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Els gravíssims greuges econòmics i esportius que sofreix el CNB

09.- Dimecres 8 d'octubre. Lapu Besi (880)
– Tatopani (890).

El camí continua tant preciós com ahir però
molt més pedregós. De totes maneres Baje
avui s'ha posat les botes. Ahir anava en
sandàlies. Paren a prendre un té a un poble
que es diu Macha Khola, Riu de Peix, per a
seguir caminant fins un moment en que la vall
s'eixampla i hi ha una espècia de barraca on
tenen peix fresc. Raaj els diu que a
Kathmandu eixe peix és una delicatessen i és
molt car. Ací compra tot el que tenen a la safa.

Sobre les 12 del migdia paren a dinar en un hotel que és
prou bonic. Es treuen les botes mitjons per a que s'eixuguen
un poc de la suor i seuen a l'ombra a una pèrgoleta que hi ha
al mig del jardí. Mentre Badri, el porter jove, neteja el peix i fan
el dinar, que per cert tarda molt, descansen una estona.

El dinar ja se sap: dal bhat però avui amb peix.
Amb l'arròs al ventre, només han pogut reposar quinze

minuts perquè s'ha fet massa tard, es tornen a posar en marxa
amb un caminar lent i pesat pel fet de estar fent la digestió.

Poc abans de Tatopani hi ha un pas un poc conflictiu. El
camí ha desaparegut degut a una solsida del terreny. Llavor el
pas és una una estretíssima senda amb els riu que baixa amb
molta força a la dreta uns deu o quinze metres avall.

Pobre Baje com passa! Està cagat de temor! Però passa,
que és el més important.

Tatopani, lloc on faran nit, vol dir aigua (pani) calenta (tato),
hi ha una font que brolla a una temperatura ideal per a prendre
un bany. 

Quin plaer! Una dutxa ben calenta en calçotets al mig del
carrer!

L'hotelet més justet no pot ser. A l'obrir o tancar les finestres
cal anar ben en compte. Daju poc més i es queda amb una
finestra a les mans.

Baje i Daju s'aparten un poc i a una plageta que forma el riu
es posen a tocar una estona la dolçaina. De seguida tenen
públic. Tots el que passen es paren a escoltar el concert.

Tenen a Bhai constipat i demana un ibuprofé. Didi li diu que
això és massa fort i comença una d'eixes discussions que
serveixen de ben poc perquè el final, cadascú farà el que
voldrà.

Llavors com a defensa de la seua opció Bhai els diu:
– Si jo, en lo que em quede de vida, m'he de prendre 23

metres cúbics de medecines.
Com esclafeixen a riure!
– No seràs capaç d'haver-lo mesurat?
– Sí. Les caixetes. No les píndoles. Vaig mesurar els volum

de cada caixeta i vaig fer els càlculs.
Quan comença a fer fresca entren al menjador de l'hotelet

i es posen a jugar a cartes, una partida al guinyot.
Avui és Baje qui treu el berenar: palladeta. Però quina

desgràcia! A l'hora de triar les llaunes ha agarrat tonyina en
compte de mejillons. És que no n'encerte una! Puta vellesa!

Pobre Badri no pot menjar res. S'ha fet vegetarià perquè va
tenir una malaltia i li han dit que és al·lèrgic a la carn, al peix,
als ous i al sèsam. Ahir només va menjar algun que altre
pepinillo. En canvi Jakob no té cap problema. Carn, carn.
Porc, porc. Raaj és més mirat, menja porc però amb reserves.
Només ne menja quan va a Europa.

I Bhai, què difícil és per menjar! No li agrada res: les
argilagues perquè són argilagues. Les salses perquè són
salses. Al final arròs bullit i french chips, pataques fregides.

Després de sopar treu una plaqueta de torró per a postres.
Uns alemanys acompanyats pel guia que Raaj a convençut

per a anar junts seuen amb nosaltres també participen amb el
berenar i els postres.

Es tornen a posar a jugar a cartes i inviten a fer-ho a Badri
que està assegut amb ells, però ara jugaran al cinquet. Joc
d'agüeles ben facilet, però d'alguna manera hi ha que matar el
temps.

Per la nit Baje dorm ben calentet perquè té una manta però
algun que altre pateix un poc de fred i els sacs de dormir estan
a l'habitació de Didi dins de la bossa. Amb un llençolet de seda
poca calentor poden tindre. L'anorac pel damunt i a dormir
com siga. 

Trek del Manaslu 9: no va poder ser.

text i fotos TONYO FIBLA
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Un Nadal més valencià

Bé, ja tenim ací a tocar el Nadal. Un Nadal entre
comercial, fester, tradicional,... però sembla ser que també
apostant una mica pel valencià. Ja era hora. S'havia de
notar alguna cosa que qui governa ací no depén de Madrid.

Com ja ve sent habitual en els últims anys, tot i que
comercialment el Nadal segurament començarà este cap de
setmana, és la representació de l'Estel del Collet el que
marca l'inici del veritable Nadal a Benicarló. I a partir d'ací ja
podrem trobar tot el ventall d'activitats de tota mena que
aniran desgranant-se dia rere dia, amb la recollida solidària
de productes de primera necessitat, el Mercat Nadalenc, el
pessebre i l'arribada del Pare Noel.

Des d'ací, fins a Reis, la cultura serà la protagonista amb
el Teatre Familiar i la celebració del primer Cap d'Any
Infantil, que tindrà lloc durant el matí del dia 31 de desembre
amb la representació de l'espectacle Les dotze van tocant,
sense oblidar l''acompanyament esportiu tradicional de la
Sant Silvestre pels carrers de la ciutat.

I tot això sense oblidar, com havíem expressat al
començament de la campanya engegada per l'AVIVA "El
Nadal en valencià", que pretén ficar l'ús del valencià a la
taula de totes les llars amb felicitacions, nadales, cartes als
Reis o receptes de Nadal tal com sempre les hem conegut
ací, en valencià.

Contundent i demolidor al·legat del Club
Natació Benicarló contra la seua discriminació per
part de l'ajuntament

Sembla ser que les aigües baixen revoltes, mai millor dit,
a la seu del CNB. La quantitat de greuges esportius i
econòmics que ha ficat al damunt de la taula l'Assemblea de
Socis del Club Natació Benicarló és, simplement, de jutjat de
guàrdia.

Vore com un Club, com el CNB, amb més de 25 anys
d'història a la seua esquena, és tractat d'aquesta manera tan
vergonyosa per part de l'ajuntament, el d'ara i els anteriors,
arribant a l'extrem d'haver de fer d'aquesta exposició de
motius, en premsa, que no té discussió possible atés que és
simplement demolidora i contundent, perquè no se'l
discrimnine envers d'altres clubs de la ciutat que no paguen
ni un euro per l'ús de les instal·lacions municipals (tot i que
pel que sabem ho haurien de fer atés que hi ha una
ordenança municipal que així obliga l'ajuntament, però no
l'apliquen), almenys per a aquest mitjà, ens sembla una total
falta d'ètica i un insult als centenars de socis que representa
este veterà Club esportiu.

Només de llegir l'escrit sens regiren els budells per la
manca de sensibilitat demostrada pels nostres governants,
però encara se'ns regiren més quan veiem que, la seua
protesta, està avalada pel fet que paguen uns 40.000 euros
anuals per l'ús d'una instal·lació pública municipal! Només
ells! I això que ells van ser els principals valedors perquè ara
tinguem aquesta piscina municipal! Però si amb eixa
quantitat, en 10 anys, podrien tenir-ne una piscina per a ells
sols! No ens estranya que n'hagen dit prou, vegen que són
l'únic Club esportiu que paga per utilitzar una instal·lació
esportiva municipal. Ja ens agradaria vore que passaria si
als Clubs de futbol se'ls fera pagar, o se'ls limitara, l'ús del
camp de futbol. o als del bàsquet! o als del handbol! o quan
fa un temps li deixaven, debades, sí, sense pagar res, el
pavelló poliesportiu al Futbol Sala... de Peníscola! Si això no
és discriminació... que baixe Déu i que ho veja!

Simplement, llegint el que hem llegit (segurament a partit
d'ara sortirà més marro, i si no al temps), si per alguna
d'aquelles, este Club històric de Benicarló, es veu abocat a
desaparèixer per aquesta discriminació i manca de
sensibilitat institucional, una cosa està ben clara,
l'ajuntament haurà d'assumir responsabilitats... atés que
segur que acaba esquitxant. Estan disposats a assumir-les...
amb les seues conseqüències? 

Més els valdria seure's a parlar, però ja, i buscar una
solució compartida, que segur que la hi ha! Tots sortiríem
beneficiats, inclòs Benicarló.
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Dissabte 28 de Novembre de 2015, a Castelló, va tindre
lloc el primer control Màster de la temporada, en piscina de 25
metres. El club Natació Benicarló, dirigit per Myriam Martínez,
va presentar un equip format per 9 nedadors: Carlos Astor,
Miguel Piñana, Gerard Saura, Javier Vicente, Eva García,
Marcos Fuente, Jordi Curto, Jose Joaquín Dieste i Damián
Vidal.

Els veterans benicarlandos, tot i ser el primer control,
participaren amb molta il·lusió i ganes, com en ells és ja
habitual.

Esportivament, va cridar l’atenció especialment, el bon
nivell que demostra mantindre Carlos Astor, que va
aconseguir la victòria als 50 lliures amb uns bons 25.61 M i el
segon lloc als 200 lliures amb un temps de 2.06.01 M.

JOAN FERRAN BARRACHINA VA PARTICIPAR AMB
ÈXIT AL CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT DE GIJÓN

Els dies 27-29 de Novembre de 2015, a Gijón, es va
disputar el campionat d’Espanya absolut de natació d’hivern,
amb la presència dels millors nedadors i equips nacionals.

El benicarlando Joan Ferran Barrachina, format al club
Natació Benicarló i que, des de que va iniciar els estudis
universitaris, competeix pel club Valencià FERCA, va tindre
una destacada actuació.

Amb aquesta, ja son 10 les vegades que Barrachina
aconsegueix classificar-se per a un campionat nacional
absolut en els darrers 4 anys.

Joan Ferran va fer les millors marques de la seua vida en
piscina de 25 metres, nadant els 100 metres esquena amb un
molt bon temps de 57.98 E i els 200 esquena, la seua millor
prova, amb uns excel·lents 2:04.85 E.

PRIMER CONTROL MÀSTER DE LA TEMPORADA A CASTELLÓ 

text i foto CNB
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Sí, els el Castelló amateur ens van clavar sis gols, sis.
Sis gols com la peça del dòmino del blanc-sis. Sis gols
com els ous que caben a una ouera, com els dits del
cognom de la mare de la Tamara dolenta, com les copes
d'Europa que va guanyar el Madrid en blanc i negre, com
els continents, com els barrets per pensar, com els dies
que va durar la guerra del 67, com els principis de
Faraday, com els dies de la setmana que va a dinar a casa
l'amic de la mama, com les hores que vaig estar sense
dormir lo dissabte a la nit per lo que se'n xalaven, com les
carabasses que he tres als exàmens per la nul·la
concentració que tinc.

Però ara ja ha passat. Tots tenim dret a un dia dolent, inclús
molt dolent. El joc desplegat pel CDB va ser el pitjor de la
temporada, sense cap mena de dubte. Pel motiu que fos, els
nostres no van acabar de connectar-se al partit i els joves
jugadors del filial d'un equip de tercera divisió -no ho oblidem-
ens van provocar una desfeta. Tot i això, vam tindre algunes
ocasions clares de gol, com les tres pilotes que vam estavellar
als pals i que potser hagueren canviat el rumb del partit. 

També va ser un important col·laborador de la desfeta del
Benicarló un dels liniers, anomenat Rallo i que prové del
nostre poble, que quan ha tingut ocasió ha demostrat sempre
la seua poca estima per l'equip del poble on viuen els seus
avis. No li va tremolar el braç en no aixecar la bandereta en un
clamorós fora de joc dels locals que va suposar el tercer gol
dels orelluts. Però amb això no vull dir que la culpa haja segut
del trio arbitral, no. En absolut. Però queda ben clar que si algú
no ens ha d'ajudar mai en el nostre recorregut pels camps
valencians, no tinguem cap dubte que seran els àrbitres, que
no tenen cap vergonya en llevar-nos més que en donar-nos.

Ells ho tene clar, en cas de dubte, mai a favor del Benicarló.
Però què hem de fer? Les coses són així i no podem fer res
per a que no ho siguen. Per a mostra de tot plegat, l'actuació
d'un altre àrbitre al partit que l'equip juvenil va disputar
diumenge al matí. Tot i la victòria local, els forasters es van fer
un fart de pegar puntades, colzades, cops de puny, espentes,
insultar, escopir davant la passivitat del trencilla de torn, que
se suposava un veterà amb molts de partits xiulats a preferent.
Potser per això va actuar així. Com serien els visitants, que
una de les acompanyats, mare d'algun xiquet, va dir que era el
primer partit que acabaven amb els onze jugadors al camp.

Ja vaig dir una vegada -o no- que jo no parlaria mai dels
àrbitres i tampoc ho faré avui, això només són reflexions amb
veu alta que fem lo papa i jo i que no van enlloc. A més a més,
el papa i jo admirem profundament els àrbitres, abnegats
treballadors del futbol amb una gran sentit de la justícia i la
equitat, que ni lleven ni donen. Gent equànime, que no es
deixa mai influenciar per ningú, que arriben als partits sense
cap predisposició cap a l'equip ni cap als jugadors. En resum,
un grup de gent admirable que no només assoleixen el paper
de diana i desfogament del marit calçasses, que a casa no és
ningú i cura la seua frustració insultant els àrbitres, sinó que
també es revela com un element imprescindible dins el món
del futbol, ja que si ho hi hagueren àrbitres, no hi hauria futbol. 

Per a acabar la meua reflexió setmanal, només els vull
recordar, distingits lectors d'aquesta pàgina, que el proper
diumenge, a partir de les quatre i mitja es celebra, al Municipal
Pitxi Alonso, el derbi comarcal. Sembla que, teòricament, és el
més desequilibrat dels darrers ans per la situació dels nostres
rivals, últims i amb un bon grapat de gols en contra que conten
els seus partits per golejades encaixades. Des del meu punt
de vista, tots dos arriben al clàssic després de dues severes
derrotes per sis a zero. Sobre el paper sembla que el resultat
hauria de ser previsible, però després del que va passar la
temporada passada, no em refio tot i la manifesta superioritat
dels nostres. També és cert que ells vindran especialment
motivats. La propera setmana, puntual informació.

PASSEM PÀGINA

text VICENT T. PERIS
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EL TEMA ESPORTS

Les festes de Nadal i Reis tindran, un any més, tots
els elements necessaris per fer d'aquestes dates un
record inoblidable, sobretot per als més menuts.
L'encesa de l'enllumenat de Nadal, divendres dia 4 a les
19.00 hores, amb la participació de diverses corals
infantils sota la coordinació del Conservatori Mestre
Feliu, servirà per inaugurar oficialment una programació
que incorporarà nous elements de gran atractiu,
sobretot per als xiquets i xiquetes.

La programació nadalenca començarà, amb permís de
les representacions del tradicional Estel del Collet del 12 i 13
de desembre, el dia 19 de desembre amb el Mercat
nadalenc d'artesania a càrrec de l'Associació d'Artesans de
Benicarló. Juntament amb aquest mercat, la Regidoria de
Festes i la Comissió de Festes ha programat un seguit
d'actes que se centraran sobretot en el dia 24 de desembre,
amb la inauguració del pessebre de l'Ajuntament i l'arribada
del Pare Noel, i en el dia 5 de gener, amb els actes
organitzats amb motiu de l'arribada dels Reis Mags. En
aquesta ocasió, Ses Majestats arribaran al port i faran una
cavalcada per tot el poble que comptarà amb la col·laboració
del Club Madison, del Club de Patinatge de Benicarló i l'Estel
del Collet.

Paral·lelament, s'han organitzat activitats i espectacles
infantils per al dia 26 de desembre, un parc infantil per al 3
de gener i es repetirà la solta solidària de fanalets voladors
el dia 19 de desembre.

NADAL SOLIDARI I COMERCIAL

Des de l'Àrea de Benestar Social, s'ha tornat a programar
el dia 19 de desembre la III Minirecollida Solidària, a càrrec
de la Penya PQSÍ, a través de la qual es recolliran productes
de primera necessitat per als més menuts i una jornada de
Jocs Sense Gènere per al dia 29 a càrrec de la Taula
Participativa d'Igualtat de Gènere i l'Associació Pere de
Thous.

Pel que fa a les activitats coordinades per la Regidoria de
Comerç i Turisme, s'ha organitzat el tradicional Concurs
d'Aparadors i el Mercat de Nadal, que enguany s'instal·larà a
la plaça de Sant Bartomeu i en el qual participaran 35

S'APROPA UN NADAL EN VALENCIÀ

textREDACCIÓ

Sènior Autonòmic 86, CB Altura 73
Sènior Zonal 68, CB Almassora 79
Júnior Masculí 80, CB Berenguer 21
Junior Femení 52, CB Villarreal 38
Cadet Masculí 69, EB Vila-real 57
CB Burriana 39, Cadet Femení 58 (partit ajornat).
Nou Basket Castelló 41, Cadet Femení 65
Infantil Masculí Azul 75, CB Peníscola
CB Vila-real 82, Infantil Femení 40

Partits Patronat esports Castelló
Aleví Masculí Rojo 24, Salesians 63
Amics Castelló C 9, Aleví Femení 59
Benjamí Masculí Azul 22, CB Burriana 20
Benjamí Naranja Mixt 22, CB Castellón 24
Pre Benjamí 45, CB Peníscola 16 Foto del partit de l'equip júnior femení davant el Vila-real.

El Club Bàsquet Benicarló va guanyar quasi tots els seus partits

text i foto VICENT FERRER

Diumenge passat es va celebrar la vuitena prova de
ciclocròs a Carlet, amb més de 330 participants, al no
haver-hi prova de la Copa d'Espanya. En un dels millors
circuits de la Comunitat Valenciana, tant per recorregut
com per organització, on a més, va acompanyar el temps. 

En la categoria Màster 50 el benicarlando José Julián
Balaguer aconseguia la victòria, per davant del líder de la
general, després d'una bonica lluita fins a l'última volta on va
aconseguir obrir distància suficient per a gaudir d'una victòria
que, des de la seua caiguda en la segona prova de la
temporada, no aconseguia pels problemes que venia
arrossegant.

Les següents a competir eren les fèmines amb els cadets.
D'una banda la fèmina cadet Isabel Balaguer, que
aconseguiria un meritori cinquè lloc, millorant respecte a les
carreres precedents; d'altra banda la fèmina élite Mar López,
que aconseguiria la setena posició després de lluitar fins al
final per la sisena plaça.

En Master 50, José Julián Balaguer, s'imposà en la carrera de ciclocròs de Carlet

text i foto VICENT FERRER
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comerços. Al voltant d'aquest mercat
s'organitzaran xocolatades, tallers per a
xiquets, inflables, etc. A més, els
establiments de Benicentro, les
botigues de la zona centre o la Unió de
Comerços posaran en marxa diverses
campanyes promocionals amb sorteig
de cistelles i vals de compra.

Una de les novetats d'enguany serà
la celebració del primer Cap d'Any
Infantil, que tindrà lloc durant el matí del
dia 31 de desembre i que inclourà la
representació de l'espectacle Les dotze
van tocant i, com no podia ser d'una
altra manera, els 12 tocs de campanes.

NADAL CULTURAL EN FAMÍLIA

La Regidoria de Cultura continua apostant pel Cicle de
Teatre Familiar, que enguany compleix 16 anys amb més de
80 espectacles programats. Un dels grans atractius d'aquest
cicle serà la representació de l'espectacle Da Capo, de la
companyia Vol Ras, que es retira després de 35 anys als
escenaris convertida en un referent del teatre gestual i amb
més d'un milió d'espectadors d'arreu del món que han vist
els seus espectacles.

Les entrades per a tots els espectacles s'hauran de
comprar a la taquilla de l'Auditori, amb un donatiu de dos
euros, una hora abans de cada representació (en el cas de
Vol Ras, les entrades tindran un preu de cinc euros). Els
muntatges per als més menuts (de 0 a 5 anys) tindran lloc al
Mucbe.

La quota esportiva de tota aquesta programació la
posarà, un any més, XXXVI Sant Silvestre de Benicarló, amb
el clàssic recorregut pels carrers principals de Benicarló i
amb sortida i arribada a la plaça de Sant Bartomeu.

Els programes es repartiran divendres a tots els centres
educatius de Benicarló i es podran trobar també a
l'Ajuntament i a la Tourist Info.

NADAL EN VALENCIÀ

L'Agència de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de
Benicarló, Aviva Benicarló, ha presentat la campanya «El
Nadal, en valencià», una iniciativa per a reivindicar l'ús del
valencià en totes les accions que implica el Nadal, des de
felicitar l'any nou o cantar nadales fins a escriure la carta als
Reis o elaborar els menjars típics. La regidora de
Normalització Lingüística, Marta Escudero, ha assegurat
que «la campanya pretén oferir recursos a tota la ciutadania,
no només als més menuts, perquè puguen viure el Nadal
plenament en valencià». Escudero ha recordat que «en una
societat globalitzada com la que vivim, correm el perill
d'oblidar algunes tradicions i festes, i això afecta
especialment el valencià. Per això, volem prestar una

especial atenció al vocabulari, a les cançons, a les receptes,
als regals... per tal de mantindre vius els costums i que no
caiguen en l'oblit».

Els recursos que ofereix la campanya es dividiran en sis
accions típiques del Nadal. L’apartat Cantar: s'ofereix un
recull de Nadales al canal municipal de You Tube, amb un
ampli repertori de cançons tradicionals a càrrec de referents
de la música en valencià com Al Tall, Dani Miquel o Paco
Muñoz. A més, Aviva Benicarló ha recuperat i editat una
nadala típica de Benicarló, Toca Pasqual. A Celebrar, es
difondrà el lèxic nadalenc amb vocabulari relacionat amb les
diferents celebracions: Nadal, Cap d'Any, Reis, menjar, dels
ornaments, etc. Respecte a Escriure,  Aviva repartirà 3.500
exemplars de la Carta als Reis entre les escoles i guarderies
de Benicarló i ofereix, des del web municipal, l'enllaç per a
poder-la descarregar. A més, les cartes estaran a disposició
de la ciutadania en les dependències municipals. Felicitar
enllaça amb la plataforma de postals interactives creada per
la unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de
València. Pel que fa al Menjar: s'han recollit 5 receptes
típiques de Nadal (2 plats principals i 3 postres), amb el
corresponent vocabulari. Tanca les accions l’apartat Jugar,
on  s'ha recuperat el catàleg dissenyat per Aviva, amb jocs
de taula, multimèdia, pàgines web amb propostes
didàctiques i tot tipus de regals.

«Amb tot això -ha dit la regidora de Normalització
Lingüística-, el que volem és donar exemple, com a
administració pública que som, de l'ús del valencià dins de
l'Ajuntament però també volem avançar en la promoció de
campanyes per a la ciutadania amb l'objectiu de normalitzar
l'ús social de la llengua». Escudero ha volgut recordar que la
campanya s'emmarca en el 32 aniversari Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià, que es va commemorar el
passat 23 de novembre, i que l'Ajuntament té aprovat, des
del 1992, un reglament de normalització lingüística que
reconeix l'ús preferent del valencià. «En alguns àmbits -ha
reconegut la regidora- ha millorat l'ús del valencià però en
altres àmbits s'ha mantingut o fins i tot s'ha reduït. I des de
l'administració pública hem de posar en marxa els
mecanismes adequats per a consolidar el valencià com a
llengua d'ús en tots els àmbits».

ve de la pàgina anterior

El passat 25 de
novembre el CNB va
realitzar la seua
Assemblea Anual de
socis amb diversos
punts a l'ordre del dia
on destacava,

sobretot, el punt sisé "Greuges econòmics i esportius
contra el CNB que poden portar a la seua desaparició.
Mesures urgents a adoptar".

L'assemblea va discórrer amb tota normalitat fins que
es va ficar damunt la taula la Memòria Econòmica, on el
CLUB va explicar el que està pagant "d'aigua", per  l'ús
de la instal·lació publica de la piscina municipal, que
arribava vora els 40.000 euros anuals (uns 7 milions de
les antigues pessetes). Aquest punt va encendre el
ànims dels presents per la sorpresa que va representar
saber -ne aquesta gran despesa.

I així es va arribar al punt sise, abans indicat, on amb
molt de detall  es van anar exposant  i desgranant, de
manera clara i contundent,  fins a 11 punts de greuges
econòmics i esportius que el CNB està sofrint any rere any
fins arribar a la situació actual on, si no es prenen mesures
radicals, podrien abocar-lo a desaparèixer.

En primer lloc va desmuntar l'afirmació d'este govern, i
dels anteriors, que indicaven que a Benicarló cap club
esportiu pagava per l'ús de les instal·lacions públiques
municipals. Van dir que no és veritat. El CNB és l'únic
club esportiu que paga per l'ús d'una instal·lació
municipal, tal com diu la seua memòria, econòmica quasi
40.000 euros anuals. Va continuar amb el fet que
segurament és l'únic Club Esportiu benicarlando que té a
tots els seu treballadors donats d'alta a la Segureta Social
i a la Hisenda pública, cosa que encara el perjudica més.
També, contràriament a tota la resta de clubs esportius de
Benicarló, no té els mateixos drets pel que fa a l'ús
d'una instal·lació pública com és la Piscina Municipal,
amb limitacions de carrers i competicions (alguna

vegada se li ha dit a algun equip benicarlando que
només podrà jugar, per ficar només un exemple, 6
partits de la seu lliga... si en té 12? És clar que no! Al
CNB, sí.

Tot i que puga semblar increïble, el CNB té també
limitat l'accés a les grades dels pares, familiars i seguidors,
en les competicions, per deficiències de seguretat de la
instal·lació que s'arrosseguen des de l'obertura de la
piscina al no disposar de les sortides d'emergència en
condicions òptimes (d'un aforament de més de 300
persones, en condicions normals, ara només es pot
arribar a 166. I cap govern municipal ha fet res per
voler solucionar-ho).

De manera injusta, fins i tot, s'ha insinuat que el CNB li
fa competència deslleial a la mateixa piscina municipal
(com que el CNB no paga ni res!). El CNB porta ensenyant
als seus xiquets en totes les categories i franges d'edat,
fins i tot anant a entrenar a ciutats veïnes quan ací encara
ni la teníem (a més la piscina va ser una reivindicació del
CNB).

I per tancar tot aquest seguit de greuges, el que ha
aconseguit vesar el got de la paciència del Club i dels seus
socis ha estat el fet que se'ns presentés, sobtadament, un
conveni que volíen que firmàrem, pel qual dels 40.000
euros anuals que ara paguem passaríem als 100.000
euros. Simplement de bojos.

Tot açò, i altres moltes més coses que el Club porta
aguantant durant els últims anys, ha fet que l'Assemblea
del CNB haja dit prou. A partir d'ara, el CNB, amb el
mandat del Ple de la seua Assemblea presentarà un escrit
amb totes les queixes, reclamacions i propostes, a
l'alcaldessa del nostre ajuntament perquè entre tots
puguem arribar a algun acord NO discriminatori contra
el Club Natació Benicarló. I si aquest escrit de greuges i
propostes no té resposta satisfactòria per part de la
institució municipal, el CNB, òbviament, es reserva el
poder arribar a altres mesures. 

La Junta del CNB
(amb els vots unànimes de tota l'Assemblea de Socis)

L'Assemblea Anual de Socis trau a la llum
els gravíssims greuges econòmics i esportius que sofreix el CNB

text CNB
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LOCAL ESPORTS

Xaro Miralles, alcaldessa de  Benicarló, te previst que a
mitjans del mes se celebre el ple que aprovarà el nou
pressupost municipal. Miralles va avançar que “estem
acabant de tancar els comptes del pròxim any, que estaran
llastrades per deutes de l'anterior legislatura”. 

Malgrat això, va anunciar que “podrem ampliar la despesa
social i mantenir les subvencions a les entitats del municipi, a
més de fer alguna menuda inversió”. Miralles considera que
“fins al 2017 no podrem fer les polítiques que teníem previstes”
donat els condicionaments econòmics amb els quals s'ha
trobat l'actual equip de govern. Cal recordar que ja en el mes
de juliol, l'alcaldessa denunciava l'estat en el qual havien
trobat els comptes municipals. En aquella data, el deute del
consistori ascendia a 1,3 milions d'euros en pagaments
pendents. Factures sense consignació pressupostària i el
deute corresponent al pagament de la modificació del
contracte d'escombraries, suposaven el gruix del deute.
Només aquesta última ascendia a 334.000 euros, atès que
l'empresa concessionària de recollida d'escombraries
reclamava la quota per una revisió de preus que no ha estat
satisfeta. Un altre dels apartats importants del deute
corresponia als 510.000 euros procedents d'una sanció
imposada els anys 2013 i 2014 per la Conselleria de Medi
ambient per no tenir en marxa la EDAR (Estació Depuradora
d'Aigües Residuals). No obstant això, les gestions realitzades
davant l'administració autonòmica han facilitat la resolució
d'aquest deute a favor de l'ajuntament.

PRESSUPOST LLASTRAT PELS DEUTES 

text NAT LIA SANZ

El passat cap de setmana es va disputar a Benicarló la
I Run & Bike Basiliscus, en la qual van prendre l'eixida 209
atletes que van tenir tres opcions: disputar només el Trail
de 13 quilòmetres; o sumar 25 quilòmetres amb bicicleta
de muntanya, o el que és igual un duatló, podent fer-ho
individualment o en equip. L'eixida i meta va estar
instal·lada al costat de l'Ermita de Sant Gregori i la
magnífica méteo va fer que hagueren molts espectadors
animant als participants.

A les 09,30 hores es donava l'eixida per a tots els
participants, en les categories: sènior, sub-23, veterans A i B,
per a realitzar el recorregut a peu per l'interior del terme
municipal, en un circuit amb pujades i baixades, passant per
punts coneguts com la Basseta del Bovalar, la qual cosa va
ser suficient perquè es realitzara una primera selecció entre
els participants. El benicarlando Txiki de la Fuente, coneixedor
del circuit va ser el primer a arribar al box, on estaven
aparcades les bicicletes, però després va ser superat per
altres participants més adaptats a la BTT. Esrecórrer 25
quilòmetres, per la qual cosa van realitzar dues voltes al
circuit. El seu company d'equip, Daniel Esbrí, recentment 3r en
el Campionat d'Espanya, va acabar la carrera organitzada pel
seu club. Entre els participants el regidor d'Esports, Carlos
Flos, que sols va realitzar la carrera a peu, o els veterans
Jesús Flores i Pepe London que sempre estan preparats per
córrer. Al final es van lliurar trofeus als primers classificats en
cada categoria, tot açò en un matí primaveral, que van agrair
tots, participants i espectadors.

Classificacions:

Sèniors:
1.    Daniel Esbrí, 1,53,33
2.    Diego Aguilar, 1.53.53
3.    Juan Francisco Catalá, 1.56.58

Sènior femení:
1.    Geni Batiste, 3.19.49

Sub-23:
1.    Aleix Rodríguez, 2.11.31

Veterans A:
1.    José María Lluis, 2.02.01

Veterans B:
1.    José Policarpo, 2.25.27

Veteranes:
1.    Marta Hernández, 3.19.49

text i foto VICENT FERRER

Dos-cents participants en el I Run & Bike Basiliscus Benicarló 
que va guanyar Daniel Esbrí 

Benicarló no obrirà el gos park, “mentre no estiga tot
legal”. 

Així ho ha assegurat l'alcaldessa del municipi, Xaro
Miralles, després de les protestes rebudes per alguns dels
usuaris de la instal·lació. El parc es va instal·lar a final de la
passada legislatura en un ras de la població, barrat amb una
tanca. Miralles ha explicat que “el regidor d'urbanisme va
decidir netejar un solar molt brut i posar un gos park. Ho va
netejar amb diners públics, encara que és privat. A més es va
fer el gos park sense que es donara part al tècnic de medi
ambient ni el servei de neteja perquè es netejara de manera
periòdica”. Aquesta situació irregular es va descobrir en el mes
de juny, quan l'alcaldessa va prendre possessió del seu càrrec
i va trobar “moltes queixes dels veïns perquè allò estava brut
ja que ningú ho netejava”. A més, en el consistori no existeix
cap document que acredite que al propietari se li ha llogat el
solar “perquè s'utilitze com gos park”. A aquesta situació es
van unir les reclamacions dels veïns, que va arreplegar la
Policia Local “perquè els molesta la instal·lació. Vist el vist, es
decideix tancar-lo”. Ara, per a reobrir-lo el consistori “ens hem
de posar en contacte amb els propietaris del solar per a fer un

contracte de lloguer”. L'alcaldessa va reclamar, no obstant
això, que “abans l'ajuntament ha de cobrar el que ha gastat en
la neteja del solar”, una despesa que havia de cobrir el
propietari, tal com l’obliguen les ordenances municipals.
Paral·lelament a aquestes gestions, l'equip de govern està
cercant altres solars en diferents punts de la població per a
situar instal·lacions d'aquest tipus, que permeten una gestió
higiènica dels residus que provoquen els cans.

Benicarló no obrirà el gos park, “mentre no estiga tot legal”

text NAT LIA SANZ
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Molta emoció la que es va viure en la tercera edició del
torneig aniversari del Pádel Indoor Benicarló. La cita va
reunir els millors jugadors de la zona, la qual cosa es va
traduir en uns creuaments altament competitius que van
portar a la victòria de Sergio Bursa i Tonet Sans.

Els catalans Tonet Sans i Sergio Bursa van ser els
guanyadors de la tercera edició del torneig aniversari Pádel
Indoor Benicarló, després d'imposar-se a Iván García i Joel
Climent.

En segona categoria, es van imposar Iván Ayza i Ángel
Dosda, al duo vinarossenc Víctor Alonso i Marc Quixal; mentre
que en la segona de consolació, la victòria va ser per a Edgar
Bou i José Luis Bort, que van derrotar a Néstor i Javi.

En tercera categoria masculina, el triomf va ser para Jorge
Kloss i Iván Milián que van guanyar a Rubén Flos i Raúl Díaz,
mentre que la consolació va ser per a Marcos Domenech i
Juan Campos, després d'imposar-se a Juanjo Melet i Rubén
Món.

Pel que fa a la competició femenina, el podi va ser per a
Noé Gil i Ester Puntes, que es van imposar a Noelia Ruiz i
Tamara Cano. En segona femenina, les campiones van ser
Irina Muntanyés i Bàrbara Pac, que es van imposar a Montse
López i Patricia Gilabert. En la segona femenina de consolació
Verónica Planes i Silvia Guillem es van imposar a Laura
Molina i María Vizcarro.

text i foto VICENT FERRER

Sergio Bursa i Tonet Sans guanyadors del torneig aniversari Pàdel Indoor Benicarló

L'associació veïnal Riu, Surrach i Aiguaoliva de
Benicarló presentarà una querella contra l'ajuntament
perquè la zona torne a ser catalogada com ciutat jardí
semi intensiva. 

La figura urbanística és equiparable a la de zona
urbanitzable i estava contemplada en el Pla General
d'ordenació Urbana, aprovat en 1965 i que va estar en vigor
fins al 86. En aqueixa data la zona va tornar a ser considerada
com rústica. Ara s'està treballant en la revisió del PGoU, en la
qual es demana la consideració de la zona com residencial,
però els veïns estan alarmats per l'aparició del Decret de l’11
de novembre de la conselleria d'Habitatge, pel qual s'inicia el
Pla d'Acció Territorial, amb una sèrie de canvis que els veïns

no estan disposats a consentir. “És una injustícia que no ens
tinguen en compte, portem 14 anys lluitant en aquesta
associació”, va lamentar Manolo Roca, president de l'entitat
veïnal. “Del 65 al 86 allò va ser considerat com ciutat jardí semi
intensiva i volem que allò torne, tenim tots els papers que ho
demostren”, va assegurar Roca. Els serveis jurídics de l'entitat
han valorat entre 60 i cent milions d'euros la pèrdua
econòmica que suposa “passar-nos de ciutat jardí semi
intensiva a rústics altra vegada. Això no és legal. Volem que
els jutges ens donen la raó ja que ens estan bloquejant tot per
part dels polítics”. Roca va sostenir que aqueixa indemnització
permetrà als veïns “rescabalar-se de totes les barbaritats que
estan fent contra els veïns de la costa nord”. El president de
l'entitat ha demanat “que es respecte la voluntat del que es va
aprovar en l'ajuntament. Volem la racionalitat i que
l'ajuntament ens escolte, per a fer una zona residencial de
qualitat”.

VEÏNS DE BENICARLÓ DENUNCIEN L'AJUNTAMENT 
PEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

text NAT LIA SANZ 

foto VICENT FERRER

El diumenge al migdia, a la pista 2 del Pavelló Poliesportiu,
es va disputar el partit corresponent a la Primera Divisió
Autonòmica Femenina, entre el Baix Maestrat Benicarló i

l'Énguera, que va finalitzar amb victòria de les jugadores
benicarlandas per 13-11. Va ser un partit on a l'inici les
valencianes van imposar la seua experiència, però que
després del descans es va decantar per a les jugadores que
entrena Juanfran.

text i foto VICENT FERRER

L'equip femení del Handbol Benicarló s'imposà a l'Enguera
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LOCAL

El cantautor Feliu Ventura
ha debutat recentment com a
novel·lista amb la novel·la Com
un record d’infantesa (Sembra
llibres). Un homenatge a Ovidi
Montllor, però també un intent
de recuperar la memòria
històrica, tant al País Valencià
com a Xile, els dos espais on
es desenvolupa la trama. Sobre
aquesta obra hem mantingut
amb ell la següent conversa.

¿Per què tries Ovidi Montllor
per encapçalar amb versos de
les seues cançons cada capítol
de la novel·la?

Ha estat una manera d’estructurar el llibre i evocar
totes les cançons que il·lustren els capítols

La ignorància del passat històric de les seues
famílies que tenen Violeta i Víctor ¿seria un símbol
del desconeixement del passat recent que té una part
majoritària de la joventut del nostre país?

Podria ser, de fet són històries robades, amagades. El
seu desconeixement del passat no ve del no voler saber
sinó del no poder saber.

¿Quina importància ha tingut en el naixement de la
novel·la el documental que vas fer el 2012, La
memòria de la música?

Molta, és la tesi principal que hi ha l’intangible com a
eina simbòlica per a recuperar la memòria, les cançons,
per exemple.

Em crida l’atenció el que diu Max al principi de la
novel·la: “ Ja és hora que passen pàgina. Si no ho
fan, no avançarem mai.”. Casualment en un article
publicat a la revista Saó, sobre la memòria històrica,
l’autor Marc Baldó, reprodueix unes paraules d’un
jove dirigent del PP, Pablo Casado, en la mateixa línia:
“los de izquierdas...son unos carcas, están todo el
día con  la guerra del abuelo, con la fosa de no sé
quién, con la memoria histórica.” ¿Hi ha molts
paral·lelismes entre la societat xilena i la nostra?

Jo crec que sí, compartim un dolor provinent de la
violència política de la dreta cap a l’esquerra

Víctor quan sap la vertadera història del seu avi, al

començament s’indigna, però després el compren:
“al cap i  a la fi, m’havia volgut protegir del tot el que
ell havia patit.” ¿S’han servit els poders d’aquest
sofriment que van passar el qui van viure la Guerra
Civil i la postguerra per a ocultar la memòria del
passat?

Crec que sí, els lleis de punt final i el fet que no
tinguem funcionant unes lleis de memòria històrica, no
podem parlar de reparació i no podem parlar de la
transició com a una reconciliació.

La novel·la està il·lustrada amb cançons no només
d’Ovidi, sinó també de Víctor Jara, Violeta Parra.
Antonio Vega, Obrint Pas...¿Són les cançons una
manera de preservar la memòria històrica? 

Evidentment sí, són capsules de memòria que ens
recuperen la vida quotidiana de molta gent.

Anit al programa “Savis” del Canal 33
s’entrevistava la fotògrafa Colita, que va retratar
molts dels cantants de la Nova Cançó. Es queixava de
que no s’havia valorat prou la feina dels cantants de
la Nova Cançó, que era un deute pendent de la
democràcia. ¿Per què creus que ha passat això?

Amb la Nova Cançó i amb la Cançó posterior. No hi ha
un deute pendent, hi ha un dany provocat des de les
institucions que, paradoxalment, van ser possibles per la
força mobilitzadora de la cançó. En altres països de
tradició amb la cançó com Itàlia, França, etc... això no ha
passat.

ENTREVISTA A FELIU VENTURA

text JOSEP MANUEL SAN ABD NRosa Rillo i Noa Pegueroles van ser dissabte
oficialment proclamades Falleres Majors de Benicarló. 

La ciutat va viure una jornada plena d'emocions, que
començava al matí amb la proclamació de Noa. L'acte es va
celebrar en l'Auditori Municipal Pedro Mercader i va reunir als
màxims representants fallers de les 13 comissions de la ciutat.
Fede Guimerá es va estrenar com President de l'organisme
rector de les falles benicarlandas, mentre que la Fallera Major
Infantil del 2013, Sheila Vicente García, exercia de
mantenedora. A la tarda era el torn de Rosa Rillo, qui també
rebia la banda que l'acredita en el càrrec de mans de
l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles. En este cas, el
mantenedor de l'acte va ser el director de teatre Josi
Ganzenmüller.

ROSA I NOA, FALLERS MAJORS DE BENICARLÓ

text i fotos NAT LIA SANZ

La taxadora Tinsa estima en 53.947 habitatges
acabades des de 2008 i que estan sense ocupar a la
Comunitat Valenciana. 

L'estudi de la signatura Radiografia de l'estoc d'habitatge
2015 torna a apuntar a la costa de la província de Castelló
com una de les zones que més estoc posseeix, encara que
més pel pes sobre el construït en els últims que pel nombre
d'habitatges buits. "És la franja costanera amb major
concentració d'estoc respecte al parc construït des de 2008:
un 38%", recalca. Tinsa apunta que la costa al nord de la
capital concentra els pitjors resultats "destacant negativament
Peníscola amb més de la meitat dels habitatges nous
desocupades, i Benicarló, amb entre un 40% i un 50% del seu
parc de nova construcció sense cap tipus d'ús". Així,
considera que hi ha 12.092 cases noves buides en aqueixa
província, el 36,1% de les quals s'han conclòs des de 2008 a
Castelló. Només Almería i Cuenca superen en aqueix
percentatge a la província en el seu conjunt, que a més és
destacada en l'estudi. En València apunta aqueix excés
d'estoc entre Cullera i Gandía, mentre que a Alacant és
Torrevella on més es concentra, curiosament un dels
municipis amb més visats d'habitatge d'Espanya enguany.

TINSA XIFRA EN 54.000 LES CASES NOVES BUIDES AL PAÍS

text i fotos NAT LIA SANZ
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Vaja! El número mil deu. Això recorda aquella famosa
plaga que va assolar les vinyes del terme municipal i va
fer desaparèixer la principal font de riquesa del nostre
poble i, una vegada posats, el nostre famós vi carlón.
Però no aniré per aquest camí, que no n'entenc
d'aquestes coses i potser posaré la pota dient alguna
barbaritat. Mil deu números, qui ho haguera dit! Però
ací els tenim.

Aquesta setmana la lectura de la notícia de portada
m'ha portat un bon grapat d'anys enrere. He recordat el
meu iaio, assegut a la seua butaca d'orelles, la boina
posada i aquella olor a loció d'afaitar llegint El Caso.
També he recordat el rellotge de paret, amb el seu
pèndol fent sonar les hores i les mitges, i el meu iaio
donant-li corda amb una clau amb grans orelles. He
pogut rememorar l'olor del paper que emetia aquell
popular setmanari, amb la seua capçalera, un rectangle
roig i les lletres blanques dins d'ell. Recordo els munts
d'exemplars apilats a la part de baix de la tauleta de la
tele en blanc i negre. De vegades, jo els fullejava. Així
vaig conèixer el més sanguinaris delinqüents de
l'època, i observava les seues cares amb cert respecte
i temor, buscant en aquells rostres tan seriosos algun
indici de la seua maldat. Eren fotos en blanc i negre,
amb poca qualitat però que m'acostaven a aquella
Espanya negra que tan bé retratava aquella publicació.
Però allò que més em cridava l'atenció, per damunt
d'aquells rostres impenetrables, era la persona que
signava de les cròniques més macabres d'aquella
publicació, la reportera estrella, la dona que fumava
amb pipa, la gran Margarita Landi. Jo, en plena
innocència, no comprenia com una senyora tan
respectable com aquella que apareixia a la foto era
capaç d'escriure aquelles cròniques tan truculentes, tan
plenes de sang i fetge, de destrals i tornavisos, de
martellades i pedrades. Tot plegar m'ha vingut al
pensament llegint la magnífica crònica de la notícia. He
de reconèixer que no són records dolents, només una
part de la meua infantesa que m'ha agradat rememorar.
Com diu a la portada, Heidi descansa en pau, però des
de l'agost. Ara qui descansaran seran els parents que li
podran donar sepultura.

Emocionat estic després de l'atenta lectura de la
insuperable crònica de la presentació els càrrecs d'una
coneguda falla de la ciutat. Plorant com una
magdalena. Tota ella és un mosaic de coses boniques.
Així, sabem que a un restaurant del poble van gaudir
d'un bon sopar. És important saber que el sopar va ser
bo, notícia d'impacte. Sense cap mena de dubte, l'acte
central va ser el repartiment de bunyols a alguns
membres de la falla, ansiosos per rebre aquest gran

reconeixement a la seua impecable trajectòria fallera.
Fallers de postín, fallers amb denominació d'origen.
Molt important també el tema de la rifa, assumpte
aquest vital per a la supervivència de Benicarló com a
poble. Lo cronista ens avisa que lo dia 23 de gener,
festivitat de santa Emerenciana, han quedat al l'auditori
per tal de faltar-se al respecte els uns i els altres, i que
estaran els ànims molt exaltats. Ja lo final és
immillorable emocionalment. Jo encara tinc la pell de
gallina de recordar-ho. El cronista llança un emotius i
impactants crits amb un parell de "visques", un a les
falles en general i un altre a la seua falla. Quan anava
a entrar al facebook per tal de fer-ne amic de tots els
càrrecs, ma n'he adonat de que..... no hi havia cap nom!
Molta foto i molta densitat de gent, però de nom ni un,
amb la qual cosa jo podria deduir que l'anterior regidor
de festes és la fallera major i els dos senyors en corbata
que apareixen a la foto la dama del foc i la padrina de
l'estendard.

La resta de la revista me l'he llegida tota, i són molt
interessants les col·laboracions de San Abdón i Heras.
Insuperables. Aquestes són les coses que fan gran
aquesta petita publicació.

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

text EL LECTOR

PASTISSOS DE GLÒRIA

Ja en començo a estar fart de tanta tonteria i tanta història.
A este poble nostre estem faves. Faves com a mínim. Estic
sorprés de la immensa quantitat de benicarlandos que en
comptes de dir «ací» diuen «aquí» com si fórem de Déu sap
on. Ara la cosa va encara una mica més enllà. El passat dia
de santa Caterina vaig comprovar que hi ha qui als «pastissos
de glòria» típics d'aquesta data tan assenyalada per a les
xiquetes i dones de Benicarló els diu simplement
«merengues» o, el que és pitjor, «pastissets de santa
Catalina» com si fórem d'allà on diuen «aquí». Entre els
moniatos que parlen amb la «r» final i els butxaques que
imiten els del més al nord, qualsevol dia no sabrem ni qui
som.  

J. SOTO

DIVENDRES 04
ELS DIVENDRES DEL SETRILL 
A les 20.00 h., interessant DEBAT

sobre El futur del Setrill, entre els
socis, sòcies i fills/es de la nostra
penya. Seria bo que acudireu amb els
vostres fills i filles i així poder debatre
tot allò que puga ser interessant per al
futur de la nostra associació. Depén
de nosaltres i dels nostres, el camí
que ha de seguir el Setrill. Quants més
en participem més enriquidora serà la
sessió. Tots tenim veu, tots tenim vot!
(Activitat exclusiva per a socis i
sòcies).

En acabar, cacaus, tramussos i una
copeta per a brindar pel futur.

DISSABTE 19
EL SETRILL EN MARXA i SoPAR

DE NADAL
A les 06.00 h., sortida des del local

de la Penya de la III etapa de la
MARXA BENICARLÓ-
PENYAGoLoSA: Culla – Sant Joan
de Penyagolosa (30 km). Cal portar
menjar i aigua per a tot el
dia. Confirmar assistència per a
organitzar autobús, al tlf 629 347 302
(Carlos Escura). Col·labora: C.E.
Xiruca.

A partir de les 21.30 h., com ja és
tradicional, celebrarem el SoPAR DE
NADAL a la nostra Penya. Així que
reserveu aquest dissabte per a sopar

tots junts. La germanor, l'alegria, els
records, les ganes de xalar, els regals,
la rifa … no poden faltar per a passar
tots i totes una bona nit acomapanyats
de bons amics i amigues.

Però també serà moment de
pensar en totes aquelles persones
que malauradament no es troben en
una situació tan placentera com la
nostra. Per això volem tornar a traure
el nostre esperit solidari amb
CARITAS i les persones necessitades
i per això a l'entrada de la Penya
trobareu un cistell i una guardiola per
a col·laborar. Ho podreu fer amb
diners o aportant alguns productes
(LLET, SUCRE, oLI, CACAU EN
PoLS, PoTIToS ... o el que
considereu oportú). Si la vostra
consciència i el vostre desig us ho
permeten, CoL·LABoREU! 

Com sempre i com a final de la
vetllada tindrem música dels 60.70.80,
concurs d’acudits (amb premis) -
ANIMEU-VoS A PARTICIPAR-, lloa de
nadal, i RIFA. Si podeu i voleu aportar,
de manera altruïsta, algun obsequi per
a la rifa us estarem molt agraïts. 

Per últim, us volem recordar que
aquest sopar de Nadal és per als
SoCIS/ES, però com en altres
ocasions, està obert a tothom. Per
això, sabeu que podeu convidar a qui
considereu oportú. La penya només
convidarà (gratuïtament) al soci/sòcia i
a la seua parella més els fills que

formen part actual del seu nucli
familiar (és a dir els qui conviuen a la
mateixa casa). Per la resta de
persones s'haurà de pagar 12
€/persona.

Per a una millor organització, cal
confirmar la vostra assistència
telefonant al 610603438 (José Luis),
al 667488839 (Alfonso) o al
699053155 (Marisa) abans del
dimecres dia 16 (passat aquest dia,
les sol·licituds quedaran a expenses
de l’aforament del local -100
persones-).

DISSABTE 26
UN SETRILL DE CINE
A les 20.00 h, PRESENTACIÓ del

nou curtmetratge Ruth, escrit i dirigit
per Álex Brau (fill dels nostres socis
Paco Brau i M. Jesús Cerdá). En
acabar, picadeta nadalenca.

DIUMENGE 27
EL SETRILL CANTA AL NADAL
A les 17.00 h, sortida des de la

Penya per anar a CANTAR NADALES
amb el grup Veniu a cantar, per
diferents PESSEBRES de Benicarló. 

Ja veieu que, com sempre, el
Setrill... VAL LA PENYA. 

BON NADAL I  BON 2016.

PENYA SETRILL
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Il·luminatis
Ja la ballem. No sabem si la notícia

és interessada, una trola que s'ha
avançat als innocents, o que ací anem
de pobres. Ara resulta que el PP del
poble del costat de més al nord, diu que
els d'ací els hem pispat 200 metres de
llums de Nadal. No sabem a ciència
certa si l'afirmació del peperos és
gratuïta, o simplement que se'ls ha fos
alguna a ells. Nosaltres, que de tafanejar
ne sabem una mica, encara no les hem
trobat. De tota manera, nosaltres ja els
vam donar un arbre i no vam fer tant de
calendari. Quan d'il·luminat hi ha pel
món!

Poques glòries
La veritat és que ja en teníem ganes.

Sí, ja en teníem, després d'unes
setmanes sense fer-ho, de parlar una
mica, no massa, a vore si ens
embafarem, de dir la nostra, de la festa
de les festes més tradicionals que hi ha
sobre la terra benicarlanda, ara per ara:
les falles. I és que tenim entés la gran
commoció haguda en aquest món falleril
pel fet que el president de la junta local
fallera, el nou,... se n'ha passat a los
otros. I no parlem de la peli, tot i que
podria ser-ho, parlem d'eixos que no
canten, sacrilegi,... l'himne que ofrena
les glòries a Espanya. Clar, i això va
passar, pel que hem pogut tafanejar (no
sabeu com de complicat està això de
poder... colar-se als actes fallers en
directe), ni mes ni menys, que a les
presentacions de les Falleres Majors de
Benicarló, figura màxima de la festa, a
qui tots van a retre-li homenatge. I com
no, a l'acabar l'acte, més espanyols que

valencians (no ho diem nosaltres ho diu
la lletra de l'himne), per allò que s'ofrena,
comencen a sonar les primers notes de
la cançó que uneix a tots els valencians,
del Nord al Sud.  A vore, abans de
continuar, un incís, tornem a recordar al
respectable que les primeres estrofes de
l'himne són un solo, que no s'han de
cantar malgrat que hi ha qui, en el seu
intent de demostrar que és més valencià
que ningú, ho canta tot. Però al que
anàvem, doncs ni... ni la primera, ni la
última, el nou president de la Junta Local
Fallera només va cantar quatre frases
soltes... i pel mig! Mare meua qui
escàndol. Això seria motiu per llevar-li
totes les recompenses falleres que té?
Mereix presidir la Junta Local Falera? El
debat estava servit als corrillos que es
van formar només acabar
l'acte. Nosaltres no ens fiquem en res,
només ens hem permés ficar en boca de
la nostra secció el que per allí anava en
boca de tots.

De protocols va la cosa
Ja sabem que en este poble anem

curtets de protocols, o de figures
protocol·làries, i sobretot ara que no hi és
el nostre Mundo, l'inefable Jaime Mundo,
alcalde entre els alcaldes (que suposem
ja només exerceix de jubilat), i patiment
del Lector a la secció de la senyora
Garcia. I després d'aquest oasi, ens hem
quedat deserts i sense esma. Ara toca dir

prou d'aquest desgavell i ficar-se
seriosos en estos aspectes tan
importants que incideixen plenament en
la imatge que donem... sobretot pel que
fa a les autoritats (com Mundo ningú). I
és que mireu que en passen de coses
quan han d'anar a alguns actes com el
de dalt de l'auditori. ¿Quan d'una vegada
algú es ficarà seriós i declararà les files
dos i tres de la dreta, les de les butaques
parells de l'auditori (per dir-ne unes, no
penseu que ho fem per alguna raó
política), como a Zona Especialment
Reservada Per als Regidors? La primera
per a l'equip de govern i la segona per a
l'oposició. No pot ser que una vegada
s'assaguen ací, una altra allà, pel matí a
un lloc i per la vesprada a un altre, i
després.... després, pobres, com cagalló
per sèquia. A l'acte de les Falleres
Majors van pegar més voltes que una
trompa, sobre tot els de l'oposició. Al final
els van ficar separats de l'equip de
govern, a l'altre costat del passadissos
central, com si estigueren castigats. I no
només això, en butaques alternes,
perquè no pogueren comentar els vestits
de les xiquetes. Per què, no mos
enganyem...és a lo que van tots, no? 

Tradicions a la fresca 
Va, que sembla que s'està ficant en

alça tot el que siga recuperar algunes
tradicions valencianes (clar, després de
tanta glòria a Espanya alguna cosa ens

text LA COLLA DE TAFANERS quedarà). Ho diem pel fet que hem vist
com han adequat una zona, aplanant-la
de valent, allà dalt al costat de l'IES
Ramon Cid, per fer, creiem, una pista de
tir i arrossegament. Fins fa poc ho feien
allí a les esplanades que hi ha al costat
del col·legi de les nostres mongetes,
però per alguna raó, sembla ser,  han
decidit canviar d'aires. No sabem si la
mà divina ha tingut alguna cosa a veure
en l'arrossegament cap allà dalt però que
la pista l'han deixat ben aplanada...
només cal veure-ho a la imatge. De tota
manera, no tenim molt clar que això de
fer arrossegar sacs i més sacs, que
pesen un pico de quilos, té molt de
tradicional... almenys pels matxos que
els han d'arrossegar i que esbufeguen
de mala manera quan ho fan. Compte, ja
sabem que en aquest poble les
tradicions són molt curtes en el temps
però grans en intensitat  i van a gust del
personal que les patrocina. Nosaltres,
vore patir al pobre animal no és que siga
sant de la nostra devoció per molt que
siga tradicional. En fi, una cosa més, la
barra-caseta eixa que es veu al final és
per ficar fresquets... els animals?

De gronxadors embolcallats...
Continuant mirant cosetes del

nostre poble ens hem trobat com de
guais i ben conservats tenim els
gronxadors de les nostres places. I
així, ací us ensenyem la foto, sens
dubte, del que segurament
acompleix tots els estàndards del
que seria el mobiliari infantil per
antonomàsia. Vinga, anem per feina
i analitzem una mica el que veiem.
Què és el que destaca (a la foto
quan ho voreu serà gris i no es
notarà massa per us assegurem
que hi és, i si ho mireu a la que
sortirà a internet, ho podreu vore
perfectament), a primera vista? El
rovell! Si senyors, i no precisament
de l'ou. Les cadenes amb els seus
cargols rovellats... juntament amb
les barretes blanques que aguanten
el seient. I el seient, ben gastadet i
raspós perquè els més menuts es deixen
el culet ben allisat o els pantalons o les
faldilles estripades. Ara, us heu fixat en el
detall de la seguretat extrema, amb el
poliestirè expandit embolcallant les
barretes de ferro i enganxat amb brides
de plàstic? Això sí, només un, atés que
l'altre ja havia caigut... igual que les

brides. Sembla que la cosa no dóna per
a més. No sabem qui s'encarrega del
manteniment dels parcs infantils... però
tal volta s'ho hauria de fer mirar una
mica. I si no té pressupost, només cal
que ens envie una carta ací i intentarem
fer una col·lecta o li traurem els color a
qui calga perquè el fique. Està clar que
tot no s'apanya en un dia, però s'han de

vore maneres de canvi!

Amb jardins de formigó
Va, continuem amb les

nostres places i jardins i
veurem com funciona la
cosa. Amb molta imaginació,
a falta de pressupost, hem
vist poliestirè i brides, i ací,...
ací simplement ho deixem
estar quan l'arrel de l'arbre
fa saltar una de les voreres
que l'envolta, al costat del
parc amb gronxadors. Si el
de dalt ja ens semblava
lamentable, què ne podríem
dir dels blocs de formigó
alçats que són un perill per
tothom? Certament, no
acabem d'entendre aquesta
manera de mantenir les
coses que tenim en aquest
poble. Ací sempre hem
d'espera a que algú s'obri el
cap... per actuar. No tenim
solució.

ve de la p gina anterior
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vam donar un arbre i no vam fer tant de
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La veritat és que ja en teníem ganes.
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no, a l'acabar l'acte, més espanyols que

valencians (no ho diem nosaltres ho diu
la lletra de l'himne), per allò que s'ofrena,
comencen a sonar les primers notes de
la cançó que uneix a tots els valencians,
del Nord al Sud.  A vore, abans de
continuar, un incís, tornem a recordar al
respectable que les primeres estrofes de
l'himne són un solo, que no s'han de
cantar malgrat que hi ha qui, en el seu
intent de demostrar que és més valencià
que ningú, ho canta tot. Però al que
anàvem, doncs ni... ni la primera, ni la
última, el nou president de la Junta Local
Fallera només va cantar quatre frases
soltes... i pel mig! Mare meua qui
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Mereix presidir la Junta Local Falera? El
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van formar només acabar
l'acte. Nosaltres no ens fiquem en res,
només ens hem permés ficar en boca de
la nostra secció el que per allí anava en
boca de tots.

De protocols va la cosa
Ja sabem que en este poble anem

curtets de protocols, o de figures
protocol·làries, i sobretot ara que no hi és
el nostre Mundo, l'inefable Jaime Mundo,
alcalde entre els alcaldes (que suposem
ja només exerceix de jubilat), i patiment
del Lector a la secció de la senyora
Garcia. I després d'aquest oasi, ens hem
quedat deserts i sense esma. Ara toca dir

prou d'aquest desgavell i ficar-se
seriosos en estos aspectes tan
importants que incideixen plenament en
la imatge que donem... sobretot pel que
fa a les autoritats (com Mundo ningú). I
és que mireu que en passen de coses
quan han d'anar a alguns actes com el
de dalt de l'auditori. ¿Quan d'una vegada
algú es ficarà seriós i declararà les files
dos i tres de la dreta, les de les butaques
parells de l'auditori (per dir-ne unes, no
penseu que ho fem per alguna raó
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l'oposició. No pot ser que una vegada
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després.... després, pobres, com cagalló
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perquè no pogueren comentar els vestits
de les xiquetes. Per què, no mos
enganyem...és a lo que van tots, no? 
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Va, que sembla que s'està ficant en

alça tot el que siga recuperar algunes
tradicions valencianes (clar, després de
tanta glòria a Espanya alguna cosa ens
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com han adequat una zona, aplanant-la
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però per alguna raó, sembla ser,  han
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en l'arrossegament cap allà dalt però que
la pista l'han deixat ben aplanada...
només cal veure-ho a la imatge. De tota
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siga tradicional. En fi, una cosa més, la
barra-caseta eixa que es veu al final és
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i analitzem una mica el que veiem.
Què és el que destaca (a la foto
quan ho voreu serà gris i no es
notarà massa per us assegurem
que hi és, i si ho mireu a la que
sortirà a internet, ho podreu vore
perfectament), a primera vista? El
rovell! Si senyors, i no precisament
de l'ou. Les cadenes amb els seus
cargols rovellats... juntament amb
les barretes blanques que aguanten
el seient. I el seient, ben gastadet i
raspós perquè els més menuts es deixen
el culet ben allisat o els pantalons o les
faldilles estripades. Ara, us heu fixat en el
detall de la seguretat extrema, amb el
poliestirè expandit embolcallant les
barretes de ferro i enganxat amb brides
de plàstic? Això sí, només un, atés que
l'altre ja havia caigut... igual que les

brides. Sembla que la cosa no dóna per
a més. No sabem qui s'encarrega del
manteniment dels parcs infantils... però
tal volta s'ho hauria de fer mirar una
mica. I si no té pressupost, només cal
que ens envie una carta ací i intentarem
fer una col·lecta o li traurem els color a
qui calga perquè el fique. Està clar que
tot no s'apanya en un dia, però s'han de

vore maneres de canvi!

Amb jardins de formigó
Va, continuem amb les

nostres places i jardins i
veurem com funciona la
cosa. Amb molta imaginació,
a falta de pressupost, hem
vist poliestirè i brides, i ací,...
ací simplement ho deixem
estar quan l'arrel de l'arbre
fa saltar una de les voreres
que l'envolta, al costat del
parc amb gronxadors. Si el
de dalt ja ens semblava
lamentable, què ne podríem
dir dels blocs de formigó
alçats que són un perill per
tothom? Certament, no
acabem d'entendre aquesta
manera de mantenir les
coses que tenim en aquest
poble. Ací sempre hem
d'espera a que algú s'obri el
cap... per actuar. No tenim
solució.

ve de la p gina anterior
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Vaja! El número mil deu. Això recorda aquella famosa
plaga que va assolar les vinyes del terme municipal i va
fer desaparèixer la principal font de riquesa del nostre
poble i, una vegada posats, el nostre famós vi carlón.
Però no aniré per aquest camí, que no n'entenc
d'aquestes coses i potser posaré la pota dient alguna
barbaritat. Mil deu números, qui ho haguera dit! Però
ací els tenim.

Aquesta setmana la lectura de la notícia de portada
m'ha portat un bon grapat d'anys enrere. He recordat el
meu iaio, assegut a la seua butaca d'orelles, la boina
posada i aquella olor a loció d'afaitar llegint El Caso.
També he recordat el rellotge de paret, amb el seu
pèndol fent sonar les hores i les mitges, i el meu iaio
donant-li corda amb una clau amb grans orelles. He
pogut rememorar l'olor del paper que emetia aquell
popular setmanari, amb la seua capçalera, un rectangle
roig i les lletres blanques dins d'ell. Recordo els munts
d'exemplars apilats a la part de baix de la tauleta de la
tele en blanc i negre. De vegades, jo els fullejava. Així
vaig conèixer el més sanguinaris delinqüents de
l'època, i observava les seues cares amb cert respecte
i temor, buscant en aquells rostres tan seriosos algun
indici de la seua maldat. Eren fotos en blanc i negre,
amb poca qualitat però que m'acostaven a aquella
Espanya negra que tan bé retratava aquella publicació.
Però allò que més em cridava l'atenció, per damunt
d'aquells rostres impenetrables, era la persona que
signava de les cròniques més macabres d'aquella
publicació, la reportera estrella, la dona que fumava
amb pipa, la gran Margarita Landi. Jo, en plena
innocència, no comprenia com una senyora tan
respectable com aquella que apareixia a la foto era
capaç d'escriure aquelles cròniques tan truculentes, tan
plenes de sang i fetge, de destrals i tornavisos, de
martellades i pedrades. Tot plegar m'ha vingut al
pensament llegint la magnífica crònica de la notícia. He
de reconèixer que no són records dolents, només una
part de la meua infantesa que m'ha agradat rememorar.
Com diu a la portada, Heidi descansa en pau, però des
de l'agost. Ara qui descansaran seran els parents que li
podran donar sepultura.

Emocionat estic després de l'atenta lectura de la
insuperable crònica de la presentació els càrrecs d'una
coneguda falla de la ciutat. Plorant com una
magdalena. Tota ella és un mosaic de coses boniques.
Així, sabem que a un restaurant del poble van gaudir
d'un bon sopar. És important saber que el sopar va ser
bo, notícia d'impacte. Sense cap mena de dubte, l'acte
central va ser el repartiment de bunyols a alguns
membres de la falla, ansiosos per rebre aquest gran

reconeixement a la seua impecable trajectòria fallera.
Fallers de postín, fallers amb denominació d'origen.
Molt important també el tema de la rifa, assumpte
aquest vital per a la supervivència de Benicarló com a
poble. Lo cronista ens avisa que lo dia 23 de gener,
festivitat de santa Emerenciana, han quedat al l'auditori
per tal de faltar-se al respecte els uns i els altres, i que
estaran els ànims molt exaltats. Ja lo final és
immillorable emocionalment. Jo encara tinc la pell de
gallina de recordar-ho. El cronista llança un emotius i
impactants crits amb un parell de "visques", un a les
falles en general i un altre a la seua falla. Quan anava
a entrar al facebook per tal de fer-ne amic de tots els
càrrecs, ma n'he adonat de que..... no hi havia cap nom!
Molta foto i molta densitat de gent, però de nom ni un,
amb la qual cosa jo podria deduir que l'anterior regidor
de festes és la fallera major i els dos senyors en corbata
que apareixen a la foto la dama del foc i la padrina de
l'estendard.

La resta de la revista me l'he llegida tota, i són molt
interessants les col·laboracions de San Abdón i Heras.
Insuperables. Aquestes són les coses que fan gran
aquesta petita publicació.

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

text EL LECTOR

PASTISSOS DE GLÒRIA

Ja en començo a estar fart de tanta tonteria i tanta història.
A este poble nostre estem faves. Faves com a mínim. Estic
sorprés de la immensa quantitat de benicarlandos que en
comptes de dir «ací» diuen «aquí» com si fórem de Déu sap
on. Ara la cosa va encara una mica més enllà. El passat dia
de santa Caterina vaig comprovar que hi ha qui als «pastissos
de glòria» típics d'aquesta data tan assenyalada per a les
xiquetes i dones de Benicarló els diu simplement
«merengues» o, el que és pitjor, «pastissets de santa
Catalina» com si fórem d'allà on diuen «aquí». Entre els
moniatos que parlen amb la «r» final i els butxaques que
imiten els del més al nord, qualsevol dia no sabrem ni qui
som.  

J. SOTO

DIVENDRES 04
ELS DIVENDRES DEL SETRILL 
A les 20.00 h., interessant DEBAT

sobre El futur del Setrill, entre els
socis, sòcies i fills/es de la nostra
penya. Seria bo que acudireu amb els
vostres fills i filles i així poder debatre
tot allò que puga ser interessant per al
futur de la nostra associació. Depén
de nosaltres i dels nostres, el camí
que ha de seguir el Setrill. Quants més
en participem més enriquidora serà la
sessió. Tots tenim veu, tots tenim vot!
(Activitat exclusiva per a socis i
sòcies).

En acabar, cacaus, tramussos i una
copeta per a brindar pel futur.

DISSABTE 19
EL SETRILL EN MARXA i SoPAR

DE NADAL
A les 06.00 h., sortida des del local

de la Penya de la III etapa de la
MARXA BENICARLÓ-
PENYAGoLoSA: Culla – Sant Joan
de Penyagolosa (30 km). Cal portar
menjar i aigua per a tot el
dia. Confirmar assistència per a
organitzar autobús, al tlf 629 347 302
(Carlos Escura). Col·labora: C.E.
Xiruca.

A partir de les 21.30 h., com ja és
tradicional, celebrarem el SoPAR DE
NADAL a la nostra Penya. Així que
reserveu aquest dissabte per a sopar

tots junts. La germanor, l'alegria, els
records, les ganes de xalar, els regals,
la rifa … no poden faltar per a passar
tots i totes una bona nit acomapanyats
de bons amics i amigues.

Però també serà moment de
pensar en totes aquelles persones
que malauradament no es troben en
una situació tan placentera com la
nostra. Per això volem tornar a traure
el nostre esperit solidari amb
CARITAS i les persones necessitades
i per això a l'entrada de la Penya
trobareu un cistell i una guardiola per
a col·laborar. Ho podreu fer amb
diners o aportant alguns productes
(LLET, SUCRE, oLI, CACAU EN
PoLS, PoTIToS ... o el que
considereu oportú). Si la vostra
consciència i el vostre desig us ho
permeten, CoL·LABoREU! 

Com sempre i com a final de la
vetllada tindrem música dels 60.70.80,
concurs d’acudits (amb premis) -
ANIMEU-VoS A PARTICIPAR-, lloa de
nadal, i RIFA. Si podeu i voleu aportar,
de manera altruïsta, algun obsequi per
a la rifa us estarem molt agraïts. 

Per últim, us volem recordar que
aquest sopar de Nadal és per als
SoCIS/ES, però com en altres
ocasions, està obert a tothom. Per
això, sabeu que podeu convidar a qui
considereu oportú. La penya només
convidarà (gratuïtament) al soci/sòcia i
a la seua parella més els fills que

formen part actual del seu nucli
familiar (és a dir els qui conviuen a la
mateixa casa). Per la resta de
persones s'haurà de pagar 12
€/persona.

Per a una millor organització, cal
confirmar la vostra assistència
telefonant al 610603438 (José Luis),
al 667488839 (Alfonso) o al
699053155 (Marisa) abans del
dimecres dia 16 (passat aquest dia,
les sol·licituds quedaran a expenses
de l’aforament del local -100
persones-).

DISSABTE 26
UN SETRILL DE CINE
A les 20.00 h, PRESENTACIÓ del

nou curtmetratge Ruth, escrit i dirigit
per Álex Brau (fill dels nostres socis
Paco Brau i M. Jesús Cerdá). En
acabar, picadeta nadalenca.

DIUMENGE 27
EL SETRILL CANTA AL NADAL
A les 17.00 h, sortida des de la

Penya per anar a CANTAR NADALES
amb el grup Veniu a cantar, per
diferents PESSEBRES de Benicarló. 

Ja veieu que, com sempre, el
Setrill... VAL LA PENYA. 

BON NADAL I  BON 2016.

PENYA SETRILL
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El cantautor Feliu Ventura
ha debutat recentment com a
novel·lista amb la novel·la Com
un record d’infantesa (Sembra
llibres). Un homenatge a Ovidi
Montllor, però també un intent
de recuperar la memòria
històrica, tant al País Valencià
com a Xile, els dos espais on
es desenvolupa la trama. Sobre
aquesta obra hem mantingut
amb ell la següent conversa.

¿Per què tries Ovidi Montllor
per encapçalar amb versos de
les seues cançons cada capítol
de la novel·la?

Ha estat una manera d’estructurar el llibre i evocar
totes les cançons que il·lustren els capítols

La ignorància del passat històric de les seues
famílies que tenen Violeta i Víctor ¿seria un símbol
del desconeixement del passat recent que té una part
majoritària de la joventut del nostre país?

Podria ser, de fet són històries robades, amagades. El
seu desconeixement del passat no ve del no voler saber
sinó del no poder saber.

¿Quina importància ha tingut en el naixement de la
novel·la el documental que vas fer el 2012, La
memòria de la música?

Molta, és la tesi principal que hi ha l’intangible com a
eina simbòlica per a recuperar la memòria, les cançons,
per exemple.

Em crida l’atenció el que diu Max al principi de la
novel·la: “ Ja és hora que passen pàgina. Si no ho
fan, no avançarem mai.”. Casualment en un article
publicat a la revista Saó, sobre la memòria històrica,
l’autor Marc Baldó, reprodueix unes paraules d’un
jove dirigent del PP, Pablo Casado, en la mateixa línia:
“los de izquierdas...son unos carcas, están todo el
día con  la guerra del abuelo, con la fosa de no sé
quién, con la memoria histórica.” ¿Hi ha molts
paral·lelismes entre la societat xilena i la nostra?

Jo crec que sí, compartim un dolor provinent de la
violència política de la dreta cap a l’esquerra

Víctor quan sap la vertadera història del seu avi, al

començament s’indigna, però després el compren:
“al cap i  a la fi, m’havia volgut protegir del tot el que
ell havia patit.” ¿S’han servit els poders d’aquest
sofriment que van passar el qui van viure la Guerra
Civil i la postguerra per a ocultar la memòria del
passat?

Crec que sí, els lleis de punt final i el fet que no
tinguem funcionant unes lleis de memòria històrica, no
podem parlar de reparació i no podem parlar de la
transició com a una reconciliació.

La novel·la està il·lustrada amb cançons no només
d’Ovidi, sinó també de Víctor Jara, Violeta Parra.
Antonio Vega, Obrint Pas...¿Són les cançons una
manera de preservar la memòria històrica? 

Evidentment sí, són capsules de memòria que ens
recuperen la vida quotidiana de molta gent.

Anit al programa “Savis” del Canal 33
s’entrevistava la fotògrafa Colita, que va retratar
molts dels cantants de la Nova Cançó. Es queixava de
que no s’havia valorat prou la feina dels cantants de
la Nova Cançó, que era un deute pendent de la
democràcia. ¿Per què creus que ha passat això?

Amb la Nova Cançó i amb la Cançó posterior. No hi ha
un deute pendent, hi ha un dany provocat des de les
institucions que, paradoxalment, van ser possibles per la
força mobilitzadora de la cançó. En altres països de
tradició amb la cançó com Itàlia, França, etc... això no ha
passat.

ENTREVISTA A FELIU VENTURA

text JOSEP MANUEL SAN ABD NRosa Rillo i Noa Pegueroles van ser dissabte
oficialment proclamades Falleres Majors de Benicarló. 

La ciutat va viure una jornada plena d'emocions, que
començava al matí amb la proclamació de Noa. L'acte es va
celebrar en l'Auditori Municipal Pedro Mercader i va reunir als
màxims representants fallers de les 13 comissions de la ciutat.
Fede Guimerá es va estrenar com President de l'organisme
rector de les falles benicarlandas, mentre que la Fallera Major
Infantil del 2013, Sheila Vicente García, exercia de
mantenedora. A la tarda era el torn de Rosa Rillo, qui també
rebia la banda que l'acredita en el càrrec de mans de
l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles. En este cas, el
mantenedor de l'acte va ser el director de teatre Josi
Ganzenmüller.

ROSA I NOA, FALLERS MAJORS DE BENICARLÓ

text i fotos NAT LIA SANZ

La taxadora Tinsa estima en 53.947 habitatges
acabades des de 2008 i que estan sense ocupar a la
Comunitat Valenciana. 

L'estudi de la signatura Radiografia de l'estoc d'habitatge
2015 torna a apuntar a la costa de la província de Castelló
com una de les zones que més estoc posseeix, encara que
més pel pes sobre el construït en els últims que pel nombre
d'habitatges buits. "És la franja costanera amb major
concentració d'estoc respecte al parc construït des de 2008:
un 38%", recalca. Tinsa apunta que la costa al nord de la
capital concentra els pitjors resultats "destacant negativament
Peníscola amb més de la meitat dels habitatges nous
desocupades, i Benicarló, amb entre un 40% i un 50% del seu
parc de nova construcció sense cap tipus d'ús". Així,
considera que hi ha 12.092 cases noves buides en aqueixa
província, el 36,1% de les quals s'han conclòs des de 2008 a
Castelló. Només Almería i Cuenca superen en aqueix
percentatge a la província en el seu conjunt, que a més és
destacada en l'estudi. En València apunta aqueix excés
d'estoc entre Cullera i Gandía, mentre que a Alacant és
Torrevella on més es concentra, curiosament un dels
municipis amb més visats d'habitatge d'Espanya enguany.

TINSA XIFRA EN 54.000 LES CASES NOVES BUIDES AL PAÍS

text i fotos NAT LIA SANZ
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Molta emoció la que es va viure en la tercera edició del
torneig aniversari del Pádel Indoor Benicarló. La cita va
reunir els millors jugadors de la zona, la qual cosa es va
traduir en uns creuaments altament competitius que van
portar a la victòria de Sergio Bursa i Tonet Sans.

Els catalans Tonet Sans i Sergio Bursa van ser els
guanyadors de la tercera edició del torneig aniversari Pádel
Indoor Benicarló, després d'imposar-se a Iván García i Joel
Climent.

En segona categoria, es van imposar Iván Ayza i Ángel
Dosda, al duo vinarossenc Víctor Alonso i Marc Quixal; mentre
que en la segona de consolació, la victòria va ser per a Edgar
Bou i José Luis Bort, que van derrotar a Néstor i Javi.

En tercera categoria masculina, el triomf va ser para Jorge
Kloss i Iván Milián que van guanyar a Rubén Flos i Raúl Díaz,
mentre que la consolació va ser per a Marcos Domenech i
Juan Campos, després d'imposar-se a Juanjo Melet i Rubén
Món.

Pel que fa a la competició femenina, el podi va ser per a
Noé Gil i Ester Puntes, que es van imposar a Noelia Ruiz i
Tamara Cano. En segona femenina, les campiones van ser
Irina Muntanyés i Bàrbara Pac, que es van imposar a Montse
López i Patricia Gilabert. En la segona femenina de consolació
Verónica Planes i Silvia Guillem es van imposar a Laura
Molina i María Vizcarro.

text i foto VICENT FERRER

Sergio Bursa i Tonet Sans guanyadors del torneig aniversari Pàdel Indoor Benicarló

L'associació veïnal Riu, Surrach i Aiguaoliva de
Benicarló presentarà una querella contra l'ajuntament
perquè la zona torne a ser catalogada com ciutat jardí
semi intensiva. 

La figura urbanística és equiparable a la de zona
urbanitzable i estava contemplada en el Pla General
d'ordenació Urbana, aprovat en 1965 i que va estar en vigor
fins al 86. En aqueixa data la zona va tornar a ser considerada
com rústica. Ara s'està treballant en la revisió del PGoU, en la
qual es demana la consideració de la zona com residencial,
però els veïns estan alarmats per l'aparició del Decret de l’11
de novembre de la conselleria d'Habitatge, pel qual s'inicia el
Pla d'Acció Territorial, amb una sèrie de canvis que els veïns

no estan disposats a consentir. “És una injustícia que no ens
tinguen en compte, portem 14 anys lluitant en aquesta
associació”, va lamentar Manolo Roca, president de l'entitat
veïnal. “Del 65 al 86 allò va ser considerat com ciutat jardí semi
intensiva i volem que allò torne, tenim tots els papers que ho
demostren”, va assegurar Roca. Els serveis jurídics de l'entitat
han valorat entre 60 i cent milions d'euros la pèrdua
econòmica que suposa “passar-nos de ciutat jardí semi
intensiva a rústics altra vegada. Això no és legal. Volem que
els jutges ens donen la raó ja que ens estan bloquejant tot per
part dels polítics”. Roca va sostenir que aqueixa indemnització
permetrà als veïns “rescabalar-se de totes les barbaritats que
estan fent contra els veïns de la costa nord”. El president de
l'entitat ha demanat “que es respecte la voluntat del que es va
aprovar en l'ajuntament. Volem la racionalitat i que
l'ajuntament ens escolte, per a fer una zona residencial de
qualitat”.

VEÏNS DE BENICARLÓ DENUNCIEN L'AJUNTAMENT 
PEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

text NAT LIA SANZ 

foto VICENT FERRER

El diumenge al migdia, a la pista 2 del Pavelló Poliesportiu,
es va disputar el partit corresponent a la Primera Divisió
Autonòmica Femenina, entre el Baix Maestrat Benicarló i

l'Énguera, que va finalitzar amb victòria de les jugadores
benicarlandas per 13-11. Va ser un partit on a l'inici les
valencianes van imposar la seua experiència, però que
després del descans es va decantar per a les jugadores que
entrena Juanfran.

text i foto VICENT FERRER

L'equip femení del Handbol Benicarló s'imposà a l'Enguera
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LOCAL ESPORTS

Xaro Miralles, alcaldessa de  Benicarló, te previst que a
mitjans del mes se celebre el ple que aprovarà el nou
pressupost municipal. Miralles va avançar que “estem
acabant de tancar els comptes del pròxim any, que estaran
llastrades per deutes de l'anterior legislatura”. 

Malgrat això, va anunciar que “podrem ampliar la despesa
social i mantenir les subvencions a les entitats del municipi, a
més de fer alguna menuda inversió”. Miralles considera que
“fins al 2017 no podrem fer les polítiques que teníem previstes”
donat els condicionaments econòmics amb els quals s'ha
trobat l'actual equip de govern. Cal recordar que ja en el mes
de juliol, l'alcaldessa denunciava l'estat en el qual havien
trobat els comptes municipals. En aquella data, el deute del
consistori ascendia a 1,3 milions d'euros en pagaments
pendents. Factures sense consignació pressupostària i el
deute corresponent al pagament de la modificació del
contracte d'escombraries, suposaven el gruix del deute.
Només aquesta última ascendia a 334.000 euros, atès que
l'empresa concessionària de recollida d'escombraries
reclamava la quota per una revisió de preus que no ha estat
satisfeta. Un altre dels apartats importants del deute
corresponia als 510.000 euros procedents d'una sanció
imposada els anys 2013 i 2014 per la Conselleria de Medi
ambient per no tenir en marxa la EDAR (Estació Depuradora
d'Aigües Residuals). No obstant això, les gestions realitzades
davant l'administració autonòmica han facilitat la resolució
d'aquest deute a favor de l'ajuntament.

PRESSUPOST LLASTRAT PELS DEUTES 

text NAT LIA SANZ

El passat cap de setmana es va disputar a Benicarló la
I Run & Bike Basiliscus, en la qual van prendre l'eixida 209
atletes que van tenir tres opcions: disputar només el Trail
de 13 quilòmetres; o sumar 25 quilòmetres amb bicicleta
de muntanya, o el que és igual un duatló, podent fer-ho
individualment o en equip. L'eixida i meta va estar
instal·lada al costat de l'Ermita de Sant Gregori i la
magnífica méteo va fer que hagueren molts espectadors
animant als participants.

A les 09,30 hores es donava l'eixida per a tots els
participants, en les categories: sènior, sub-23, veterans A i B,
per a realitzar el recorregut a peu per l'interior del terme
municipal, en un circuit amb pujades i baixades, passant per
punts coneguts com la Basseta del Bovalar, la qual cosa va
ser suficient perquè es realitzara una primera selecció entre
els participants. El benicarlando Txiki de la Fuente, coneixedor
del circuit va ser el primer a arribar al box, on estaven
aparcades les bicicletes, però després va ser superat per
altres participants més adaptats a la BTT. Esrecórrer 25
quilòmetres, per la qual cosa van realitzar dues voltes al
circuit. El seu company d'equip, Daniel Esbrí, recentment 3r en
el Campionat d'Espanya, va acabar la carrera organitzada pel
seu club. Entre els participants el regidor d'Esports, Carlos
Flos, que sols va realitzar la carrera a peu, o els veterans
Jesús Flores i Pepe London que sempre estan preparats per
córrer. Al final es van lliurar trofeus als primers classificats en
cada categoria, tot açò en un matí primaveral, que van agrair
tots, participants i espectadors.

Classificacions:

Sèniors:
1.    Daniel Esbrí, 1,53,33
2.    Diego Aguilar, 1.53.53
3.    Juan Francisco Catalá, 1.56.58

Sènior femení:
1.    Geni Batiste, 3.19.49

Sub-23:
1.    Aleix Rodríguez, 2.11.31

Veterans A:
1.    José María Lluis, 2.02.01

Veterans B:
1.    José Policarpo, 2.25.27

Veteranes:
1.    Marta Hernández, 3.19.49

text i foto VICENT FERRER

Dos-cents participants en el I Run & Bike Basiliscus Benicarló 
que va guanyar Daniel Esbrí 

Benicarló no obrirà el gos park, “mentre no estiga tot
legal”. 

Així ho ha assegurat l'alcaldessa del municipi, Xaro
Miralles, després de les protestes rebudes per alguns dels
usuaris de la instal·lació. El parc es va instal·lar a final de la
passada legislatura en un ras de la població, barrat amb una
tanca. Miralles ha explicat que “el regidor d'urbanisme va
decidir netejar un solar molt brut i posar un gos park. Ho va
netejar amb diners públics, encara que és privat. A més es va
fer el gos park sense que es donara part al tècnic de medi
ambient ni el servei de neteja perquè es netejara de manera
periòdica”. Aquesta situació irregular es va descobrir en el mes
de juny, quan l'alcaldessa va prendre possessió del seu càrrec
i va trobar “moltes queixes dels veïns perquè allò estava brut
ja que ningú ho netejava”. A més, en el consistori no existeix
cap document que acredite que al propietari se li ha llogat el
solar “perquè s'utilitze com gos park”. A aquesta situació es
van unir les reclamacions dels veïns, que va arreplegar la
Policia Local “perquè els molesta la instal·lació. Vist el vist, es
decideix tancar-lo”. Ara, per a reobrir-lo el consistori “ens hem
de posar en contacte amb els propietaris del solar per a fer un

contracte de lloguer”. L'alcaldessa va reclamar, no obstant
això, que “abans l'ajuntament ha de cobrar el que ha gastat en
la neteja del solar”, una despesa que havia de cobrir el
propietari, tal com l’obliguen les ordenances municipals.
Paral·lelament a aquestes gestions, l'equip de govern està
cercant altres solars en diferents punts de la població per a
situar instal·lacions d'aquest tipus, que permeten una gestió
higiènica dels residus que provoquen els cans.

Benicarló no obrirà el gos park, “mentre no estiga tot legal”

text NAT LIA SANZ
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comerços. Al voltant d'aquest mercat
s'organitzaran xocolatades, tallers per a
xiquets, inflables, etc. A més, els
establiments de Benicentro, les
botigues de la zona centre o la Unió de
Comerços posaran en marxa diverses
campanyes promocionals amb sorteig
de cistelles i vals de compra.

Una de les novetats d'enguany serà
la celebració del primer Cap d'Any
Infantil, que tindrà lloc durant el matí del
dia 31 de desembre i que inclourà la
representació de l'espectacle Les dotze
van tocant i, com no podia ser d'una
altra manera, els 12 tocs de campanes.

NADAL CULTURAL EN FAMÍLIA

La Regidoria de Cultura continua apostant pel Cicle de
Teatre Familiar, que enguany compleix 16 anys amb més de
80 espectacles programats. Un dels grans atractius d'aquest
cicle serà la representació de l'espectacle Da Capo, de la
companyia Vol Ras, que es retira després de 35 anys als
escenaris convertida en un referent del teatre gestual i amb
més d'un milió d'espectadors d'arreu del món que han vist
els seus espectacles.

Les entrades per a tots els espectacles s'hauran de
comprar a la taquilla de l'Auditori, amb un donatiu de dos
euros, una hora abans de cada representació (en el cas de
Vol Ras, les entrades tindran un preu de cinc euros). Els
muntatges per als més menuts (de 0 a 5 anys) tindran lloc al
Mucbe.

La quota esportiva de tota aquesta programació la
posarà, un any més, XXXVI Sant Silvestre de Benicarló, amb
el clàssic recorregut pels carrers principals de Benicarló i
amb sortida i arribada a la plaça de Sant Bartomeu.

Els programes es repartiran divendres a tots els centres
educatius de Benicarló i es podran trobar també a
l'Ajuntament i a la Tourist Info.

NADAL EN VALENCIÀ

L'Agència de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de
Benicarló, Aviva Benicarló, ha presentat la campanya «El
Nadal, en valencià», una iniciativa per a reivindicar l'ús del
valencià en totes les accions que implica el Nadal, des de
felicitar l'any nou o cantar nadales fins a escriure la carta als
Reis o elaborar els menjars típics. La regidora de
Normalització Lingüística, Marta Escudero, ha assegurat
que «la campanya pretén oferir recursos a tota la ciutadania,
no només als més menuts, perquè puguen viure el Nadal
plenament en valencià». Escudero ha recordat que «en una
societat globalitzada com la que vivim, correm el perill
d'oblidar algunes tradicions i festes, i això afecta
especialment el valencià. Per això, volem prestar una

especial atenció al vocabulari, a les cançons, a les receptes,
als regals... per tal de mantindre vius els costums i que no
caiguen en l'oblit».

Els recursos que ofereix la campanya es dividiran en sis
accions típiques del Nadal. L’apartat Cantar: s'ofereix un
recull de Nadales al canal municipal de You Tube, amb un
ampli repertori de cançons tradicionals a càrrec de referents
de la música en valencià com Al Tall, Dani Miquel o Paco
Muñoz. A més, Aviva Benicarló ha recuperat i editat una
nadala típica de Benicarló, Toca Pasqual. A Celebrar, es
difondrà el lèxic nadalenc amb vocabulari relacionat amb les
diferents celebracions: Nadal, Cap d'Any, Reis, menjar, dels
ornaments, etc. Respecte a Escriure,  Aviva repartirà 3.500
exemplars de la Carta als Reis entre les escoles i guarderies
de Benicarló i ofereix, des del web municipal, l'enllaç per a
poder-la descarregar. A més, les cartes estaran a disposició
de la ciutadania en les dependències municipals. Felicitar
enllaça amb la plataforma de postals interactives creada per
la unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de
València. Pel que fa al Menjar: s'han recollit 5 receptes
típiques de Nadal (2 plats principals i 3 postres), amb el
corresponent vocabulari. Tanca les accions l’apartat Jugar,
on  s'ha recuperat el catàleg dissenyat per Aviva, amb jocs
de taula, multimèdia, pàgines web amb propostes
didàctiques i tot tipus de regals.

«Amb tot això -ha dit la regidora de Normalització
Lingüística-, el que volem és donar exemple, com a
administració pública que som, de l'ús del valencià dins de
l'Ajuntament però també volem avançar en la promoció de
campanyes per a la ciutadania amb l'objectiu de normalitzar
l'ús social de la llengua». Escudero ha volgut recordar que la
campanya s'emmarca en el 32 aniversari Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià, que es va commemorar el
passat 23 de novembre, i que l'Ajuntament té aprovat, des
del 1992, un reglament de normalització lingüística que
reconeix l'ús preferent del valencià. «En alguns àmbits -ha
reconegut la regidora- ha millorat l'ús del valencià però en
altres àmbits s'ha mantingut o fins i tot s'ha reduït. I des de
l'administració pública hem de posar en marxa els
mecanismes adequats per a consolidar el valencià com a
llengua d'ús en tots els àmbits».

ve de la pàgina anterior

El passat 25 de
novembre el CNB va
realitzar la seua
Assemblea Anual de
socis amb diversos
punts a l'ordre del dia
on destacava,

sobretot, el punt sisé "Greuges econòmics i esportius
contra el CNB que poden portar a la seua desaparició.
Mesures urgents a adoptar".

L'assemblea va discórrer amb tota normalitat fins que
es va ficar damunt la taula la Memòria Econòmica, on el
CLUB va explicar el que està pagant "d'aigua", per  l'ús
de la instal·lació publica de la piscina municipal, que
arribava vora els 40.000 euros anuals (uns 7 milions de
les antigues pessetes). Aquest punt va encendre el
ànims dels presents per la sorpresa que va representar
saber -ne aquesta gran despesa.

I així es va arribar al punt sise, abans indicat, on amb
molt de detall  es van anar exposant  i desgranant, de
manera clara i contundent,  fins a 11 punts de greuges
econòmics i esportius que el CNB està sofrint any rere any
fins arribar a la situació actual on, si no es prenen mesures
radicals, podrien abocar-lo a desaparèixer.

En primer lloc va desmuntar l'afirmació d'este govern, i
dels anteriors, que indicaven que a Benicarló cap club
esportiu pagava per l'ús de les instal·lacions públiques
municipals. Van dir que no és veritat. El CNB és l'únic
club esportiu que paga per l'ús d'una instal·lació
municipal, tal com diu la seua memòria, econòmica quasi
40.000 euros anuals. Va continuar amb el fet que
segurament és l'únic Club Esportiu benicarlando que té a
tots els seu treballadors donats d'alta a la Segureta Social
i a la Hisenda pública, cosa que encara el perjudica més.
També, contràriament a tota la resta de clubs esportius de
Benicarló, no té els mateixos drets pel que fa a l'ús
d'una instal·lació pública com és la Piscina Municipal,
amb limitacions de carrers i competicions (alguna

vegada se li ha dit a algun equip benicarlando que
només podrà jugar, per ficar només un exemple, 6
partits de la seu lliga... si en té 12? És clar que no! Al
CNB, sí.

Tot i que puga semblar increïble, el CNB té també
limitat l'accés a les grades dels pares, familiars i seguidors,
en les competicions, per deficiències de seguretat de la
instal·lació que s'arrosseguen des de l'obertura de la
piscina al no disposar de les sortides d'emergència en
condicions òptimes (d'un aforament de més de 300
persones, en condicions normals, ara només es pot
arribar a 166. I cap govern municipal ha fet res per
voler solucionar-ho).

De manera injusta, fins i tot, s'ha insinuat que el CNB li
fa competència deslleial a la mateixa piscina municipal
(com que el CNB no paga ni res!). El CNB porta ensenyant
als seus xiquets en totes les categories i franges d'edat,
fins i tot anant a entrenar a ciutats veïnes quan ací encara
ni la teníem (a més la piscina va ser una reivindicació del
CNB).

I per tancar tot aquest seguit de greuges, el que ha
aconseguit vesar el got de la paciència del Club i dels seus
socis ha estat el fet que se'ns presentés, sobtadament, un
conveni que volíen que firmàrem, pel qual dels 40.000
euros anuals que ara paguem passaríem als 100.000
euros. Simplement de bojos.

Tot açò, i altres moltes més coses que el Club porta
aguantant durant els últims anys, ha fet que l'Assemblea
del CNB haja dit prou. A partir d'ara, el CNB, amb el
mandat del Ple de la seua Assemblea presentarà un escrit
amb totes les queixes, reclamacions i propostes, a
l'alcaldessa del nostre ajuntament perquè entre tots
puguem arribar a algun acord NO discriminatori contra
el Club Natació Benicarló. I si aquest escrit de greuges i
propostes no té resposta satisfactòria per part de la
institució municipal, el CNB, òbviament, es reserva el
poder arribar a altres mesures. 

La Junta del CNB
(amb els vots unànimes de tota l'Assemblea de Socis)

L'Assemblea Anual de Socis trau a la llum
els gravíssims greuges econòmics i esportius que sofreix el CNB

text CNB
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Les festes de Nadal i Reis tindran, un any més, tots
els elements necessaris per fer d'aquestes dates un
record inoblidable, sobretot per als més menuts.
L'encesa de l'enllumenat de Nadal, divendres dia 4 a les
19.00 hores, amb la participació de diverses corals
infantils sota la coordinació del Conservatori Mestre
Feliu, servirà per inaugurar oficialment una programació
que incorporarà nous elements de gran atractiu,
sobretot per als xiquets i xiquetes.

La programació nadalenca començarà, amb permís de
les representacions del tradicional Estel del Collet del 12 i 13
de desembre, el dia 19 de desembre amb el Mercat
nadalenc d'artesania a càrrec de l'Associació d'Artesans de
Benicarló. Juntament amb aquest mercat, la Regidoria de
Festes i la Comissió de Festes ha programat un seguit
d'actes que se centraran sobretot en el dia 24 de desembre,
amb la inauguració del pessebre de l'Ajuntament i l'arribada
del Pare Noel, i en el dia 5 de gener, amb els actes
organitzats amb motiu de l'arribada dels Reis Mags. En
aquesta ocasió, Ses Majestats arribaran al port i faran una
cavalcada per tot el poble que comptarà amb la col·laboració
del Club Madison, del Club de Patinatge de Benicarló i l'Estel
del Collet.

Paral·lelament, s'han organitzat activitats i espectacles
infantils per al dia 26 de desembre, un parc infantil per al 3
de gener i es repetirà la solta solidària de fanalets voladors
el dia 19 de desembre.

NADAL SOLIDARI I COMERCIAL

Des de l'Àrea de Benestar Social, s'ha tornat a programar
el dia 19 de desembre la III Minirecollida Solidària, a càrrec
de la Penya PQSÍ, a través de la qual es recolliran productes
de primera necessitat per als més menuts i una jornada de
Jocs Sense Gènere per al dia 29 a càrrec de la Taula
Participativa d'Igualtat de Gènere i l'Associació Pere de
Thous.

Pel que fa a les activitats coordinades per la Regidoria de
Comerç i Turisme, s'ha organitzat el tradicional Concurs
d'Aparadors i el Mercat de Nadal, que enguany s'instal·larà a
la plaça de Sant Bartomeu i en el qual participaran 35

S'APROPA UN NADAL EN VALENCIÀ

textREDACCIÓ

Sènior Autonòmic 86, CB Altura 73
Sènior Zonal 68, CB Almassora 79
Júnior Masculí 80, CB Berenguer 21
Junior Femení 52, CB Villarreal 38
Cadet Masculí 69, EB Vila-real 57
CB Burriana 39, Cadet Femení 58 (partit ajornat).
Nou Basket Castelló 41, Cadet Femení 65
Infantil Masculí Azul 75, CB Peníscola
CB Vila-real 82, Infantil Femení 40

Partits Patronat esports Castelló
Aleví Masculí Rojo 24, Salesians 63
Amics Castelló C 9, Aleví Femení 59
Benjamí Masculí Azul 22, CB Burriana 20
Benjamí Naranja Mixt 22, CB Castellón 24
Pre Benjamí 45, CB Peníscola 16 Foto del partit de l'equip júnior femení davant el Vila-real.

El Club Bàsquet Benicarló va guanyar quasi tots els seus partits

text i foto VICENT FERRER

Diumenge passat es va celebrar la vuitena prova de
ciclocròs a Carlet, amb més de 330 participants, al no
haver-hi prova de la Copa d'Espanya. En un dels millors
circuits de la Comunitat Valenciana, tant per recorregut
com per organització, on a més, va acompanyar el temps. 

En la categoria Màster 50 el benicarlando José Julián
Balaguer aconseguia la victòria, per davant del líder de la
general, després d'una bonica lluita fins a l'última volta on va
aconseguir obrir distància suficient per a gaudir d'una victòria
que, des de la seua caiguda en la segona prova de la
temporada, no aconseguia pels problemes que venia
arrossegant.

Les següents a competir eren les fèmines amb els cadets.
D'una banda la fèmina cadet Isabel Balaguer, que
aconseguiria un meritori cinquè lloc, millorant respecte a les
carreres precedents; d'altra banda la fèmina élite Mar López,
que aconseguiria la setena posició després de lluitar fins al
final per la sisena plaça.

En Master 50, José Julián Balaguer, s'imposà en la carrera de ciclocròs de Carlet

text i foto VICENT FERRER
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Sí, els el Castelló amateur ens van clavar sis gols, sis.
Sis gols com la peça del dòmino del blanc-sis. Sis gols
com els ous que caben a una ouera, com els dits del
cognom de la mare de la Tamara dolenta, com les copes
d'Europa que va guanyar el Madrid en blanc i negre, com
els continents, com els barrets per pensar, com els dies
que va durar la guerra del 67, com els principis de
Faraday, com els dies de la setmana que va a dinar a casa
l'amic de la mama, com les hores que vaig estar sense
dormir lo dissabte a la nit per lo que se'n xalaven, com les
carabasses que he tres als exàmens per la nul·la
concentració que tinc.

Però ara ja ha passat. Tots tenim dret a un dia dolent, inclús
molt dolent. El joc desplegat pel CDB va ser el pitjor de la
temporada, sense cap mena de dubte. Pel motiu que fos, els
nostres no van acabar de connectar-se al partit i els joves
jugadors del filial d'un equip de tercera divisió -no ho oblidem-
ens van provocar una desfeta. Tot i això, vam tindre algunes
ocasions clares de gol, com les tres pilotes que vam estavellar
als pals i que potser hagueren canviat el rumb del partit. 

També va ser un important col·laborador de la desfeta del
Benicarló un dels liniers, anomenat Rallo i que prové del
nostre poble, que quan ha tingut ocasió ha demostrat sempre
la seua poca estima per l'equip del poble on viuen els seus
avis. No li va tremolar el braç en no aixecar la bandereta en un
clamorós fora de joc dels locals que va suposar el tercer gol
dels orelluts. Però amb això no vull dir que la culpa haja segut
del trio arbitral, no. En absolut. Però queda ben clar que si algú
no ens ha d'ajudar mai en el nostre recorregut pels camps
valencians, no tinguem cap dubte que seran els àrbitres, que
no tenen cap vergonya en llevar-nos més que en donar-nos.

Ells ho tene clar, en cas de dubte, mai a favor del Benicarló.
Però què hem de fer? Les coses són així i no podem fer res
per a que no ho siguen. Per a mostra de tot plegat, l'actuació
d'un altre àrbitre al partit que l'equip juvenil va disputar
diumenge al matí. Tot i la victòria local, els forasters es van fer
un fart de pegar puntades, colzades, cops de puny, espentes,
insultar, escopir davant la passivitat del trencilla de torn, que
se suposava un veterà amb molts de partits xiulats a preferent.
Potser per això va actuar així. Com serien els visitants, que
una de les acompanyats, mare d'algun xiquet, va dir que era el
primer partit que acabaven amb els onze jugadors al camp.

Ja vaig dir una vegada -o no- que jo no parlaria mai dels
àrbitres i tampoc ho faré avui, això només són reflexions amb
veu alta que fem lo papa i jo i que no van enlloc. A més a més,
el papa i jo admirem profundament els àrbitres, abnegats
treballadors del futbol amb una gran sentit de la justícia i la
equitat, que ni lleven ni donen. Gent equànime, que no es
deixa mai influenciar per ningú, que arriben als partits sense
cap predisposició cap a l'equip ni cap als jugadors. En resum,
un grup de gent admirable que no només assoleixen el paper
de diana i desfogament del marit calçasses, que a casa no és
ningú i cura la seua frustració insultant els àrbitres, sinó que
també es revela com un element imprescindible dins el món
del futbol, ja que si ho hi hagueren àrbitres, no hi hauria futbol. 

Per a acabar la meua reflexió setmanal, només els vull
recordar, distingits lectors d'aquesta pàgina, que el proper
diumenge, a partir de les quatre i mitja es celebra, al Municipal
Pitxi Alonso, el derbi comarcal. Sembla que, teòricament, és el
més desequilibrat dels darrers ans per la situació dels nostres
rivals, últims i amb un bon grapat de gols en contra que conten
els seus partits per golejades encaixades. Des del meu punt
de vista, tots dos arriben al clàssic després de dues severes
derrotes per sis a zero. Sobre el paper sembla que el resultat
hauria de ser previsible, però després del que va passar la
temporada passada, no em refio tot i la manifesta superioritat
dels nostres. També és cert que ells vindran especialment
motivats. La propera setmana, puntual informació.

PASSEM PÀGINA

text VICENT T. PERIS
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Un Nadal més valencià

Bé, ja tenim ací a tocar el Nadal. Un Nadal entre
comercial, fester, tradicional,... però sembla ser que també
apostant una mica pel valencià. Ja era hora. S'havia de
notar alguna cosa que qui governa ací no depén de Madrid.

Com ja ve sent habitual en els últims anys, tot i que
comercialment el Nadal segurament començarà este cap de
setmana, és la representació de l'Estel del Collet el que
marca l'inici del veritable Nadal a Benicarló. I a partir d'ací ja
podrem trobar tot el ventall d'activitats de tota mena que
aniran desgranant-se dia rere dia, amb la recollida solidària
de productes de primera necessitat, el Mercat Nadalenc, el
pessebre i l'arribada del Pare Noel.

Des d'ací, fins a Reis, la cultura serà la protagonista amb
el Teatre Familiar i la celebració del primer Cap d'Any
Infantil, que tindrà lloc durant el matí del dia 31 de desembre
amb la representació de l'espectacle Les dotze van tocant,
sense oblidar l''acompanyament esportiu tradicional de la
Sant Silvestre pels carrers de la ciutat.

I tot això sense oblidar, com havíem expressat al
començament de la campanya engegada per l'AVIVA "El
Nadal en valencià", que pretén ficar l'ús del valencià a la
taula de totes les llars amb felicitacions, nadales, cartes als
Reis o receptes de Nadal tal com sempre les hem conegut
ací, en valencià.

Contundent i demolidor al·legat del Club
Natació Benicarló contra la seua discriminació per
part de l'ajuntament

Sembla ser que les aigües baixen revoltes, mai millor dit,
a la seu del CNB. La quantitat de greuges esportius i
econòmics que ha ficat al damunt de la taula l'Assemblea de
Socis del Club Natació Benicarló és, simplement, de jutjat de
guàrdia.

Vore com un Club, com el CNB, amb més de 25 anys
d'història a la seua esquena, és tractat d'aquesta manera tan
vergonyosa per part de l'ajuntament, el d'ara i els anteriors,
arribant a l'extrem d'haver de fer d'aquesta exposició de
motius, en premsa, que no té discussió possible atés que és
simplement demolidora i contundent, perquè no se'l
discrimnine envers d'altres clubs de la ciutat que no paguen
ni un euro per l'ús de les instal·lacions municipals (tot i que
pel que sabem ho haurien de fer atés que hi ha una
ordenança municipal que així obliga l'ajuntament, però no
l'apliquen), almenys per a aquest mitjà, ens sembla una total
falta d'ètica i un insult als centenars de socis que representa
este veterà Club esportiu.

Només de llegir l'escrit sens regiren els budells per la
manca de sensibilitat demostrada pels nostres governants,
però encara se'ns regiren més quan veiem que, la seua
protesta, està avalada pel fet que paguen uns 40.000 euros
anuals per l'ús d'una instal·lació pública municipal! Només
ells! I això que ells van ser els principals valedors perquè ara
tinguem aquesta piscina municipal! Però si amb eixa
quantitat, en 10 anys, podrien tenir-ne una piscina per a ells
sols! No ens estranya que n'hagen dit prou, vegen que són
l'únic Club esportiu que paga per utilitzar una instal·lació
esportiva municipal. Ja ens agradaria vore que passaria si
als Clubs de futbol se'ls fera pagar, o se'ls limitara, l'ús del
camp de futbol. o als del bàsquet! o als del handbol! o quan
fa un temps li deixaven, debades, sí, sense pagar res, el
pavelló poliesportiu al Futbol Sala... de Peníscola! Si això no
és discriminació... que baixe Déu i que ho veja!

Simplement, llegint el que hem llegit (segurament a partit
d'ara sortirà més marro, i si no al temps), si per alguna
d'aquelles, este Club històric de Benicarló, es veu abocat a
desaparèixer per aquesta discriminació i manca de
sensibilitat institucional, una cosa està ben clara,
l'ajuntament haurà d'assumir responsabilitats... atés que
segur que acaba esquitxant. Estan disposats a assumir-les...
amb les seues conseqüències? 

Més els valdria seure's a parlar, però ja, i buscar una
solució compartida, que segur que la hi ha! Tots sortiríem
beneficiats, inclòs Benicarló.
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Dissabte 28 de Novembre de 2015, a Castelló, va tindre
lloc el primer control Màster de la temporada, en piscina de 25
metres. El club Natació Benicarló, dirigit per Myriam Martínez,
va presentar un equip format per 9 nedadors: Carlos Astor,
Miguel Piñana, Gerard Saura, Javier Vicente, Eva García,
Marcos Fuente, Jordi Curto, Jose Joaquín Dieste i Damián
Vidal.

Els veterans benicarlandos, tot i ser el primer control,
participaren amb molta il·lusió i ganes, com en ells és ja
habitual.

Esportivament, va cridar l’atenció especialment, el bon
nivell que demostra mantindre Carlos Astor, que va
aconseguir la victòria als 50 lliures amb uns bons 25.61 M i el
segon lloc als 200 lliures amb un temps de 2.06.01 M.

JOAN FERRAN BARRACHINA VA PARTICIPAR AMB
ÈXIT AL CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT DE GIJÓN

Els dies 27-29 de Novembre de 2015, a Gijón, es va
disputar el campionat d’Espanya absolut de natació d’hivern,
amb la presència dels millors nedadors i equips nacionals.

El benicarlando Joan Ferran Barrachina, format al club
Natació Benicarló i que, des de que va iniciar els estudis
universitaris, competeix pel club Valencià FERCA, va tindre
una destacada actuació.

Amb aquesta, ja son 10 les vegades que Barrachina
aconsegueix classificar-se per a un campionat nacional
absolut en els darrers 4 anys.

Joan Ferran va fer les millors marques de la seua vida en
piscina de 25 metres, nadant els 100 metres esquena amb un
molt bon temps de 57.98 E i els 200 esquena, la seua millor
prova, amb uns excel·lents 2:04.85 E.

PRIMER CONTROL MÀSTER DE LA TEMPORADA A CASTELLÓ 

text i foto CNB

CONTACTA AMB “LA VEU DE BENICARLÓ”: 
twitter: @Elstafaners  mail: veubenicarlo@gmail.com
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Els gravíssims greuges econòmics i esportius que sofreix el CNB

09.- Dimecres 8 d'octubre. Lapu Besi (880)
– Tatopani (890).

El camí continua tant preciós com ahir però
molt més pedregós. De totes maneres Baje
avui s'ha posat les botes. Ahir anava en
sandàlies. Paren a prendre un té a un poble
que es diu Macha Khola, Riu de Peix, per a
seguir caminant fins un moment en que la vall
s'eixampla i hi ha una espècia de barraca on
tenen peix fresc. Raaj els diu que a
Kathmandu eixe peix és una delicatessen i és
molt car. Ací compra tot el que tenen a la safa.

Sobre les 12 del migdia paren a dinar en un hotel que és
prou bonic. Es treuen les botes mitjons per a que s'eixuguen
un poc de la suor i seuen a l'ombra a una pèrgoleta que hi ha
al mig del jardí. Mentre Badri, el porter jove, neteja el peix i fan
el dinar, que per cert tarda molt, descansen una estona.

El dinar ja se sap: dal bhat però avui amb peix.
Amb l'arròs al ventre, només han pogut reposar quinze

minuts perquè s'ha fet massa tard, es tornen a posar en marxa
amb un caminar lent i pesat pel fet de estar fent la digestió.

Poc abans de Tatopani hi ha un pas un poc conflictiu. El
camí ha desaparegut degut a una solsida del terreny. Llavor el
pas és una una estretíssima senda amb els riu que baixa amb
molta força a la dreta uns deu o quinze metres avall.

Pobre Baje com passa! Està cagat de temor! Però passa,
que és el més important.

Tatopani, lloc on faran nit, vol dir aigua (pani) calenta (tato),
hi ha una font que brolla a una temperatura ideal per a prendre
un bany. 

Quin plaer! Una dutxa ben calenta en calçotets al mig del
carrer!

L'hotelet més justet no pot ser. A l'obrir o tancar les finestres
cal anar ben en compte. Daju poc més i es queda amb una
finestra a les mans.

Baje i Daju s'aparten un poc i a una plageta que forma el riu
es posen a tocar una estona la dolçaina. De seguida tenen
públic. Tots el que passen es paren a escoltar el concert.

Tenen a Bhai constipat i demana un ibuprofé. Didi li diu que
això és massa fort i comença una d'eixes discussions que
serveixen de ben poc perquè el final, cadascú farà el que
voldrà.

Llavors com a defensa de la seua opció Bhai els diu:
– Si jo, en lo que em quede de vida, m'he de prendre 23

metres cúbics de medecines.
Com esclafeixen a riure!
– No seràs capaç d'haver-lo mesurat?
– Sí. Les caixetes. No les píndoles. Vaig mesurar els volum

de cada caixeta i vaig fer els càlculs.
Quan comença a fer fresca entren al menjador de l'hotelet

i es posen a jugar a cartes, una partida al guinyot.
Avui és Baje qui treu el berenar: palladeta. Però quina

desgràcia! A l'hora de triar les llaunes ha agarrat tonyina en
compte de mejillons. És que no n'encerte una! Puta vellesa!

Pobre Badri no pot menjar res. S'ha fet vegetarià perquè va
tenir una malaltia i li han dit que és al·lèrgic a la carn, al peix,
als ous i al sèsam. Ahir només va menjar algun que altre
pepinillo. En canvi Jakob no té cap problema. Carn, carn.
Porc, porc. Raaj és més mirat, menja porc però amb reserves.
Només ne menja quan va a Europa.

I Bhai, què difícil és per menjar! No li agrada res: les
argilagues perquè són argilagues. Les salses perquè són
salses. Al final arròs bullit i french chips, pataques fregides.

Després de sopar treu una plaqueta de torró per a postres.
Uns alemanys acompanyats pel guia que Raaj a convençut

per a anar junts seuen amb nosaltres també participen amb el
berenar i els postres.

Es tornen a posar a jugar a cartes i inviten a fer-ho a Badri
que està assegut amb ells, però ara jugaran al cinquet. Joc
d'agüeles ben facilet, però d'alguna manera hi ha que matar el
temps.

Per la nit Baje dorm ben calentet perquè té una manta però
algun que altre pateix un poc de fred i els sacs de dormir estan
a l'habitació de Didi dins de la bossa. Amb un llençolet de seda
poca calentor poden tindre. L'anorac pel damunt i a dormir
com siga. 

Trek del Manaslu 9: no va poder ser.

text i fotos TONYO FIBLA




