa i
van ser els primers a arribar a la meta, però tots els
participants ho van donar tot per a aconseguir recórrer
el quilometratge que s'havia indicat a l'eixida,
emportant-se els majors aplaudiments els que van tenir
més dificultats en el recorregut. Al final el primer a
creuar la línia de meta, i campió autonòmic en la seua
especialitat, va ser José Luís Agapito del
Volcenter/Volskwagen.

Classificacions

MH1: Luis Doramas Pérez Olmeda, Esports Adaptats
Almenara.

MH3: Isaac Mateo Rodríguez, Handbike Barcelona
Club.

MH3 Tricicles: Manuel Celma Campanals, Cocemfe
Maestrat.

Tandem: Rubén Caldevila Miravet, C. c. Costa de
Azahar.

WH4: María Milagros López Vernet, IFIT.
WH3: Beatriu Espuig Navarro, Cocemfe Maestrat.
MC4: Francisco García Morillas, Beniganim.
MC5: José Luís Agapito, Volcenter/Volkswagen.

Després del lliurament de medalles l'organització es
va reunir amb tots els participants en un menjar de
germanor en l'Ermitori de Sant Gregori.

Benicarló va acollir diumenge passat
el Campionat Autonòmic de Ciclisme Adaptat

text i foto VICENT FERRER

OPINIÓ

L’aigua, força freda, l’ha acollit càlidament. Ha estat
un bany ràpid, una estoneta a la sorra prenent un sol
potent de tarda, una petita passejada i cap a casa. La
Carla, després d’una dutxa i de prendre un cafè amb gel,
s’asseu de nou a la taula on l’espera una bona estona de
feina. Amb un parell de dies ha d’enllestir aquesta
traducció i encara li queda un bon camí per fer. Malgrat
tot, però, ha decidit que necessitava sortir una mica i,
sense pensar-s’ho gaire, ha decidit que avui trencava el
seu ritual d’esperar a la nit de Sant Joan per prendre el
primer bany de la temporada i que aquesta tarda, una
setmana llarga abans de la nit màgica de les fogueres,
volia tastar el gust d’aquest mar que tan estima. El pau,
una mica sorprès per la sobtada i inesperada decisió de
la Carla, ha sortit amb ella però mentre la Carla
començava a omplir la seva pell d’una salabror que sent
molt propera, que parla d’ella, el pau ha anat al súper amb
la llarga llista de coses que cal comprar a la butxaca.

Sense pressa i amb una energia renovada, la Carla
obre els documents, repassa les dues darreres pàgines,
consulta un parell de paraules al diccionari i s’endinsa en
el nou tram de text que l’espera. El fet d’haver trencat un
ritual i d’haver incorporat un bany ràpid –com fa sovint en
ple estiu- abans de la nit de sant Joan li dóna un aire nou,
una empenta particular. Passen uns quants minuts
intensos de feina i el pau arriba ben carregat i suat del
súper.

-Què, com ha anat el bany?
-La Carla deixa uns instants la feina i l’ajuda a guardar

les coses del súper al seu lloc. Mentre fan la feina, ella li
respon que  bé, que ara se sent nova i amb ganes de
seguir treballant una bona estona.

-Però t’has banyat per primera vegada i encara no és
la nit de sant Joan ...

-La Clara detecta una ombra de sorpresa, de dubte i,
potser fins i tot de certa preocupació en les paraules del
Pau. Ella sap que el pau la coneix molt bé -els anys de
viatge en comú demanen poques paraules per conèixer
els camins del paisatge de la persona amb què es
comparteix la vida- i aquesta ruptura amb una tradició ben
arrelada, en una persona com ella que valora i viu amb
força  certes  rutines i  certs rituals, pot resultar
senzillament estranya.

-Sí, el bany m’ha anat molt bé. He decidit que estem
vivint en temps de canvis, d’aires nous, i que no cal
encadenar-se en les rutines. 

-Caram, Clara, sí que t’ha afectat això de les novetats
polítiques. Hi ha canvis, és cert, i esperem que vagin pel
bon camí... Però d’aquí a canviar les teves rutines, les
teves tradicions....

-Mira, Pau, cal que aprofitem els aires nous
-La Carla sap que les novetats transiten pel camí

sempre fràgil de l’esperança. No cal instal·lar-se en una

il·lusió ingènua, càndida i excessivament confiada –la
realitat és dura i crua- però també sap que cal aprofitar les
esquerdes en els murs de la monotonia, del control de les
coses sempre en el mateix costat de la balança, i cal
apostar per les novetats, per la voluntat de capgirar
tendències  i inèrcies que, evidentment, només beneficien
als qui es troben en llocs de poder, de decisió, de privilegi,
de domini. Però l’esperança necessita que aquells qui la
gestionen des de la novetat siguin persones honestes,
intel·ligents i eficaces. Aquella esperança que hem
heretat d’antic –com diu Martí i Pol- necessita
materialitzacions, concrecions, visibilitat, realitats. Si no
és així, la recaiguda en les rutines –personals o del poder
polític- pot esdevenir massa decebedora, trista i
perdurable. Perquè a qualsevol voluntat transformadora
se li demana una coherència, una eficàcia, una capacitat
de resolució de problemes i conflictes que, curiosament,
no es demana als qui estan instal•lats al poder per
tradició, per costum, quasi de manera suposadament
natural.

-Benvinguts siguin, Carla i Pau, les ruptures
necessàries amb les rutines, amb els rituals. Capgirem
maneres de fer per renovar el paisatge, perquè els aires
nous ventilin espais tancats que fan massa pudor  a
resclosit.

-I quan totes les coses del súper ja estan ben
ordenades, la Carla torna a la feina.

Aires nous
text JOAN HERAS

Fronteres
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L'associació Maternitat i Criança de Benicarló ha atorgat el
premi al foment de la lactància materna a les infermeres que
dirigeixen el taller de lactància de Benicarló. Aquesta és la
segona edició d'un guardó que es va estrenar l'any passat
amb el reconeixement a la pediatra Begoña Burguera.

Emotiva sense pal•liatius podria definir-se el lliurament del
premi al foment de la lactància materna i criança amb
inclinació que enguany l'associació Maternitat i Criança va
decidir concedir a les infermeres Tere Carceller, Inma Adell i

Cristina Menacho, com a responsables del taller de lactància
del Centre de Salut de Benicarló. L'acte, que es va celebrar
recentment al saló d'actes de Caixa Benicarló, va comptar
amb la presència de nombroses mares que van voler adherir-
se a l'homenatge. De fet, moltes de les mares que han
participat en el taller de lactància o que han sigut
assessorades i assistides amb els consells d'aquestes tres
infermeres al llarg dels últims anys van voler oferir els seus
testimoniatges a través d'un vídeo gravat dirigit a les
premiades. Les responsables del taller de lactància, per la
seua banda, van agrair emocionades el gest i van dedicar
unes paraules a les famílies.

MATERNITAT I CRIANÇA RECONEIX LA LABOR EN EL FOMENT DE LA
LACTANICA MATERNA AL TALLER DE LACTÀNCIA DE BENICARLÓ

text i foto: MC

El pròxim 10 de
juliol tindrà lloc la
tercera edició de la
Nit en Vetla, un
projecte ja consolidat
de la regidoria de
Cultura destinat a
promocionar l'oferta
cultural i turística de
Benicarló. A l'aposta
cultural se suma
l'oferta comercial
amb l'apertura fins a
la mitjanit de més de
100 establiments que
oferiran descomptes,
promocions i
degustacions.

text i foto: Redacci 

Durant els dies que han passat entre les
eleccions autonòmiques i municipals i la concreció
dels pactes d’esquerra, s’han detectat dues
postures. Bé, se n’han detectat moltes, però n’hi ha
dues que crec que marcaran en bona part la pressió
que rebran aquests governs.

D’una banda, hi ha els que conjuren la catàstrofe,
els creadors de l’apocalipsi, els que creuen que
l’arribada al poder, sobretot, de Compromís, obrirà
una mena de forat negre en aquesta part de la
galàxia que engolirà tota vida creada. A Benicarló,
per exemple, s’ha sentit comentar que es prohibiran
les falles i la processó del Cristo, entre altres
barbaritats que serien, de ben segur, anunciadores
de la fi del món, si no fóra que són altament
improbables. Alguns parlen des de la ignorància, la
por al desconegut; altres, en canvi, ho fan amb mala
fe.

Els de la mala fe són els que, des de l’hora zero,
van posar el crit al cel per la famosa foto de les
senyeres (estelades i no) davant de l’Ajuntament.
Els mateixos que criticaven alguns tuits de la nit
electoral. Precisament de tuits ha anat la primera
dimissió d’un regidor a Madrid. Realment, els
invocadors de l’apocalipsi roig van per feina, i no
tenen cap intenció d’esperar els cent dies de gràcia.
A València, dissabte ja hi havia qui atribuïa a Joan
Ribó la suposada retirada d’una bandera
espanyola, que en realitat s’havia embolicat per la
tempesta. Aquesta gent va, com se sol dir, "a sac",
i no pensen perdre temps.

Caldrà que els nous governs tinguen molta mà
esquerra per esquivar tanta mala llet concentrada.
Ja es veu vindre per on vindran els trets: que si
catalanistes, que si radicals, que si populistes (ho
he llegit avui a l’ABC). Tornarà a sortir l’espantall del
pancatalanisme, de la por i de la ignorància. Encara
no han començat a governar i pel poble ja he vist
enganxines de "No mos fareu catalans". Tocarà
tindre molta paciència i serenitat, amb aquest
percal.

A l’altra banda, els dies que semblava que el
pacte d’esquerres a les Corts perillava, van anar
apareixent els maximalistes, els defensors de les
essències pàtries. Si Mònica Oltra deia que fer
oficial el terme País Valencià no era una prioritat, ja
hi havia qui se sentia decebut fins a l’arrel més
pregona del seu ésser nacional. Ja semblava que
totes les esperances es truncaven, es llegien
comentaris per la xarxa de votants penedits.

A uns i altres se’ls haurà d’anar fer entenent que
els nous governants no són ni dimonis ni
redemptors almogàvers. Esperem, efectivament,
que canvien moltes coses, però entenem que no cal
que siguen de la nit al dia, perquè hi ha molta feina
a fer, i el país es troba devastat per vint anys
d’inconsciència nacional. Personalment, prefereixo
que, en primer lloc, governen, demostrant que són
gent amb trellat, que vol el millor per als ciutadans;
i, a més, que ho facen d’una altra manera a com es
feia, i a poc a poc vagen construint una altra visió
del país, sense imposicions, amb naturalitat.

http://elsexilis.blogspot.com

Apocalipptics i patriotes
text Carles Lluch

Exilis

Nit en vetla 2015



tela de tots els colors i formes.
Allò de l'imperatiu legal va ser
tema de comentari de molts dels
assistents. També dels que
sabien a què es refereix la
citada frase. Pel que vam poder
escoltar, això de parar l'orella ho
fem molt bé, als "suporters" de
la bancada popular no els
venien gens bé aquestes
fórmules que fan trontollar vés a
saber què però que donen tanta
carnassa a la premsa i a la
demagògia. Tant és així que en
va haver més d'un que es
dedicava a contar qui  jurava,
qui prometia, i qui argüia
l'Imperatiu legal corresponent,
com si estiguera comprovant
una quiniela! Tanta Constitució...
per a això.

La passarel•la
I per tancar-ho no podem

deixar passar la crònica rosa del
que va estar la investidura de
Xaro Miralles com a nova

alcaldessa de la ciutat. Sobrietat
a la bancada socialista.  Blanc i
negre, estampat de llunes en
positiu i en negatiu per a les
dues regidores que
acompanyaven a Miralles. Molt
en tendència aquesta
temporada. Blanc i negre en un
dues peces per a la nova
alcaldessa. Tot un clàssic amb
el qual una no pot fallar. Blanc.
L'emblema de la neteja i la
puresa. Negre. El color per
excel•lència dels vestits
d'etiqueta. Un encert. Ells,
també amb trage (DNV!) jaqueta
negre, amb corbates de colors
dins de la gamma del roig. Els
de Compromís-ERB van ser els
més trendy, els més casuals si
se’ns permet una altra llicència.
Marta Escudero amb un senzill
vestit d’eixos que les iaies
qualifiquen de fresquet. Ximo
Bueno, l’únic sense jaqueta dels
regidors. Amb camisa de lli verd
de mànega curta, potser no
massa encertada per a l’acte.
Josep Barberá, vestit gris (tot un
clàssic que tampoc falla mai,

però una mica avorrit) amb
camisa roja (comprensible, però
de mal gust), i Susa Pérez, amb
vestit verd de la marca Dandara,
com ella mateixa va etiquetar al
seu Facebook. Amb tot, el més
correcte del grup per a l’acte
d’investidura, segons el
protocol, va ser Barberá.

Els populars, per la seua
banda, van triar els colors
foscos per als vestits i corbates
dels regidors. De dol. Molt sobri
i adient a l’ocasió. Fa segles que
manen i en tenen experiència.
Elles es decantaren per
l’impecable trage jaqueta blanc
de Nieves Eugenio i el gris del
vestit de María Jovaní, que
tampoc portava jaqueta. Un altra
caiguda de protocol en un acte
tan seriós com la constitució de
la corporació municipal.
Ciudadanos van donar una lliçó
de ben vestir: deuen haver
pensat que així ja tenen el vestit
per a la processó de Divendres
Sant.

ve de la p gina 

anterior
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Sis alumnes del Conservatori s'incorporen a la 
Jove Orquestra Simfònica de Castelló (JOSC)

text Conservatori de Mœsica Mestre Feliu

La Jove Orquestra
Simfònica de
Castelló (JOSC)
incorporarà la tem-
porada 2015-2016 sis
alumnes del
Conservatori Mestre
Feliu de Benicarló.
Els nous integrants
seran Àlex Arnau
(trompa), Àngels
Espiell (violí),
Ariadna Besalduch
(violoncel), Joan
Tena (fagot),
Francesc Aparicio
(trombó) i Pau
Llopis (contrabaix).



EL BENICARLÓ UNDERGROUND
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Del geni a la confusió passant
per Carles Santos

El passat dissabte alguns
tafaners ens vam trobar veient i
escoltant l'acte que havien
organitzat des de l'IES Ramon
Cid com a xicotet homenatge al
músic Carles Santos. Va ser un
acte summament curiós tant des
de l'òptica musical com visual.
Diversos músics joves d'altres
tantes associacions musicals de
diversa procedència, quanta
diversitat, van interpretar una
música potentíssima mentre el
nom del conegut músic
s'intercalava entre els
compassos, amb ballarina
inclosa, i tot visualitzat amb
grans panells enganxats molt
expressius dibuixats pels
mateixos alumnes. Certament,
tot al més pur estil Santos.
Fixeu-vos si va ser així que,
sobtadament, per darrere de la
zona on s'hi estava fent
l'espectacle va aparèixer una
munió de gent provinent del
carrer major, en processó, amb
estendard inclòs al capdavant,
seguida de dones vestides de
faralaes. Clar, allí tots vam
pensar que, coneixedors de l'art
integrador i surrealista de
l'homenatjat, i tenint en compte
les dates, havia estat, sens
dubte, una ocurrència
trencadora nascuda de la
creativitat del geni. De tota
manera... a hores d'ara, encara
no tenim clar si tot formava part
de l'espectacle o producte d'un
desguitarrat concepte de la
modernitat

C o m p o r t a m e n t s
postelectorals

Bé, ja tenim nova corporació
municipal completament
constituïda... a falta de
l'assignació de les delegacions
de cadascun dels regidors
(diuen que això que ha circulat
per Internet sobre com quedava

la cosa només era un document
de treball que a algú... se li va
escapar). I així, després de
constituir-se, els tafaners hem
vist un parell de coses que ens
han cridat l'atenció. Una, la
multipresència dels nous
regidors que suposadament
estaran al govern (tot i que
encara no hi són) en la majoria
dels actes del cap de setmana i,
l'altra, la contrària, la desaparició
dels que ara seran a l'oposició,
els populars, de l'escena
mediàtica. I és que no hi ha res
com les eleccions per a posar a
cadascú al seu lloc. De tota
manera, els nous, es nota que
encara estan verds ja que te'ls
trobaves per tot arreu... una
mica com cagalló per sèquia,
com mirant de trobar el seu lloc i
sense voler deixar res sense
atendre. Almenys, els nous hi
eren i se'ls veia amb ganes. Els
que van perdre es veu que
escara estan acabant la digestió
dels resultats. Estem segurs que
més d'un voldria imitar aquesta
gran demòcrata que és
l'exalcaldessa de València i, un
cop ha estat posada a l'oposició
pels ciutadans, troba oportú
dimitir el càrrec -igual que el
gran Alberto- i ni tan sols deixar
simbòlicament la vara de
comandament en mans del
successor. I això que ella la va
obtindre fa 24 anys de la mateixa
manera: amb un pacte amb UV
(se'n recorden?) per superar la

llista més votada, en aquella
ocasió el PSPV-PSOE. Així
també manaríem nosaltres!

Sorpresa?
Un incís, una altra cosa

sorprenent del mateix Ple es va
donar a la votació quan,
sobtadament, els regidors de
Ciudadanos... van votar a favor
de la investidura com a alcalde
de la socialista Miralles. Les
cares del personal, les dels
regidors i del públic no deixaven
lloc al dubte: sorpresa. Per què?
O per què no? Al cap i a la fi,
amb aquesta ideologia tan
ajustable que estan demostrant
a ningú podia sorprendre ni una
cosa ni la contrària. Madrid,
Andalusia...

Més maneres democràtiques
Bé, tal volta, això d'estar més

content que un gínjol, no sols els
passa a socialistes i a
Compromís. Segons vam poder
observar, nosaltres i un grapat
més de gent, el nostre exbatlle,
Marcelino, ho devia estar
també... i molt.  Allí que el
dissabte passat, a l'hora de la
investidura de la nova
corporació, estava ell amb els
garrons a l'aire, de curt, assegut
al bar de davant l'Ajuntament,
regalant-se unes preses. Xeic,
no va ser ni per anar a veure els
seus antics companys! De tota
manera, cal dir que, a la millor,
els esperava allí a la fresqueta
perquè a la sortida també se li
afegiren a la ronda. És el que
comentàvem més amunt, com si
els hagueren tret de males
maneres d'una casa que havien
pagat ells! Bons deixebles de la
Barberá.

Fórmules
La veritat és que el Ple el

d'investidura que va donar per a
molt. I és que en els juraments o
promeses dels regidors va haver

text LA COLLA DE TAFANERS

Quan hom i don s'esperaven un reportatge a l'ús
d'actualitat sobre pactes, despactes i distribució i redistribució
de càrrecs al nou ajuntament, van vostés i es despengen amb
el patiment que tenen els pobres venedors del mercat perquè
s'han quedat sense aire condicionat. Originals, sí senyora.
M'ha interessat el tema aquest perquè és una metàfora i la
cirereta del pastís de com s'ha dut en la darrera (darreres)
legislatura el tema del comerç local. Com volem que la gent
vaja a un mercat que per fora ja no és gens bonic i al qual a
més a més s'hi pateix calor? Aquests botiguers no tenen res a
fer contra cap de les grans companyies alimentàries que
escampen els seus establiments pel poble. Abans, quan jo era
encara més jove, a Benicarló hi havia moltes botigues de
queviures (Borrasquilla, el Figuero, Basilio, Tomasa,
Rosindeta...), alguna peixateria, més de quatre bodegues
(tavernes en déiem)... i tots els que s'hi guanyaven la vida
eren amos. Ara, entre mercadones, consums, espars i lídels
tenim un munt de despatxadors que treballen a jornal fet. Em
ve al pensament aquella dita segons la qual més val ser un
amo menut que no un criat gran. I ens hem quedat sense
amos menuts (poquets en queden) i no som criats grans. Tant
de bo qui se n'haja d'encarregar a partir d'ara del comerç local
s'ho crega. 

M'he llegit també amb interés l'entrevista que Josep Manuel
San Abdón li fa al periodista, escriptor, doctor en Sociologia i
professor d'universitat Francesc Viadel. El motiu de la
conversa és l'aparició d'un llibre de poesia de l'esmentat autor.
Osticana, quines coses li pregunta. Per exemple hi ha un
moment que el seu col·laborador inquireix: «En el poema IX el
subjecte poètic s'adreça a una possible estimada i li manifesta
el desig de romandre sempre al seu costat i de no preocupar-
se ja més de la literatura. És la literatura una manera de

superar les insatisfaccions vitals, de la que no es té cap
necessitat quan un és feliç?» La resposta de Viadel és tota un
poema també que val la pena rellegir. Buah, quin nivellasso.
Sóc dels que, en general, lligen uns versos  i queden poc
afectats. Home, sí, trobo que la literatura ens fa més feliços,
no? És bonic no només poder-se emocionar amb Estellés o
Margarit sinó també xalar-se'n amb Torrent o Pedrolo. Per dir
uns exemples. A que sí? 

Un també emotiu (si més no per mi) reportatge d'Alícia
Coscollano sobre una activitat que s'ha fet a Vinaròs tot
evocant els bombardejos del Semolero, aquell avió que
apareixia per les nostres terres a vomitar bombes justet, ai
collon, a l'hora de la sèmola. Llegint-lo m'ha vingut al
pensament aquella pel·lícula de Basilio Martín Patino,
Canciones para después de una guerra, que vaig vore al cine
Capitol. Mites d'aquells que sentíem anomenar als pares;
Estrellita Castro (amb aquell rínxol tan graciós), Miguel Ligero,
La Hija de Juan Simón (La enterraron por la tarde a la hija de
Juan Simón, y era Simón en el pueblo, y era Simón en el
pueblo, ay, el único enterraor). O el Hijos del Pueblo que llegia
a les llibretes de quan mon pare anava a escola; esos
burgueses asaz egoísta, que así desprecian a la Humanidad,
serán barridos por los anarquista al fuerte grito de la libertat... 

En fi, bé, ja li dic. Els Tafaners i el tal Quicobet sí que parlen
una mica de política. I ho fan amb gràcia i, gràcies, no se'm fa
el cos agre en llegir-los. 

Acabo amb una ferma petició. Al tal Vicent T. Peris -o a qui
siga que s'amague sota eixe pseudopseudònim- pegue-li un
toc d'atenció i diga-li que ja n'hi ha prou de son pare i de les
seues calentures, que alego en aqueixa família acabaran
semblant-se tots al doctor Climent.  

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

text EL LECTOR



Carxofa: per atots els benicarlandos en general pel seu tarannà democràtic demostrat en el passat Ple
d'Investidura. Es van saber fer les coses sense escridassades ni  mals comportaments, fent el canvi d'una
manera completament normal. Enhorabona.

Panissola: tot el contrari del que hem dit a dalt, ho podem veure amb la figura de l'exalacalde benicarlando
sortint que no va assistir al dit Ple. Mentre aquest es feia ell estava, en bermudes, prenent-se una cervesa al bar
de davant l'ajuntament. Òbviament no tenia cap obligació d'assistir com vam fer molts del seus excompanys
però, tenint en compte el càrrec que representava, saber guardar les formes és tan important. Els benicarlandos
es mereixen molt més.

M I S C E L · L À N I A

Cortesia popular

Diu el refranyer popular castellà que “novia lluviosa,
novia dichosa”. Quasi tants litres de tinta s'han emprat
a buscar paral•lelismes com aigua queia del cel el
dissabte al matí a Benicarló. Una tempesta
apocalíptica descarregava a primera hora del matí en
la qual Xaro Miralles va ser investida com la primera
dona alcaldessa de Benicarló. Va ser la sorpresa de la
nit electoral i el titular durant molts dies. 

Però més enllà de l'anècdota de la pluja i del
masclista titular de la primera dona, a Miralles li queda
un camí que no serà agradable. L'herència popular (ja
s'obriran calaixos) és trist. En els últims vuit anys les
pèrdues són més que els guanys. Quina pena de sous
pagats per res. Però tampoc és el moment de fer
balanç del govern popular. Temps tindran els actuals
governants de fer-ho. 

L'alcaldessa ha de mirar més que mai pel melic del
poble, ser més papista que el papa i traure pit davant
el seu col•lega Ximo  Puig. Benicarló ha de recuperar

l'espai perdut per culpa de la desídia dels populars,
que ni tenint diputat autonòmic han estat capaços de
reclamar ni un euro per a Benicarló. Les poques obres
que s'han fet són incapaces de resoldre les
deficiències d'una ciutat del segle XXI que té ganes de
créixer i fer-se valdre. 

Les urnes han parlat a crits. Poques vegades ho
han fet tan alt i tan clar. Alcaldessa: cride tant com el
seu poble. Reclame, baralle i deixe's la pell en el
càrrec. Deixe en evidència als seus predecessors en
el càrrec, no ho té tan difícil perquè el llistó està molt
baix. Demostre que es mereix el que ja s'ha guanyat
honradament en les urnes i en el saló de plens els
últims anys. Vostè és valenta, no es deixe acoquinar. 

Però recorde: cent dies és el temps de cortesia. Sap
que no li van a deixar passar ni un més. I tampoc això
ho te assegurat. Al temps.
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DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

CARXOFA I PANISSOLA

OPINIÓ

Sóc de les persones afortunades que va aconseguir un lloc
de privilegi al ple de constitució de la nova corporació
municipal. La gent s'ho mira tot, gestos, roba, paraules... i de
tot en fa lectura. Que si aquest promet, que si aquell jura, que
si Comunitat Valenciana, que si País Valencià. Tot, tot
interpretable. 

Suposo que la premsa especialitzada ja n'haurà tret les
seues conclusions. De la cara que se li va quedar a Marta
Escudero quan va comprovar que els del grup municipal
Cidadadanos votaven a favor de la senyora Rosario Miralles o
d'aquelles dos senyores que no tinc el gust de conéixer i que
es van expressar, com deia el tio Canya, en llengua de
forasters. Declaracions de principis.

A mi, que tinc un instint observador molt esmolat, no em va
passar per alt que va haver un regidor, que em penso que
s'estrene en aquest món de la política, que duia una vestimenta
reivindicativa. Molt reivindicativa. Sí, un ciudadano es va
posar una corbata del color representatiu dels Comuneros de
Castilla. Bravo, Padilla i Maldonado, que un 24 d'abril van ser
decapitats a Villalar per defensar el poble castellà de la tirania
del rei Carles I, que no sabia més que alemany, que els fotia
els diners a tots (com solen fer alguns reis es veu) i a qui amb
tants d'honors li tenim dedicada una plaça a Benicarló. Clar
que sí. El color morat de la corbata del senyor Cornelles és,
per raons històriques, el mateix morat de la franja morada de
la bandera republicana i el mateix morat de la bandera

d'aquells que celebren el Día Nacional de Castilla, «La
Castilla comunera por el proceso constituyente y el derecho a
decidir». I és també, el mateix morat de l'escut del Real
Madrid. 

A vore si no era més que una reivindicació futbolística i jo,
innocent, em pensava que aquest home estava pel dret a
decidir dels pobles i no sabia com dir-ho. 

VESTIMENTA REIVINDICATIVA AL PLE DE L'AJUNTAMENT

text i foto J. SOTO
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Del geni a la confusió passant
per Carles Santos

El passat dissabte alguns
tafaners ens vam trobar veient i
escoltant l'acte que havien
organitzat des de l'IES Ramon
Cid com a xicotet homenatge al
músic Carles Santos. Va ser un
acte summament curiós tant des
de l'òptica musical com visual.
Diversos músics joves d'altres
tantes associacions musicals de
diversa procedència, quanta
diversitat, van interpretar una
música potentíssima mentre el
nom del conegut músic
s'intercalava entre els
compassos, amb ballarina
inclosa, i tot visualitzat amb
grans panells enganxats molt
expressius dibuixats pels
mateixos alumnes. Certament,
tot al més pur estil Santos.
Fixeu-vos si va ser així que,
sobtadament, per darrere de la
zona on s'hi estava fent
l'espectacle va aparèixer una
munió de gent provinent del
carrer major, en processó, amb
estendard inclòs al capdavant,
seguida de dones vestides de
faralaes. Clar, allí tots vam
pensar que, coneixedors de l'art
integrador i surrealista de
l'homenatjat, i tenint en compte
les dates, havia estat, sens
dubte, una ocurrència
trencadora nascuda de la
creativitat del geni. De tota
manera... a hores d'ara, encara
no tenim clar si tot formava part
de l'espectacle o producte d'un
desguitarrat concepte de la
modernitat

C o m p o r t a m e n t s
postelectorals

Bé, ja tenim nova corporació
municipal completament
constituïda... a falta de
l'assignació de les delegacions
de cadascun dels regidors
(diuen que això que ha circulat
per Internet sobre com quedava

la cosa només era un document
de treball que a algú... se li va
escapar). I així, després de
constituir-se, els tafaners hem
vist un parell de coses que ens
han cridat l'atenció. Una, la
multipresència dels nous
regidors que suposadament
estaran al govern (tot i que
encara no hi són) en la majoria
dels actes del cap de setmana i,
l'altra, la contrària, la desaparició
dels que ara seran a l'oposició,
els populars, de l'escena
mediàtica. I és que no hi ha res
com les eleccions per a posar a
cadascú al seu lloc. De tota
manera, els nous, es nota que
encara estan verds ja que te'ls
trobaves per tot arreu... una
mica com cagalló per sèquia,
com mirant de trobar el seu lloc i
sense voler deixar res sense
atendre. Almenys, els nous hi
eren i se'ls veia amb ganes. Els
que van perdre es veu que
escara estan acabant la digestió
dels resultats. Estem segurs que
més d'un voldria imitar aquesta
gran demòcrata que és
l'exalcaldessa de València i, un
cop ha estat posada a l'oposició
pels ciutadans, troba oportú
dimitir el càrrec -igual que el
gran Alberto- i ni tan sols deixar
simbòlicament la vara de
comandament en mans del
successor. I això que ella la va
obtindre fa 24 anys de la mateixa
manera: amb un pacte amb UV
(se'n recorden?) per superar la

llista més votada, en aquella
ocasió el PSPV-PSOE. Així
també manaríem nosaltres!

Sorpresa?
Un incís, una altra cosa

sorprenent del mateix Ple es va
donar a la votació quan,
sobtadament, els regidors de
Ciudadanos... van votar a favor
de la investidura com a alcalde
de la socialista Miralles. Les
cares del personal, les dels
regidors i del públic no deixaven
lloc al dubte: sorpresa. Per què?
O per què no? Al cap i a la fi,
amb aquesta ideologia tan
ajustable que estan demostrant
a ningú podia sorprendre ni una
cosa ni la contrària. Madrid,
Andalusia...

Més maneres democràtiques
Bé, tal volta, això d'estar més

content que un gínjol, no sols els
passa a socialistes i a
Compromís. Segons vam poder
observar, nosaltres i un grapat
més de gent, el nostre exbatlle,
Marcelino, ho devia estar
també... i molt.  Allí que el
dissabte passat, a l'hora de la
investidura de la nova
corporació, estava ell amb els
garrons a l'aire, de curt, assegut
al bar de davant l'Ajuntament,
regalant-se unes preses. Xeic,
no va ser ni per anar a veure els
seus antics companys! De tota
manera, cal dir que, a la millor,
els esperava allí a la fresqueta
perquè a la sortida també se li
afegiren a la ronda. És el que
comentàvem més amunt, com si
els hagueren tret de males
maneres d'una casa que havien
pagat ells! Bons deixebles de la
Barberá.

Fórmules
La veritat és que el Ple el

d'investidura que va donar per a
molt. I és que en els juraments o
promeses dels regidors va haver

text LA COLLA DE TAFANERS

Quan hom i don s'esperaven un reportatge a l'ús
d'actualitat sobre pactes, despactes i distribució i redistribució
de càrrecs al nou ajuntament, van vostés i es despengen amb
el patiment que tenen els pobres venedors del mercat perquè
s'han quedat sense aire condicionat. Originals, sí senyora.
M'ha interessat el tema aquest perquè és una metàfora i la
cirereta del pastís de com s'ha dut en la darrera (darreres)
legislatura el tema del comerç local. Com volem que la gent
vaja a un mercat que per fora ja no és gens bonic i al qual a
més a més s'hi pateix calor? Aquests botiguers no tenen res a
fer contra cap de les grans companyies alimentàries que
escampen els seus establiments pel poble. Abans, quan jo era
encara més jove, a Benicarló hi havia moltes botigues de
queviures (Borrasquilla, el Figuero, Basilio, Tomasa,
Rosindeta...), alguna peixateria, més de quatre bodegues
(tavernes en déiem)... i tots els que s'hi guanyaven la vida
eren amos. Ara, entre mercadones, consums, espars i lídels
tenim un munt de despatxadors que treballen a jornal fet. Em
ve al pensament aquella dita segons la qual més val ser un
amo menut que no un criat gran. I ens hem quedat sense
amos menuts (poquets en queden) i no som criats grans. Tant
de bo qui se n'haja d'encarregar a partir d'ara del comerç local
s'ho crega. 

M'he llegit també amb interés l'entrevista que Josep Manuel
San Abdón li fa al periodista, escriptor, doctor en Sociologia i
professor d'universitat Francesc Viadel. El motiu de la
conversa és l'aparició d'un llibre de poesia de l'esmentat autor.
Osticana, quines coses li pregunta. Per exemple hi ha un
moment que el seu col·laborador inquireix: «En el poema IX el
subjecte poètic s'adreça a una possible estimada i li manifesta
el desig de romandre sempre al seu costat i de no preocupar-
se ja més de la literatura. És la literatura una manera de

superar les insatisfaccions vitals, de la que no es té cap
necessitat quan un és feliç?» La resposta de Viadel és tota un
poema també que val la pena rellegir. Buah, quin nivellasso.
Sóc dels que, en general, lligen uns versos  i queden poc
afectats. Home, sí, trobo que la literatura ens fa més feliços,
no? És bonic no només poder-se emocionar amb Estellés o
Margarit sinó també xalar-se'n amb Torrent o Pedrolo. Per dir
uns exemples. A que sí? 

Un també emotiu (si més no per mi) reportatge d'Alícia
Coscollano sobre una activitat que s'ha fet a Vinaròs tot
evocant els bombardejos del Semolero, aquell avió que
apareixia per les nostres terres a vomitar bombes justet, ai
collon, a l'hora de la sèmola. Llegint-lo m'ha vingut al
pensament aquella pel·lícula de Basilio Martín Patino,
Canciones para después de una guerra, que vaig vore al cine
Capitol. Mites d'aquells que sentíem anomenar als pares;
Estrellita Castro (amb aquell rínxol tan graciós), Miguel Ligero,
La Hija de Juan Simón (La enterraron por la tarde a la hija de
Juan Simón, y era Simón en el pueblo, y era Simón en el
pueblo, ay, el único enterraor). O el Hijos del Pueblo que llegia
a les llibretes de quan mon pare anava a escola; esos
burgueses asaz egoísta, que así desprecian a la Humanidad,
serán barridos por los anarquista al fuerte grito de la libertat... 

En fi, bé, ja li dic. Els Tafaners i el tal Quicobet sí que parlen
una mica de política. I ho fan amb gràcia i, gràcies, no se'm fa
el cos agre en llegir-los. 

Acabo amb una ferma petició. Al tal Vicent T. Peris -o a qui
siga que s'amague sota eixe pseudopseudònim- pegue-li un
toc d'atenció i diga-li que ja n'hi ha prou de son pare i de les
seues calentures, que alego en aqueixa família acabaran
semblant-se tots al doctor Climent.  

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

text EL LECTOR



tela de tots els colors i formes.
Allò de l'imperatiu legal va ser
tema de comentari de molts dels
assistents. També dels que
sabien a què es refereix la
citada frase. Pel que vam poder
escoltar, això de parar l'orella ho
fem molt bé, als "suporters" de
la bancada popular no els
venien gens bé aquestes
fórmules que fan trontollar vés a
saber què però que donen tanta
carnassa a la premsa i a la
demagògia. Tant és així que en
va haver més d'un que es
dedicava a contar qui  jurava,
qui prometia, i qui argüia
l'Imperatiu legal corresponent,
com si estiguera comprovant
una quiniela! Tanta Constitució...
per a això.

La passarel•la
I per tancar-ho no podem

deixar passar la crònica rosa del
que va estar la investidura de
Xaro Miralles com a nova

alcaldessa de la ciutat. Sobrietat
a la bancada socialista.  Blanc i
negre, estampat de llunes en
positiu i en negatiu per a les
dues regidores que
acompanyaven a Miralles. Molt
en tendència aquesta
temporada. Blanc i negre en un
dues peces per a la nova
alcaldessa. Tot un clàssic amb
el qual una no pot fallar. Blanc.
L'emblema de la neteja i la
puresa. Negre. El color per
excel•lència dels vestits
d'etiqueta. Un encert. Ells,
també amb trage (DNV!) jaqueta
negre, amb corbates de colors
dins de la gamma del roig. Els
de Compromís-ERB van ser els
més trendy, els més casuals si
se’ns permet una altra llicència.
Marta Escudero amb un senzill
vestit d’eixos que les iaies
qualifiquen de fresquet. Ximo
Bueno, l’únic sense jaqueta dels
regidors. Amb camisa de lli verd
de mànega curta, potser no
massa encertada per a l’acte.
Josep Barberá, vestit gris (tot un
clàssic que tampoc falla mai,

però una mica avorrit) amb
camisa roja (comprensible, però
de mal gust), i Susa Pérez, amb
vestit verd de la marca Dandara,
com ella mateixa va etiquetar al
seu Facebook. Amb tot, el més
correcte del grup per a l’acte
d’investidura, segons el
protocol, va ser Barberá.

Els populars, per la seua
banda, van triar els colors
foscos per als vestits i corbates
dels regidors. De dol. Molt sobri
i adient a l’ocasió. Fa segles que
manen i en tenen experiència.
Elles es decantaren per
l’impecable trage jaqueta blanc
de Nieves Eugenio i el gris del
vestit de María Jovaní, que
tampoc portava jaqueta. Un altra
caiguda de protocol en un acte
tan seriós com la constitució de
la corporació municipal.
Ciudadanos van donar una lliçó
de ben vestir: deuen haver
pensat que així ja tenen el vestit
per a la processó de Divendres
Sant.

ve de la p gina 

anterior
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Sis alumnes del Conservatori s'incorporen a la 
Jove Orquestra Simfònica de Castelló (JOSC)

text Conservatori de Mœsica Mestre Feliu

La Jove Orquestra
Simfònica de
Castelló (JOSC)
incorporarà la tem-
porada 2015-2016 sis
alumnes del
Conservatori Mestre
Feliu de Benicarló.
Els nous integrants
seran Àlex Arnau
(trompa), Àngels
Espiell (violí),
Ariadna Besalduch
(violoncel), Joan
Tena (fagot),
Francesc Aparicio
(trombó) i Pau
Llopis (contrabaix).
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L'associació Maternitat i Criança de Benicarló ha atorgat el
premi al foment de la lactància materna a les infermeres que
dirigeixen el taller de lactància de Benicarló. Aquesta és la
segona edició d'un guardó que es va estrenar l'any passat
amb el reconeixement a la pediatra Begoña Burguera.

Emotiva sense pal•liatius podria definir-se el lliurament del
premi al foment de la lactància materna i criança amb
inclinació que enguany l'associació Maternitat i Criança va
decidir concedir a les infermeres Tere Carceller, Inma Adell i

Cristina Menacho, com a responsables del taller de lactància
del Centre de Salut de Benicarló. L'acte, que es va celebrar
recentment al saló d'actes de Caixa Benicarló, va comptar
amb la presència de nombroses mares que van voler adherir-
se a l'homenatge. De fet, moltes de les mares que han
participat en el taller de lactància o que han sigut
assessorades i assistides amb els consells d'aquestes tres
infermeres al llarg dels últims anys van voler oferir els seus
testimoniatges a través d'un vídeo gravat dirigit a les
premiades. Les responsables del taller de lactància, per la
seua banda, van agrair emocionades el gest i van dedicar
unes paraules a les famílies.

MATERNITAT I CRIANÇA RECONEIX LA LABOR EN EL FOMENT DE LA
LACTANICA MATERNA AL TALLER DE LACTÀNCIA DE BENICARLÓ

text i foto: MC

El pròxim 10 de
juliol tindrà lloc la
tercera edició de la
Nit en Vetla, un
projecte ja consolidat
de la regidoria de
Cultura destinat a
promocionar l'oferta
cultural i turística de
Benicarló. A l'aposta
cultural se suma
l'oferta comercial
amb l'apertura fins a
la mitjanit de més de
100 establiments que
oferiran descomptes,
promocions i
degustacions.

text i foto: Redacci 

Durant els dies que han passat entre les
eleccions autonòmiques i municipals i la concreció
dels pactes d’esquerra, s’han detectat dues
postures. Bé, se n’han detectat moltes, però n’hi ha
dues que crec que marcaran en bona part la pressió
que rebran aquests governs.

D’una banda, hi ha els que conjuren la catàstrofe,
els creadors de l’apocalipsi, els que creuen que
l’arribada al poder, sobretot, de Compromís, obrirà
una mena de forat negre en aquesta part de la
galàxia que engolirà tota vida creada. A Benicarló,
per exemple, s’ha sentit comentar que es prohibiran
les falles i la processó del Cristo, entre altres
barbaritats que serien, de ben segur, anunciadores
de la fi del món, si no fóra que són altament
improbables. Alguns parlen des de la ignorància, la
por al desconegut; altres, en canvi, ho fan amb mala
fe.

Els de la mala fe són els que, des de l’hora zero,
van posar el crit al cel per la famosa foto de les
senyeres (estelades i no) davant de l’Ajuntament.
Els mateixos que criticaven alguns tuits de la nit
electoral. Precisament de tuits ha anat la primera
dimissió d’un regidor a Madrid. Realment, els
invocadors de l’apocalipsi roig van per feina, i no
tenen cap intenció d’esperar els cent dies de gràcia.
A València, dissabte ja hi havia qui atribuïa a Joan
Ribó la suposada retirada d’una bandera
espanyola, que en realitat s’havia embolicat per la
tempesta. Aquesta gent va, com se sol dir, "a sac",
i no pensen perdre temps.

Caldrà que els nous governs tinguen molta mà
esquerra per esquivar tanta mala llet concentrada.
Ja es veu vindre per on vindran els trets: que si
catalanistes, que si radicals, que si populistes (ho
he llegit avui a l’ABC). Tornarà a sortir l’espantall del
pancatalanisme, de la por i de la ignorància. Encara
no han començat a governar i pel poble ja he vist
enganxines de "No mos fareu catalans". Tocarà
tindre molta paciència i serenitat, amb aquest
percal.

A l’altra banda, els dies que semblava que el
pacte d’esquerres a les Corts perillava, van anar
apareixent els maximalistes, els defensors de les
essències pàtries. Si Mònica Oltra deia que fer
oficial el terme País Valencià no era una prioritat, ja
hi havia qui se sentia decebut fins a l’arrel més
pregona del seu ésser nacional. Ja semblava que
totes les esperances es truncaven, es llegien
comentaris per la xarxa de votants penedits.

A uns i altres se’ls haurà d’anar fer entenent que
els nous governants no són ni dimonis ni
redemptors almogàvers. Esperem, efectivament,
que canvien moltes coses, però entenem que no cal
que siguen de la nit al dia, perquè hi ha molta feina
a fer, i el país es troba devastat per vint anys
d’inconsciència nacional. Personalment, prefereixo
que, en primer lloc, governen, demostrant que són
gent amb trellat, que vol el millor per als ciutadans;
i, a més, que ho facen d’una altra manera a com es
feia, i a poc a poc vagen construint una altra visió
del país, sense imposicions, amb naturalitat.

http://elsexilis.blogspot.com

Apocalipptics i patriotes
text Carles Lluch

Exilis

Nit en vetla 2015
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El Campionat Autonòmic de Ciclisme Adaptat, IV
Certamen Ciutat de Benicarlo, es va disputar el passat
diumenge al matí sobre un circuit urbà on participants
van haver de recórrer 30 km. El campionat va estar
organitzat per Cocemfe Maestrat i el Club Bamesad,
amb la col•laboració de l'Ajuntament de Benicarló,
Policia Local, Creu Roja, Protecció civil i un nombrós
grup de voluntaris. El control va estar a càrrec dels
àrbitres de la Federació Valenciana de Ciclisme.

La carrera, dividida en diverses categories, va
començar a les 11,30 hores, després de la presentació
al nombrós públic dels 23 participants i l'obligatòria
prova de reconeixement. Eixida escalonada per a evitar
que es formaren embossos, donada la diferència de
velocitat entre els participants.

Com era d'esperar els que van participar amb
bicicleta de dues rodes van rodar amb major rapidesa i
van ser els primers a arribar a la meta, però tots els
participants ho van donar tot per a aconseguir recórrer
el quilometratge que s'havia indicat a l'eixida,
emportant-se els majors aplaudiments els que van tenir
més dificultats en el recorregut. Al final el primer a
creuar la línia de meta, i campió autonòmic en la seua
especialitat, va ser José Luís Agapito del
Volcenter/Volskwagen.

Classificacions

MH1: Luis Doramas Pérez Olmeda, Esports Adaptats
Almenara.

MH3: Isaac Mateo Rodríguez, Handbike Barcelona
Club.

MH3 Tricicles: Manuel Celma Campanals, Cocemfe
Maestrat.

Tandem: Rubén Caldevila Miravet, C. c. Costa de
Azahar.

WH4: María Milagros López Vernet, IFIT.
WH3: Beatriu Espuig Navarro, Cocemfe Maestrat.
MC4: Francisco García Morillas, Beniganim.
MC5: José Luís Agapito, Volcenter/Volkswagen.

Després del lliurament de medalles l'organització es
va reunir amb tots els participants en un menjar de
germanor en l'Ermitori de Sant Gregori.

Benicarló va acollir diumenge passat
el Campionat Autonòmic de Ciclisme Adaptat

text i foto VICENT FERRER

OPINIÓ

L’aigua, força freda, l’ha acollit càlidament. Ha estat
un bany ràpid, una estoneta a la sorra prenent un sol
potent de tarda, una petita passejada i cap a casa. La
Carla, després d’una dutxa i de prendre un cafè amb gel,
s’asseu de nou a la taula on l’espera una bona estona de
feina. Amb un parell de dies ha d’enllestir aquesta
traducció i encara li queda un bon camí per fer. Malgrat
tot, però, ha decidit que necessitava sortir una mica i,
sense pensar-s’ho gaire, ha decidit que avui trencava el
seu ritual d’esperar a la nit de Sant Joan per prendre el
primer bany de la temporada i que aquesta tarda, una
setmana llarga abans de la nit màgica de les fogueres,
volia tastar el gust d’aquest mar que tan estima. El pau,
una mica sorprès per la sobtada i inesperada decisió de
la Carla, ha sortit amb ella però mentre la Carla
començava a omplir la seva pell d’una salabror que sent
molt propera, que parla d’ella, el pau ha anat al súper amb
la llarga llista de coses que cal comprar a la butxaca.

Sense pressa i amb una energia renovada, la Carla
obre els documents, repassa les dues darreres pàgines,
consulta un parell de paraules al diccionari i s’endinsa en
el nou tram de text que l’espera. El fet d’haver trencat un
ritual i d’haver incorporat un bany ràpid –com fa sovint en
ple estiu- abans de la nit de sant Joan li dóna un aire nou,
una empenta particular. Passen uns quants minuts
intensos de feina i el pau arriba ben carregat i suat del
súper.

-Què, com ha anat el bany?
-La Carla deixa uns instants la feina i l’ajuda a guardar

les coses del súper al seu lloc. Mentre fan la feina, ella li
respon que  bé, que ara se sent nova i amb ganes de
seguir treballant una bona estona.

-Però t’has banyat per primera vegada i encara no és
la nit de sant Joan ...

-La Clara detecta una ombra de sorpresa, de dubte i,
potser fins i tot de certa preocupació en les paraules del
Pau. Ella sap que el pau la coneix molt bé -els anys de
viatge en comú demanen poques paraules per conèixer
els camins del paisatge de la persona amb què es
comparteix la vida- i aquesta ruptura amb una tradició ben
arrelada, en una persona com ella que valora i viu amb
força  certes  rutines i  certs rituals, pot resultar
senzillament estranya.

-Sí, el bany m’ha anat molt bé. He decidit que estem
vivint en temps de canvis, d’aires nous, i que no cal
encadenar-se en les rutines. 

-Caram, Clara, sí que t’ha afectat això de les novetats
polítiques. Hi ha canvis, és cert, i esperem que vagin pel
bon camí... Però d’aquí a canviar les teves rutines, les
teves tradicions....

-Mira, Pau, cal que aprofitem els aires nous
-La Carla sap que les novetats transiten pel camí

sempre fràgil de l’esperança. No cal instal·lar-se en una

il·lusió ingènua, càndida i excessivament confiada –la
realitat és dura i crua- però també sap que cal aprofitar les
esquerdes en els murs de la monotonia, del control de les
coses sempre en el mateix costat de la balança, i cal
apostar per les novetats, per la voluntat de capgirar
tendències  i inèrcies que, evidentment, només beneficien
als qui es troben en llocs de poder, de decisió, de privilegi,
de domini. Però l’esperança necessita que aquells qui la
gestionen des de la novetat siguin persones honestes,
intel·ligents i eficaces. Aquella esperança que hem
heretat d’antic –com diu Martí i Pol- necessita
materialitzacions, concrecions, visibilitat, realitats. Si no
és així, la recaiguda en les rutines –personals o del poder
polític- pot esdevenir massa decebedora, trista i
perdurable. Perquè a qualsevol voluntat transformadora
se li demana una coherència, una eficàcia, una capacitat
de resolució de problemes i conflictes que, curiosament,
no es demana als qui estan instal•lats al poder per
tradició, per costum, quasi de manera suposadament
natural.

-Benvinguts siguin, Carla i Pau, les ruptures
necessàries amb les rutines, amb els rituals. Capgirem
maneres de fer per renovar el paisatge, perquè els aires
nous ventilin espais tancats que fan massa pudor  a
resclosit.

-I quan totes les coses del súper ja estan ben
ordenades, la Carla torna a la feina.

Aires nous
text JOAN HERAS

Fronteres
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Això si que és treballar amb eficàcia i previsió de cara
a la propera temporada. Quan encara estem travessant
l'equador del mes de juny, quan encara tenim viu el
trepidant final de lliga, quan encara ens queda a la
retina la visió d'una dóna i una linier àrbitres, quan
encara recordem aquell magnífic gol de Guillem
Ripollès a l'últim partit de lliga i quan encara veiem
llunyà el començament de la nova temporada, ja està
pràcticament perfilada la plantilla que ens farà gaudir la
propera temporada a la regional preferent.

No hi ha res millor que tindre les coses ben clares
des del començament tot afrontant amb il·lusió i ganes
els reptes de futur que se'ns presenten.

El primer pas que es va donar per part del club va ser
la no renovació del tècnic Luis de la Haba, ja que el club
buscava un perfil diferent per a portar les brides de
l'equip. Tot i acabar en una meritòria vuitena posició,
des de la junta directiva es pretenia un canvi i, alhora,
un revulsiu per a la plantilla que ha de fer front al repte
de mantenir l'equip a la categoria actual. Jo, en aquest
cas, em reservaré la meua opinió, però trobo molt
encertada la decisió de l'actual junta directiva.

Guillamón, el brau i veterà porter, que ha defensat
amb seguretat la porteria dels nostre equip, va anunciar
que deixava el futbol. Cal recordar que quan va arribar
al nostre equip ja havia penjat els guants a l'equip del
seu poble, i que aquesta darrera temporada amb el
CDB a preferent, ha estat una magnífica cloenda de la
seua trajectòria esportiva.  

El primer fitxatge va ser el del jugador Guillermo
Colom, procedent de Càlig. No hi ha dubte que ha de
ser un dels puntals de l'equip per a la propera
temporada. Un migcampista fi i elegant, que té una gran
visió de joc i que pot aportat molt a l'equip.

La segona incorporació a l'equip va ser la del també
migcampista Javier Bueno, jugador calijó que va
començar la temporada al Vinaròs galàctic i que va
acabar jugant a l'equip del seu poble. La veterania i
coneixement de la categoria que té aquest jugador el
converteixen, també, en una peça clau de l'equip.

La darrera incorporació ha estat la del tècnic que
dirigirà l'equip la propera temporada. Es tracta de Javier
Celma. El club ha triat una persona de casa, que coneix
bé la plantilla i el club. Tot i que la temporada que ha
acabat ha aconseguit mantenir al juvenil del Vinaròs a
la primera regional juvenil, també ha dirigit alguns
equips del Benicarló Base Futbol. Per tant, no li ve res
de nou i sap quina és la manera de treballar del CDB i
el seu futbol base. Espero que aquesta aposta siga
encertada i que es puga acomplir l'objectiu de la

permanència amb menys patiments que la temporada
que ha acabat. 

Pel que fa a la resta jugadors, sembla que tots volen
seguir a l'equip i que no hi haurà més problemes en
confeccionar una plantilla amb una important base de la
temporada que ha acabat. Els jugadors es coneixen tots
i l'ambient al vestidor és molt bo. Tots aquests factors
fan pensar que la propera temporada no serà complicat
mantindre la categoria.

Una altra novetat important podria ser la inscripció
d'un equip amateur pel Benicarló Base Futbol, que
estaria format per joves jugadors sorgits de la pedrera
local i que seria un magnífic recolzament per al primer
equip. L'edat màxima dels components d'aquest conjunt
estaria al voltant dels vint-i-tres anys i, en qualsevol
moment i segons les circumstàncies, podrien fer el salt
al CDB.

Així doncs, bones perspectives per a un equip
modest com el nostre que, a més a més, compta amb
un pressupost inferior al de la temporada passada.

Això comença a rutllar

text i foto Vicent T Peris

Per part de la Prefectura de Policia Local de
Benicarló, s'ha presentat la Memòria de serveis de la
Policia de l'any 2014. Tal com es va avançar després de
la Junta Local de Seguretat celebrada abans de Falles,
les dades de la Seguretat Ciutadana segueixen sent
bones a la ciutat, amb un nombre quasi similar de
diligències, un augment mínim de l'1'4%, que les de
l'any anterior. Durant el 2014 a Benicarló van augmentar
el nombre de detinguts, un 52% més, i es va produir una
disminució de delictes que creaven alarma en població
com els robatoris/furts a persones (-31%), robatori de
bicicletes (-5%), o en cases de camp (-61%), o cultius (-
40). Aspectes negatius a destacar són l'augment de
robatoris en interior de domicilis o en establiments. A
destacar les 25.402 cridades gestionades per la Policia
Local, que van generar un total de 14.429 serveis, dels
quals 1.397 van ser remesos pel servei d'emergència

112, i, entre els quals, com en altres ocasions, hi ha gran
quantitat de serveis dels denominats assistencials
(atenció persones malaltes, caigudes en domicili,
problemes familiars, etc.). En l'aspecte del Trànsit i
Seguretat Vial, destaca la disminució important
d'accidents a Benicarló, en un percentatge del 24%.
Segons el parer dels màxims representants del cos
indica que les accions portades a terme per a millora de
senyalització i eliminació de punts conflictius ha donat
els seus fruits. Destacar també en trànsit, les accions de
Seguretat Vial portades a terme, amb la presència
d'aquesta Policia en diversos col•legis i amb les
jornades impartides en les nostres dependències a
menors d'entre 3 i 8 anys. Finalment, ressenyar que el
nombre de denúncies de trànsit realitzades per aquesta
Policia ha disminuït en un 2.3%, encara que dins
d'aquestes, destacar l'augment en les denúncies per no
tindre assegurança obligatòria o per no haver passat la
Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

Segons la Policia Local baixen els deleictes a Benicarló

text i foto REDACCI 
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L'atleta benicarlanda Cristina Ferrando Fores va participar
dimecres passat dia 10 en la XI edició del míting
internacional iberoamericà d’Huelva en la seua especialitat de
salt d'altura, classificant-se en segona posició, per darrere de
la polonesa, Urszula Gardzielewska, que va saltar 1,85m.
Cristina va superar el llistó situat a 1.82 metres, el que suposa
una millor marca de la temporada a l'aire lliure, i igualar la
que ja va realitzar en pista coberta.

Amb aquesta marca Cristina es col·loca la tercera en el
rànquing nacional absolut, donades les bones sensacions, no
ens estranyaria que prompte supere la seua millor marca
personal (1.84), atés que en les últimes cinc competicions ha
saltat per sobre de 1.80. Dissabte ha de participar a Saragossa
on es disputa la final de la Lliga de Divisió d'Honor, on
esperem supere aquesta marca. 

La tercera i quarta posició van ser respectivament per a les
búlgares, Mirela Demireva, subcampiona d'Europa en 2006 i
medalla de bronze en el Mundial de Pista Coberta de 2001. I
Venelina Veneva Mateeva, atleta amb una millor marca
personal de 2,04. El que valora més la classificació final de
Cristina Ferrando.

L’atelta Cristina Ferrando segona al Míting Internacional de Huelva

text i foto Vicent Ferrer

Coincidint amb
la fi del curs
escolar, acaben les
accions preventives
de sensibilització
sobre el consum de
drogues i conductes
addictives que
realitza al llarg de
l'any escolar la
UPCCA. En
aquesta edició han participat més de 1.200 alumnes en les vora 130 sessions de
treball de prevenció que s'han dut a terme en els diferents Instituts d'Educació
Secundària de Benicarló.

Tot el treball realitzat s'emmarca dins de les línies estratègiques d'intervenció en
els quals la UPCCA desenvolupa la seua tasca a nivell municipal. Les accions i
activitats programades formen part d'un procés actiu d'iniciatives que plantegen
modificar i millorar la formació i la qualitat de vida dels individus, fomentant el seu
autocontrol individual i la resistència col·lectiva davant l'oferta de drogues.

Finalitzen les accions preventives de la UPCCA

text i foto Redacci 

El dissabte 13 de Juny es va celebrar en la seu social del
Club Ajedrez Benicarló la sisena i última jornada de
l'Interclubs Baix Maestrat d'Escacs, amb els següents
resultats:

Ruy López Vinaròs A 5,50, Benicarló A 2,50
Benicarló B 7, Ruy López Vinaròs B 1

Quedant la classificació final de la següent forma:
1. Benicarló A, 5 punts.
2. Benicarló B, 4 punts.
3. Vinaròs A 3 punts.
4. Vinaròs \'B\' 0 punts.

L'equip A de Benicarló es va imposar amb claredat en
categoria infantil, malgrat la derrota de l'última jornada on el
responsable de l'equip va decidir donar joc a aquells jugadors
que no havien participat en rondes anteriors.

El Benicarló A ha sigut molt superior a la resta dels seus
rivals. Un equip amb molta experiència malgrat la seua
joventut.

Gran campanya també del Benicarló B que va acabar en
segon lloc, mostra del gran treball que des d'aquesta ciutat
s'està fent per la promoció dels escacs entre els joves. 

L'equip sènior subcampió

També el dissabte 13 es va celebrar en la seu social del
Club Escacs Alcalá la sisena i última ronda de l'Interclubs
Baix Maestrat d'Escacs, amb els següents resultats:

Ruy López Vinaròs A 4,50, Benicarló 1,5
Alcalá 2, Ruy López Vinaròs B 4

Quedant la classificació final:

1. Vinaròs A, 6 punts.
2. Benicarló, 3 punts.
3. Vinaròs B, 3 punts.
4. Alcalá, 0 punts.

Els infantils del Club Ajedrez Benicarló s'imposen en el 
Torneig Intercomarcal. El sènior va acabar subcampió

text i foto Vicent Ferrer

El litoral nord de la província de Castelló va registrar,
des de la matinada del dissabte, tempestes d'intensitat
forta a molt forta que van descarregar fins a 72 l/m2 a
Benicarló. La intensa pluja, amb aparell elèctric
important, va  obligar els bombers a intervenir en el
rescat d'un cotxe atrapat per l'aigua amb dues persones
dins les quals van resultar il•leses.

Segons van informar des del 112, el Consorci
Provincial de Bombers i l'Agència Estatal de
Meteorologia (Aemet), en la zona de litoral nord va estar
plovent des de pràcticament les 6.00 hores, amb
moments puntuals de forta intensitat. Després, les
tempestes es van desplaçar cap al mar. 

Fortes tempestes

text NATÀLIA SANZ
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Diumenge 14 de Juny tingué lloc la tradicional travessia
de Sant Pere al port de Benicarló, que enguany feia la
30ª edició. 

Per a l’organització de la prova s’ha comptat amb la
col·laboració de molts voluntaris i entitats com
l’Ajuntament de Benicarló; la Brigada municipal; la
Confraria de pescadors; Bombers; Protecció civil;
Gurugú-Kayak; Creu Roja i Provita. 

Amb presència de nombrós públic la prova va reunir una
àmplia participació en totes les categories.

Els guanyadors indiscutibles de la prova gran foren:
David León (CNV) i Ester Segura (CNB).

Els trofeus els entregaren l’alcaldessa de Benicarló,
Xaro Miralles; el regidor, Carlos Flos, el president del
club, Adolfo Saura i la dama del CNB, Lucía Piñana.

El triomfadors de les diverses categories varen ser: 

Màster: Joaquín Dieste (CNB), Noemí López (CNV).
Absolut: Adrián Adell (CNB), Nerea Sorando (CNB).
Júnior: David León (CNV), Ester Segura (CNB).
Infantil: Marc Vea (CNB), Llum Serret (CNV).
Aleví: Agustín Esteller (CNV), Sara Vea (CNB).
Benjamí: Diego Pérez (CNB), Henar Ávila (CNB).
Promeses:  Xavier Pagà (CNV), Bianca Ralea (CNB).
Escola: Òscar Garriga (CNB),  Jana Graell (CNB).

Reconeixement especial al nadador més veterà de la
prova, Vicent Llorach.

text i foto: CNB

30a TRAVESSIA DE SANT PERE AL PORT DE BENICARLÓ

UN PLENARI EXEMPLAR

Majoria absoluta per a Xaro Miralles en el ple
d'investidura com alcaldessa de Benicarló. La socialista va
rebre la vara gràcies als vots del seu partit, el PSPV, la
coalició Compromís ERB i Ciudadanos. En total, 14 dels 21
regidors electes van dipositar la seua confiança en la primera
dona investida com alcaldessa a Benicarló. En un emotiu
discurs, Miralles es va mostrar disposada a “convertir
Benicarló en un espai de convivència” gràcies a les noves
polítiques que pensa engegar en la ciutat. L'alcaldessa de
Benicarló va assegurar que “volem evitar l’urbanisme i
creixement desmesurat”. A més, es va mostrar disposada a
“exigir les inversions que ens corresponguen. Benicarló ha
de tornar a ser el centre de l'activitat de la comarca”. Per a
això, va dir, “donarem suport a sectors com l'agricultura,
pesca, indústria o turisme”, pilars fonamentals de

l'economia del municipi. La “cultura com finalitat i no com
estratègia”, és per a la nova alcaldessa altre dels eixos
fonamentals del seu programa, que “encara no sabem si
podrem desenvolupar amb el suport de Compromís ERB”.
La socialista va recordar que “Benicarló té molts problemes,
però també moltes possibilitats de futur”.

La de dissabte va ser una de les investidures històriques
de la ciutat. I és que a més de ser la primera vegada que una
dona assumeix el càrrec d'alcalde, més de la meitat de
regidors electes són nous en el càrrec. En concret, onze dels
vint-i-un s'asseuen per primera vegada en el saló de plens.
Compromís-ERB és la força política amb més canvis, atés
que els seus quatre regidors són nous. Li segueix
Ciudadanos, que asseu a tres edils per primera vegada en el
saló de plens i el Partit Popular, amb tres de nous, del total
de set que tenen. Per la seua banda els socialistes només han
canviat a dos regidors en el Saló de Plens.

ve de la pàgina anterior
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Xaro Miralles serà la primera alcaldessa de Benicarló.
Així mateix també serà la regidora d'Urbanisme del
municipi. Es desvetlla així un dels càrrecs principals del
govern municipal de Benicarló.

El repartiment de regidories s'ha fet entre els dos socis del
govern local, integrat per PSPV i Compromís-ERB. Queda
per conèixer l'últim pas de l'acord de govern, que seran les
retribucions econòmiques que es duran a ple “i que esperem
concretar la setmana que ve”. L'alcaldessa espera “signar les
delegacions aquesta mateixa setmana i com a més tard el
dilluns perquè el nou equip de govern comence a treballar
com més prompte millor”. Una de les primeres accions serà,
com va anunciar Escudero “demanar una auditoria interna
per a saber com estan les coses, tant en el plànol econòmic
com en el de personal”. Així, Miralles va anunciar que se
sol·licitarà “l'estat d'execució del pressupost als tècnics per
a saber les prioritats de la ciutat”. En concret, l'alcaldessa va
mostrar el seu interès perquè l'estat de les platges estiga
perfecte el dia 1 de juliol, que és l’inici de la temporada alta
al municipi. 

Pel que fa al repartiment de delegacions, el primer Tinent

d'alcalde serà Domingo Roca, nombre dos pels socialistes ja
que “al PSPV vam considerar que si a l'alcaldessa li passa
alguna cosa, el càrrec ha de seguir estant en mans socialistes
perquè les eleccions les vam guanyar nosaltres”. Roca serà
també el regidor delegat d'Agricultura, Pesca i Camins. La
segona tinent alcalde és Marta Escudero, que va encapçalar
la llista nacionalista a les municipals. A més, s'encarregarà
de l'àrea de Serveis Socials, Informàtica, Sanitat, Recursos
Humans i Normalització Lingüística. La tercera tinença
d'ajuntament l'ostentarà Rosana Marzá, que estarà al
capdavant de les regidories de Comerç, Turisme i Mercat. El
quart Tinent d'alcalde és Ximo Bueno, de Compromís, que
estarà al capdavant de les regidories de Mediambient,
Educació i Seguretat Ciutadana (Policia Local i Protecció
Civil). El socialista Carlos Flos serà el cinquè tinent
d'alcalde i regidor d'Economia i Hisenda. La sisena tinença
d'ajuntament l'ostentarà el nacionalista Josep Barberá, qui al
seu torn és regidor de Cultura, Patrimoni, Arxius i
Biblioteca. L'últim Tinent d'alcalde és Román Sánchez,
regidor de Contractació, empreses concessionàries,
Promoció Econòmica i Ocupació. Fora de la junta de govern
queden els edils Ilde Añó, regidor de Festes, Falles i Serveis
Públics municipals, Filo Agut, cap de l'àrea de l'Organisme
Autònom de Centres Socials especialitzats i Susana Pérez,
regidora de Joventut i Participació Ciutadana.

text REDACCIÓ

Amb Miralles alcaldessa, definit el repartiment de delegacions

Dissabte 13 de Juny a la piscina de Vinaròs es va
disputar la segona edició de la copa Marcelino Fuster
per a categoria aleví. També es va fer un control de
marques oficial per a categories superiors abans de
començar el trofeu aleví.

El Club Natació Benicarló presentà un equip aleví de
12 nedadors, dirigit per Myriam Martínez i un equip
infantil de 5 nedadors, per al control de marques, dirigit
per Lucia Vicente.

L’equip aleví el formaren: Sara Vea, Sara Troncho,
Eva Valdearcos, Laura Verge, Marta Cheto, Sergi
Saura, David Garcia, Raul Carbó, Òscar Garcia, Joan
Martín, Oriol Lluch i Aitor Gil.

Els 5 representants infantils foren: Gemma Labèrnia,
Laura Jiménez, Júlia Barrachina, Marina Segura i Marc
Vea.

El més destacable dels alevins foren les 2 medalles
individuals de Sergi Saura (or, als 100 lliures i plata als
200 estils); la medalla de plata de Òscar Garcia als 100
esquena i un altra medalla de plata, als 100 braça, de
Raul Carbó. 

L’equip de relleus masculí del CNB va obtindre la
victòria als 4x100 estils.

Respecte al control de marques, destacarem la
mínima nacional infantil que va obtindre Laura Jiménez
als 100 lliures amb un temps de 1.04.72 M que junt a la
gran marca que va fer Júlia Barrachina a la mateixa
prova,1.03.89 M, classifiquen automàticament, per
suma de temps, a l’equip de relleus infantil dels 4x100
lliures del CNB per als campionats nacionals d’agost a
Sabadell.

Importantíssima marca per a destacar també, la de
Gemma Labèrnia als 50 braça amb 34.87 M que és nou
rècord històric del club natació Benicarló en piscina
curta.

II COPA MARCELINO FUSTER, ALEVÍ, AMB CONTROL DE MARQUES DE
CATEGORIES SUPERIORS, AMB MÍNIMA NACIONAL DE LAURA JIMÉNEZ

text i foto CNB
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El passat dissabte 13 de juny va tenir lloc l'acte de
graduació de l'Escola de Música de l'Associació Musical
"Ciutat de Benicarló" al Magatzem de la Mar.

En aquesta ocasió van ser una desena d'alumnes els que van
rebre de mans dels seus professors d'instrument el
corresponent diploma que acredita que han finalitzat els seus
estudis de Grau Elemental en aquesta escola de música.
Seguidament, els alumnes que aquest dilluns passat es

presentaven a les proves d'accés al Conservatori Municipal
'Mestre Feliu', ens van oferir un breu concert acompanyats al
piano per Juanvi Lladosa, unes actuacions que va servir
d'avantsala i preparació per als exàmens d'accés.

Finalment, i després de realitzar l'entrega de detalls al
professorat participant i direcció de l'Escola, l'acte acabà de
manera festiva amb un xicotet refrigeri en un ambient distès i
de celebració.

Graduació dels alumne de l'Escola de Música

text i fotos Associaci  Musical Ciutat de Benicarl 

Les seccions infantils de la Coral Polifònica Benicarlanda,
Bovalar i Petiquillo, van celebrar aquest passat diumenge 14
el concert per a tancar el present curs. 

El Magatzem de la Mar de Benicarló es va omplir de públic

per a gaudir de la música que van oferir el més menuts de la
coral, dirigits per Maria Foix i Raquel Maura. Juan Vicente
Lladosa va acompanyar al piano mentre que Juan Bañales ho
va fer a la percussió. 

Concert de les Corals Infantils de Benicarló

text i fotos Coral Polif nica Benicarlanda




