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Amb la participació
de 180 ciclistes, entre
ells diversos
components del Club
Ciclista Deportes
Balaguer de
Benicarló, es va
celebrar a Onda una
prova corresponent a
la Lliga Social Miguel
Manrubia. El
benicarlando José
Julián Balaguer va
guanyar l'apartat en
Master-50. 

La primera part va resultar un trenca cames i en els últims
20 quilòmetres s'havia de pujar un xicotet port on es va trencar
l'escamot, formant-se diversos grups que van arribar en un
final dur a una rampa de 300 metres amb 10% de desnivell i
amb la meta situada davant el Museu del Taulell. Es va rodar
amb una mitjana de 42,5 km/h. 

Els ciclistes benicarlandos van acabar en les següents
posicions: 

Joan Jiménez va entrar el 92 i va ser 9é Júnior 
Julián Balaguer el 103 i 10é Sub-23 
José Julián Balaguer el 70 i 1r Master-50 

Ciclisme: José Julián Balaguer guanyador 
a la lliga social Miguel Manrubia en Master-50

text i foto 

VICENT FERRER

L'alumne, de 1er de Batxillerat de L’IES Joan
Coromines, IVAŃ PINTO HUGUET, ha guanyat la L
OLIMPIADA MATEMAT̀ICA ESPANYOLA en la Universitat
Jaume I de Castello.́

La prova va tindre lloc el passat divendres 17 de gener
(Sant Antoni) en les aules de la Escola Superior de Tecnologia
i Ciències Experimentals de la UJI.

Després de 7 hores (de les 9.30 a les 13.00 h i de les 15.30
a les 19.00 h), Iván, va ser el millor en resoldre els problemes
que va plantejar l'organització de la prova. El premi te més
mèrit degut a que, la major part dels participants, són alumnes
de 2on de batxillerat, mentre que Iván, està cursant 1er de
batxillerat.

Després de superar la fase local, toca representar a la
Comunitat Valenciana a la fase Final, que tindrà lloc a
Requena, a finals del proper mes de marc�.

Enhorabona Iván!!

Ivan Pinto Huguet, IES Coromines, guanya
l’Olimpíada Matemàtica Espanyola

text i foto REDACCIÓ
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Les carxofes amb denominació d'origen Benicarló
“formen part de la nostra carta des que obrirem el
restaurant. Fa molts anys que som usuaris d'aquest
producte”. Qui fa aquesta rotunda afirmació és Jeroni
Castell, el recentment guardonat amb una Estrella
Michelin per la destresa que demostra dia a dia al
capdavant dels fogons del restaurant  Les Moles
d’Ulldecona i que va realitzar una mena de show
cooking al Centre Integrat de Formació Professional de
Benicarló.

“A nosaltres ens agrada utilitzar productes del nostre
entorn, que tenen gran qualitat, i la carxofa de Benicarló és
un d'ells”, va assegurar. La carta del guardonat menjador
s’omple bàsicament de productes de Kilòmetre 0, una
filosofia que està aconseguint implantar-se en el treball dels
millor restauradors del nostre territori. Cultura ecològica de
productes frescos que aporten a les cartes un punt de
distinció. En definitiva, la cuina casolana de tota la vida
traslladada a les taules de luxe i amb un compte també
només apte per a butxaques ben plenes. 

La de Les Moles és, de moment, assequible pràcticament
a qualsevol butxaca. A la carta hi apareixen plats com ara
ostra del Delta amb cogombre i iogurt, Amanida
d'escamarlans de La Ràpita amb algues i poma àcida,  Ratlla
amb suquet mariner i nyoquis de creïlla o Hamburguesa
d'ànec a la taronja o Mató del Maestrat amb mel. Però
Castell es va fixar en les propietats de la Carxofa de

Benicarló un bon dia, quan va descobrir “les seues
possibilitats i la creativitat que ens permet un producte de
tanta qualitat”.  

Dimecres va poder demostrar “com creem plats a partir
d'elles, que estan presents des de sempre en la nostra
carta”. Ho va fer en el show cooking que va oferir en el
Centre Integrat de Formació professional de Benicarló. Amb
un ple fins a la bandera, el restaurant pedagògic va acollir la
lliçó magistral que el guardonat xef va oferir a alumnes i
professors del centre educatiu. “Som els mateixos que fa
tres mesos, quan no teníem cap estrella i llavors ja
utilitzàvem aquestes carxofes en la nostra cuina per les
seues propietats”, va defensar. Que un xef amb una Estrella
Michelin es rendisca de forma incondicional als encants de
la Carxofa, diu molt de l’alt grau de qualitat que els nostres
llauradors han aconseguit. 

JORNADA D’ALT NIVELL
L'espectacle de veure cuinar a un Estrella Michelin amb

unes bones carxofes de Benicarló va ser les postres de la
jornada tècnica que el centre organitzava per cinquè any
consecutiu en el marc dels actes de la Festa de la Carxofa.
El desdejuni va córrer a càrrec dels professors Joaquín
Dieste i M. Ángeles Agulló sobre el grau formatiu de
Formació Agropecuària que s'imparteix en el centre i que té
com objectiu formar a totes les persones interessades en la
gestió agrària. La nota participativa i emotiva de la jornada
la van posar els llauradors Ana Inés Senar Caldés i José
Senar Arín, de la coneguda família dels Blancos, una saga
imprescindible quan es parla de carxofes de Benicarló. 

text REDACCIÓ

CARXOFES BENICARLANDES, EN MANS D’UN ESTRELLA MICHELIN

Dissabte 8 i Diumenge 9, a la piscina olímpica de
Castelló, va tindre lloc  un gran control en piscina de 50
metres, que va reunir a 237 nedadors de 13 clubs de la
comunitat valenciana.

L’equip benicarlando, dirigit per Lucía Vicente, Myriam
Martínez i Merche Senar, va presentar un total de 19 nedadors:
Nicole Mateu, Gisele Mateu, Vanessa Bel, Ana García, Maria
García, Júlia Barrachina,  Adrián Adell, David Valdearcos, Marc
Vea, Blanca Pérez, Ester Segura, Clàudia Barrachina, Marta
Valdearcos, Alberto Añó, Bianca Beer, Ariadna Coll, Carlos
Fuente, Noemí Anta i Carla Fresquet.

Algunes bones marques hi hagueren en aquest darrer
control en piscina olímpica abans dels campionats autonòmics
d’hivern.

Destacada actuació de Marc Vea que es va quedar a una
dècima de la nacional als 400 lliures i va fer la mínima nacional
als 200 estils. També molt bona actuació de Júlia Barrachina,
a poques dècimes, altre cop,  de la nacional als 200 esquena.

David Valdearcos, sempre treballador i millorant marques,
va aconseguir la victòria als 200 papallona. Ester Segura va fer
uns bons 400 lliures, millorant la seua marca personal
clarament. Clàudia Barrachina va ser segona als 200 estils
amb una bona marca i Gisele Mateu també va ser segona als
200 papallona.

CAMPIONAT AUTONÒMIC ALEVÍ D’HIVERN A
XIRIVELLA: 

Diumenge 9 de Febrer, a la piscina municipal de Xirivella es
va disputar el campionat autonòmic aleví d’hivern amb
polèmica anècdota final inclosa.

Participaren 254 nedadors de 39 clubs de tota la comunitat.
El club Natació Benicarló va estar representat per 8

nedadors, dirigits per Myriam Martínez: Sergi Saura, Pau Ebrí,

Raul Carbó, Víctor Monserrat, Nerea Martín, Marina Segura,
Alicia Sorlí i Laura Jiménez. Un nombrós grup de pares i
aficionats els va donar suport durant la jornada.

El nivell del campionat va ser molt elevat. Per alguns dels
nedadors  del CNB era el  primer campionat important de la
seua vida esportiva.

El resultat més destacat va ser el de Marina Segura als 400
lliures aconseguint una meritòria setena posició.

La gran anècdota del campionat va ser que la sessió
vespertina es va haver de suspendre per excés de cloració de
l’aigua de la piscina. Això va impedir a alguns dels nostres
nedadors participar en les seues millors proves.

Resta per decidir si es repetirà la sessió un altre dia.

RECORDATORI:
El llibre commemoratiu dels 25 anys del CNB es pot adquirir

a la llibreria Grèvol de Benicarló.

CINQUÉ CONTROL PROVINCIAL A CASTELLÓ AMB MÍNIMA NACIONAL DE MARC VEA

text i fotos CNB
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En un saló d'actes ple, van parlar als alumnes sobre el dia
a dia del treball en el camp. “Ha estat la conferència més
participativa, perquè tot el món preguntava i ells no han
escatimat en respostes”, assegurava la directora del centre,
Esther Segura. Una parada a meitat matí servia per agafar
forces gràcies a l'espectacular esmorzar dissenyat pels
alumnes del cicle d'Hostaleria, que també s'imparteix en el

centre. Tota classe de delicadeses amb les carxofes com a
protagonistes, que servia per a comentar i canviar
impressions sobre els comentaris que els Blancos havien
transmès. 

La implicació dels alumnes del centre també arribava
amb el tancament de les jornades, que va córrer a càrrec de
Sagrario Martínez Angulo. La seua xerrada sobre les
propietats medicinals i aplicacions terapèutiques de la
carxofa, demostrava que el preuat producte del camp
benicarlando serveix també com base per a l'elaboració de
sabons o cremes, entre uns altres.

UNA FESTA QUE ES FA MOLT GRAN

Eduardo Arín, regidor d’Agricultura, mostrava la seua
satisfacció per el grau de implicació que el centre i els joves
que en ell estudien han mostrat amb la festa de la carxofa.
De fet, des de la Demostració Gastronòmica, on van
participar amb un estand, no han parat. La directora del
centre recordava que “pràcticament tots els cicles formatius
estan implicats d’una manera o un altra en la festa”. Ara, a
més de la jornada desenvolupada la passada setmana,  el
restaurant pedagòdic “ofereix el seu menú en el marc de les
jornades gastronòmiques”. Un ple i una acollida absoluta,
atés que és pràcticament impossible “trobar una taula buida
per vindre a dinar”. Un treball ben fet, que parla molt be dels
alumnes que cursen els seus estudis al centre i de l’equip
docent que any rere any, els encoratja per donar el millor de
sí mateixos durant la festa.  

ve de la pàgina anterior

Diumenge passat vam tornar a perdre. Portem una ratxa
molt dolenta. Potser si al començament de temporada algú
ens hagués dit que a aquestes alçades de la temporada
tindríem els punts que tenim no ens ho haguéssim cregut i
l'haguérem qualificat d'il·lús. El moment és molt delicat. A
l'equip li falta el Tacón que ens va enlluernar els mesos de
setembre i octubre per a després caure en una inexplicable
mediocritat fins arribar a una inactivitat total. També li falta la
seguretat, el domini i la direcció del central Víctor Esbrí,
autèntic motor de l'equip. Potser es troba a faltar la implicació
dels que haurien d'agafar les regnes de l'equip i fer un cop de
puny i dir "collons!!, ací estem nosaltres per  tirar això
endavant". La plantilla és bona, amb majoria de jugadors del
poble, amb ganes i molta implicació amb el club. Què ens està
passant? No falten pel poble els comentaris dels sabuts de
torn donant-li la culpa a l'entrenador. Ignorants! De vegades
sembla mentida que alguns que es consideren aficionats de
tota la vida facen uns comentaris que el que provoquen són
arcades i diarrea. Clar, és molt fàcil criticar. Fins i tot va haver
qui va criticar l'entrenador el dia que vam guanyar al Catí per
cinc a zero. Realment estic fart de malastrucs, estic fart dels
que critiquen sense sentit, estic fart d'haver d'aguantar tan de
comentari estúpid, estic fart de tant d'envejós, estic fart dels
que s'alegren de les nostres derrotes, estic fart de tant
d'imbècil i tant de fariseu. Ara més que mai, hem d'estar units.
I qui se'n vulga anar, porta! No volem que ningú estiga a la
força. Som un club modest, amb l'única aspiració de mantenir
la categoria, amb la gent del poble. Ens hem de mentalitzar
que tenim una gran plantilla, amb molt de futur. Amb una
generació de jugadors que estan pujant amb força i ganes. Per

tot això, aquesta setmana vull reproduir una espècie de
manifest dels voluntariosos membres de Gol Roig 21, un grup
de gent que entenen perfectament què vol ser el nostre CD
Benicarló. Estimats lectors, llegiu-ho, val la pena. Sobra
qualsevol comentari. 

"Diumenge vam tornar de nou a la nostre fons. De nou
la grada nord es vestia de roig i blau per fer front a una
nova jornada i sobretot  per fer costat al nostre equip. Un
equip jove, un equip de present i sobretot de futur. Un
equip que parla Valencià, format per  gent coneguda, gent
propera que et trobes pels carrers i les places, que han
estudiat en les mateixes escoles i instituts, que hem
compartit converses.. Gent que, a més de jugadors, són
de la terreta, del poble. Són els nostres i dels nostres.  Per
aquests  motius  i moguts  pel desig de defendre un futbol
arrelat als orígens, als valors i les nostres tradicions, va
nàixer GOL ROIG  1921. Ara que els resultats no
acompanyen és quan una grada ha de mostrar el seu grau
de compromís i fidelitat a un escut, un projecte i un
esport. Per això,  avui més que mai, ens dirigim a l'equip i
al seus tècnics per transmetre un missatge d'unió. El
GR21 no juga a futbol,  ni dissenya tàctiques o
estratègies, eixa tasca us correspon a vosaltres. Tampoc
es dedica a les finances, burocràcies i despatxos. Feines
complexes i massa arriscades.

La nostra senzilla  i petita pàtria, és el gol nord del
Municipal. No tenim més força que les veus, les mans i el
coratge. Sabem que sou els nostres, i que mereixeu tot el
suport que puguem transmetre. Els resultats, els deixem
per als amants de la tribuna, per als resultadistes, per als
pragmàtics. Nosaltres valorem l'actitud, el compromís, la
lluita, la solidaritat en el camp. Allò que ens ha de fer forts
és el treball i la unió. El Gol Roig 1921 ens trobem en més
força i ganes que mai. Lluitarem, cantarem i animarem als

nostres fins al
últim al·lè, perquè
sabem que
v o s a l t r e s
tornareu eixe
r e c o l z a m e n t
deixant-ho tot en
la gespa. Eixa és
la nostra victòria.
I la nostra força.
Vosaltres el
nostre equip.
Nosaltres la
vostra afició.
Unió, compromís
i  força.

ARA MÉS QUE
MAI AVANT
BENICARLÓ

ARA I SEMPRE
CAMÍ CAP A LA
VICTÒRIA!"

ENDAVANT!
text RODOLFO SERRANO i PACO DELCASTILLO

foto VICENT FERRER
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LOCAL ESPORTS

Benicarló destinarà 390.000 euros a alçar de nou l'antic
far, del que actualment no queda cap resta sobre el qual
edificar la nova construcció. La infraestructura va ser
enderrocada del seu emplaçament, davant de l'actual port
esportiu. La ciutat duu més de 18 anys de gestions que
han comportat canvis de titularitat i de cessions, en el
qual han estat implicades diverses administracions. Els
tràmits es van iniciar l'any 1996, quan es va demanar al
Ministeri de Foment la desafectació dels terrenys. Ara,
amb tots els papers en regla, l'antic far de Benicarló es
convertirà en un Museu del Mar en homenatge al sector
pesquer de la ciutat. 

La reconstrucció reproduirà exactament el far primitiu i
s'executarà sobre una superfície total de 1.160 metres
quadrats, en el mateix lloc on estava en origen. El gruix dels
treballs consistirà en la reproducció exacta, amb la tècnica de
pedra en sec, del far primitiu i l'adaptació de l'entorn com espai
verd. En total, s'actuarà sobre una superfície total de 1.160
metres quadrats. Una vegada reconstruït, l'edifici es destinarà
a Museu del Mar, on tindran cabuda maquetes, reproduccions,
imatges antigues, eines i tot tipus d'objectes relacionats amb
el mar. La gestió de les obres anirà a càrrec de l'Ajuntament.

BENICARLÓ RECONSTRUIRÀ L'ANTIC FAR DE LA CIUTAT

text NATÀLIA SANZ

Balanç bastant positiu des
equips del Benicarló Base
Futbol en l'última jornada de
lliga, en la qual tan sols van
perdre sis partits, i amb
victòries destacades, com la
golejada del Benjamí A davant
el Benicàssim per 17-1, la qual
cosa els manté líders en
solitari. El mateix que el
Benjamí C en el seu grup,
després de guanyar a la pista
del Vinaròs. 

Els resultats de la jornada
van ser els següents: 

Puçol A 3, Juvenil A 0 
Juvenil B 4, l'Alcora B 1 
Cadet A 6, Club la Vall 2 
Benicàssim A 3, Cadet B 2 
Infantil A 4, Club La Vall 0 
Benicàssim A 2, Infantil B 1 
Infantil C 5, Olímpic Castelló B 3 
Aleví A 3, Benicàssim A 3 
Benjamí A 17, Benicàssim A 1 
Tonín C 4, Benjamí B 4 

Vinaròs A 3, Benjamí C 4 
Benjamí D 5, Oropesa A 3 
Prebenjamí A 4, Jubelama Castelló A 1 
Prebenjamí B 1, Onda B 2 
Prebenjamí C 0, Vila-real D 1 
Racing Onda 5, Prebenjamí D 0 

Golejada, 17-1, del Benjamí A del Benicarló Base Futbol, al Benicàssim

text i foto VICENT FERRER

Quatre victòries i una derrota, van ser els
resultats que va tenirel Pádel Indoor
Benicarló, en les partides de la lliga
intercomarcal d'Aldepau de Pádel que es
disputa entre municipis del Baix Maestrat i
Terres de l’Ebre. La jornada va enfrontar als
benicarlandos amb el Club de Tennis Vinaròs
A. 

Santi Castell i Adrián Segarra van aconseguir
imposar-se per un 6-3 i 6-4 a Javier Vidal i Sebas
Puigcerver. Xavi Besalduch i Nacho Alonso van
derrotar a Julián Sanz i Josep Dons. Tres sets
van haver de disputar Guillermo Palau i Oriol
Guimerá per aconseguir la victòria davant Juan
Carlos Llorach i David Chaler, per 6-1, 5-6 i 6-1. 

La creu per als caduferos va arribar amb el
partit que va enfrontar els germans Rico, Carlos i
José, contra els germans Febrer, Javi i Víctor. Al
final la parella de Vinaròs va aconseguir fer-se
amb el triomf per 6-3 i 6-4. 

En fèmines, Yolanda Castell i Noelia Albarrán, van fer bé els
deures i van aconseguir la victòria davant Montse Márquez i

Tamara Esteller amb un contundent 6-0 i 6-0. 
La pròxima jornada, els benicarlandos juguen de nou a

casa contra les parelles de Pádel Indoor Vinaròs. 

Quatre victòries del Pàdel Benicarló, per una derrota, a la lliga intercomarcal

text i foto VICENT FERRER
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OPINIÓ LOCAL

Benicarló té pendent d'ordenació els accessos al centre
comercial Costa Azahar. L'alcalde, Marcelino Domingo, va
avançar que “el Centre Comercial ja té aprovat el pla especial
per part dels ajuntaments de Benicarló i Peníscola, i compta
amb el vistiplau de Foment”. Malgrat això, va remarcar que
“tenint en compte que a la fi d'enguany o principis de 2015 ha
d'estar en funcionament la nova variant de la N-340, aqueix
pla no es posarà en pràctica fins a llavors”. L'alcalde va
matisar que “no crec que pel que queda de temps
l'administració central vulga tallar la carretera perquè es puga
construir una rotonda i més tenint en compte que es tracta
d'un punt negre. Suposo que una vegada finalitzada la variant

es podrà fer a curt termini l'obra que millorarà els accessos al
Centre Comercial”, va indicar.  D'altra banda, el consistori
preveu culminar enguany el Pla General d'Ordenació Urbana
de la ciutat. L'executiu ha consignat 120.000 euros del
pressupost municipal per a l'execució de l'Informe de
Sostenibilitat Ambiental al llarg d'aquest exercici. El document
“ha d'acompanyar al concert previ, i pràcticament és l'últim
informe” per a poder donar llum verda a la nova programació
urbanística, va detallar Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló. El nou PGOU preveu un total de 1.2 milions de
metres quadrats de sòl urbanitzable, dels quals un 60% ja
estan inclosos en l'actual ordenament urbanístic. L'augment
del 40% permetrà la creació de noves zones en la ciutat, que
tindrà capacitat per a albergar quasi 5.000 nous habitatges en
el cas d'un increment poblacional de 10.000 habitants.

ELS ACCESOS DEL CENTRE COMERCIAL, DESPRÉS DEL DESDOBLAMENT

text NATÀLIA SANZ

Havent finalitzat el termini
per retirar la cistella que el
Club de la Tercera edat
sortejava, la Junta, en reunió
del dia 1 de febrer, va acordar
que en nom del Club la mateixa
es lliurés al geriàtric de la
nostra Ciutat.

LLIURAMENT DE LA CISTELLA DEL CLUB DE LA 3ª EDAT AL GERIÀTRIC

text REDACCIÓ

El grup municipal socialista de Benicarló ha denunciat
que en la població no s'ha engegat el pla de lloguer de
fons socials. Filo Agut, responsable dels temes socials
dels socialistes, va lamentar que la ciutat tinga adjudicada
“19 habitatges per a aquests casos i cap s'ha adjudicat”. 

La edil va recordar que la cobertura legal que el consistori
ha engegat per a defensar als afectats pels desnonaments “ha
obert 138 expedients des que es va ficar en marxa Com és
possible que no s'haja adjudicat cap habitatge?”. Agut va
lamentar que nombroses famílies benicarlandas es troben

dins dels requisits que marca el pla “ja els habitatges
continuen buïts”. Malgrat això, va reconèixer que moltes
d'elles no es troben en condicions mínimes de salubritat per a
entrar a viure, pel que els socialistes “estem elaborant una
iniciativa d'un pla d'ocupació per a rehabilitar aquests
habitatges a càrrec del fons social europeu dirigit a joves. Des
de l'ajuntament no hi ha hagut voluntat d'engegar-lo, la
regidora no ha anat en cap moment a veure els habitatges”.
La socialista va remarcar que els habitatges posats a la
disposició dels ciutadans “és l'estoc d'habitatges que tenen els
bancs, que estan en una situació tan precària que no arriben
moltes vegades ni a estar en condicions d'anar a viure” però
“mentre haja una persona que es puga acollir a aquest pla, cal
intentar-lo”.

DENUNCIEN QUE NO S'ENGEGA EL PLA DE LLOGUER DE FONS SOCIALS

text REDACCIÓ

Les alumnes Julia Barrachina Añó  i Carmen
Marzal Cheto, matriculades el passat curs en
6é d’Educació Primària en el nostre Centre i
actualment cursant 1r curs d’ESO, han
obtingut Premi Extraordinari al Rendiment
Acadèmic d’Educació Primària corresponent al
curs escolar 2012-2013, amb una qualificació
de 10 punts de mitjana.

L’alumnat premiat rebrà un Diploma a l'Excel·lència
al  rendiment acadèmic expedit per la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, que serà entregat en un acte acadèmic
organitzat a l’efecte. L’obtenció del premi extraordinari
d’Educació Primària per part de les  alumnes es farà constar
en l’historial acadèmic i  també en el seu expedient acadèmic.
Dues alumnes brillants que són exemples de constància,
esforç i companyonia. El Claustre de Professors, el personal
no docent i la Direcció del Centre felicita les alumnes
premiades i  les seues famílies per l’excel·lent trajectòria i
l’aprofitament que han fet en el pas de l’etapa  de  primària pel
nostre centre, el CEIP Marqués de Benicarló.

PREMI EXTRAORDINARI DE DUES ALUMNES 
DEL CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ

text i foto CEIP MB
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Estic segur que vosté es pensa que
començaré posant-la a parir per
l’escandalosa ç amb què apareix a la
portada la paraula estaçió. Ni pensar-
ho. Diuen en espanyol que el mejor
escribano echa un borrón i estic segur
que no tornaran a fer faltes d’aqueixes
tan agressives. Si més no a la
portada. No troba? La ç es pot
perdonar per la genialitat de la imatge.
Qui és que fa aquestes composicions
visuals tan colpidores i exactes que
només de vore-les ja saps que La Veu
és alguna cosa més que una
revisteta? Una miqueta més de cura,
que algú que deu saber valencià  deu
haver en aqueixa empresa seua!

Sobre la possibilitat que Benicarló
desaparega del mapa ferroviari no cal
dir res. Votés ja ho han explicat tot
d’allò més bé. A mi el que em segueix
sorprenent és l’actitud de qui ens
governa (és un dir) des de casa la
Baronessa. Igual estic equivocat, però
aquests senyors no han dit ni piu
sobre el tema. Fa tot l’efecte que ells,
prietas las filas, només maulen quan
els toca el crostó algú del seu partit.
No ho sé. Si el que s’explica a La Veu
és veritat, a hores d’ara hauria d’estar
l’ajuntament en ple cridant la població
a la revolta ferroviària: tallar la via, fer
boicot a Renfe, manifestacions, notes
de premsa, tancades, recollida de
signatures... Vull pensar que ho deuen
tindre controlat i que vostés són uns
exagerats perquè si no, haurem de
concloure que no, no ens representen
que remuguen els indignats.
Recomano al respecte l’amena i
aclaridora lectura del llibre Espanya,
capital París, del casero Germà Bel,
on s’explica fil per randa per què hi ha
motius per creure que la informació de
La Veu és absolutament certa. 

Permeta’m que seguisca una mica
amb els afers interiors del nostre
equip de govern i fer-los extensiva  la
panissola que van dedicar al Govern
Valencià la setmana passada. Si a

València volen fer el tarugo i el fava,
que el facen. Si el membre de la
companyia del Bombero Torero don
Alfonso Rus vol dir que ell no cridarà
el seu nét dient-li noi (sense que ningú
l’obligue a fer-ho), que ho diga que
prou retratat es queda. Si, fins i tot
Albedto Fabda vol defensar el
valensiano-valensiano en castellà, té
tot el dret del món a ser un èmul dels
germans Aragón (Gabi, Fofó, Miliqui i
Miliquito). El que no pot ser és que els
d’ací no se’n desmarquen de tanta
bogeria interessada. No comprenc
com a hores d’ara no ha sortit cap
portaveu de l’ajuntament dient que ells
sí que estan (no pot ser d’una altra
manera) d’acord amb la definició que
dóna de la paraula “valencià” el nou
Diccionari Valencià Normatiu. Si no ho
han fet per puta droperia, mal fet. Si
no ho han fet perquè troben que no és
cosa de la seua incumbència, pitjor,
perquè ells són els representants més
immediats i més propers que tenim de
tot aquest personal que se’n fot de tot
per treure un minso rèdit electoral; ells
no haurien de ser d’aqueix món.  I si
no ho han fet perquè troben que la
cosa no té més importància, molt i
molt pitjor perquè demostren com
d’atrevida és la ignorància. 

I ara que parlo del DVN. Quin fart
de riure. Aquesta setmana per la xarxa
hi ha agut especialistes que hi han dit
la seua. No estic capacitat per opinar i
callaré. Ara, una de les definicions que

més ha cridat l‘atenció és la que va
comentar la setmana passada Ferran
Torrent a la seua col·laboració al
programa de RAC1 “La primera
pedra”. Es tracta del mot “llençolada”,
“llançolà” que en dirien els fallers.
Veiem-ne la definició: 

1.f. Conjunt de coses que es posen
dins d'un llençol.

2f f. [col·loq.] Joc eròtic en el qual
un grup d'hòmens s'asseuen al voltant
d'una taula, de manera que la part
inferior del cos quede tapada per un
llençol gran, i després una persona
situada davall de la taula practica una
masturbació a un dels participants,
que ha de fer creure als altres que no
és ell qui rep l'estimulació genital.

Després he buscat aquesta
mateixa paraula en altres reculls
lèxics i no l’he trobada. No apareix al
Diccionari de l’Institut d’Estudis
Catalans i no apareix al Gran
Diccionari de la Llengua Catalana de
l’Enciclopèdia. Tampoc l’he trobada al
Vocabulari de Cruïlla d’Onada
Edicions ni al Diccionari de Bromera
que es va publicar amb el vistiplau de
la Conselleria corresponent. Sí que,
en canvi, l’he localitzada al Diccionari
Català-Valencià-Balear però, ai,
només amb la primera accepció;
quina llàstima. Com li he dit al principi,
senyora Garcia, el mejor escribano
echa un borrón. 

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

text EL LECTOR

La Junta Local Fallera de Benicarló va presentar  el
llibre oficial de les festes, que arreplega els principals
actes que organitza el màxim organisme faller. 

Amb la presència dels màxims representants del món faller,
el seu president Pedro Manchón va anar desgranant els actes
centrals que es portaran a terme enguany. La principal novetat
és la concentració de les mascletàs en el cap de setmana
faller “per a donar major realç als festejos”, va explicar
Manchón. I és que dos de les tres mascletàs que des de fa uns
anys es realitzen durant els tres últims dies de Falles,
passaran per fi de setmana. En concret el dissabte 15 i el
diumenge 16 de març. La tercera es dispararà el dia de Sant
Josep. També el diumenge 16 es desenvoluparà l'Ofrena de
Flors a la Mare de Deu de la Mar, patrona de Benicarló. Ja el
dilluns 17 els més menuts estan convocats al concurs de
dibuix que tindrà lloc als voltants de la falla guanyadora del
primer premi, que es coneixerà el divendres anterior. Però les
Falles del 2014 començaran realment el diumenge 23 de
febrer amb la inauguració de l'exposició del Ninot, que se
celebrarà un any més en el Museu de la Ciutat. Les tretze
comissions falleres presentaran la seua candidatura a Ninot
Indultat, uns premis que es coneixeran el dia 9 de març. El
dissabte 8 de març, les 13 comissions falleres conformaran
pels carrers de la ciutat la cavalcada del Ninot, mentre que els
dies 12 i 13 està previst que les comissions comencen a
plantar els seus monuments

ELS ACTES CENTRALS DE FALLES, AL CAP DE SETMANA 

text i foto NATÀLIA SANZ
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Les obres d'emergència de la costa Nord estan
avançant a bon ritme i està previst que la primera fase
finalitze per Setmana Santa. A banda de consolidar la
timba, els treballs han aconseguit guanyar entre 6 i 7
metres de platja en un tram de costa molt deteriorat a
causa de l'erosió de la mar.

El regidor d'Urbanisme, Pedro López, acompanyat per
tècnics de la Direcció Territorial de Costes, ha visitat el tram de
la costa Nord on s'estan executant les obres d'emergència per
comprovar de primera mà el desenvolupament dels treballs.
Les obres avancen a bon ritme, degut sobretot a la bona
climatologia que està fent aquest hivern, i si no hi ha cap
contratemps, està previst que la primera fase finalitze per
Setmana Santa. En aquesta primera fase es durà a terme la
consolidació i manteniment de les parets del penya-segat
mitjançant murs de maçoneria per tal de donar-li consistència
a la timba en un tram de costa molt deteriorat a causa de
l'erosió de la mar. Els treballs han suposat també una
ampliació de la platja, que ha guanyat entre 6 i 7 metres
gràcies a la retirada de pedres. Ja serà en la segona fase
quan s'executaran les passarel·les que facilitaran l'accés a la

platja, juntament amb les quals es dotaran zones de banquets
i aparcaments per a bicicletes. Segons les previsions, la
segona fase s'acabarà per a l'estiu.

En total, les obres afecten un tram de costa de més de 100
metres, on les màquines han de treballar amb molta cura
donada la poca consistència del terreny. El pressupost de
licitació de l'obra és de 199.999,96 euros, a càrrec del
Ministeri de Medi Ambient.

La primera fase de les obres de la costa Nord finalitzarà per Setmana Santa
text REDACCIÓ

El PP de Benicarló pagarà amb diners dels
benicarlandos la reparació de les marquesines de les
parades de l‘autobús quan a qui li pertoca fer-ho és a la
Generalitat

El grup municipal de Compromís a Benicarló denuncia que
l’Ajuntament es gastarà diners públics dels benicarlandos en
reparar o canviar les marquesines de les parades de l’autobús
de la línia Vinaròs-Benicarló-Peníscola, quan qui ho ha de fer
és la Generalitat. Després d’esperar un temps a que la
Generalitat es féra càrrec del manteniment i reposició de les
parades de l’autobús l’Ajuntament de Benicarló ha decidit
canviar-les pel seu compte degut al seu lamentable estat de
conservació, i després reclamar els diners a la Generalitat, qui
és la responsable d’aquest servei. Per a Compromís aquesta
no és la primera vegada que l’Ajuntament li renta la cara a la
Generalitat. En paraules de Joan Manuel Ferrer, regidor de
Compromís, “tornem a veure una altra vegada com una
inversió que la Generalitat Valenciana ha de fer a Benicarló
ens tocarà pagar-la amb els diners dels benicarlandos”. A més
afegeix que “el Partit Popular, l’alcade i la regidora de turisme
no són capaços d’exigir a la Generalitat que mantinga en
condicions acceptables instal·lacions que son seues“.  Ferrer
lamenta que “és tan vergonyós que la Generalitat s’oblide dels
benicarlandos com que el PP de Benicarló li faça la faena amb
els diners de tots els ciutadans de Benicarló”. Segons Ferrer la
Generalitat li va contestar a l’Ajuntament l’any passat que “no
es té pressupost ni està previst tindre’l a curt plaç” i insisteix en
que “és l’Ajuntament qui cobreix les esquenes a la Generalitat
en una inversió que s’ha de fer des del govern autonòmic”.

Per a Compromis és necessari canviar o reparar les
parades de l’autobús tant per a mantenir una infraestructura
per als usuaris del servei de la línia com per a  millorar la
imatge turística  de Benicarló: “les marquesines serveixen per
a que la gent es puga resguardar del fred i la pluja ara en
hivern, del sol i la calor en estiu i a més per a que la gent major

puga seure mentre espera l’arribada de l’autobús. Amb l’estat
actual, res de tot açò es compleix, a més que estem donant
una imatge lamentable per als turistes que venen i volen fer
servir el servei d’autobusos “ afirma Ferrer.

“Clar que volem que es reparen les marquesines. Però no
és l’Ajuntament, amb els diners dels benicarlandos, qui ho ha
de pagar i esperar després el pagament de la Generalitat, ja
que tal i com estan les coses, no ens podem fiar que eixos
diners tornen a Benicarló. Per tant, exigim a l’equip de govern
del PP de Benicarló que es moga i demane a la Generalitat
una inversió que li pertoca fer” conclou Ferrer .

REPARACIÓ DE LES MARQUESINES
text BLOC-COMPROMÍS



alcalde o anirà pel PP o... es
dedicarà a conrear les seus aficions,
ja ho sabeu, la pesca i el futbol.
D’això sí que podem donar fe atès
que a l’estiu és l’únic que sempre va
de curt. El que sí que hem escoltat
és que tal volta algú que anava amb
ells, l’inoblidable faraó, igual apareix
per les llistes de l’exsocialista i
vinguda a ultra Rosa Díez. I és que,
ja ho diuen, estira més la dreta si té
teta.

Una imitació?
I ja que estem parlant també

de l’inefable Kuen-ka, no ens
en podem estar de destacar el
plagi que han fet a La Veu. Es
tracta d’una imitació sense
categoria que ens han enviat al
twitter, una piulada on apareix
Mariano representant el mateix
paper faraònic que deveu
recordar d’aquella portada
irrepetible. Tot i que l’han
nomenat faraó
Tutankabron, que no
està mal, el primer és el
primer, i el de La Veu ni
té parell ni tan mal gust...
per molt que molts
s’encaparren. I si no
compareu les versions!

Falòries
A vore si entenem el

que hem sentit i llegit: no
diu que ens tornaran a
muntar l’antic far que hi
havia davant la Parreta?
Segons hem pogut saber la broma
ens costarà més de 400.000 eurets
de res i pretenen que, a més, siga
una mena de museu de la mar. En
aquest poble quan els agafa per fer
bajanades la veritat és que s’hi
posen de veritat. Un far que, ho
deveu recordar, va desaparèixer un
dia de Sant Gregori, en època del
faraó de dalt i que segons el còmic
d’aquell temps, va ser abduït pels
marcians, segurament seguira,
després de fet, el mateix camí que
molts dels edificis emblemàtics del
poble, primer rehabilitats i després

deixat perdre per manca de
personal i pressupost. I si no, què
n’hem de dir, de la casa del carrer
Santa Càndida... on no hi ha ni un
mal fantasma que t’òbriga la porta.
O del Mucbe, Museu de la ciutat,
que no pot tenir la consideració
oficial de tal perquè l’ajuntament no
hi posa al davant un titulat i, per tant,
no pot rebre exposicions d’eixa
categoria. O de l’edifici gòtic de
l’antic ajuntament, que ningú sap
realment quin horari té perquè el de
la façana està sempre tapat. I ara
ens surten amb un museu de la mar

on acabaran ficant si no ninots de
falla, les peces que alguns mariners
sensibles van dipositar a l’edifici de
l’antiga escola de la mar i que, per
cert, dubtem que cap membre del
consistori haja visitat mai.

Activistes
Tot i que el nostre alcalde és un

opinador amant de les noves
tecnologies i no té manies de dir el
que pensa quan ho pensa, trobem a
faltar que encara no haja piulat,
compte no volem dir que ens haja
de fer una piulada al nostre tweeter,
que tampoc passaria res, sobre la

nostra estació, sense “ç”, la
que volen convertir en
“apeadero”. I és que davant un
tema tan important i que ens
pot deixar a peu, i no és un
eufemisme, encara estem
esperant que la nostra
màxima autoritat ens
sorprenga posant al seu lloc
els seus amos de Madrit, amb
“t”, que encara ens volen

deixar més a la
perifèria de la
perifèria. Si per se ja
érem el cul del món
del país ara,
definitivament, ens
hauran llevat del
mapa. Ara, ni amb
Dora l’exploradora i el
seu mapa ens
trobaran. Els tafaners,
que ja n’estem farts
que ens preguen pel
pito del sereno,
proposem que, a
través del nostre

twittter, s’engegue una campanya
de recollida de carxofes i
llonganisses per organitzar una
torrada al mig de les vies, sobre la
ratlla que separa el nostre terme del
dels veïns del nord, que també
perdran l’estació, i tallar la circulació
de trens fins que no ens facen cas. I
com que de segur que no ens faran
cas i enviaran els antiavalots, ja els
cantarem, sota la direcció de
Marcelino, allò de que vinguen d’un
en un, a soleeetes a soleeetes... I és
que ja n’hi ha un fart!

ve de la pàgina anterior
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L'ajuntament de Benicarló té previst acabar les obres
d'urbanització del carrer Moreres després de Falles. Els
treballs es desenvolupen després de més de vint anys de
reclamacions veïnals, que han patit la degradació d'uns
dels vials més cèntrics del municipi. 

Les obres han arrancat adequant les connexions del subsòl
i continuaran amb la col·locació de llambordes. L'inici “s'ha
retardat per problemes amb els pendents”, diferents a les
reflectides en el projecte inicial. El regidor d'Urbanisme, Pedro
López, va detallar que “atès que el carrer serà per als
vianants, l'acabat es farà amb llambordes, en sintonia amb els
carrers adjacents També es col·locaran bancs i arbres”. Les
obres tenen un pressupost d'adjudicació de 246.000 euros,
més IVA, i un període d'execució de tres mesos, amb la qual
cosa la previsió és que els treballs acaben a la fi de març.
Juntament amb la urbanització del carrer dels Moreres,
s'adequarà també el solar de la Fundació Compte Fibla. El
solar continuarà utilitzant-se com pàrquing de cotxes, amb la
diferència que, “una vegada arreglat i anivellat el sòl, el
pàrquing s'incorporarà a la zona blava”. 

Queda pendent de resoldre en la mateixa zona la
problemàtica de l'aparcament subterrani de la plaça de Mosén
Tomás, acabat fa més de dos anys i encara tancat al públic per
mancar de connexió a l'enllumenat elèctric. López va explicar
que “hem arribat a un acord amb Iberdrola i enganxarem al

transformador de la plaça Emperador Carlos”. Cal recordar
que l'aparcament es va construir en una zona afectada per un
PAI sense urbanitzar i que l'empresa elèctrica no volia dotar
de connexió a l'aparcament fins que no es resolguera la
situació. Al final, el consistori va deslligar la infraestructura del
PAI i va començar la negociació amb Iberdrola que ara sí,
sembla haver arribat a bon port. “Són 65 kilovats els que fan
falta per a engegar l'aparcament” va detallar l'edil. Els treballs
de connexió compten amb un pressupost de 13.000 euros. 

MORERES I APARCAMENTS QUE PAGAREM
text NATÀLIA SANZ



La llengua del problema
Ja hi tornem altra vegada amb la

història de la denominació de la
llengua. Que si espanyol, que si
castellà, que si andalús... però que
no veuen que parlant s’entenen?
Doncs avant, home, com més en
serem, més durarem! I és que els
sabuts polítics PoPulars, com
sempre, volen demostrar que ells
saben de tot. Se les donen de ser
espanyols de pedra picada i després
vinga a perdre el cul per aprendre
anglès. No ve ara Fabra, Alberto, i
diu que la definició que proposa
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua en el seu nou diccionari
(que havia d’haver-se presentat la
setmana passada i que va haver
d’ajornar-se per un problema...
tècnic), pel que fa a l’espanyol “no
es compartida con el espíritu del
estatut d’autonomia”. A vore què hi
diu: “Llengua romànica parlada a
Espanya i en altres indrets del món,
especialment en molts països
d’Amèrica, coneguda també amb el
nom de castellà.” I l’Estatut: “El
idioma valenciano es el oficial en la
Comunitat Valenciana, al igual que
lo es el castellano, que es el idioma
oficial del Estado.” Doncs està ben
clar, de l’espanyol ací no diu res. Per
tant, com Fabra, a l’Estatut ens
atenem i ací l’espanyol no és oficial.
Mira tu que ara ens assabentem que
al nostre estatut d’autonomia, pobre
on els hi haja, l’han enriquit, segons
es desprèn de les paraules del
nostre presi, amb una norma on hi
deu haver la definició de l’espanyol
que ell farà complir. No res, que a
partir d’ara per què volem
diccionaris, si ja tenim estatut? Per
què volem lingüistes si ja tenim
polítics? No, si açò de ser polític
veiem que cada vegada serveix per

a més coses... que no tenen res a
vore amb la comesa per què van ser
triats. Serveixen per a tot i
aclareixen ben poc! 

Valencians tots a una veu
I si encara així no en tenim prou...

no cal patir, que sempre ens
quedarà el conseller de Governació,
Castellano, que fent honor al seu
cognom i a allò tan típic d’aquests
aferrissats defensors del “hablemos
valenciano”, ja ha preconitzat de
manera taxativa que això de
l’Acadèmia Valenciana ha perdut la
seua raó de ser i per tant “s’enfrenta
al sentimiento de la mayoria del
pueblo valenciano”. Ep, que hem
tocat el moll de l’os! Eixe sentiment
pel qual, com ací la primera
legislatura, que deia que qui no
serveix... al fem, no? Voldrà insinuar
amb açò una cosa pareguda al que
han fet amb Canal 9? Ja voreu, ja,
que entre un i l’altre ja ens veiem als
valencians tots a una veu... parlant
castellano. I si no, al tanto, quan el
presi ja ha amenaçat de fer complir
l’estatut “y defender lo nuestro”. Que
vagen tremolant les hosts
catalanistes!

Com queda la cosa 
Pero nochaltres, previsors que

som, i achusant este clamor
institucionalblavenciano, volem
afechir-nos a la nueva definision
que, des de la nuestra
Consercheria, han ficado pera
cumplir, de todas, todas, con “el
estatuto”. Asín la dejamos para que
haga forado en estas mentes
botifleras i pancatalanistas que mos
volen robar el país i la bendita
lengua i la hemos hecho correr por
las publicassiones catalanistes com
esta. Al margen reproduim la
definissió ke propossem.

Qui és qui al PP
Per cert, ja que estem parlant de

tota aquesta tropa, mireu quina
imatge més encisadora que hem
aconseguit dels nostres
representants populars, dels d’ací
de Castelló, al congrés del PP que fa
uns dies es va celebrar a la bonica
ciutat del Pisuerga. Qui ha dit que la
província de Castelló no ha estat
ben representada? I què diem del
nostre poble? Com no, només podia
anar... l’inefable Mundo! I Marce, i el
Salao, i Marzal, i...? Si com es va dir
allà va anar tot el qui era algú dins
del PP, haurem de suposar que els
esmentats no són ningú... Cosa que
n’explicaria moltes altres. I per cert,
posats a parlar dels d’ací que van
anar allà i de com els interessava el
que allí es deia, mireu com surt a la
foto, quin posat més ben plantat el
de Rita al costat de Wert. Certament,
tal com piula un pardalet al twitter
dels tafaners, tot un “dia de la
marmota”.

Una resurrecció?
Entrem en plena moguda

electoral europea, que és l’avantsala
de les locals i autonòmiques, i ja
sona que a les properes locals
tindrem el desembarcament en tota
regla d’un parell de partits nous
d’àmbit estatal, UPyD i Ciudadanos,
i ja comencen a circular tota mena
de comentaris sobre qui seran, o no,
els caps de cartell. Per si o per no, ja
sabem una cosa certa, que el nostre

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS

LOCAL
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L'ajuntament de Benicarló ha aconseguit el vistiplau
del SERVEF per a actuar com oficina de mediació laboral,
contemplant aquesta gestió en el reglament de forma
similar a les oficines privades de col·locació. Aquesta
situació obliga l'oficina benicarlanda de l'Agent de
Desenvolupament laboral a comptar amb un nombre de
registre i a utilitzar un sistema informàtic que coincideix
amb el qual utilitza el SERVEF. Juan Manuel Urquizu,
regidor de Promoció Econòmica, va puntualitzar que les
funcions d'aquesta oficina no canviaran respecte del que
es venia fent fins al moment, ja que “al llarg de 2013 han
passat pel ADL un total de 1 843 persones, s'han enviat
302 currículums professionals, s'han cobert 17 vacants i
s'han generat 13 contractes, a més de donar
assessorament a 11 emprenedors”. 

A més, l'Ajuntament de Benicarló ha engegat un Pla
Integral d'Ocupació (PEU) destinat a menors de 30 anys amb
l'objectiu d'incrementar les seues possibilitats de trobar treball.
La Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ha
concedit una subvenció a l'Ajuntament per a posar en
funcionament un Pla Integral d'Ocupació que té com principal
objectiu fomentar la inserció laboral dels joves menors de 30
anys, un col·lectiu especialment castigat per la crisi
econòmica. En el Pla participen 100 joves, seleccionats a
través del Servef, que ja han començat l'itinerari formatiu amb
un curs de prevenció de riscos laborals. Cadascun dels
participants rebrà formació en aspectes com l'actitud davant la
recerca d'ocupació, l'orientació per a la recerca d'ocupació, la
motivació, l'entrevista de treball o l'elaboració del currículum.

La subvenció està cofinançada pel fons Social Europeu a
través del Programa Operatiu per a la Comunitat Valenciana
2007-2013.

Els usuaris del PIO es formen en prevenció de riscos
laborals.

El Pla Integral d'Ocupació (PIO) per a menors de 30 anys
ha començat la part formativa amb un curs bàsic de prevenció
de riscos laborals de 30 hores. El curs habilita a gestionar la
prevenció de riscos en empreses de menys de 25
treballadors. Els usuaris del Pla Integral d'Ocupació (PIO) per
a menors de 30 anys han començat el primer dels cursos que
componen la part formativa del programa i estan acudint a un
curs bàsic de prevenció de riscos laborals de 30 hores,
impartit per la Confederació d'Empresaris de Castelló (CEC).
Una vegada cursades les hores, els alumnes obtindran un
certificat que els habilitarà per a gestionar la prevenció de
riscos laborals en empreses de menys de 25 treballadors,
d'acord amb la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció
de Riscos Laborals. Els 100 alumnes que formen part del
programa aniran formant-se, en aquesta i altres matèries,
durant els mesos que durarà el PIO per tal d'incrementar les
seues possibilitats dins del mercat laboral, que és un dels
principals objectius del Pla. El PIO és fruit de la subvenció
concedida a l'Ajuntament de Benicarló per part de la
Conselleria de d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per
a incrementar l'ocupabilitat dels joves menors de 30 anys
desocupats inscrits en els centres Servef d'Ocupació de la
Generalitat que troben més dificultats d'accés al mercat
laboral. La subvenció està cofinançada pel Fons Social
Europeu a través del Programa Operatiu per a la Comunitat
Valenciana 2007-2013.
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M I S C E L · L À N I A

Carxofa Michelin

De la nostra carxofa n’hem parlat llarg i estès durant
aquestes últimes setmanes i continuaríem parlant d’ella
sense acabar. I això és el que continuem fent ara des de la
visió d’un recent Estrella Michelin, del restaurant Les Moles
d’Ulldecona, que les porta utilitzant des de fa temps. I és que
la mena de curset de cuina avançat, oferit pel seu xef Jeroni
Castell, al centre de Formació Professional, dins de les
Jornades gastronòmiques de la Carxofa amb DO Benicarló,
ha suposat una altra fita en el gran nivell que s’ha assolit
amb aquesta hortalissa que treballen els cuiners de les
nostres comarques.

Òbviament, una estrella Michelin, li dóna encara més
renom a aquesta senzilla hortalissa benicarlanda que ha
traspassat fronteres i que continua guanyant adeptes per la
seua qualitat. Això, juntament, amb una política de
productes naturals de proximitat, que estan implantant molts
restauradors, fa que les cartes dels nostres restaurants
siguen molt estimades pels seu comensals. I és que el

treball amb productes frescos, en mà d’aquest cuiners, li
aporta a la cuina un plus de qualitat envejable.

I tot això, amb el marc del Centre Integrat, amb tots els
seus alumnes, fa que la Demostració Gastronòmica, ja no
només es quede en la vessant de la cuina pròpiament dita i
passe a ser una mostra pedagògica de l’art culinari. I si, a
més, es compta amb la presència dels Blancos, coneguda
família llauradora que en sap, i molt, del conreu de les
nostres carxofes, aleshores tenim el cercle complet.

Només podem congratular-nos per les ganes que hi
fiquen tots en aquesta festa i demanar-los que continuen.
Tots ho degustarem amb entusiasme.
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DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

Panissola 1: als responsables de la correcció de La Veu. Està clar que
d’errades tots en poden fer però aquesta de “l’estaçió” amb “ç”... Sembla que
la “ç” la tenen una mica entravessada, no? Ja n’hem vist alguna més així! No
cal que siguen massa beats de Santa Llúcia però almenys a vore si li
demanen al seu cap unes bones ulleres!

Panissola 2: tenim entés que el nostre equip de govern es vol gastar vora
400.000 euros de res en tornar a plantar el far que va ser abduït un dia de
Sant Gregori de fa una uns quants anys. En comptes de gastar-se aquesta
pasta gansa per fer el que segurament serà una xapussa, no tenin altres més
prioritats importants, per què no demanen responsabilitats pecuniàries als qui
el van tirar i després s’emportaren les pedres? Una panissola és més que poc!

CARXOFA I PANISSOLA twitter:
@Elstafaners 

mail:
veubenicarlo@gmail.com

“L'heretge a la foguera!!!”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC
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La llengua del problema
Ja hi tornem altra vegada amb la

història de la denominació de la
llengua. Que si espanyol, que si
castellà, que si andalús... però que
no veuen que parlant s’entenen?
Doncs avant, home, com més en
serem, més durarem! I és que els
sabuts polítics PoPulars, com
sempre, volen demostrar que ells
saben de tot. Se les donen de ser
espanyols de pedra picada i després
vinga a perdre el cul per aprendre
anglès. No ve ara Fabra, Alberto, i
diu que la definició que proposa
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua en el seu nou diccionari
(que havia d’haver-se presentat la
setmana passada i que va haver
d’ajornar-se per un problema...
tècnic), pel que fa a l’espanyol “no
es compartida con el espíritu del
estatut d’autonomia”. A vore què hi
diu: “Llengua romànica parlada a
Espanya i en altres indrets del món,
especialment en molts països
d’Amèrica, coneguda també amb el
nom de castellà.” I l’Estatut: “El
idioma valenciano es el oficial en la
Comunitat Valenciana, al igual que
lo es el castellano, que es el idioma
oficial del Estado.” Doncs està ben
clar, de l’espanyol ací no diu res. Per
tant, com Fabra, a l’Estatut ens
atenem i ací l’espanyol no és oficial.
Mira tu que ara ens assabentem que
al nostre estatut d’autonomia, pobre
on els hi haja, l’han enriquit, segons
es desprèn de les paraules del
nostre presi, amb una norma on hi
deu haver la definició de l’espanyol
que ell farà complir. No res, que a
partir d’ara per què volem
diccionaris, si ja tenim estatut? Per
què volem lingüistes si ja tenim
polítics? No, si açò de ser polític
veiem que cada vegada serveix per

a més coses... que no tenen res a
vore amb la comesa per què van ser
triats. Serveixen per a tot i
aclareixen ben poc! 

Valencians tots a una veu
I si encara així no en tenim prou...

no cal patir, que sempre ens
quedarà el conseller de Governació,
Castellano, que fent honor al seu
cognom i a allò tan típic d’aquests
aferrissats defensors del “hablemos
valenciano”, ja ha preconitzat de
manera taxativa que això de
l’Acadèmia Valenciana ha perdut la
seua raó de ser i per tant “s’enfrenta
al sentimiento de la mayoria del
pueblo valenciano”. Ep, que hem
tocat el moll de l’os! Eixe sentiment
pel qual, com ací la primera
legislatura, que deia que qui no
serveix... al fem, no? Voldrà insinuar
amb açò una cosa pareguda al que
han fet amb Canal 9? Ja voreu, ja,
que entre un i l’altre ja ens veiem als
valencians tots a una veu... parlant
castellano. I si no, al tanto, quan el
presi ja ha amenaçat de fer complir
l’estatut “y defender lo nuestro”. Que
vagen tremolant les hosts
catalanistes!

Com queda la cosa 
Pero nochaltres, previsors que

som, i achusant este clamor
institucionalblavenciano, volem
afechir-nos a la nueva definision
que, des de la nuestra
Consercheria, han ficado pera
cumplir, de todas, todas, con “el
estatuto”. Asín la dejamos para que
haga forado en estas mentes
botifleras i pancatalanistas que mos
volen robar el país i la bendita
lengua i la hemos hecho correr por
las publicassiones catalanistes com
esta. Al margen reproduim la
definissió ke propossem.

Qui és qui al PP
Per cert, ja que estem parlant de

tota aquesta tropa, mireu quina
imatge més encisadora que hem
aconseguit dels nostres
representants populars, dels d’ací
de Castelló, al congrés del PP que fa
uns dies es va celebrar a la bonica
ciutat del Pisuerga. Qui ha dit que la
província de Castelló no ha estat
ben representada? I què diem del
nostre poble? Com no, només podia
anar... l’inefable Mundo! I Marce, i el
Salao, i Marzal, i...? Si com es va dir
allà va anar tot el qui era algú dins
del PP, haurem de suposar que els
esmentats no són ningú... Cosa que
n’explicaria moltes altres. I per cert,
posats a parlar dels d’ací que van
anar allà i de com els interessava el
que allí es deia, mireu com surt a la
foto, quin posat més ben plantat el
de Rita al costat de Wert. Certament,
tal com piula un pardalet al twitter
dels tafaners, tot un “dia de la
marmota”.

Una resurrecció?
Entrem en plena moguda

electoral europea, que és l’avantsala
de les locals i autonòmiques, i ja
sona que a les properes locals
tindrem el desembarcament en tota
regla d’un parell de partits nous
d’àmbit estatal, UPyD i Ciudadanos,
i ja comencen a circular tota mena
de comentaris sobre qui seran, o no,
els caps de cartell. Per si o per no, ja
sabem una cosa certa, que el nostre
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L'ajuntament de Benicarló ha aconseguit el vistiplau
del SERVEF per a actuar com oficina de mediació laboral,
contemplant aquesta gestió en el reglament de forma
similar a les oficines privades de col·locació. Aquesta
situació obliga l'oficina benicarlanda de l'Agent de
Desenvolupament laboral a comptar amb un nombre de
registre i a utilitzar un sistema informàtic que coincideix
amb el qual utilitza el SERVEF. Juan Manuel Urquizu,
regidor de Promoció Econòmica, va puntualitzar que les
funcions d'aquesta oficina no canviaran respecte del que
es venia fent fins al moment, ja que “al llarg de 2013 han
passat pel ADL un total de 1 843 persones, s'han enviat
302 currículums professionals, s'han cobert 17 vacants i
s'han generat 13 contractes, a més de donar
assessorament a 11 emprenedors”. 

A més, l'Ajuntament de Benicarló ha engegat un Pla
Integral d'Ocupació (PEU) destinat a menors de 30 anys amb
l'objectiu d'incrementar les seues possibilitats de trobar treball.
La Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ha
concedit una subvenció a l'Ajuntament per a posar en
funcionament un Pla Integral d'Ocupació que té com principal
objectiu fomentar la inserció laboral dels joves menors de 30
anys, un col·lectiu especialment castigat per la crisi
econòmica. En el Pla participen 100 joves, seleccionats a
través del Servef, que ja han començat l'itinerari formatiu amb
un curs de prevenció de riscos laborals. Cadascun dels
participants rebrà formació en aspectes com l'actitud davant la
recerca d'ocupació, l'orientació per a la recerca d'ocupació, la
motivació, l'entrevista de treball o l'elaboració del currículum.

La subvenció està cofinançada pel fons Social Europeu a
través del Programa Operatiu per a la Comunitat Valenciana
2007-2013.

Els usuaris del PIO es formen en prevenció de riscos
laborals.

El Pla Integral d'Ocupació (PIO) per a menors de 30 anys
ha començat la part formativa amb un curs bàsic de prevenció
de riscos laborals de 30 hores. El curs habilita a gestionar la
prevenció de riscos en empreses de menys de 25
treballadors. Els usuaris del Pla Integral d'Ocupació (PIO) per
a menors de 30 anys han començat el primer dels cursos que
componen la part formativa del programa i estan acudint a un
curs bàsic de prevenció de riscos laborals de 30 hores,
impartit per la Confederació d'Empresaris de Castelló (CEC).
Una vegada cursades les hores, els alumnes obtindran un
certificat que els habilitarà per a gestionar la prevenció de
riscos laborals en empreses de menys de 25 treballadors,
d'acord amb la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció
de Riscos Laborals. Els 100 alumnes que formen part del
programa aniran formant-se, en aquesta i altres matèries,
durant els mesos que durarà el PIO per tal d'incrementar les
seues possibilitats dins del mercat laboral, que és un dels
principals objectius del Pla. El PIO és fruit de la subvenció
concedida a l'Ajuntament de Benicarló per part de la
Conselleria de d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per
a incrementar l'ocupabilitat dels joves menors de 30 anys
desocupats inscrits en els centres Servef d'Ocupació de la
Generalitat que troben més dificultats d'accés al mercat
laboral. La subvenció està cofinançada pel Fons Social
Europeu a través del Programa Operatiu per a la Comunitat
Valenciana 2007-2013.
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alcalde o anirà pel PP o... es
dedicarà a conrear les seus aficions,
ja ho sabeu, la pesca i el futbol.
D’això sí que podem donar fe atès
que a l’estiu és l’únic que sempre va
de curt. El que sí que hem escoltat
és que tal volta algú que anava amb
ells, l’inoblidable faraó, igual apareix
per les llistes de l’exsocialista i
vinguda a ultra Rosa Díez. I és que,
ja ho diuen, estira més la dreta si té
teta.

Una imitació?
I ja que estem parlant també

de l’inefable Kuen-ka, no ens
en podem estar de destacar el
plagi que han fet a La Veu. Es
tracta d’una imitació sense
categoria que ens han enviat al
twitter, una piulada on apareix
Mariano representant el mateix
paper faraònic que deveu
recordar d’aquella portada
irrepetible. Tot i que l’han
nomenat faraó
Tutankabron, que no
està mal, el primer és el
primer, i el de La Veu ni
té parell ni tan mal gust...
per molt que molts
s’encaparren. I si no
compareu les versions!

Falòries
A vore si entenem el

que hem sentit i llegit: no
diu que ens tornaran a
muntar l’antic far que hi
havia davant la Parreta?
Segons hem pogut saber la broma
ens costarà més de 400.000 eurets
de res i pretenen que, a més, siga
una mena de museu de la mar. En
aquest poble quan els agafa per fer
bajanades la veritat és que s’hi
posen de veritat. Un far que, ho
deveu recordar, va desaparèixer un
dia de Sant Gregori, en època del
faraó de dalt i que segons el còmic
d’aquell temps, va ser abduït pels
marcians, segurament seguira,
després de fet, el mateix camí que
molts dels edificis emblemàtics del
poble, primer rehabilitats i després

deixat perdre per manca de
personal i pressupost. I si no, què
n’hem de dir, de la casa del carrer
Santa Càndida... on no hi ha ni un
mal fantasma que t’òbriga la porta.
O del Mucbe, Museu de la ciutat,
que no pot tenir la consideració
oficial de tal perquè l’ajuntament no
hi posa al davant un titulat i, per tant,
no pot rebre exposicions d’eixa
categoria. O de l’edifici gòtic de
l’antic ajuntament, que ningú sap
realment quin horari té perquè el de
la façana està sempre tapat. I ara
ens surten amb un museu de la mar

on acabaran ficant si no ninots de
falla, les peces que alguns mariners
sensibles van dipositar a l’edifici de
l’antiga escola de la mar i que, per
cert, dubtem que cap membre del
consistori haja visitat mai.

Activistes
Tot i que el nostre alcalde és un

opinador amant de les noves
tecnologies i no té manies de dir el
que pensa quan ho pensa, trobem a
faltar que encara no haja piulat,
compte no volem dir que ens haja
de fer una piulada al nostre tweeter,
que tampoc passaria res, sobre la

nostra estació, sense “ç”, la
que volen convertir en
“apeadero”. I és que davant un
tema tan important i que ens
pot deixar a peu, i no és un
eufemisme, encara estem
esperant que la nostra
màxima autoritat ens
sorprenga posant al seu lloc
els seus amos de Madrit, amb
“t”, que encara ens volen

deixar més a la
perifèria de la
perifèria. Si per se ja
érem el cul del món
del país ara,
definitivament, ens
hauran llevat del
mapa. Ara, ni amb
Dora l’exploradora i el
seu mapa ens
trobaran. Els tafaners,
que ja n’estem farts
que ens preguen pel
pito del sereno,
proposem que, a
través del nostre

twittter, s’engegue una campanya
de recollida de carxofes i
llonganisses per organitzar una
torrada al mig de les vies, sobre la
ratlla que separa el nostre terme del
dels veïns del nord, que també
perdran l’estació, i tallar la circulació
de trens fins que no ens facen cas. I
com que de segur que no ens faran
cas i enviaran els antiavalots, ja els
cantarem, sota la direcció de
Marcelino, allò de que vinguen d’un
en un, a soleeetes a soleeetes... I és
que ja n’hi ha un fart!

ve de la pàgina anterior
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L'ajuntament de Benicarló té previst acabar les obres
d'urbanització del carrer Moreres després de Falles. Els
treballs es desenvolupen després de més de vint anys de
reclamacions veïnals, que han patit la degradació d'uns
dels vials més cèntrics del municipi. 

Les obres han arrancat adequant les connexions del subsòl
i continuaran amb la col·locació de llambordes. L'inici “s'ha
retardat per problemes amb els pendents”, diferents a les
reflectides en el projecte inicial. El regidor d'Urbanisme, Pedro
López, va detallar que “atès que el carrer serà per als
vianants, l'acabat es farà amb llambordes, en sintonia amb els
carrers adjacents També es col·locaran bancs i arbres”. Les
obres tenen un pressupost d'adjudicació de 246.000 euros,
més IVA, i un període d'execució de tres mesos, amb la qual
cosa la previsió és que els treballs acaben a la fi de març.
Juntament amb la urbanització del carrer dels Moreres,
s'adequarà també el solar de la Fundació Compte Fibla. El
solar continuarà utilitzant-se com pàrquing de cotxes, amb la
diferència que, “una vegada arreglat i anivellat el sòl, el
pàrquing s'incorporarà a la zona blava”. 

Queda pendent de resoldre en la mateixa zona la
problemàtica de l'aparcament subterrani de la plaça de Mosén
Tomás, acabat fa més de dos anys i encara tancat al públic per
mancar de connexió a l'enllumenat elèctric. López va explicar
que “hem arribat a un acord amb Iberdrola i enganxarem al

transformador de la plaça Emperador Carlos”. Cal recordar
que l'aparcament es va construir en una zona afectada per un
PAI sense urbanitzar i que l'empresa elèctrica no volia dotar
de connexió a l'aparcament fins que no es resolguera la
situació. Al final, el consistori va deslligar la infraestructura del
PAI i va començar la negociació amb Iberdrola que ara sí,
sembla haver arribat a bon port. “Són 65 kilovats els que fan
falta per a engegar l'aparcament” va detallar l'edil. Els treballs
de connexió compten amb un pressupost de 13.000 euros. 

MORERES I APARCAMENTS QUE PAGAREM
text NATÀLIA SANZ
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Les obres d'emergència de la costa Nord estan
avançant a bon ritme i està previst que la primera fase
finalitze per Setmana Santa. A banda de consolidar la
timba, els treballs han aconseguit guanyar entre 6 i 7
metres de platja en un tram de costa molt deteriorat a
causa de l'erosió de la mar.

El regidor d'Urbanisme, Pedro López, acompanyat per
tècnics de la Direcció Territorial de Costes, ha visitat el tram de
la costa Nord on s'estan executant les obres d'emergència per
comprovar de primera mà el desenvolupament dels treballs.
Les obres avancen a bon ritme, degut sobretot a la bona
climatologia que està fent aquest hivern, i si no hi ha cap
contratemps, està previst que la primera fase finalitze per
Setmana Santa. En aquesta primera fase es durà a terme la
consolidació i manteniment de les parets del penya-segat
mitjançant murs de maçoneria per tal de donar-li consistència
a la timba en un tram de costa molt deteriorat a causa de
l'erosió de la mar. Els treballs han suposat també una
ampliació de la platja, que ha guanyat entre 6 i 7 metres
gràcies a la retirada de pedres. Ja serà en la segona fase
quan s'executaran les passarel·les que facilitaran l'accés a la

platja, juntament amb les quals es dotaran zones de banquets
i aparcaments per a bicicletes. Segons les previsions, la
segona fase s'acabarà per a l'estiu.

En total, les obres afecten un tram de costa de més de 100
metres, on les màquines han de treballar amb molta cura
donada la poca consistència del terreny. El pressupost de
licitació de l'obra és de 199.999,96 euros, a càrrec del
Ministeri de Medi Ambient.

La primera fase de les obres de la costa Nord finalitzarà per Setmana Santa
text REDACCIÓ

El PP de Benicarló pagarà amb diners dels
benicarlandos la reparació de les marquesines de les
parades de l‘autobús quan a qui li pertoca fer-ho és a la
Generalitat

El grup municipal de Compromís a Benicarló denuncia que
l’Ajuntament es gastarà diners públics dels benicarlandos en
reparar o canviar les marquesines de les parades de l’autobús
de la línia Vinaròs-Benicarló-Peníscola, quan qui ho ha de fer
és la Generalitat. Després d’esperar un temps a que la
Generalitat es féra càrrec del manteniment i reposició de les
parades de l’autobús l’Ajuntament de Benicarló ha decidit
canviar-les pel seu compte degut al seu lamentable estat de
conservació, i després reclamar els diners a la Generalitat, qui
és la responsable d’aquest servei. Per a Compromís aquesta
no és la primera vegada que l’Ajuntament li renta la cara a la
Generalitat. En paraules de Joan Manuel Ferrer, regidor de
Compromís, “tornem a veure una altra vegada com una
inversió que la Generalitat Valenciana ha de fer a Benicarló
ens tocarà pagar-la amb els diners dels benicarlandos”. A més
afegeix que “el Partit Popular, l’alcade i la regidora de turisme
no són capaços d’exigir a la Generalitat que mantinga en
condicions acceptables instal·lacions que son seues“.  Ferrer
lamenta que “és tan vergonyós que la Generalitat s’oblide dels
benicarlandos com que el PP de Benicarló li faça la faena amb
els diners de tots els ciutadans de Benicarló”. Segons Ferrer la
Generalitat li va contestar a l’Ajuntament l’any passat que “no
es té pressupost ni està previst tindre’l a curt plaç” i insisteix en
que “és l’Ajuntament qui cobreix les esquenes a la Generalitat
en una inversió que s’ha de fer des del govern autonòmic”.

Per a Compromis és necessari canviar o reparar les
parades de l’autobús tant per a mantenir una infraestructura
per als usuaris del servei de la línia com per a  millorar la
imatge turística  de Benicarló: “les marquesines serveixen per
a que la gent es puga resguardar del fred i la pluja ara en
hivern, del sol i la calor en estiu i a més per a que la gent major

puga seure mentre espera l’arribada de l’autobús. Amb l’estat
actual, res de tot açò es compleix, a més que estem donant
una imatge lamentable per als turistes que venen i volen fer
servir el servei d’autobusos “ afirma Ferrer.

“Clar que volem que es reparen les marquesines. Però no
és l’Ajuntament, amb els diners dels benicarlandos, qui ho ha
de pagar i esperar després el pagament de la Generalitat, ja
que tal i com estan les coses, no ens podem fiar que eixos
diners tornen a Benicarló. Per tant, exigim a l’equip de govern
del PP de Benicarló que es moga i demane a la Generalitat
una inversió que li pertoca fer” conclou Ferrer .

REPARACIÓ DE LES MARQUESINES
text BLOC-COMPROMÍS
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Estic segur que vosté es pensa que
començaré posant-la a parir per
l’escandalosa ç amb què apareix a la
portada la paraula estaçió. Ni pensar-
ho. Diuen en espanyol que el mejor
escribano echa un borrón i estic segur
que no tornaran a fer faltes d’aqueixes
tan agressives. Si més no a la
portada. No troba? La ç es pot
perdonar per la genialitat de la imatge.
Qui és que fa aquestes composicions
visuals tan colpidores i exactes que
només de vore-les ja saps que La Veu
és alguna cosa més que una
revisteta? Una miqueta més de cura,
que algú que deu saber valencià  deu
haver en aqueixa empresa seua!

Sobre la possibilitat que Benicarló
desaparega del mapa ferroviari no cal
dir res. Votés ja ho han explicat tot
d’allò més bé. A mi el que em segueix
sorprenent és l’actitud de qui ens
governa (és un dir) des de casa la
Baronessa. Igual estic equivocat, però
aquests senyors no han dit ni piu
sobre el tema. Fa tot l’efecte que ells,
prietas las filas, només maulen quan
els toca el crostó algú del seu partit.
No ho sé. Si el que s’explica a La Veu
és veritat, a hores d’ara hauria d’estar
l’ajuntament en ple cridant la població
a la revolta ferroviària: tallar la via, fer
boicot a Renfe, manifestacions, notes
de premsa, tancades, recollida de
signatures... Vull pensar que ho deuen
tindre controlat i que vostés són uns
exagerats perquè si no, haurem de
concloure que no, no ens representen
que remuguen els indignats.
Recomano al respecte l’amena i
aclaridora lectura del llibre Espanya,
capital París, del casero Germà Bel,
on s’explica fil per randa per què hi ha
motius per creure que la informació de
La Veu és absolutament certa. 

Permeta’m que seguisca una mica
amb els afers interiors del nostre
equip de govern i fer-los extensiva  la
panissola que van dedicar al Govern
Valencià la setmana passada. Si a

València volen fer el tarugo i el fava,
que el facen. Si el membre de la
companyia del Bombero Torero don
Alfonso Rus vol dir que ell no cridarà
el seu nét dient-li noi (sense que ningú
l’obligue a fer-ho), que ho diga que
prou retratat es queda. Si, fins i tot
Albedto Fabda vol defensar el
valensiano-valensiano en castellà, té
tot el dret del món a ser un èmul dels
germans Aragón (Gabi, Fofó, Miliqui i
Miliquito). El que no pot ser és que els
d’ací no se’n desmarquen de tanta
bogeria interessada. No comprenc
com a hores d’ara no ha sortit cap
portaveu de l’ajuntament dient que ells
sí que estan (no pot ser d’una altra
manera) d’acord amb la definició que
dóna de la paraula “valencià” el nou
Diccionari Valencià Normatiu. Si no ho
han fet per puta droperia, mal fet. Si
no ho han fet perquè troben que no és
cosa de la seua incumbència, pitjor,
perquè ells són els representants més
immediats i més propers que tenim de
tot aquest personal que se’n fot de tot
per treure un minso rèdit electoral; ells
no haurien de ser d’aqueix món.  I si
no ho han fet perquè troben que la
cosa no té més importància, molt i
molt pitjor perquè demostren com
d’atrevida és la ignorància. 

I ara que parlo del DVN. Quin fart
de riure. Aquesta setmana per la xarxa
hi ha agut especialistes que hi han dit
la seua. No estic capacitat per opinar i
callaré. Ara, una de les definicions que

més ha cridat l‘atenció és la que va
comentar la setmana passada Ferran
Torrent a la seua col·laboració al
programa de RAC1 “La primera
pedra”. Es tracta del mot “llençolada”,
“llançolà” que en dirien els fallers.
Veiem-ne la definició: 

1.f. Conjunt de coses que es posen
dins d'un llençol.

2f f. [col·loq.] Joc eròtic en el qual
un grup d'hòmens s'asseuen al voltant
d'una taula, de manera que la part
inferior del cos quede tapada per un
llençol gran, i després una persona
situada davall de la taula practica una
masturbació a un dels participants,
que ha de fer creure als altres que no
és ell qui rep l'estimulació genital.

Després he buscat aquesta
mateixa paraula en altres reculls
lèxics i no l’he trobada. No apareix al
Diccionari de l’Institut d’Estudis
Catalans i no apareix al Gran
Diccionari de la Llengua Catalana de
l’Enciclopèdia. Tampoc l’he trobada al
Vocabulari de Cruïlla d’Onada
Edicions ni al Diccionari de Bromera
que es va publicar amb el vistiplau de
la Conselleria corresponent. Sí que,
en canvi, l’he localitzada al Diccionari
Català-Valencià-Balear però, ai,
només amb la primera accepció;
quina llàstima. Com li he dit al principi,
senyora Garcia, el mejor escribano
echa un borrón. 

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

text EL LECTOR

La Junta Local Fallera de Benicarló va presentar  el
llibre oficial de les festes, que arreplega els principals
actes que organitza el màxim organisme faller. 

Amb la presència dels màxims representants del món faller,
el seu president Pedro Manchón va anar desgranant els actes
centrals que es portaran a terme enguany. La principal novetat
és la concentració de les mascletàs en el cap de setmana
faller “per a donar major realç als festejos”, va explicar
Manchón. I és que dos de les tres mascletàs que des de fa uns
anys es realitzen durant els tres últims dies de Falles,
passaran per fi de setmana. En concret el dissabte 15 i el
diumenge 16 de març. La tercera es dispararà el dia de Sant
Josep. També el diumenge 16 es desenvoluparà l'Ofrena de
Flors a la Mare de Deu de la Mar, patrona de Benicarló. Ja el
dilluns 17 els més menuts estan convocats al concurs de
dibuix que tindrà lloc als voltants de la falla guanyadora del
primer premi, que es coneixerà el divendres anterior. Però les
Falles del 2014 començaran realment el diumenge 23 de
febrer amb la inauguració de l'exposició del Ninot, que se
celebrarà un any més en el Museu de la Ciutat. Les tretze
comissions falleres presentaran la seua candidatura a Ninot
Indultat, uns premis que es coneixeran el dia 9 de març. El
dissabte 8 de març, les 13 comissions falleres conformaran
pels carrers de la ciutat la cavalcada del Ninot, mentre que els
dies 12 i 13 està previst que les comissions comencen a
plantar els seus monuments

ELS ACTES CENTRALS DE FALLES, AL CAP DE SETMANA 

text i foto NATÀLIA SANZ
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Benicarló té pendent d'ordenació els accessos al centre
comercial Costa Azahar. L'alcalde, Marcelino Domingo, va
avançar que “el Centre Comercial ja té aprovat el pla especial
per part dels ajuntaments de Benicarló i Peníscola, i compta
amb el vistiplau de Foment”. Malgrat això, va remarcar que
“tenint en compte que a la fi d'enguany o principis de 2015 ha
d'estar en funcionament la nova variant de la N-340, aqueix
pla no es posarà en pràctica fins a llavors”. L'alcalde va
matisar que “no crec que pel que queda de temps
l'administració central vulga tallar la carretera perquè es puga
construir una rotonda i més tenint en compte que es tracta
d'un punt negre. Suposo que una vegada finalitzada la variant

es podrà fer a curt termini l'obra que millorarà els accessos al
Centre Comercial”, va indicar.  D'altra banda, el consistori
preveu culminar enguany el Pla General d'Ordenació Urbana
de la ciutat. L'executiu ha consignat 120.000 euros del
pressupost municipal per a l'execució de l'Informe de
Sostenibilitat Ambiental al llarg d'aquest exercici. El document
“ha d'acompanyar al concert previ, i pràcticament és l'últim
informe” per a poder donar llum verda a la nova programació
urbanística, va detallar Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló. El nou PGOU preveu un total de 1.2 milions de
metres quadrats de sòl urbanitzable, dels quals un 60% ja
estan inclosos en l'actual ordenament urbanístic. L'augment
del 40% permetrà la creació de noves zones en la ciutat, que
tindrà capacitat per a albergar quasi 5.000 nous habitatges en
el cas d'un increment poblacional de 10.000 habitants.

ELS ACCESOS DEL CENTRE COMERCIAL, DESPRÉS DEL DESDOBLAMENT

text NATÀLIA SANZ

Havent finalitzat el termini
per retirar la cistella que el
Club de la Tercera edat
sortejava, la Junta, en reunió
del dia 1 de febrer, va acordar
que en nom del Club la mateixa
es lliurés al geriàtric de la
nostra Ciutat.

LLIURAMENT DE LA CISTELLA DEL CLUB DE LA 3ª EDAT AL GERIÀTRIC

text REDACCIÓ

El grup municipal socialista de Benicarló ha denunciat
que en la població no s'ha engegat el pla de lloguer de
fons socials. Filo Agut, responsable dels temes socials
dels socialistes, va lamentar que la ciutat tinga adjudicada
“19 habitatges per a aquests casos i cap s'ha adjudicat”. 

La edil va recordar que la cobertura legal que el consistori
ha engegat per a defensar als afectats pels desnonaments “ha
obert 138 expedients des que es va ficar en marxa Com és
possible que no s'haja adjudicat cap habitatge?”. Agut va
lamentar que nombroses famílies benicarlandas es troben

dins dels requisits que marca el pla “ja els habitatges
continuen buïts”. Malgrat això, va reconèixer que moltes
d'elles no es troben en condicions mínimes de salubritat per a
entrar a viure, pel que els socialistes “estem elaborant una
iniciativa d'un pla d'ocupació per a rehabilitar aquests
habitatges a càrrec del fons social europeu dirigit a joves. Des
de l'ajuntament no hi ha hagut voluntat d'engegar-lo, la
regidora no ha anat en cap moment a veure els habitatges”.
La socialista va remarcar que els habitatges posats a la
disposició dels ciutadans “és l'estoc d'habitatges que tenen els
bancs, que estan en una situació tan precària que no arriben
moltes vegades ni a estar en condicions d'anar a viure” però
“mentre haja una persona que es puga acollir a aquest pla, cal
intentar-lo”.

DENUNCIEN QUE NO S'ENGEGA EL PLA DE LLOGUER DE FONS SOCIALS

text REDACCIÓ

Les alumnes Julia Barrachina Añó  i Carmen
Marzal Cheto, matriculades el passat curs en
6é d’Educació Primària en el nostre Centre i
actualment cursant 1r curs d’ESO, han
obtingut Premi Extraordinari al Rendiment
Acadèmic d’Educació Primària corresponent al
curs escolar 2012-2013, amb una qualificació
de 10 punts de mitjana.

L’alumnat premiat rebrà un Diploma a l'Excel·lència
al  rendiment acadèmic expedit per la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, que serà entregat en un acte acadèmic
organitzat a l’efecte. L’obtenció del premi extraordinari
d’Educació Primària per part de les  alumnes es farà constar
en l’historial acadèmic i  també en el seu expedient acadèmic.
Dues alumnes brillants que són exemples de constància,
esforç i companyonia. El Claustre de Professors, el personal
no docent i la Direcció del Centre felicita les alumnes
premiades i  les seues famílies per l’excel·lent trajectòria i
l’aprofitament que han fet en el pas de l’etapa  de  primària pel
nostre centre, el CEIP Marqués de Benicarló.

PREMI EXTRAORDINARI DE DUES ALUMNES 
DEL CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ

text i foto CEIP MB
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Benicarló destinarà 390.000 euros a alçar de nou l'antic
far, del que actualment no queda cap resta sobre el qual
edificar la nova construcció. La infraestructura va ser
enderrocada del seu emplaçament, davant de l'actual port
esportiu. La ciutat duu més de 18 anys de gestions que
han comportat canvis de titularitat i de cessions, en el
qual han estat implicades diverses administracions. Els
tràmits es van iniciar l'any 1996, quan es va demanar al
Ministeri de Foment la desafectació dels terrenys. Ara,
amb tots els papers en regla, l'antic far de Benicarló es
convertirà en un Museu del Mar en homenatge al sector
pesquer de la ciutat. 

La reconstrucció reproduirà exactament el far primitiu i
s'executarà sobre una superfície total de 1.160 metres
quadrats, en el mateix lloc on estava en origen. El gruix dels
treballs consistirà en la reproducció exacta, amb la tècnica de
pedra en sec, del far primitiu i l'adaptació de l'entorn com espai
verd. En total, s'actuarà sobre una superfície total de 1.160
metres quadrats. Una vegada reconstruït, l'edifici es destinarà
a Museu del Mar, on tindran cabuda maquetes, reproduccions,
imatges antigues, eines i tot tipus d'objectes relacionats amb
el mar. La gestió de les obres anirà a càrrec de l'Ajuntament.

BENICARLÓ RECONSTRUIRÀ L'ANTIC FAR DE LA CIUTAT

text NATÀLIA SANZ

Balanç bastant positiu des
equips del Benicarló Base
Futbol en l'última jornada de
lliga, en la qual tan sols van
perdre sis partits, i amb
victòries destacades, com la
golejada del Benjamí A davant
el Benicàssim per 17-1, la qual
cosa els manté líders en
solitari. El mateix que el
Benjamí C en el seu grup,
després de guanyar a la pista
del Vinaròs. 

Els resultats de la jornada
van ser els següents: 

Puçol A 3, Juvenil A 0 
Juvenil B 4, l'Alcora B 1 
Cadet A 6, Club la Vall 2 
Benicàssim A 3, Cadet B 2 
Infantil A 4, Club La Vall 0 
Benicàssim A 2, Infantil B 1 
Infantil C 5, Olímpic Castelló B 3 
Aleví A 3, Benicàssim A 3 
Benjamí A 17, Benicàssim A 1 
Tonín C 4, Benjamí B 4 

Vinaròs A 3, Benjamí C 4 
Benjamí D 5, Oropesa A 3 
Prebenjamí A 4, Jubelama Castelló A 1 
Prebenjamí B 1, Onda B 2 
Prebenjamí C 0, Vila-real D 1 
Racing Onda 5, Prebenjamí D 0 

Golejada, 17-1, del Benjamí A del Benicarló Base Futbol, al Benicàssim

text i foto VICENT FERRER

Quatre victòries i una derrota, van ser els
resultats que va tenirel Pádel Indoor
Benicarló, en les partides de la lliga
intercomarcal d'Aldepau de Pádel que es
disputa entre municipis del Baix Maestrat i
Terres de l’Ebre. La jornada va enfrontar als
benicarlandos amb el Club de Tennis Vinaròs
A. 

Santi Castell i Adrián Segarra van aconseguir
imposar-se per un 6-3 i 6-4 a Javier Vidal i Sebas
Puigcerver. Xavi Besalduch i Nacho Alonso van
derrotar a Julián Sanz i Josep Dons. Tres sets
van haver de disputar Guillermo Palau i Oriol
Guimerá per aconseguir la victòria davant Juan
Carlos Llorach i David Chaler, per 6-1, 5-6 i 6-1. 

La creu per als caduferos va arribar amb el
partit que va enfrontar els germans Rico, Carlos i
José, contra els germans Febrer, Javi i Víctor. Al
final la parella de Vinaròs va aconseguir fer-se
amb el triomf per 6-3 i 6-4. 

En fèmines, Yolanda Castell i Noelia Albarrán, van fer bé els
deures i van aconseguir la victòria davant Montse Márquez i

Tamara Esteller amb un contundent 6-0 i 6-0. 
La pròxima jornada, els benicarlandos juguen de nou a

casa contra les parelles de Pádel Indoor Vinaròs. 

Quatre victòries del Pàdel Benicarló, per una derrota, a la lliga intercomarcal

text i foto VICENT FERRER
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En un saló d'actes ple, van parlar als alumnes sobre el dia
a dia del treball en el camp. “Ha estat la conferència més
participativa, perquè tot el món preguntava i ells no han
escatimat en respostes”, assegurava la directora del centre,
Esther Segura. Una parada a meitat matí servia per agafar
forces gràcies a l'espectacular esmorzar dissenyat pels
alumnes del cicle d'Hostaleria, que també s'imparteix en el

centre. Tota classe de delicadeses amb les carxofes com a
protagonistes, que servia per a comentar i canviar
impressions sobre els comentaris que els Blancos havien
transmès. 

La implicació dels alumnes del centre també arribava
amb el tancament de les jornades, que va córrer a càrrec de
Sagrario Martínez Angulo. La seua xerrada sobre les
propietats medicinals i aplicacions terapèutiques de la
carxofa, demostrava que el preuat producte del camp
benicarlando serveix també com base per a l'elaboració de
sabons o cremes, entre uns altres.

UNA FESTA QUE ES FA MOLT GRAN

Eduardo Arín, regidor d’Agricultura, mostrava la seua
satisfacció per el grau de implicació que el centre i els joves
que en ell estudien han mostrat amb la festa de la carxofa.
De fet, des de la Demostració Gastronòmica, on van
participar amb un estand, no han parat. La directora del
centre recordava que “pràcticament tots els cicles formatius
estan implicats d’una manera o un altra en la festa”. Ara, a
més de la jornada desenvolupada la passada setmana,  el
restaurant pedagòdic “ofereix el seu menú en el marc de les
jornades gastronòmiques”. Un ple i una acollida absoluta,
atés que és pràcticament impossible “trobar una taula buida
per vindre a dinar”. Un treball ben fet, que parla molt be dels
alumnes que cursen els seus estudis al centre i de l’equip
docent que any rere any, els encoratja per donar el millor de
sí mateixos durant la festa.  

ve de la pàgina anterior

Diumenge passat vam tornar a perdre. Portem una ratxa
molt dolenta. Potser si al començament de temporada algú
ens hagués dit que a aquestes alçades de la temporada
tindríem els punts que tenim no ens ho haguéssim cregut i
l'haguérem qualificat d'il·lús. El moment és molt delicat. A
l'equip li falta el Tacón que ens va enlluernar els mesos de
setembre i octubre per a després caure en una inexplicable
mediocritat fins arribar a una inactivitat total. També li falta la
seguretat, el domini i la direcció del central Víctor Esbrí,
autèntic motor de l'equip. Potser es troba a faltar la implicació
dels que haurien d'agafar les regnes de l'equip i fer un cop de
puny i dir "collons!!, ací estem nosaltres per  tirar això
endavant". La plantilla és bona, amb majoria de jugadors del
poble, amb ganes i molta implicació amb el club. Què ens està
passant? No falten pel poble els comentaris dels sabuts de
torn donant-li la culpa a l'entrenador. Ignorants! De vegades
sembla mentida que alguns que es consideren aficionats de
tota la vida facen uns comentaris que el que provoquen són
arcades i diarrea. Clar, és molt fàcil criticar. Fins i tot va haver
qui va criticar l'entrenador el dia que vam guanyar al Catí per
cinc a zero. Realment estic fart de malastrucs, estic fart dels
que critiquen sense sentit, estic fart d'haver d'aguantar tan de
comentari estúpid, estic fart de tant d'envejós, estic fart dels
que s'alegren de les nostres derrotes, estic fart de tant
d'imbècil i tant de fariseu. Ara més que mai, hem d'estar units.
I qui se'n vulga anar, porta! No volem que ningú estiga a la
força. Som un club modest, amb l'única aspiració de mantenir
la categoria, amb la gent del poble. Ens hem de mentalitzar
que tenim una gran plantilla, amb molt de futur. Amb una
generació de jugadors que estan pujant amb força i ganes. Per

tot això, aquesta setmana vull reproduir una espècie de
manifest dels voluntariosos membres de Gol Roig 21, un grup
de gent que entenen perfectament què vol ser el nostre CD
Benicarló. Estimats lectors, llegiu-ho, val la pena. Sobra
qualsevol comentari. 

"Diumenge vam tornar de nou a la nostre fons. De nou
la grada nord es vestia de roig i blau per fer front a una
nova jornada i sobretot  per fer costat al nostre equip. Un
equip jove, un equip de present i sobretot de futur. Un
equip que parla Valencià, format per  gent coneguda, gent
propera que et trobes pels carrers i les places, que han
estudiat en les mateixes escoles i instituts, que hem
compartit converses.. Gent que, a més de jugadors, són
de la terreta, del poble. Són els nostres i dels nostres.  Per
aquests  motius  i moguts  pel desig de defendre un futbol
arrelat als orígens, als valors i les nostres tradicions, va
nàixer GOL ROIG  1921. Ara que els resultats no
acompanyen és quan una grada ha de mostrar el seu grau
de compromís i fidelitat a un escut, un projecte i un
esport. Per això,  avui més que mai, ens dirigim a l'equip i
al seus tècnics per transmetre un missatge d'unió. El
GR21 no juga a futbol,  ni dissenya tàctiques o
estratègies, eixa tasca us correspon a vosaltres. Tampoc
es dedica a les finances, burocràcies i despatxos. Feines
complexes i massa arriscades.

La nostra senzilla  i petita pàtria, és el gol nord del
Municipal. No tenim més força que les veus, les mans i el
coratge. Sabem que sou els nostres, i que mereixeu tot el
suport que puguem transmetre. Els resultats, els deixem
per als amants de la tribuna, per als resultadistes, per als
pragmàtics. Nosaltres valorem l'actitud, el compromís, la
lluita, la solidaritat en el camp. Allò que ens ha de fer forts
és el treball i la unió. El Gol Roig 1921 ens trobem en més
força i ganes que mai. Lluitarem, cantarem i animarem als

nostres fins al
últim al·lè, perquè
sabem que
v o s a l t r e s
tornareu eixe
r e c o l z a m e n t
deixant-ho tot en
la gespa. Eixa és
la nostra victòria.
I la nostra força.
Vosaltres el
nostre equip.
Nosaltres la
vostra afició.
Unió, compromís
i  força.

ARA MÉS QUE
MAI AVANT
BENICARLÓ

ARA I SEMPRE
CAMÍ CAP A LA
VICTÒRIA!"

ENDAVANT!
text RODOLFO SERRANO i PACO DELCASTILLO

foto VICENT FERRER
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Les carxofes amb denominació d'origen Benicarló
“formen part de la nostra carta des que obrirem el
restaurant. Fa molts anys que som usuaris d'aquest
producte”. Qui fa aquesta rotunda afirmació és Jeroni
Castell, el recentment guardonat amb una Estrella
Michelin per la destresa que demostra dia a dia al
capdavant dels fogons del restaurant  Les Moles
d’Ulldecona i que va realitzar una mena de show
cooking al Centre Integrat de Formació Professional de
Benicarló.

“A nosaltres ens agrada utilitzar productes del nostre
entorn, que tenen gran qualitat, i la carxofa de Benicarló és
un d'ells”, va assegurar. La carta del guardonat menjador
s’omple bàsicament de productes de Kilòmetre 0, una
filosofia que està aconseguint implantar-se en el treball dels
millor restauradors del nostre territori. Cultura ecològica de
productes frescos que aporten a les cartes un punt de
distinció. En definitiva, la cuina casolana de tota la vida
traslladada a les taules de luxe i amb un compte també
només apte per a butxaques ben plenes. 

La de Les Moles és, de moment, assequible pràcticament
a qualsevol butxaca. A la carta hi apareixen plats com ara
ostra del Delta amb cogombre i iogurt, Amanida
d'escamarlans de La Ràpita amb algues i poma àcida,  Ratlla
amb suquet mariner i nyoquis de creïlla o Hamburguesa
d'ànec a la taronja o Mató del Maestrat amb mel. Però
Castell es va fixar en les propietats de la Carxofa de

Benicarló un bon dia, quan va descobrir “les seues
possibilitats i la creativitat que ens permet un producte de
tanta qualitat”.  

Dimecres va poder demostrar “com creem plats a partir
d'elles, que estan presents des de sempre en la nostra
carta”. Ho va fer en el show cooking que va oferir en el
Centre Integrat de Formació professional de Benicarló. Amb
un ple fins a la bandera, el restaurant pedagògic va acollir la
lliçó magistral que el guardonat xef va oferir a alumnes i
professors del centre educatiu. “Som els mateixos que fa
tres mesos, quan no teníem cap estrella i llavors ja
utilitzàvem aquestes carxofes en la nostra cuina per les
seues propietats”, va defensar. Que un xef amb una Estrella
Michelin es rendisca de forma incondicional als encants de
la Carxofa, diu molt de l’alt grau de qualitat que els nostres
llauradors han aconseguit. 

JORNADA D’ALT NIVELL
L'espectacle de veure cuinar a un Estrella Michelin amb

unes bones carxofes de Benicarló va ser les postres de la
jornada tècnica que el centre organitzava per cinquè any
consecutiu en el marc dels actes de la Festa de la Carxofa.
El desdejuni va córrer a càrrec dels professors Joaquín
Dieste i M. Ángeles Agulló sobre el grau formatiu de
Formació Agropecuària que s'imparteix en el centre i que té
com objectiu formar a totes les persones interessades en la
gestió agrària. La nota participativa i emotiva de la jornada
la van posar els llauradors Ana Inés Senar Caldés i José
Senar Arín, de la coneguda família dels Blancos, una saga
imprescindible quan es parla de carxofes de Benicarló. 

text REDACCIÓ

CARXOFES BENICARLANDES, EN MANS D’UN ESTRELLA MICHELIN

Dissabte 8 i Diumenge 9, a la piscina olímpica de
Castelló, va tindre lloc  un gran control en piscina de 50
metres, que va reunir a 237 nedadors de 13 clubs de la
comunitat valenciana.

L’equip benicarlando, dirigit per Lucía Vicente, Myriam
Martínez i Merche Senar, va presentar un total de 19 nedadors:
Nicole Mateu, Gisele Mateu, Vanessa Bel, Ana García, Maria
García, Júlia Barrachina,  Adrián Adell, David Valdearcos, Marc
Vea, Blanca Pérez, Ester Segura, Clàudia Barrachina, Marta
Valdearcos, Alberto Añó, Bianca Beer, Ariadna Coll, Carlos
Fuente, Noemí Anta i Carla Fresquet.

Algunes bones marques hi hagueren en aquest darrer
control en piscina olímpica abans dels campionats autonòmics
d’hivern.

Destacada actuació de Marc Vea que es va quedar a una
dècima de la nacional als 400 lliures i va fer la mínima nacional
als 200 estils. També molt bona actuació de Júlia Barrachina,
a poques dècimes, altre cop,  de la nacional als 200 esquena.

David Valdearcos, sempre treballador i millorant marques,
va aconseguir la victòria als 200 papallona. Ester Segura va fer
uns bons 400 lliures, millorant la seua marca personal
clarament. Clàudia Barrachina va ser segona als 200 estils
amb una bona marca i Gisele Mateu també va ser segona als
200 papallona.

CAMPIONAT AUTONÒMIC ALEVÍ D’HIVERN A
XIRIVELLA: 

Diumenge 9 de Febrer, a la piscina municipal de Xirivella es
va disputar el campionat autonòmic aleví d’hivern amb
polèmica anècdota final inclosa.

Participaren 254 nedadors de 39 clubs de tota la comunitat.
El club Natació Benicarló va estar representat per 8

nedadors, dirigits per Myriam Martínez: Sergi Saura, Pau Ebrí,

Raul Carbó, Víctor Monserrat, Nerea Martín, Marina Segura,
Alicia Sorlí i Laura Jiménez. Un nombrós grup de pares i
aficionats els va donar suport durant la jornada.

El nivell del campionat va ser molt elevat. Per alguns dels
nedadors  del CNB era el  primer campionat important de la
seua vida esportiva.

El resultat més destacat va ser el de Marina Segura als 400
lliures aconseguint una meritòria setena posició.

La gran anècdota del campionat va ser que la sessió
vespertina es va haver de suspendre per excés de cloració de
l’aigua de la piscina. Això va impedir a alguns dels nostres
nedadors participar en les seues millors proves.

Resta per decidir si es repetirà la sessió un altre dia.

RECORDATORI:
El llibre commemoratiu dels 25 anys del CNB es pot adquirir

a la llibreria Grèvol de Benicarló.

CINQUÉ CONTROL PROVINCIAL A CASTELLÓ AMB MÍNIMA NACIONAL DE MARC VEA

text i fotos CNB
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Amb la participació
de 180 ciclistes, entre
ells diversos
components del Club
Ciclista Deportes
Balaguer de
Benicarló, es va
celebrar a Onda una
prova corresponent a
la Lliga Social Miguel
Manrubia. El
benicarlando José
Julián Balaguer va
guanyar l'apartat en
Master-50. 

La primera part va resultar un trenca cames i en els últims
20 quilòmetres s'havia de pujar un xicotet port on es va trencar
l'escamot, formant-se diversos grups que van arribar en un
final dur a una rampa de 300 metres amb 10% de desnivell i
amb la meta situada davant el Museu del Taulell. Es va rodar
amb una mitjana de 42,5 km/h. 

Els ciclistes benicarlandos van acabar en les següents
posicions: 

Joan Jiménez va entrar el 92 i va ser 9é Júnior 
Julián Balaguer el 103 i 10é Sub-23 
José Julián Balaguer el 70 i 1r Master-50 

Ciclisme: José Julián Balaguer guanyador 
a la lliga social Miguel Manrubia en Master-50

text i foto 

VICENT FERRER

L'alumne, de 1er de Batxillerat de L’IES Joan
Coromines, IVAŃ PINTO HUGUET, ha guanyat la L
OLIMPIADA MATEMAT̀ICA ESPANYOLA en la Universitat
Jaume I de Castello.́

La prova va tindre lloc el passat divendres 17 de gener
(Sant Antoni) en les aules de la Escola Superior de Tecnologia
i Ciències Experimentals de la UJI.

Després de 7 hores (de les 9.30 a les 13.00 h i de les 15.30
a les 19.00 h), Iván, va ser el millor en resoldre els problemes
que va plantejar l'organització de la prova. El premi te més
mèrit degut a que, la major part dels participants, són alumnes
de 2on de batxillerat, mentre que Iván, està cursant 1er de
batxillerat.

Després de superar la fase local, toca representar a la
Comunitat Valenciana a la fase Final, que tindrà lloc a
Requena, a finals del proper mes de marc�.

Enhorabona Iván!!

Ivan Pinto Huguet, IES Coromines, guanya
l’Olimpíada Matemàtica Espanyola

text i foto REDACCIÓ


