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La Travessia Peníscola-Benicarló
del proper diumenge compta ja amb
més de 150 inscripcions, entre les
quals es troben alguns dels millors
nadadors d'aigües obertes del
moment. 

L'Ajuntament de Benicarló aportarà
2.400 euros a la prova, puntuable per
a la Copa d'Espanya d'Aigües
Obertes. Així, aquest diumenge tindrà
lloc la XXIII Travessia Peníscola-
Benicarló, una de les proves
tradicionals del calendari esportiu de
l'estiu. Enguany, amb la novetat que
s'ha integrat en la Copa d'Espanya
d'Aigües Obertes i, per tant, acollirà
nombrosos nadadors de renom, entre
d'altres, Yurema Requena, Jordi
Bosch o Aida Bertran, actual campiona
d'Espanya en aigües obertes. El
regidor d'Esports, Carlos Flos,
acompanyat del president i
vicepresident del Club Natació
Benicarló, organitzador de la prova, ha
mostrat públicament el suport de
l'Ajuntament a la travessia i ha
anunciat que el consistori col·laborarà
econòmicament en l'esdeveniment
aportant 2.400 euros i ajudarà el club
en tot allò necessari perquè la prova
siga un èxit. Des del club, agraeixen el
suport de l'Ajuntament i es mostren
satisfets perquè la Travessia
Peníscola-Benicarló ha estat una de
les 15 travessies escollides per a
formar part de la Copa d'Espanya
d'entre totes les candidatures que
s'han presentat de tot l'estat. Els

organitzadors calculen que al final s'arribarà als 200
inscrits, entre nadadors nacionals i
internacionals.La travessia tindrà dos
recorreguts en funció de la preparació dels
competidors. Un recorregut per als nadadors de
més nivell, de vuit quilòmetres, que sortirà a les 9.00
hores de Peníscola, voltarà el castell i per la línia de
la costa continuarà fins a la platja del Morrongo. En
tot el recorregut hi haurà boies i elements de suport
i avituallament per als esportistes. Està previst que
els primers nadadors completen el recorregut en 1
hora 30 minuts aproximadament.El segon
recorregut, de dos quilòmetres, sortirà a les 9.30
hores des de la platja de la Caracola i tindrà la línia
d'arribada a la platja del Morrongo. Els primers
nadadors es calcula que arribaran en mitja hora.

Més de 150 nadadors participaran en la XXIII Travessia Peníscola-Benicarló

text i foto REDACCI 
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EL DÍA A DÍA D’ALCALDÍA

La Veu (LV) - Quantes hores dorm l'alcaldessa de
Benicarló?

Alcaldessa (A) - La primera setmana molt poques, tenia
insomni, havia de prendre infusions relaxants. Ara solc
dormir entre 4 o 5 hores per nit, estic més tranquil·la. Les
delegacions de regidoria ja estan fetes, i considero que
podem fer-ho tot, es podrà treballar bé amb el nou equip de
govern. Ara ja està tot més organitzat i els regidors treballant
en les seues àrees. 

(LV) - Quin va ser el primer problema que va haver
d'afrontar com a alcaldessa?

(A) - En l'últim ple de la legislatura anterior la regidora de
Turisme em va informar que no hi havia consignació per a la
neteja de les platges, a punt d'iniciar la temporada turística.
Res més assumir el càrrec, em vaig posar en contacte amb
la Brigada d'Obres que em van explicar que s'estava
netejant només el Morrongo. Es va fer un contracte menor
amb una empresa per a poder articular una solució ràpida.
Es van col·locar les passarel·les de les platges, es va
contractar una empresa de neteja i s'ha contractat a una
persona a través del EMCORP que netejarà el Morrongo. 

(LV) - A més s'ha trobat amb el problema de les obres
del Passeig Sud, que mantenien tancada la plaça
d'accés a la platja del Morrongo

(A)-Sí. Vaig fer venir a l'encarregat de les obres,
realitzades per Costes. Em van explicar com s'estaven fent
les obres i després de molts problemes i retards, les tanques
es van retirar el dilluns 13 de juliol. No són obres que hàgem
decidit iniciar nosaltres. Van començar tard i malament. 

(LV) - Quins projectes té per a les platges de
Benicarló?

(A) - Posarem més xiringuitos. Tenim el tram del Gurugú,
amb unes platges magnífiques, que no estan sent
aprofitades. Allí es poden posar terrasses per a la gent que
vaja a passejar per allí. De fet enguany ja hem millorat la
zona, posant passarel·les i endreçant una mica l'entorn. 

DOS MESOS DESPRÉS

(LV)- I quasi dos mesos  després, com és el dia a dia
de l'alcaldessa de Benicarló?

(A) - Rebent diàriament a molta gent: empreses que
vénen a parlar amb mi, a molta gent per temes urbanístics i
socials. Faig jornades molt llargues, des de molt matí. Solc
parar a dinar al voltant de les quatre de la vesprada i després
encara torno a rematar feina. 

(LV) - Quins temes o plans té damunt de la taula en
aquest moment?

(A) - L'informe de sostenibilitat del PGOU estava
pressupostat en els anteriors pressupostos i no es va fer.
Hem d'anar a conselleria a parlar d'aquest tema. A més cal
tractar altres temes urgents que els tècnics han posat
damunt de la taula, com l'aparcament de la plaça de Mossèn
Tomás, que encara està tancat tres anys després d'acabar
les obres. També volem dissenyar un Pla de Xoc de Neteja.
Benicarló està molt brut, hi ha moltes pintades per les parets.
Açò s'ha d'eliminar i cal veure com ho articulem, perquè
estem donant una imatge de brutícia que no ens agrada.
Aqueixes són, a curt termini, algunes de les tasques que
tenim pendents.

text REDACCIÓ

EL TREBALL DE L’ALCALDESSA DE BENICARLÓ
Una N-340 que s'acabarà enguany i un forat anterior d'un milió d'euros sense pagar

L’equip del CN Benicarló va participar al campionat
júnior-absolut de la comunitat valenciana que va tindre
lloc a Alacant els dies 18-19 de Juliol de 2015.

Dirigits per la seua entrenadora Myriam Martínez,
presentaren un equip format per 9 nedadors: Nerea Sorando,
Irene Sorando, Marc Vea, Clàudia Barrachina, Ester Segura,
Gemma Rillo, Gemma Labèrnia, Júlia Barrachina i Marina
Segura.

Globalment tingueren una bona actuació, millorant en molts
casos les seues marques personals i més tenint present la
baixa mitjana d’edat de l’equip desplaçat a Alacant.
Individualment, cal destacar les 2 noves mínimes nacionals
infantils que obtingueren en aquesta oportunitat els nadadors
Marc Vea, als 200 estils i Marina Segura, als 100 lliures, que
completen la inscripció de l’equip que es desplaçarà a
Sabadell per a disputar el campionat d’Espanya infantil.

Fins a 6 nedadors té classificats el CN Benicarló per aquest
darrer campionat que tancarà la temporada, on nedaran 14
proves individuals i els 3 relleus femenins, fet sense
precedents al club.

SERGI SAURA AL CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ DE LA
CORUNYA

El nedador Sergi Saura del CN Benicarló va participar el 18
de Juliol del 2015 al campionat nacional aleví de la Corunya.
Saura, que va nadar els 100 lliures, va tindre una bona
actuació, millorant, inclús, la seua marca d’inscripció, nadant
en un temps de 1.00.19 E.

Amb aquest campionat, Sergi finalitza la temporada de
competició en piscina a l’espera de disputar la prova curta de
la travessia Peníscola Benicarló, que va guanyar l’any passat.

JOAN FERRAN BARRACHINA, TRIPLE MEDALLISTA AL
CAMPIONAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Joan Ferran Barrachina, de 20 anys, nadador format al club
Natació Benicarló, va tindre una brillant actuació als
campionats absoluts de la Comunitat Valenciana.

El benicarlando va obtindre 3 medalles, fent les millors
marques, fins ara, de la seua carrera esportiva: un bronze als
100 esquena, prova on va baixar del minut amb 59.46 E; altre
bronze, als 200 esquena, amb un temps de 2.09.42 E i una
plata als relleus 4x100 estils, competint per l’equip FERCA de
València que va ser, a més a més, el guanyador masculí
absolut del campionat.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
TRAVESSIA PENÍSCOLA-BENICARLÓ, DIUMENGE 26

DE JULIOL 2015

CAMPIONAT ABSOLUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA A ALACANT

text i foto CNB
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LA N340 S’ACABARÀ ENGUANY 

Les obres del desdoblament de la N340 al seu pas per
Benicarló i Vinaròs acabaran “a l'octubre o novembre perquè
no es poden prorrogar més”. Així ho han confirmat els
encarregats de l'execució dels treballs a l'alcaldessa de
Benicarló, Xaro Miralles, en la reunió de treball que han
mantingut per a coordinar els últims treballs. En aquest
moment, s'està procedint a realitzar els últims treballs
d'asfaltat, per al que era necessari tallar el Camí de la Fossa
del Pastor a Benicarló. Miralles va recordar que “açò
suposava un problema molt greu per als nostres llauradors,
ja que tenen tones de melons en el camp que han de
traslladar a la cooperativa” per a la seua comercialització. El
camí és vital en la comunicació rural, per la qual cosa
l'alcaldessa i el regidor d'Agricultura, Domingo Roca, es van
reunir amb l'empresa adjudicatària per a trobar la millor
solució. 

“Ens van dir que era necessari tallar-ho perquè les obres
no es poden retardar més”, va assegurar l'alcaldessa.
Finalment, es va arribar a un acord amb l'empresa que
executa les obres de la depuradora perquè accelerara els
treballs d'asfaltat del camí que discorre paral·lel al cementeri
municipal, “que ja ha pogut obrir-se al trànsit, solucionant el
problema dels llauradors”. Cal recordar que els camins
rurals són de vital importància en l'extens terme municipal
de Benicarló, on la majoria de les parcel·les estan
conreades. 

Els treballs d'asfaltat, d'altra banda, estan provocant
nombroses molèsties als usuaris de l'actual N340 ja que al
llarg de les últimes setmanes s'ha procedit al pavimentat de
la rotonda d'enllaç entre Benicarló i Peníscola. Açò ha
provocat enormes embossos, tenint en compte que en
aquests dies d'estiu són nombrosos els usuaris d'aquesta
via de comunicació.

BENICARLÓ DEU UN MILIÓ D'EUROS A EMPRESES
URBANITZADORES

Benicarló deu més de sis-cents mil euros a l'empresa
urbanitzadora de la UA7. Xaro Miralles, alcaldessa de
Benicarló, va denunciar que els urbanitzadors han reclamat
al consistori “610.000 euros, més 105.000 d'interessos pel
retard en el cobrament. Independentment de la paralització
del procés de cobrament de les quotes d'urbanització als
veïns, l'ajuntament ha de pagar”, va sostenir l'alcaldessa.
Els veïns van al·legar davant el consistori el cobrament de
les quotes per una sèrie de motius, la qual cosa va paralitzar
el procés fins a la seua resolució. Per a Miralles, açò no és
motiu “perquè l'ajuntament no pague, perquè és la seua
obligació fer-ho. Ara ens trobem amb que hem de fer front a
aquesta despesa perquè l'empresa ha de cobrar” pel treball
que va realitzar en el sector on s'està construint el nou
col·legi Ángel Esteban. 

L'alcaldessa va denunciar a més l'aparició d'altres
factures sense pagar per part de l'anterior equip de govern,
com “una part de la urbanització del carrer Ulldecona, o els
tres-cents mil euros que ens reclama l'empresa de recollida
de residus per una actualització de preus que no s'ha
aplicat”.

En total, prop d'un milió d'euros als quals haurà de fer
front el consistori “amb modificacions de crèdit, perquè
moltes de les partides pressupostàries ja estan esgotades”.
Miralles va avançar que “partides com la Brigada d'Obres o
òrgans de govern no tenen fons a hores d'ara de l'any” i que
la situació intentarà millorar-se en la redacció dels pròxims
pressupostos municipals que començaran a elaborar-se en
el mes d'agost. L'alcaldessa ha anunciat que requerirà “una
auditoria de contractes grans per a veure com està el tema
i com podem estalviar”. En aquests moments s'està
treballant en la redacció del contracte de recollida de la
brossa, que caduca en breu.

ve de la pàgina anterior

L'última reunió de l'Escoles de Ciclisme Provincials es
va celebrar a Traiguera, on el Club Ciclista Balaguer va
sumar dues victòries, dels germans Beses, Enma i Hugo.
A destacar l'alta participació de joves ciclistes arribats de
tots els clubs de la província.

Els resultats sumats pel CC Deportes Balaguer van ser els
següents:

Promeses:
Cesc Roig, 23 gimcana, 22 carrera.
Jordi Sánchez, 29 gimcana, 7 carrera.
Carla Gargallo, 42 gimcana, 27 carrera.
Adrià Roca, 25 gimcana, 3 carrera.
Pol Gargallo, 38 gimcana, 8 carrera.

Enma Beser, 19 gimcana, 11 carrera, 1ª fèmina.
Vera Monroig, 22 gimcana, 14 carrera.

Principiants:
Pablo Moreno, 8 gimcana, 18 carrera.
Alexandra Petrescu, 17 gimcana, 19 carrera.
Andrés Sanabdón, 6 gimcana, 5 carrera.

Alevins:
Izán Monroig, 8 carrera.
Serban Petrescu, 16 carrera.
Gerard Sánchez, 9 carrera.
Hugo Beser, 1 carrera.

Infantils:
Carla Pruñonosa, 16 gimcana, 16 carrera.
Francisco Vidal, 13 gimcana, 8 carrera.

Els germans Beser van guanyar les seues proves 
en la reunió d'escoles de ciclisme celebrada a Traiguera

text VICENT FERRER
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LOCAL ESPORTS

Deficiències en l'obra i solució. Pocs dies després
d'obrir al públic la plaça de la Platja del Morrongo i
després de detectar les primeres errades en l'obra,
l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha mantingut una
reunió amb els tècnics municipals, els tècnics de la
Direcció Provincial de Costes i els directors d'obra de
l'empresa encarregada de les obres del Passeig Marítim
Sud. 

L'objectiu era arribar a un acord sobre les deficiències
detectades en les obres de la platja del Morrongo. Les tres
parts implicades han decidit substituir els fanals actuals per
unes que doten de més il·luminació a tota la zona i s'ha
acordat instal·lar una barana protectora en la zona elevada de
l'esplanada per a evitar danys personals. També s'instal·laran
bancs de fusta en la zona que limita amb l'avinguda del
Marquès de Benicarló. La zona elevada, una de les que més
protestes ha alçat entre els veïns del municipi, no s'ha pogut
eliminar amb les obres perquè protegeix uns desaiguadors de
pluvials. De fet, aquesta mateixa setmana s'obria una petició
en Change org, que demanava que s’enderroquen els murs
de formigó que s'han alçat perquè “tapen la vista de la platja”. 

Pel que fa a les terrasses, aquesta setmana ja han quedat
instal·lades, i de cara al 2016 se situaran els nous quiosquets
en altres espais de la zona més propera al Parador de
Turisme. Entre ells, podria estar el famós Chiringuito de
Pepito, tot un clàssic de l'estiu benicarlando i que s'instal·lava
en la plaça del Morrongo amb l'arribada de l'estiu. Ara, la nova
disposició de la plaça impedeix la seua instal·lació però el
consistori i Costes han acordat la seua ubicació en un altre
emplaçament. Açò sí, els benicarlandos hauran d'esperar fins
al pròxim estiu per a gaudir dels seus famosos gelats.

BENICARLÓ SOLUCIONA LES DEFICIÈNCIES EN L'OBRA DEL PASSEIG SUD

text REDACCI 

Una vegada vaig llegir no sé on que, algun dia, potser no
massa llunyà, el insectes dominaran la terra i seran els únics
ésser que sobreviuran a una hipotètica catàstrofe al nostre
planeta. Em vaig quedar una mica espantat perquè vaig
pensar que potser si que era cert, perquè d'aquests animalets
n'hi ha pertot arreu i s'adapten sense dificultat a qualsevol
biòtop. Se'n poden vore allà on mirem, tan se val que siga pel
cel, per la terra o dins de les clavegueres. Igual ens els trobem
dins d'una fruita com dins del coixí. Volant o reptant per casa,
amagats dins d'una escletxa, rosegant les nostres portes,
perforant els nostres mobles, cruspint-se els nostres llibres.
Acudeixen a totes les olors que ens puguem imaginar. Quan
tenim la cubeta de la brossa que fa dos dies que no la llancem
al contenidor, comencen a aparèixer uns animalets voladors
que es veu que fan l'agost amb les nostres deixalles. Es
mengen la nostre farina, el nostre sucre i el nostre arròs.
D'una llentia o d'un fesol ben secs, neixen uns cuquets que
ben aviat esdevindran papallonetes que pondran ous i
tornaran a nàixer més cuquets. Si encenem la llum, ens
acudeixen arnes, mosquits i altres habitants de la nit. A més a
més, els mosquits tenen la sana costum de xuclar-nos la sang.
Però no contents amb això, ells saben quan Morfeu està a
punt d'acollir-nos al seus braços. Llavors és quan ells
practiquen lo divertit esport d'acostar-se a les nostres orelles i
fer unes quantes passades exhibint tot tipus d'acrobàcies
voladores. Tot plegat és com un "per molt que em vulgues
espantar, no et lliuraràs de la meua picada". La prova de la
seua fartera la tenim quan, al matí, veiem al bell mig de
l'estucat blanc de la nostra habitació, el causant del nostre
neguit nocturn. Emprenyats i cercant una venjança que
desfogue la nostra ràbia, agafem l'espardenya i, aprofitant que
la seua panxa plena de la nostra sang fa que la seua agilitat
es veja prou minvada, li llancem l'arma llancívola de tal
manera que el seu cos, la paret i l'espardenya es fan una sola

cosa durant una mil·lèsima de segon. La conseqüència de la
nostra ràbia no és una altra que una taca de color roig i gris
amb unes ratlletes que vénen a ser les extremitats del petit
vampir incrustades a l'artístic treball efectuat pel pintor a la
nostra paret.

Però amb tot allò que he explicat dels insectes, hi ha una
cosa que no puc entendre de cap de les maneres . Tenim lo
poble ple d'unes paneroles d'un color marró que diuen que si
són americanes i que ens han envaït. Si que és cert que de
grills quasi que no es veuen i, el que és pitjor, ni es senten per
les nits. Doncs aquesta espècie invasora, serà molt prolífica,
sí, no es pot negar. Però aquesta facilitat per a reproduir-se ve
acompanyada per una grau d'imbecil·litat superlatiu. Me n'he
adonat que aquests desagradables animalets no se saben
pegar la volta si cauen d'esquena...i es moren. Segurament ho
veuen tot a l'inrevés, no entenen res, mouen les potetes una
miqueta i ja no es mouen. Lo seu món és mirar cap avall i no
veuen més lluny.

Alguna cosa pareguda a aquesta els passa a alguns
membres de la nostre espècie humana. Hi ha qui, per més
que li expliques i li raones una argument que cau pel seu propi
pes, no són capaços de moure les ales i pegar la volta. Per
moltes hores que estigues explicant-los que la única manera
de fer un equip amb un pressupost ajustat i molt escàs és anar
a buscar a gent del poble que vulga jugar per afició, no ho
veuen. O veuen mediocritat on hi ha ganes, esforç i molta
molta afició.  

Per molt que els digues que l'exemple més clar el tenim al
poble del costat, que ha fet lo ridícul més espantós que es
recorda -després d'un sospitós resultat ja fa una quants anys
al camp del Culla del qual fins i tot es va fer ressò el gran José
María García-, encara hi ha qui no és capaç de veure-ho i
insisteixen i insisteixen en la necessitat de fitxar i fitxar però
això sí, sense explicar d'on hem de treure els diners per a
poder perpetrar aital barbaritat. I com diu lo papa, qui no siga
frare, que no prenga ciri.  

UNA D'INSECTES

text VICENT T. PERIS
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ESPORTS LOCAL

Les dades del Sistema Estadístic Bibliotecari Valencià
situen la Biblioteca Manel Garcia i Grau de Benicarló com
la més visitada de la comarca i la quarta amb més usuaris
de tota la província de Castelló. 

En concret, la de Benicarló se situa per darrere de les
biblioteques de Castelló, Vila-real i Borriana en nombre
d'usuaris i com a biblioteca amb més usuaris de la comarca.
Segons les mateixes dades, la Biblioteca Manel Garcia i Grau
va tenir 82.155 usuaris l'any 2014 i va realitzar un total de
16.961 préstecs. A més, el nombre de socis va pujar fins als
9.716 i es van registrar més de 4.000 altes, explicant els
exemplars adquirits per l'Ajuntament i també les donacions
fetes per persones particulars. Totes aquestes dades
reflecteixen l'excel·lent acolliment que té la Biblioteca entre els
ciutadans de Benicarló, motivada per un horari d'obertura al
públic de 58 hores setmanals, que ha sigut un dels fets que
han potenciat l'ús de la Biblioteca. 

D'altra banda, cal destacar també que la major
predisposició de la gent a l'estudi, un fet que ha anat en
augment durant els anys de la crisi, i la presència nombrosa
d'estudiants dels centres d'educació secundària també han

afavorit la consolidació de la Biblioteca com a referent
comarcal. El regidor de Cultura, Josep Barberà, reconeix el
treball que s'ha fet en la Biblioteca «a pesar que som
conscients de les manques, sobretot d'espai, que tenen les
instal·lacions». En aquest sentit, Barberà ha assenyalat que
des de la Regidoria de Cultura “s'està treballant per a
aconseguir un espai on les activitats que ofereix la Biblioteca
es puguen desenvolupar en les millors condicions i el centre
continue creixent».

LA BIBLIOTECA DE BENICARLÓ, LA QUARTA AMB MÉS USUARIS DE LA PROVÍNCIA

text NAT LIA SANZ

Amb la seua victòria a Almassora el tennista
benicarlando Jarno Pérez segueix la seua bona ratxa en
guanyar tres dels tornejos en els quals ha participat dins
del Circuit Provincial de Tennis.

Al Club de Tennis Almassora bastants jugadors de la
comarca del Baix Maestrat van anar passant ronda, quedant
en les ultimes eliminatòries tres: Gerard Guimerá, Jarno Pérez
i Iratxe Serrat. El primer va estar a punt d'entrar en la final però
va caure després d'un agònic super tie-break per 10/8, davant
Miguel Castany. En l'altra eliminatòria Jarno Pérez va
aconseguir imposar-se amb un gran joc per 6/2 i 6/1 a Alvaro
Fuster. Per la seua banda Iratxe Serrat va caure a la final
davant Joana Miralles, després d'un partit igualat.

Cal dir que Jarmo està en aquests moments imparable,
guanyant 3 dels 3 tornejos que s'han celebrat del circuit i és
l'únic que roman invicte després de més de 15 partits jugats.
La seua progressió està sent més que favorable, amb uns
serveis imparables i una dreta i revés que corren com a pocs
en el circuit. Sens dubte, aquest és el camí que s'ha anat
llaurant Jarmo al llarg de l'hivern i que és fruit del resultat de
tots els dies de sofriment en la pista. Gran Jarno!

Tennis: El benicarlando Jarno Pérez segueix intractable en el Circuit
Provincial després de guanyar a Almassora

text VICENT FERRER

A Benicarló es van disputar dotze
hores consecutives de pàdel i molt bon
ambient, una barreja apassionant
d'esport i diversió que no va deixar
indiferent a cap dels participants. El
dissabte passat es va desenvolupar la
segona edició de 12 hores, organitzat
per Pádel Indoor Benicarló. La cita va
començar a les 12 del migdia i va
finalitzar a la mitjanit, deixant espai
entre mig per un menjar de germanor
en el qual es va repartir entre els
assistents fideuà preparada pel xef de
l'ocasió, Guillermo Bascuñana. 

Finalment, va ser la parella formada per
Sebastián Puigcerver i Juanjo Parra la que
es va adjudicar el primer premi del torneig.
Els campions van disputar la final contra
Marc Quixal i Víctor Alonso aconseguint
imposar-se per 9-7. La final de consolació
va ser per a la parella formada per Óscar
Capafons i Jordi Igual que van vèncer a
Joan Mateu i Rafa Moliner en un altre
ajustat partit.

Parra y Puigcerver guanyadors de las 12 hores de pàdel de Benicarló

text VICENT FERRER
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L'Ajuntament ha dotat les
instal·lacions de l'Escola de la Mar Irta
de nou material esportiu per als usuaris
de la Unitat de Respir per a Malalts
d'Alzheimer i els d'Ateneu. Des de la
cessió de l'espai, fa un any i mig, el
consistori ha invertit més de 20.000
euros en la millora de l'edifici.

Els usuaris de la Unitat de Respir per a
Malalts d'Alzheimer i els de l'Associació
Ateneu per a persones amb dany cerebral
sobrevingut disposen d'un gimnàs amb
nous elements per a millorar la seua
mobilitat. Els aparells adquirits s'utilitzen
en la rehabilitació i recuperació funcional
dels usuaris, supervisada en tot moment
pels professionals que treballen per a les
dos associacions.

Amb aquesta última adquisició, l'Ajuntament continua amb
la seua aposta de facilitar el treball de dos entitats molt actives,
com són AFA Benicarló i Ateneu. De fet, des de la cessió de
l'Escola de la Mar Irta per part de la Fundació Caixa Castelló,
el desembre de 2013, l'Ajuntament ha invertit 20.832 euros en
la millora de les instal·lacions. Concretament, s'han construït
rampes d'accés per a facilitar l'entrada a l'ala nord de l'edifici
(la que utilitzen els usuaris d'AFA Benicarló i Ateneu), s'han
climatitzat les sales més utilitzades pels usuaris, s'ha millorat
la instal·lació elèctrica de l'edifici i s'han redistribuït i adaptat
els lavabos per a facilitar la higiene personal dels usuaris.

L'última actuació ha estat l'adquisició d'elements per al
gimnàs, que ha suposat una inversió de 1.944 euros.

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, reitera la
voluntat del nou equip de govern de continuar donant suport a
les dos entitats i agraeix a les anteriors regidores de l'àrea,
Sarah Vallés i Rocío Martínez, la seua implicació en el
projecte. «Vull donar les gràcies també a la Brigada d'Obres
del nostre Ajuntament, pels treballs realitzats. I com no, a la
Fundació Bancaixa, per la cessió de l'espai Escola de la Mar
Irta, on aquestes i altres associacions poden dur a terme la
seua labor social».

Un nou gimnàs per als usuaris d'AFA Benicarló i Ateneu

text REDACCIÓ

Del 25 de juny al 2 d’agost pot visitar-se
al Mucbe l’exposició “Denominació
d’Origen: Isabel de Lorena Oms i Miguel
Ángel Cavero”, 4ª exposició colectiva
organitzada per la regidoria de cultura.

Un dels objectius fonamentals de la Regidoria
de Cultura és fomentar i donar suport als artistes
locals, augmentant la programació pictòrica amb
les seues manifestacions artístiques. Per aquest
motiu, i per quart any consecutiu, s'ha programat
aquesta 4ª exposició col·lectiva d'artistes de
Benicarló, artistes que són per a nosaltres
Denominació d'Origen ("D.O.") 

Per a la Regidoria de Cultura és un veritable
plaer poder presentar-vos aquests dos reconeguts
artistes, uns professionals amb una llarga
trajectòria pictòrica i amb nombroses exposicions
que, d'alguna manera, representen el nom de
Benicarló fora del nostre territori.

“Denominació d’Origen: 
Isabel de Lorena Oms i Miguel Ángel Cavero” 

text MUCBE fotos JESÚS MAESTRO
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El proper Ple ordinari del 30 de juliol inclourà una part
de preguntes de la ciutadania que s'articularan a través de
la Regidoria de Participació Ciutadana. L'Ajuntament està
treballant en l'elaboració del reglament orgànic de
funcionament dels plens municipals que permetrà
formular les preguntes directament.

A partir del ple ordinari del proper 30 de juliol, els ciutadans
i ciutadanes de Benicarló podran formular preguntes d'interés
municipal a través de la Regidoria de Participació Ciutadana,
que posarà veu a les preguntes dels ciutadans fins que no
s'aprove el reglament orgànic de funcionament dels plens
municipals que ha de regular la participació ciutadana en els
plenaris i que permetrà que els veïns i veïnes de Benicarló
puguen formular directament les seues preguntes al Ple.

Per a poder formular una pregunta al Ple, caldrà presentar
una sol·licitud al Registre d'Entrada de l'Ajuntament adreçada

a la Regidoria de Participació Ciutadana fins a un màxim de 5
dies anteriors a la celebració del Ple. La Regidoria de
Participació Ciutadana, en la veu de la regidora Susana Pérez,
assumirà les preguntes, que s'adreçaran directament a
l'alcaldessa o al regidor corresponent.

Les preguntes que arriben fora de termini establert (menys
de cinc dies abans de la celebració del plenari) s'incorporaran
al següent ple ordinari.

L'objectiu de la Regidoria de Participació Ciutadana és que
la participació de la ciutadania en els plens de l'Ajuntament
s'incorpore al portal de transparència, que es preveu que es
pose en marxa en breu. D'aquesta manera, les preguntes
dirigides al ple es podran gestionar a través del web municipal.

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb la
regidora de Participació Ciutadana, Susana Pérez, els dijous
de 9 a 14 hores en l'edifici de Ferreres Bretó (segona planta)
o a través del correu electrònic
correu.participaciociutadana@ajuntamentdebenicarlo.org

Les preguntes de la ciutadania al Ple

text REDACCI 

Aquesta bona gent que governen
La Veu trau a la llum el que cobren
els  polítics locals i per un titular els
trauen... més que punta. Clar, els
twuitaires parlen dels "ous" dels
polítics quan realment és dels seus
"sous", de què volien parlar. I com
no, cau la "s" i després fan, "Ai,
no...", que m'he errat. A veure, si ho
mirem bé, l'error sembla provocat
per justícia poètica, o no hi ha qui
s'embutxaca un bon sou per tocar-
se el que no sona?  No estem
assenyalant ningú d'ara, tot i que ja
veure'm què ens depara el futur,
ara, vista l'experiència dels
anteriors amb els merders que ens
han deixat... és per fer-s'ho mirar. I
és que més d'un hauria d'anar
tornant el que ha cobrat fins a cobrir
els deutes en què ens han
embarcats a tots per incompetència
o per mala praxi.

After hours tradicional 
Canviant de tema, hem tornat a

fullejar els informes dels nostres
amics de la policia municipal i, com
sempre, hi hem trobat una entrada
d'allò més sucosa. Diu així, "00:19
Quejas vecinales por ruidos y
molestias en la Calle Santa
Cándida. La Patrulla se desplaza
localizando a dos mujeres mayores
sentadas en la calle sin causar
ningún problema informándoles de
las quejas recibidas." Les
agüeletes, càndides elles, què
devien pensar quan van veure el
cos policial investigar aquella
suposada alteració de l'ordre
públic? Devien animar-se tant a la
fresqueta com per provocar
l'insomni del veïnat? Què devia ser
fa 50 anys, quan davant de cada
casa benicarlanda al mes de juliol hi
havia tres o quatre cadires després
de sopar? No devia dormir ningú?
No tenien la pell, la son, tan fina?

Mistela i política
Mireu la notícia que hem pescat

a la xarxa:  Ha començat a emetre's
per Ràdio Benicarló, Emissora
Municipal, el programa “Mistela i
política”, un projecte creat per dos
joves estudiants benicarlandos,
Pedro Torrent i Yon Gracia, amb
l'objectiu d'apropar la política, la
cultura i l'esport als ciutadans de
Benicarló. El programa s'ha
estrenat amb una entrevista a la
portaveu de Compromís-ERPV,
Marta Escudero, i una tertúlia sobre
temes d'actualitat. A que el millor és
el nom? Ens fa l'efecte que aquests
dos xics han captat amb agudesa
l'íntima relació que entre els dos
conceptes, «alcohol» i «política»
s'ha establit al llarg dels últims anys.
No ho veieu així? Doncs espereu a
l'inici de festes, i si no a falles. Cada
any tenim la sensació que els
governants han renunciat a oferir a
la joventut alternatives al got llarg i
al calmant de garrafa. Ja en
parlarem...

ve de la p gina anterior

El Ministeri de Foment
aportarà 1.707.605 euros a
quatre projectes de recuperació
del patrimoni històric espanyol
a la Comunitat Valenciana, amb
càrrec als fons que es generen
per al 1’5% Cultural per la
contractació de l'obra pública.

La Comissió Mixta de l'1,5%
Cultural, integrada pels Ministeris
de Foment i Cultura, ha aprovat
provisionalment, els tres projectes
que rebran fons d'aquesta partida.
Els sol·licitants de les ajudes
tenen a partir d'ara dos mesos per
a aportar la documentació
necessària. En la localitat de
Benicarló (Castelló), el projecte se
centrarà en els acabats interiors
de l'Església de l'antic convent de
Sant Francesc de Benicarló, Fase II. L'aportació de Foment és
de 259.048 euros, el 61% de l'obra. 

El programa de el “1% Cultural” és un dels instruments de
l'Administració General de l'Estat per a respondre al mandat
constitucional pel qual els Poders Públics han de garantir la
conservació i promoure l'enriquiment del patrimoni històric,
cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que ho
integren. Per a aqueixa fi la Llei de Patrimoni Històric va
establir aqueix percentatge mínim a aplicar sobre el
pressupost de les obres públiques que s'executaren per

l'Administració de l'Estat. Anant més enllà d'aqueixa obligació,
el Ministeri de Foment ha ampliat la seua aportació a aquest
objecte de l’1% a l'1,5% del pressupost de les obres que licita.
Aquest compromís ja es va arreplegar en el Conveni signat el
passat 15 d'octubre de 2013 entre el Ministeri de Foment i el
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (és ja el VI Acord de
Col·laboració nentre tots dos Departaments i estén la seua
vigència fins al 31 de desembre de 2016), i va entrar
plenament en vigor per al Ministeri i els seus organismes i
entitats depenents mitjançant l'Ordre de la Ministra publicada
en el BOE de 17 d'abril.

FOMENT DESTINA MÉS D'1,7 MILIONS D'EUROS A PROJECTES PER A LA
RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC A LA COMUNITAT VALENCIANA
text REDACCI 



Home, la imatge té un cert valor
històric, la veritat, però si algú
pensa identificar el lloc del concert
pel monument als caiguts
benicarlandos del bàndol
franquista, doncs, ja pot anar
buscant, igual fa cap a la rotonda
del camí que duu a Aiguaoliva...  

Retallada de pentagrames 
Ja posats en matèria, el concert

d'orgue per commemorar el 50é
aniversari, hem comprovat que en
el segon concert va i se'n retalla el
programa. Mireu, que ens ho ha
contat un tafaner que de música
n'entén i li agrada,  de la Tocata i
fuga en re menorde Bach només es
va poder sentir la tocata, del Coral
BWV 731 l'organista no va
interpretar les repeticions, i el Grand
Chorus en forme du Marcheva ser
substituït per una obra de menor
durada. Homes de Déu, no es
poden fer aquestes coses sobre un
programa ja marcat. És que a partir
de les 10 de la nit hi havia molta
feina que fer a l'església? Hi havia
algun altre acte, a l'església, a partir
d'eixa hora, que poguera explicar la
retallada? Han aplegat les
retallades del govern també als
concerts de les esglésies? Se'n
volia anar a dormir el de les claus?
No sabem de qui eren les
retallades, però que n'hi va haver és
una evidència, i més si tenim en
compte que es va advertir allí
públicament al principi del concert.
Senyor rector, un es prepara un bon
treball... i li'l retallen. La gent es
mereix millor tracte, tant els
intèrprets com els melòmans que
assisteixen a aquests actes. En fi,
que a Benicarló sembla que hi ha
poca gent a qui li agrada la música
sense condicions.  De tota manera
això no hauria de portar implícita la
retallada, no creuen? A qui li hem de
dedicar la panissola?

Dadme un círculo y levantaré el
mundo (no era així?)

I com que parlem d'humor i de
retallades, és lògic i comprensible

que tractem ara del partit que millor
representa aquestes dos realitats: el
PP. Ja deveu estar al corrent de la
requalificació a què han sotmès
l'anagrama (i si no, afanyeu-vos,
segur que és un moment històric:
d'ací a 10 o 12 anys sabrem que pel
disseny del nou logo algú va cobrar
en negre l'equivalent a la
construcció d'un parell de centres
educatius...). Doncs per què tenim
la sensació que hi ha un objectiu

ocult al darrere del nou grafisme?
Compareu-lo amb el cercle de
Podemos i digueu, no es confondrà
ningú a l'hora de votar? Si un o altre
hi va amb la idea de votar «els del
cercolet»? Ja ho veureu, ja. Les dos
coses.

Els ous i els sous
Els seguidors del nostre twitter

se les pensen totes. I és que no els
podem deixar sols ni un minut.

ve de la p gina anterior
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Benicarló va celebrar divendres l'acte d'homenatge a
les persones destacades de la Cultura i l'Acció Social,
José Luis Guzmán i José María García Coscollano
respectivament. El Magatzem del Mar va acollir l'acte que
reconeix a aquests dos benicarlandos que, cadascun des
del seu àmbit, han treballat i s'han implicat per a millorar
la seua ciutat. L'acte s'iniciava amb el reconeixement a
José María García Coscollano, que és un referent a
Benicarló en el món del voluntariat per la seua
participació en diferents entitats socials. L'acció de García
Coscollano també ha anat més enllà de l'activitat social.
Entre els anys 1995 i 2003 va ser membre destacat del
Club Bàsquet Benicarló, paper que el va portar a ser
nomenat l'any 2006 com a Persona de l'any vinculada a
l'esport.

L'actuació de la Coral Polifònica Benicarlanda servia per a
demostrar també l'afecte que l'entitat té als homenatjats, als
quals va oferir una peça de Serrat i la interpretació d'una de
les nadales compostes per a la representació de L’Estel del
Collet. La representació nadalenca va ser impulsada per José
Luis Guzmán, l'homenatjat en l'àmbit de la Cultura enguany. A
ell li dedicava un poema l'autor del text nadalenc, en nom de
l'entitat que va impulsar el seu nomenament. Guzmán ha
estat, des de molt jove, implicat en nombroses entitats i
esdeveniments culturals de Benicarló. Va participar
activament en l'organització del 350 aniversari de la vinguda
del Crist del Mar, l'any 2000, i va coordinar la publicació del

llibre 350 anys del Crist de la Mar l'any 2005. Entre els anys
1988 i 1991 va ser president de la Comissió de Festes de
Benicarló, i també va ser fundador i responsable de la Colla de
Gegants i Cabuts de Benicarló entre els anys 1991 i 1992. Des
de la seua fundació el 1992, Guzmán també és membre de la
penya*Setrill, una de les entitats culturals més actives de la
ciutat, dedicada a impulsar la publicació de llibres sobre el
municipi i a promocionar la cultura i gastronomia
benicarlandes. Una altra entitat on Guzmán ha desenvolupat
una tasca rellevant és l'Associació Cultural L’Estel del Collet,
ja que l'any 1998 va ser membre fundador, a més de síndic
major fins a l'any 2003. El 2008 va ser triat de nou per a
presidir l'entitat, càrrec que encara ocupa en l'actualitat. El seu
fill posava la nota emotiva a l'acte estrenant amb un grup de
corda una peça que havia escrit especialment per a l’ocassió.
El lliurament de la placa commemorativa per part de
l'alcaldessa, Xaro Miralles, tancava l'acte.

Benicarló va celebrar divendres l'acte d'homenatge a les persones
destacades de la Cultura i l'Acció Social 

text REDACCCiÓ
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Humor benicarlando a la xarxa 
La veritat és que, de vegades, la

xarxa ofereix coses d'allò més
curioses. Mireu, un tafaner vagarós,
allí que anava l'altre dia tafanejant
pel google, va descobrir que aquest
buscador té un sentit de l'humor,
podríem dir, bastant particular quan
es refereix al del nostre poble. Així,
va veure que si escrivia al buscador
directament "humor Benicarló",
resultava que sortien tot un seguit
d'entrades, ordenades per una

jerarquia desconeguda
encapçalada per Podem Benicarló
(sí, el partit polític), seguia l'humor
de les falles (??) i acabava amb el
web del partit Democracia Nacional
(sí, als antípodes dels de dalt).
Certament, podríem dir, un humor
d'allò més singular. I és que, a no
ser que considere el senyor Google
que, com els primers van acabar a
galtades, eufemísticament parlant,
no sigueu malpensats, i no van
aconseguir quadrar un partit unitari,
que  les falles són la xalera
benicarlanda per antonomàsia, que
se'n riuen de tiris i troians, i els
últims, representants de la vella
guàrdia franquista salvaguarda de la
pàtria espanyola per més senyes,
són el contrapés natural als primers,
ací sempre estem d'un humor...
negre. És la nostra idiosincràsia en
versió google. Feu la prova i ho
veureu. De tota manera ací vos
posem la imatge que demostra que
el que contem és del tot ben cert.

Desorientació cronològica
I parlant del nostre bon humor,

què ens diríeu si miràveu com
anunciava el cantant  Carlos
Paterson el seu concert d'orgue en
el 50é aniversari de l'orgue de
l'església de sant Bartomeu? Però
abans de continuar, un incís
important, per si hi ha algú que té
ganes de traure els peus fora dels
test i és pensa que estem criticant el
concert. Res de res, simplement un
tafaner que hi va anar ens va contar
que el concert va estar molt bé, i que
l'orgue de Benicarló sonava com els
àngels. Marcat aquest incís, al que
anàvem, quan el tafaner ens ho va
contar la nostra reacció de curiosa
estranyesa va ser mirar directament
al web de l'autor per veure com
anunciava aquest concert. I
certament la imatge de la
presentació no deixa de ser curiosa,
si més no, pel fet que té uns quants
anyets i representa una època ben
passada, però, sobretot, pel que allí
es pot veure: el monòlit de Franco.

text LA COLLA DE TAFANERS

Veig que celebren amb entusiasme l'èxit de
la darrera edició de la Nit en Vetla. Fins i tot
quantifiquen el nombre de participants en una
xifra que a mi em sembla una mica exagerada:
més de 10.000 persones. Si Benicarló té, diuen,
27.000 habitants, significa que gairebé un de
cada tres estava passejant pel poble, comprant
o presenciant qualsevol dels magnífics
espectacles que es van representar.
Sincerament, trobo que no, si descomptem els
jubilats, criatures menudes, la gent que feia el
ramadà, dropos i despistats i migpensionistes
que diu la ministreta Santa María, comprovarem
que és literalment impossible parlar d'una
gentada tan gran. A no ser que els comptem a
tots potser... un parell de vegades? Menos
lobos. La propera vegada que siga la «guàrdia
urbana» l'encarregada de fer el recompte i així
es podran contrastar les xifres amb les de
l'organització. 

Continuen, això sí, sent els reis de les
portades. La fotografia amb Daniel Tejedor
dirigint les bateries és realment bonica, pel
color, pel moviment, el contrast i la profunditat.
Enhorabona a l'artista. 

Em miro el tema. Veig que ningú fa cap
referència a qui va deixar dissenyada tan
magnífica vetlada. Suposo que devia ser
aquella xicota que parla castellà sempre i que
no en recordo ben bé el nom. Nieves?, Nieves
li diuen? Ni vostés ni l'actual regidor de Cultura
han tingut unes paraules de reconeixement a la
seua tasca. Quedar bé no coste una puta perra. Ai, la joventut.
I no ho dic pels de La Veu. 

El tema ve acompanyat d'unes imatges. En una hi ha uns
gimnastes que actuen sota l'atenta mirada el quantiós
respectable. En una altra, un senyor toca el piano davant
l'ajuntament mentre fa equilibris; ací el mèrit era com tocava
de bé o com feia la maroma de bé? A la tercera hi ha la
primera autoritat local i el regidor Añó disfressats i
acompanyats de les seues respectives parelles (també
disfressades) fent-se una foto. No, avui no diré res que tinc
clar que els carnavals són abans de la quaresma. 

Els tafaners tenen un quefer amb les incursions a internet
del nostre senyor exalcalde. Jo comprenc que dóna molt de
joc, però el tema comença a cansar. Sembla la cançó de
l'enfadós que diuen els catalans. Deixen-lo que se'n xale i que
diga el que vulga. Això de les xarxes socials és molt perillós.

En un moment d'escalfament global pots dir qualsevol
barbaritat d'un amic, d'un company o, el que és pitjor, d'algú
que un dia et pot ajudar a omplir l'olla. El facebook i aquestes
coses tenen l'inconvenient de la immediatesa i l'inconvenient
de la permanència. Ara mateix acabo de llegir al diari que un
xiquet que fa tres anys va dir no sé què contra el Deportivo de
la Corunya no serà fitxat per aquest club perquè va quedar
«tacat» per sempre per apuntat a la xarxa «puto Riazor». Molt
de compte el senyor Domingo si és que encara té aspiracions
en el món de la política. 

M'agradaria, sí, dir-li alguna cosa de la nota de premsa del
PIBEN (?), de la carta d'uns aldeans, del llibre que ha escrit
Alícia Coscollano o de l'article de Joan Heras sobre Gabriel
Ferrater. Però la calor em pot. Estic literalment fos. No ho puc
aguantar. Comprenc que hi haja gent que a l'estiu es pose
especialment nerviosa perquè només tinc ganes que vinga
l'hivern o, si més no, que refresque una mica. Bufff. 

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

text EL LECTOR



Panissola: pel responsable que els concerts d'orgue per a celebrar el 50é aniversari d'aquest
instrument, que tenim a l'església de Sant Bartomeu, ens arriben amb retallades. A veure, la gent va ha
escoltar el que hi ha al programa i es troba amb la meitat d'ell. Fer aquestes coses no ens sembla seriós.
La gent es mereix un respecte.

M I S C E L · L À N I A

Alcaldessa... entretinguda

Podem dir, sense temor a errar-nos, que l'estrena de
l'alcaldessa benicarlanda, Xaro Miralles, tot i expressar-
se amb un to tranquil en la xicoteta entrevista que La
veu li ha fet esta setmana, ha sigut, si més no, ben
entretinguda. Ni dels tres mesos de cortesia, que es diu
en política que cal deixar perquè un s'instal·le, ha pogut
gaudir-ne. Només entrar ha hagut de guerrejar-se
durament amb la primera de les herències enverinades
que li ha deixat l'anterior equip de govern del PP: la
xapussa del Morrongo.

Sobretot tenint en compte que eixes obres, tal com han
estat concebudes, en temps, justament a l'època estival, fent
saltar pels aires l'economia turística de la zona, i forma, amb
un pressupost, escagarrancit, d'unes partides que no eren
per aqueix menester (com el pressupost inicial que hi havia
del Ministeri per el desenvolupament del passeig sud va
desaparèixer dels pressupostos de l'estat...), són un autèntic
nyap que, segurament, més endavant hauran de tornar a
refer-se tenint en compte les canalitzacions deficients que té
la zona.

Si a això li afegim el forat que ha sortit, ni més ni menys,
de vora un milió d'euros que l'equip de govern anterior del
PP no havia pagat a diverses empreses urbanitzadors i
també a l'empresa de la recollida de residus, i que ara ho
reclamen, certament, no podem dir que la seua ha estat una
entrada... tranquil·la. No ens estranya que tal com diu,
requerirà "una auditoria de contractes grans per a veure com
està el tema i com podem estalviar”. Tal volta l'auditoria
hauria de ser més extensa i aplegar a d'altres departaments
també. I si cal demanar responsabilitats.

Ja seria hora que els polítics, locals, autonòmics,
estatals... on d'on siguen, en honor d'eixa tan magrejada
transparència econòmica que tan preconitzen, donaren
exemple i se’ls obligara, quan deixaren les arques públiques
esquilades per la seua mala gestió, a pagar-ho de la seua
butxaca. Si més no, i llancem la idea, no estaria malament
que tots els governants hagueren de subscriure, al principi
de la seua legislatura i de la seua butxaca, una assegurança
que cobrira totes aquestes males praxis. Ja, és complicat,
principalment pel fet que, molt ens temem, no hi hauria cap
companyia asseguradora que els volguera cobrir. Utopia?

Tornant a la realitat, que passe l'estiu... i veurem.
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Humor benicarlando a la xarxa 
La veritat és que, de vegades, la

xarxa ofereix coses d'allò més
curioses. Mireu, un tafaner vagarós,
allí que anava l'altre dia tafanejant
pel google, va descobrir que aquest
buscador té un sentit de l'humor,
podríem dir, bastant particular quan
es refereix al del nostre poble. Així,
va veure que si escrivia al buscador
directament "humor Benicarló",
resultava que sortien tot un seguit
d'entrades, ordenades per una

jerarquia desconeguda
encapçalada per Podem Benicarló
(sí, el partit polític), seguia l'humor
de les falles (??) i acabava amb el
web del partit Democracia Nacional
(sí, als antípodes dels de dalt).
Certament, podríem dir, un humor
d'allò més singular. I és que, a no
ser que considere el senyor Google
que, com els primers van acabar a
galtades, eufemísticament parlant,
no sigueu malpensats, i no van
aconseguir quadrar un partit unitari,
que  les falles són la xalera
benicarlanda per antonomàsia, que
se'n riuen de tiris i troians, i els
últims, representants de la vella
guàrdia franquista salvaguarda de la
pàtria espanyola per més senyes,
són el contrapés natural als primers,
ací sempre estem d'un humor...
negre. És la nostra idiosincràsia en
versió google. Feu la prova i ho
veureu. De tota manera ací vos
posem la imatge que demostra que
el que contem és del tot ben cert.

Desorientació cronològica
I parlant del nostre bon humor,

què ens diríeu si miràveu com
anunciava el cantant  Carlos
Paterson el seu concert d'orgue en
el 50é aniversari de l'orgue de
l'església de sant Bartomeu? Però
abans de continuar, un incís
important, per si hi ha algú que té
ganes de traure els peus fora dels
test i és pensa que estem criticant el
concert. Res de res, simplement un
tafaner que hi va anar ens va contar
que el concert va estar molt bé, i que
l'orgue de Benicarló sonava com els
àngels. Marcat aquest incís, al que
anàvem, quan el tafaner ens ho va
contar la nostra reacció de curiosa
estranyesa va ser mirar directament
al web de l'autor per veure com
anunciava aquest concert. I
certament la imatge de la
presentació no deixa de ser curiosa,
si més no, pel fet que té uns quants
anyets i representa una època ben
passada, però, sobretot, pel que allí
es pot veure: el monòlit de Franco.

text LA COLLA DE TAFANERS

Veig que celebren amb entusiasme l'èxit de
la darrera edició de la Nit en Vetla. Fins i tot
quantifiquen el nombre de participants en una
xifra que a mi em sembla una mica exagerada:
més de 10.000 persones. Si Benicarló té, diuen,
27.000 habitants, significa que gairebé un de
cada tres estava passejant pel poble, comprant
o presenciant qualsevol dels magnífics
espectacles que es van representar.
Sincerament, trobo que no, si descomptem els
jubilats, criatures menudes, la gent que feia el
ramadà, dropos i despistats i migpensionistes
que diu la ministreta Santa María, comprovarem
que és literalment impossible parlar d'una
gentada tan gran. A no ser que els comptem a
tots potser... un parell de vegades? Menos
lobos. La propera vegada que siga la «guàrdia
urbana» l'encarregada de fer el recompte i així
es podran contrastar les xifres amb les de
l'organització. 

Continuen, això sí, sent els reis de les
portades. La fotografia amb Daniel Tejedor
dirigint les bateries és realment bonica, pel
color, pel moviment, el contrast i la profunditat.
Enhorabona a l'artista. 

Em miro el tema. Veig que ningú fa cap
referència a qui va deixar dissenyada tan
magnífica vetlada. Suposo que devia ser
aquella xicota que parla castellà sempre i que
no en recordo ben bé el nom. Nieves?, Nieves
li diuen? Ni vostés ni l'actual regidor de Cultura
han tingut unes paraules de reconeixement a la
seua tasca. Quedar bé no coste una puta perra. Ai, la joventut.
I no ho dic pels de La Veu. 

El tema ve acompanyat d'unes imatges. En una hi ha uns
gimnastes que actuen sota l'atenta mirada el quantiós
respectable. En una altra, un senyor toca el piano davant
l'ajuntament mentre fa equilibris; ací el mèrit era com tocava
de bé o com feia la maroma de bé? A la tercera hi ha la
primera autoritat local i el regidor Añó disfressats i
acompanyats de les seues respectives parelles (també
disfressades) fent-se una foto. No, avui no diré res que tinc
clar que els carnavals són abans de la quaresma. 

Els tafaners tenen un quefer amb les incursions a internet
del nostre senyor exalcalde. Jo comprenc que dóna molt de
joc, però el tema comença a cansar. Sembla la cançó de
l'enfadós que diuen els catalans. Deixen-lo que se'n xale i que
diga el que vulga. Això de les xarxes socials és molt perillós.

En un moment d'escalfament global pots dir qualsevol
barbaritat d'un amic, d'un company o, el que és pitjor, d'algú
que un dia et pot ajudar a omplir l'olla. El facebook i aquestes
coses tenen l'inconvenient de la immediatesa i l'inconvenient
de la permanència. Ara mateix acabo de llegir al diari que un
xiquet que fa tres anys va dir no sé què contra el Deportivo de
la Corunya no serà fitxat per aquest club perquè va quedar
«tacat» per sempre per apuntat a la xarxa «puto Riazor». Molt
de compte el senyor Domingo si és que encara té aspiracions
en el món de la política. 

M'agradaria, sí, dir-li alguna cosa de la nota de premsa del
PIBEN (?), de la carta d'uns aldeans, del llibre que ha escrit
Alícia Coscollano o de l'article de Joan Heras sobre Gabriel
Ferrater. Però la calor em pot. Estic literalment fos. No ho puc
aguantar. Comprenc que hi haja gent que a l'estiu es pose
especialment nerviosa perquè només tinc ganes que vinga
l'hivern o, si més no, que refresque una mica. Bufff. 

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

text EL LECTOR



Home, la imatge té un cert valor
històric, la veritat, però si algú
pensa identificar el lloc del concert
pel monument als caiguts
benicarlandos del bàndol
franquista, doncs, ja pot anar
buscant, igual fa cap a la rotonda
del camí que duu a Aiguaoliva...  

Retallada de pentagrames 
Ja posats en matèria, el concert

d'orgue per commemorar el 50é
aniversari, hem comprovat que en
el segon concert va i se'n retalla el
programa. Mireu, que ens ho ha
contat un tafaner que de música
n'entén i li agrada,  de la Tocata i
fuga en re menorde Bach només es
va poder sentir la tocata, del Coral
BWV 731 l'organista no va
interpretar les repeticions, i el Grand
Chorus en forme du Marcheva ser
substituït per una obra de menor
durada. Homes de Déu, no es
poden fer aquestes coses sobre un
programa ja marcat. És que a partir
de les 10 de la nit hi havia molta
feina que fer a l'església? Hi havia
algun altre acte, a l'església, a partir
d'eixa hora, que poguera explicar la
retallada? Han aplegat les
retallades del govern també als
concerts de les esglésies? Se'n
volia anar a dormir el de les claus?
No sabem de qui eren les
retallades, però que n'hi va haver és
una evidència, i més si tenim en
compte que es va advertir allí
públicament al principi del concert.
Senyor rector, un es prepara un bon
treball... i li'l retallen. La gent es
mereix millor tracte, tant els
intèrprets com els melòmans que
assisteixen a aquests actes. En fi,
que a Benicarló sembla que hi ha
poca gent a qui li agrada la música
sense condicions.  De tota manera
això no hauria de portar implícita la
retallada, no creuen? A qui li hem de
dedicar la panissola?

Dadme un círculo y levantaré el
mundo (no era així?)

I com que parlem d'humor i de
retallades, és lògic i comprensible

que tractem ara del partit que millor
representa aquestes dos realitats: el
PP. Ja deveu estar al corrent de la
requalificació a què han sotmès
l'anagrama (i si no, afanyeu-vos,
segur que és un moment històric:
d'ací a 10 o 12 anys sabrem que pel
disseny del nou logo algú va cobrar
en negre l'equivalent a la
construcció d'un parell de centres
educatius...). Doncs per què tenim
la sensació que hi ha un objectiu

ocult al darrere del nou grafisme?
Compareu-lo amb el cercle de
Podemos i digueu, no es confondrà
ningú a l'hora de votar? Si un o altre
hi va amb la idea de votar «els del
cercolet»? Ja ho veureu, ja. Les dos
coses.

Els ous i els sous
Els seguidors del nostre twitter

se les pensen totes. I és que no els
podem deixar sols ni un minut.

ve de la p gina anterior
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Benicarló va celebrar divendres l'acte d'homenatge a
les persones destacades de la Cultura i l'Acció Social,
José Luis Guzmán i José María García Coscollano
respectivament. El Magatzem del Mar va acollir l'acte que
reconeix a aquests dos benicarlandos que, cadascun des
del seu àmbit, han treballat i s'han implicat per a millorar
la seua ciutat. L'acte s'iniciava amb el reconeixement a
José María García Coscollano, que és un referent a
Benicarló en el món del voluntariat per la seua
participació en diferents entitats socials. L'acció de García
Coscollano també ha anat més enllà de l'activitat social.
Entre els anys 1995 i 2003 va ser membre destacat del
Club Bàsquet Benicarló, paper que el va portar a ser
nomenat l'any 2006 com a Persona de l'any vinculada a
l'esport.

L'actuació de la Coral Polifònica Benicarlanda servia per a
demostrar també l'afecte que l'entitat té als homenatjats, als
quals va oferir una peça de Serrat i la interpretació d'una de
les nadales compostes per a la representació de L’Estel del
Collet. La representació nadalenca va ser impulsada per José
Luis Guzmán, l'homenatjat en l'àmbit de la Cultura enguany. A
ell li dedicava un poema l'autor del text nadalenc, en nom de
l'entitat que va impulsar el seu nomenament. Guzmán ha
estat, des de molt jove, implicat en nombroses entitats i
esdeveniments culturals de Benicarló. Va participar
activament en l'organització del 350 aniversari de la vinguda
del Crist del Mar, l'any 2000, i va coordinar la publicació del

llibre 350 anys del Crist de la Mar l'any 2005. Entre els anys
1988 i 1991 va ser president de la Comissió de Festes de
Benicarló, i també va ser fundador i responsable de la Colla de
Gegants i Cabuts de Benicarló entre els anys 1991 i 1992. Des
de la seua fundació el 1992, Guzmán també és membre de la
penya*Setrill, una de les entitats culturals més actives de la
ciutat, dedicada a impulsar la publicació de llibres sobre el
municipi i a promocionar la cultura i gastronomia
benicarlandes. Una altra entitat on Guzmán ha desenvolupat
una tasca rellevant és l'Associació Cultural L’Estel del Collet,
ja que l'any 1998 va ser membre fundador, a més de síndic
major fins a l'any 2003. El 2008 va ser triat de nou per a
presidir l'entitat, càrrec que encara ocupa en l'actualitat. El seu
fill posava la nota emotiva a l'acte estrenant amb un grup de
corda una peça que havia escrit especialment per a l’ocassió.
El lliurament de la placa commemorativa per part de
l'alcaldessa, Xaro Miralles, tancava l'acte.

Benicarló va celebrar divendres l'acte d'homenatge a les persones
destacades de la Cultura i l'Acció Social 

text REDACCCiÓ
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El proper Ple ordinari del 30 de juliol inclourà una part
de preguntes de la ciutadania que s'articularan a través de
la Regidoria de Participació Ciutadana. L'Ajuntament està
treballant en l'elaboració del reglament orgànic de
funcionament dels plens municipals que permetrà
formular les preguntes directament.

A partir del ple ordinari del proper 30 de juliol, els ciutadans
i ciutadanes de Benicarló podran formular preguntes d'interés
municipal a través de la Regidoria de Participació Ciutadana,
que posarà veu a les preguntes dels ciutadans fins que no
s'aprove el reglament orgànic de funcionament dels plens
municipals que ha de regular la participació ciutadana en els
plenaris i que permetrà que els veïns i veïnes de Benicarló
puguen formular directament les seues preguntes al Ple.

Per a poder formular una pregunta al Ple, caldrà presentar
una sol·licitud al Registre d'Entrada de l'Ajuntament adreçada

a la Regidoria de Participació Ciutadana fins a un màxim de 5
dies anteriors a la celebració del Ple. La Regidoria de
Participació Ciutadana, en la veu de la regidora Susana Pérez,
assumirà les preguntes, que s'adreçaran directament a
l'alcaldessa o al regidor corresponent.

Les preguntes que arriben fora de termini establert (menys
de cinc dies abans de la celebració del plenari) s'incorporaran
al següent ple ordinari.

L'objectiu de la Regidoria de Participació Ciutadana és que
la participació de la ciutadania en els plens de l'Ajuntament
s'incorpore al portal de transparència, que es preveu que es
pose en marxa en breu. D'aquesta manera, les preguntes
dirigides al ple es podran gestionar a través del web municipal.

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb la
regidora de Participació Ciutadana, Susana Pérez, els dijous
de 9 a 14 hores en l'edifici de Ferreres Bretó (segona planta)
o a través del correu electrònic
correu.participaciociutadana@ajuntamentdebenicarlo.org

Les preguntes de la ciutadania al Ple

text REDACCI 

Aquesta bona gent que governen
La Veu trau a la llum el que cobren
els  polítics locals i per un titular els
trauen... més que punta. Clar, els
twuitaires parlen dels "ous" dels
polítics quan realment és dels seus
"sous", de què volien parlar. I com
no, cau la "s" i després fan, "Ai,
no...", que m'he errat. A veure, si ho
mirem bé, l'error sembla provocat
per justícia poètica, o no hi ha qui
s'embutxaca un bon sou per tocar-
se el que no sona?  No estem
assenyalant ningú d'ara, tot i que ja
veure'm què ens depara el futur,
ara, vista l'experiència dels
anteriors amb els merders que ens
han deixat... és per fer-s'ho mirar. I
és que més d'un hauria d'anar
tornant el que ha cobrat fins a cobrir
els deutes en què ens han
embarcats a tots per incompetència
o per mala praxi.

After hours tradicional 
Canviant de tema, hem tornat a

fullejar els informes dels nostres
amics de la policia municipal i, com
sempre, hi hem trobat una entrada
d'allò més sucosa. Diu així, "00:19
Quejas vecinales por ruidos y
molestias en la Calle Santa
Cándida. La Patrulla se desplaza
localizando a dos mujeres mayores
sentadas en la calle sin causar
ningún problema informándoles de
las quejas recibidas." Les
agüeletes, càndides elles, què
devien pensar quan van veure el
cos policial investigar aquella
suposada alteració de l'ordre
públic? Devien animar-se tant a la
fresqueta com per provocar
l'insomni del veïnat? Què devia ser
fa 50 anys, quan davant de cada
casa benicarlanda al mes de juliol hi
havia tres o quatre cadires després
de sopar? No devia dormir ningú?
No tenien la pell, la son, tan fina?

Mistela i política
Mireu la notícia que hem pescat

a la xarxa:  Ha començat a emetre's
per Ràdio Benicarló, Emissora
Municipal, el programa “Mistela i
política”, un projecte creat per dos
joves estudiants benicarlandos,
Pedro Torrent i Yon Gracia, amb
l'objectiu d'apropar la política, la
cultura i l'esport als ciutadans de
Benicarló. El programa s'ha
estrenat amb una entrevista a la
portaveu de Compromís-ERPV,
Marta Escudero, i una tertúlia sobre
temes d'actualitat. A que el millor és
el nom? Ens fa l'efecte que aquests
dos xics han captat amb agudesa
l'íntima relació que entre els dos
conceptes, «alcohol» i «política»
s'ha establit al llarg dels últims anys.
No ho veieu així? Doncs espereu a
l'inici de festes, i si no a falles. Cada
any tenim la sensació que els
governants han renunciat a oferir a
la joventut alternatives al got llarg i
al calmant de garrafa. Ja en
parlarem...

ve de la p gina anterior

El Ministeri de Foment
aportarà 1.707.605 euros a
quatre projectes de recuperació
del patrimoni històric espanyol
a la Comunitat Valenciana, amb
càrrec als fons que es generen
per al 1’5% Cultural per la
contractació de l'obra pública.

La Comissió Mixta de l'1,5%
Cultural, integrada pels Ministeris
de Foment i Cultura, ha aprovat
provisionalment, els tres projectes
que rebran fons d'aquesta partida.
Els sol·licitants de les ajudes
tenen a partir d'ara dos mesos per
a aportar la documentació
necessària. En la localitat de
Benicarló (Castelló), el projecte se
centrarà en els acabats interiors
de l'Església de l'antic convent de
Sant Francesc de Benicarló, Fase II. L'aportació de Foment és
de 259.048 euros, el 61% de l'obra. 

El programa de el “1% Cultural” és un dels instruments de
l'Administració General de l'Estat per a respondre al mandat
constitucional pel qual els Poders Públics han de garantir la
conservació i promoure l'enriquiment del patrimoni històric,
cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que ho
integren. Per a aqueixa fi la Llei de Patrimoni Històric va
establir aqueix percentatge mínim a aplicar sobre el
pressupost de les obres públiques que s'executaren per

l'Administració de l'Estat. Anant més enllà d'aqueixa obligació,
el Ministeri de Foment ha ampliat la seua aportació a aquest
objecte de l’1% a l'1,5% del pressupost de les obres que licita.
Aquest compromís ja es va arreplegar en el Conveni signat el
passat 15 d'octubre de 2013 entre el Ministeri de Foment i el
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (és ja el VI Acord de
Col·laboració nentre tots dos Departaments i estén la seua
vigència fins al 31 de desembre de 2016), i va entrar
plenament en vigor per al Ministeri i els seus organismes i
entitats depenents mitjançant l'Ordre de la Ministra publicada
en el BOE de 17 d'abril.

FOMENT DESTINA MÉS D'1,7 MILIONS D'EUROS A PROJECTES PER A LA
RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC A LA COMUNITAT VALENCIANA
text REDACCI 
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L'Ajuntament ha dotat les
instal·lacions de l'Escola de la Mar Irta
de nou material esportiu per als usuaris
de la Unitat de Respir per a Malalts
d'Alzheimer i els d'Ateneu. Des de la
cessió de l'espai, fa un any i mig, el
consistori ha invertit més de 20.000
euros en la millora de l'edifici.

Els usuaris de la Unitat de Respir per a
Malalts d'Alzheimer i els de l'Associació
Ateneu per a persones amb dany cerebral
sobrevingut disposen d'un gimnàs amb
nous elements per a millorar la seua
mobilitat. Els aparells adquirits s'utilitzen
en la rehabilitació i recuperació funcional
dels usuaris, supervisada en tot moment
pels professionals que treballen per a les
dos associacions.

Amb aquesta última adquisició, l'Ajuntament continua amb
la seua aposta de facilitar el treball de dos entitats molt actives,
com són AFA Benicarló i Ateneu. De fet, des de la cessió de
l'Escola de la Mar Irta per part de la Fundació Caixa Castelló,
el desembre de 2013, l'Ajuntament ha invertit 20.832 euros en
la millora de les instal·lacions. Concretament, s'han construït
rampes d'accés per a facilitar l'entrada a l'ala nord de l'edifici
(la que utilitzen els usuaris d'AFA Benicarló i Ateneu), s'han
climatitzat les sales més utilitzades pels usuaris, s'ha millorat
la instal·lació elèctrica de l'edifici i s'han redistribuït i adaptat
els lavabos per a facilitar la higiene personal dels usuaris.

L'última actuació ha estat l'adquisició d'elements per al
gimnàs, que ha suposat una inversió de 1.944 euros.

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, reitera la
voluntat del nou equip de govern de continuar donant suport a
les dos entitats i agraeix a les anteriors regidores de l'àrea,
Sarah Vallés i Rocío Martínez, la seua implicació en el
projecte. «Vull donar les gràcies també a la Brigada d'Obres
del nostre Ajuntament, pels treballs realitzats. I com no, a la
Fundació Bancaixa, per la cessió de l'espai Escola de la Mar
Irta, on aquestes i altres associacions poden dur a terme la
seua labor social».

Un nou gimnàs per als usuaris d'AFA Benicarló i Ateneu

text REDACCIÓ

Del 25 de juny al 2 d’agost pot visitar-se
al Mucbe l’exposició “Denominació
d’Origen: Isabel de Lorena Oms i Miguel
Ángel Cavero”, 4ª exposició colectiva
organitzada per la regidoria de cultura.

Un dels objectius fonamentals de la Regidoria
de Cultura és fomentar i donar suport als artistes
locals, augmentant la programació pictòrica amb
les seues manifestacions artístiques. Per aquest
motiu, i per quart any consecutiu, s'ha programat
aquesta 4ª exposició col·lectiva d'artistes de
Benicarló, artistes que són per a nosaltres
Denominació d'Origen ("D.O.") 

Per a la Regidoria de Cultura és un veritable
plaer poder presentar-vos aquests dos reconeguts
artistes, uns professionals amb una llarga
trajectòria pictòrica i amb nombroses exposicions
que, d'alguna manera, representen el nom de
Benicarló fora del nostre territori.

“Denominació d’Origen: 
Isabel de Lorena Oms i Miguel Ángel Cavero” 

text MUCBE fotos JESÚS MAESTRO
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Les dades del Sistema Estadístic Bibliotecari Valencià
situen la Biblioteca Manel Garcia i Grau de Benicarló com
la més visitada de la comarca i la quarta amb més usuaris
de tota la província de Castelló. 

En concret, la de Benicarló se situa per darrere de les
biblioteques de Castelló, Vila-real i Borriana en nombre
d'usuaris i com a biblioteca amb més usuaris de la comarca.
Segons les mateixes dades, la Biblioteca Manel Garcia i Grau
va tenir 82.155 usuaris l'any 2014 i va realitzar un total de
16.961 préstecs. A més, el nombre de socis va pujar fins als
9.716 i es van registrar més de 4.000 altes, explicant els
exemplars adquirits per l'Ajuntament i també les donacions
fetes per persones particulars. Totes aquestes dades
reflecteixen l'excel·lent acolliment que té la Biblioteca entre els
ciutadans de Benicarló, motivada per un horari d'obertura al
públic de 58 hores setmanals, que ha sigut un dels fets que
han potenciat l'ús de la Biblioteca. 

D'altra banda, cal destacar també que la major
predisposició de la gent a l'estudi, un fet que ha anat en
augment durant els anys de la crisi, i la presència nombrosa
d'estudiants dels centres d'educació secundària també han

afavorit la consolidació de la Biblioteca com a referent
comarcal. El regidor de Cultura, Josep Barberà, reconeix el
treball que s'ha fet en la Biblioteca «a pesar que som
conscients de les manques, sobretot d'espai, que tenen les
instal·lacions». En aquest sentit, Barberà ha assenyalat que
des de la Regidoria de Cultura “s'està treballant per a
aconseguir un espai on les activitats que ofereix la Biblioteca
es puguen desenvolupar en les millors condicions i el centre
continue creixent».

LA BIBLIOTECA DE BENICARLÓ, LA QUARTA AMB MÉS USUARIS DE LA PROVÍNCIA

text NAT LIA SANZ

Amb la seua victòria a Almassora el tennista
benicarlando Jarno Pérez segueix la seua bona ratxa en
guanyar tres dels tornejos en els quals ha participat dins
del Circuit Provincial de Tennis.

Al Club de Tennis Almassora bastants jugadors de la
comarca del Baix Maestrat van anar passant ronda, quedant
en les ultimes eliminatòries tres: Gerard Guimerá, Jarno Pérez
i Iratxe Serrat. El primer va estar a punt d'entrar en la final però
va caure després d'un agònic super tie-break per 10/8, davant
Miguel Castany. En l'altra eliminatòria Jarno Pérez va
aconseguir imposar-se amb un gran joc per 6/2 i 6/1 a Alvaro
Fuster. Per la seua banda Iratxe Serrat va caure a la final
davant Joana Miralles, després d'un partit igualat.

Cal dir que Jarmo està en aquests moments imparable,
guanyant 3 dels 3 tornejos que s'han celebrat del circuit i és
l'únic que roman invicte després de més de 15 partits jugats.
La seua progressió està sent més que favorable, amb uns
serveis imparables i una dreta i revés que corren com a pocs
en el circuit. Sens dubte, aquest és el camí que s'ha anat
llaurant Jarmo al llarg de l'hivern i que és fruit del resultat de
tots els dies de sofriment en la pista. Gran Jarno!

Tennis: El benicarlando Jarno Pérez segueix intractable en el Circuit
Provincial després de guanyar a Almassora

text VICENT FERRER

A Benicarló es van disputar dotze
hores consecutives de pàdel i molt bon
ambient, una barreja apassionant
d'esport i diversió que no va deixar
indiferent a cap dels participants. El
dissabte passat es va desenvolupar la
segona edició de 12 hores, organitzat
per Pádel Indoor Benicarló. La cita va
començar a les 12 del migdia i va
finalitzar a la mitjanit, deixant espai
entre mig per un menjar de germanor
en el qual es va repartir entre els
assistents fideuà preparada pel xef de
l'ocasió, Guillermo Bascuñana. 

Finalment, va ser la parella formada per
Sebastián Puigcerver i Juanjo Parra la que
es va adjudicar el primer premi del torneig.
Els campions van disputar la final contra
Marc Quixal i Víctor Alonso aconseguint
imposar-se per 9-7. La final de consolació
va ser per a la parella formada per Óscar
Capafons i Jordi Igual que van vèncer a
Joan Mateu i Rafa Moliner en un altre
ajustat partit.

Parra y Puigcerver guanyadors de las 12 hores de pàdel de Benicarló

text VICENT FERRER
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Deficiències en l'obra i solució. Pocs dies després
d'obrir al públic la plaça de la Platja del Morrongo i
després de detectar les primeres errades en l'obra,
l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha mantingut una
reunió amb els tècnics municipals, els tècnics de la
Direcció Provincial de Costes i els directors d'obra de
l'empresa encarregada de les obres del Passeig Marítim
Sud. 

L'objectiu era arribar a un acord sobre les deficiències
detectades en les obres de la platja del Morrongo. Les tres
parts implicades han decidit substituir els fanals actuals per
unes que doten de més il·luminació a tota la zona i s'ha
acordat instal·lar una barana protectora en la zona elevada de
l'esplanada per a evitar danys personals. També s'instal·laran
bancs de fusta en la zona que limita amb l'avinguda del
Marquès de Benicarló. La zona elevada, una de les que més
protestes ha alçat entre els veïns del municipi, no s'ha pogut
eliminar amb les obres perquè protegeix uns desaiguadors de
pluvials. De fet, aquesta mateixa setmana s'obria una petició
en Change org, que demanava que s’enderroquen els murs
de formigó que s'han alçat perquè “tapen la vista de la platja”. 

Pel que fa a les terrasses, aquesta setmana ja han quedat
instal·lades, i de cara al 2016 se situaran els nous quiosquets
en altres espais de la zona més propera al Parador de
Turisme. Entre ells, podria estar el famós Chiringuito de
Pepito, tot un clàssic de l'estiu benicarlando i que s'instal·lava
en la plaça del Morrongo amb l'arribada de l'estiu. Ara, la nova
disposició de la plaça impedeix la seua instal·lació però el
consistori i Costes han acordat la seua ubicació en un altre
emplaçament. Açò sí, els benicarlandos hauran d'esperar fins
al pròxim estiu per a gaudir dels seus famosos gelats.

BENICARLÓ SOLUCIONA LES DEFICIÈNCIES EN L'OBRA DEL PASSEIG SUD

text REDACCI 

Una vegada vaig llegir no sé on que, algun dia, potser no
massa llunyà, el insectes dominaran la terra i seran els únics
ésser que sobreviuran a una hipotètica catàstrofe al nostre
planeta. Em vaig quedar una mica espantat perquè vaig
pensar que potser si que era cert, perquè d'aquests animalets
n'hi ha pertot arreu i s'adapten sense dificultat a qualsevol
biòtop. Se'n poden vore allà on mirem, tan se val que siga pel
cel, per la terra o dins de les clavegueres. Igual ens els trobem
dins d'una fruita com dins del coixí. Volant o reptant per casa,
amagats dins d'una escletxa, rosegant les nostres portes,
perforant els nostres mobles, cruspint-se els nostres llibres.
Acudeixen a totes les olors que ens puguem imaginar. Quan
tenim la cubeta de la brossa que fa dos dies que no la llancem
al contenidor, comencen a aparèixer uns animalets voladors
que es veu que fan l'agost amb les nostres deixalles. Es
mengen la nostre farina, el nostre sucre i el nostre arròs.
D'una llentia o d'un fesol ben secs, neixen uns cuquets que
ben aviat esdevindran papallonetes que pondran ous i
tornaran a nàixer més cuquets. Si encenem la llum, ens
acudeixen arnes, mosquits i altres habitants de la nit. A més a
més, els mosquits tenen la sana costum de xuclar-nos la sang.
Però no contents amb això, ells saben quan Morfeu està a
punt d'acollir-nos al seus braços. Llavors és quan ells
practiquen lo divertit esport d'acostar-se a les nostres orelles i
fer unes quantes passades exhibint tot tipus d'acrobàcies
voladores. Tot plegat és com un "per molt que em vulgues
espantar, no et lliuraràs de la meua picada". La prova de la
seua fartera la tenim quan, al matí, veiem al bell mig de
l'estucat blanc de la nostra habitació, el causant del nostre
neguit nocturn. Emprenyats i cercant una venjança que
desfogue la nostra ràbia, agafem l'espardenya i, aprofitant que
la seua panxa plena de la nostra sang fa que la seua agilitat
es veja prou minvada, li llancem l'arma llancívola de tal
manera que el seu cos, la paret i l'espardenya es fan una sola

cosa durant una mil·lèsima de segon. La conseqüència de la
nostra ràbia no és una altra que una taca de color roig i gris
amb unes ratlletes que vénen a ser les extremitats del petit
vampir incrustades a l'artístic treball efectuat pel pintor a la
nostra paret.

Però amb tot allò que he explicat dels insectes, hi ha una
cosa que no puc entendre de cap de les maneres . Tenim lo
poble ple d'unes paneroles d'un color marró que diuen que si
són americanes i que ens han envaït. Si que és cert que de
grills quasi que no es veuen i, el que és pitjor, ni es senten per
les nits. Doncs aquesta espècie invasora, serà molt prolífica,
sí, no es pot negar. Però aquesta facilitat per a reproduir-se ve
acompanyada per una grau d'imbecil·litat superlatiu. Me n'he
adonat que aquests desagradables animalets no se saben
pegar la volta si cauen d'esquena...i es moren. Segurament ho
veuen tot a l'inrevés, no entenen res, mouen les potetes una
miqueta i ja no es mouen. Lo seu món és mirar cap avall i no
veuen més lluny.

Alguna cosa pareguda a aquesta els passa a alguns
membres de la nostre espècie humana. Hi ha qui, per més
que li expliques i li raones una argument que cau pel seu propi
pes, no són capaços de moure les ales i pegar la volta. Per
moltes hores que estigues explicant-los que la única manera
de fer un equip amb un pressupost ajustat i molt escàs és anar
a buscar a gent del poble que vulga jugar per afició, no ho
veuen. O veuen mediocritat on hi ha ganes, esforç i molta
molta afició.  

Per molt que els digues que l'exemple més clar el tenim al
poble del costat, que ha fet lo ridícul més espantós que es
recorda -després d'un sospitós resultat ja fa una quants anys
al camp del Culla del qual fins i tot es va fer ressò el gran José
María García-, encara hi ha qui no és capaç de veure-ho i
insisteixen i insisteixen en la necessitat de fitxar i fitxar però
això sí, sense explicar d'on hem de treure els diners per a
poder perpetrar aital barbaritat. I com diu lo papa, qui no siga
frare, que no prenga ciri.  

UNA D'INSECTES

text VICENT T. PERIS
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LA N340 S’ACABARÀ ENGUANY 

Les obres del desdoblament de la N340 al seu pas per
Benicarló i Vinaròs acabaran “a l'octubre o novembre perquè
no es poden prorrogar més”. Així ho han confirmat els
encarregats de l'execució dels treballs a l'alcaldessa de
Benicarló, Xaro Miralles, en la reunió de treball que han
mantingut per a coordinar els últims treballs. En aquest
moment, s'està procedint a realitzar els últims treballs
d'asfaltat, per al que era necessari tallar el Camí de la Fossa
del Pastor a Benicarló. Miralles va recordar que “açò
suposava un problema molt greu per als nostres llauradors,
ja que tenen tones de melons en el camp que han de
traslladar a la cooperativa” per a la seua comercialització. El
camí és vital en la comunicació rural, per la qual cosa
l'alcaldessa i el regidor d'Agricultura, Domingo Roca, es van
reunir amb l'empresa adjudicatària per a trobar la millor
solució. 

“Ens van dir que era necessari tallar-ho perquè les obres
no es poden retardar més”, va assegurar l'alcaldessa.
Finalment, es va arribar a un acord amb l'empresa que
executa les obres de la depuradora perquè accelerara els
treballs d'asfaltat del camí que discorre paral·lel al cementeri
municipal, “que ja ha pogut obrir-se al trànsit, solucionant el
problema dels llauradors”. Cal recordar que els camins
rurals són de vital importància en l'extens terme municipal
de Benicarló, on la majoria de les parcel·les estan
conreades. 

Els treballs d'asfaltat, d'altra banda, estan provocant
nombroses molèsties als usuaris de l'actual N340 ja que al
llarg de les últimes setmanes s'ha procedit al pavimentat de
la rotonda d'enllaç entre Benicarló i Peníscola. Açò ha
provocat enormes embossos, tenint en compte que en
aquests dies d'estiu són nombrosos els usuaris d'aquesta
via de comunicació.

BENICARLÓ DEU UN MILIÓ D'EUROS A EMPRESES
URBANITZADORES

Benicarló deu més de sis-cents mil euros a l'empresa
urbanitzadora de la UA7. Xaro Miralles, alcaldessa de
Benicarló, va denunciar que els urbanitzadors han reclamat
al consistori “610.000 euros, més 105.000 d'interessos pel
retard en el cobrament. Independentment de la paralització
del procés de cobrament de les quotes d'urbanització als
veïns, l'ajuntament ha de pagar”, va sostenir l'alcaldessa.
Els veïns van al·legar davant el consistori el cobrament de
les quotes per una sèrie de motius, la qual cosa va paralitzar
el procés fins a la seua resolució. Per a Miralles, açò no és
motiu “perquè l'ajuntament no pague, perquè és la seua
obligació fer-ho. Ara ens trobem amb que hem de fer front a
aquesta despesa perquè l'empresa ha de cobrar” pel treball
que va realitzar en el sector on s'està construint el nou
col·legi Ángel Esteban. 

L'alcaldessa va denunciar a més l'aparició d'altres
factures sense pagar per part de l'anterior equip de govern,
com “una part de la urbanització del carrer Ulldecona, o els
tres-cents mil euros que ens reclama l'empresa de recollida
de residus per una actualització de preus que no s'ha
aplicat”.

En total, prop d'un milió d'euros als quals haurà de fer
front el consistori “amb modificacions de crèdit, perquè
moltes de les partides pressupostàries ja estan esgotades”.
Miralles va avançar que “partides com la Brigada d'Obres o
òrgans de govern no tenen fons a hores d'ara de l'any” i que
la situació intentarà millorar-se en la redacció dels pròxims
pressupostos municipals que començaran a elaborar-se en
el mes d'agost. L'alcaldessa ha anunciat que requerirà “una
auditoria de contractes grans per a veure com està el tema
i com podem estalviar”. En aquests moments s'està
treballant en la redacció del contracte de recollida de la
brossa, que caduca en breu.

ve de la pàgina anterior

L'última reunió de l'Escoles de Ciclisme Provincials es
va celebrar a Traiguera, on el Club Ciclista Balaguer va
sumar dues victòries, dels germans Beses, Enma i Hugo.
A destacar l'alta participació de joves ciclistes arribats de
tots els clubs de la província.

Els resultats sumats pel CC Deportes Balaguer van ser els
següents:

Promeses:
Cesc Roig, 23 gimcana, 22 carrera.
Jordi Sánchez, 29 gimcana, 7 carrera.
Carla Gargallo, 42 gimcana, 27 carrera.
Adrià Roca, 25 gimcana, 3 carrera.
Pol Gargallo, 38 gimcana, 8 carrera.

Enma Beser, 19 gimcana, 11 carrera, 1ª fèmina.
Vera Monroig, 22 gimcana, 14 carrera.

Principiants:
Pablo Moreno, 8 gimcana, 18 carrera.
Alexandra Petrescu, 17 gimcana, 19 carrera.
Andrés Sanabdón, 6 gimcana, 5 carrera.

Alevins:
Izán Monroig, 8 carrera.
Serban Petrescu, 16 carrera.
Gerard Sánchez, 9 carrera.
Hugo Beser, 1 carrera.

Infantils:
Carla Pruñonosa, 16 gimcana, 16 carrera.
Francisco Vidal, 13 gimcana, 8 carrera.

Els germans Beser van guanyar les seues proves 
en la reunió d'escoles de ciclisme celebrada a Traiguera

text VICENT FERRER
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EL DÍA A DÍA D’ALCALDÍA

La Veu (LV) - Quantes hores dorm l'alcaldessa de
Benicarló?

Alcaldessa (A) - La primera setmana molt poques, tenia
insomni, havia de prendre infusions relaxants. Ara solc
dormir entre 4 o 5 hores per nit, estic més tranquil·la. Les
delegacions de regidoria ja estan fetes, i considero que
podem fer-ho tot, es podrà treballar bé amb el nou equip de
govern. Ara ja està tot més organitzat i els regidors treballant
en les seues àrees. 

(LV) - Quin va ser el primer problema que va haver
d'afrontar com a alcaldessa?

(A) - En l'últim ple de la legislatura anterior la regidora de
Turisme em va informar que no hi havia consignació per a la
neteja de les platges, a punt d'iniciar la temporada turística.
Res més assumir el càrrec, em vaig posar en contacte amb
la Brigada d'Obres que em van explicar que s'estava
netejant només el Morrongo. Es va fer un contracte menor
amb una empresa per a poder articular una solució ràpida.
Es van col·locar les passarel·les de les platges, es va
contractar una empresa de neteja i s'ha contractat a una
persona a través del EMCORP que netejarà el Morrongo. 

(LV) - A més s'ha trobat amb el problema de les obres
del Passeig Sud, que mantenien tancada la plaça
d'accés a la platja del Morrongo

(A)-Sí. Vaig fer venir a l'encarregat de les obres,
realitzades per Costes. Em van explicar com s'estaven fent
les obres i després de molts problemes i retards, les tanques
es van retirar el dilluns 13 de juliol. No són obres que hàgem
decidit iniciar nosaltres. Van començar tard i malament. 

(LV) - Quins projectes té per a les platges de
Benicarló?

(A) - Posarem més xiringuitos. Tenim el tram del Gurugú,
amb unes platges magnífiques, que no estan sent
aprofitades. Allí es poden posar terrasses per a la gent que
vaja a passejar per allí. De fet enguany ja hem millorat la
zona, posant passarel·les i endreçant una mica l'entorn. 

DOS MESOS DESPRÉS

(LV)- I quasi dos mesos  després, com és el dia a dia
de l'alcaldessa de Benicarló?

(A) - Rebent diàriament a molta gent: empreses que
vénen a parlar amb mi, a molta gent per temes urbanístics i
socials. Faig jornades molt llargues, des de molt matí. Solc
parar a dinar al voltant de les quatre de la vesprada i després
encara torno a rematar feina. 

(LV) - Quins temes o plans té damunt de la taula en
aquest moment?

(A) - L'informe de sostenibilitat del PGOU estava
pressupostat en els anteriors pressupostos i no es va fer.
Hem d'anar a conselleria a parlar d'aquest tema. A més cal
tractar altres temes urgents que els tècnics han posat
damunt de la taula, com l'aparcament de la plaça de Mossèn
Tomás, que encara està tancat tres anys després d'acabar
les obres. També volem dissenyar un Pla de Xoc de Neteja.
Benicarló està molt brut, hi ha moltes pintades per les parets.
Açò s'ha d'eliminar i cal veure com ho articulem, perquè
estem donant una imatge de brutícia que no ens agrada.
Aqueixes són, a curt termini, algunes de les tasques que
tenim pendents.

text REDACCIÓ

EL TREBALL DE L’ALCALDESSA DE BENICARLÓ
Una N-340 que s'acabarà enguany i un forat anterior d'un milió d'euros sense pagar

L’equip del CN Benicarló va participar al campionat
júnior-absolut de la comunitat valenciana que va tindre
lloc a Alacant els dies 18-19 de Juliol de 2015.

Dirigits per la seua entrenadora Myriam Martínez,
presentaren un equip format per 9 nedadors: Nerea Sorando,
Irene Sorando, Marc Vea, Clàudia Barrachina, Ester Segura,
Gemma Rillo, Gemma Labèrnia, Júlia Barrachina i Marina
Segura.

Globalment tingueren una bona actuació, millorant en molts
casos les seues marques personals i més tenint present la
baixa mitjana d’edat de l’equip desplaçat a Alacant.
Individualment, cal destacar les 2 noves mínimes nacionals
infantils que obtingueren en aquesta oportunitat els nadadors
Marc Vea, als 200 estils i Marina Segura, als 100 lliures, que
completen la inscripció de l’equip que es desplaçarà a
Sabadell per a disputar el campionat d’Espanya infantil.

Fins a 6 nedadors té classificats el CN Benicarló per aquest
darrer campionat que tancarà la temporada, on nedaran 14
proves individuals i els 3 relleus femenins, fet sense
precedents al club.

SERGI SAURA AL CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ DE LA
CORUNYA

El nedador Sergi Saura del CN Benicarló va participar el 18
de Juliol del 2015 al campionat nacional aleví de la Corunya.
Saura, que va nadar els 100 lliures, va tindre una bona
actuació, millorant, inclús, la seua marca d’inscripció, nadant
en un temps de 1.00.19 E.

Amb aquest campionat, Sergi finalitza la temporada de
competició en piscina a l’espera de disputar la prova curta de
la travessia Peníscola Benicarló, que va guanyar l’any passat.

JOAN FERRAN BARRACHINA, TRIPLE MEDALLISTA AL
CAMPIONAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Joan Ferran Barrachina, de 20 anys, nadador format al club
Natació Benicarló, va tindre una brillant actuació als
campionats absoluts de la Comunitat Valenciana.

El benicarlando va obtindre 3 medalles, fent les millors
marques, fins ara, de la seua carrera esportiva: un bronze als
100 esquena, prova on va baixar del minut amb 59.46 E; altre
bronze, als 200 esquena, amb un temps de 2.09.42 E i una
plata als relleus 4x100 estils, competint per l’equip FERCA de
València que va ser, a més a més, el guanyador masculí
absolut del campionat.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
TRAVESSIA PENÍSCOLA-BENICARLÓ, DIUMENGE 26

DE JULIOL 2015

CAMPIONAT ABSOLUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA A ALACANT

text i foto CNB



L’ÚLTIMA

pàgina 20  la veu de Benicarló Més de 150 nadadors participaran en la XXIII Travessia Peníscola-Benicarló

La Travessia Peníscola-Benicarló
del proper diumenge compta ja amb
més de 150 inscripcions, entre les
quals es troben alguns dels millors
nadadors d'aigües obertes del
moment. 

L'Ajuntament de Benicarló aportarà
2.400 euros a la prova, puntuable per
a la Copa d'Espanya d'Aigües
Obertes. Així, aquest diumenge tindrà
lloc la XXIII Travessia Peníscola-
Benicarló, una de les proves
tradicionals del calendari esportiu de
l'estiu. Enguany, amb la novetat que
s'ha integrat en la Copa d'Espanya
d'Aigües Obertes i, per tant, acollirà
nombrosos nadadors de renom, entre
d'altres, Yurema Requena, Jordi
Bosch o Aida Bertran, actual campiona
d'Espanya en aigües obertes. El
regidor d'Esports, Carlos Flos,
acompanyat del president i
vicepresident del Club Natació
Benicarló, organitzador de la prova, ha
mostrat públicament el suport de
l'Ajuntament a la travessia i ha
anunciat que el consistori col·laborarà
econòmicament en l'esdeveniment
aportant 2.400 euros i ajudarà el club
en tot allò necessari perquè la prova
siga un èxit. Des del club, agraeixen el
suport de l'Ajuntament i es mostren
satisfets perquè la Travessia
Peníscola-Benicarló ha estat una de
les 15 travessies escollides per a
formar part de la Copa d'Espanya
d'entre totes les candidatures que
s'han presentat de tot l'estat. Els

organitzadors calculen que al final s'arribarà als 200
inscrits, entre nadadors nacionals i
internacionals.La travessia tindrà dos
recorreguts en funció de la preparació dels
competidors. Un recorregut per als nadadors de
més nivell, de vuit quilòmetres, que sortirà a les 9.00
hores de Peníscola, voltarà el castell i per la línia de
la costa continuarà fins a la platja del Morrongo. En
tot el recorregut hi haurà boies i elements de suport
i avituallament per als esportistes. Està previst que
els primers nadadors completen el recorregut en 1
hora 30 minuts aproximadament.El segon
recorregut, de dos quilòmetres, sortirà a les 9.30
hores des de la platja de la Caracola i tindrà la línia
d'arribada a la platja del Morrongo. Els primers
nadadors es calcula que arribaran en mitja hora.

Més de 150 nadadors participaran en la XXIII Travessia Peníscola-Benicarló
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