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Visions enfrontades

Està clar que quan es desenvolupa un Pla general
d'Ordenació Urbana no plou mai a gust de tots. I amb el
veïns de la Costa Nord, sembla, que la cosa ha estat així.
Les ànsies edificadores de l'Associació de veïns Ríu,
Surrach i Aiguaoliva han topat de cara amb la nova etapa
engegada per la Generalitat Valenciana i el seu Pla
d'Infraestructura Verda del Litoral que vol tenir un territori
ben planificat al mateix temps que protegeix la costa.

I com es pot imaginar, els veïns, no estan per eixa visió
atés que ells hagueren volgut que les tres zones hagueren
sigut urbanitzables. Òbviament, tot i que siga lícit que així ho
pretengueren, volent traure el màxim rendiment econòmic i
edificable als seus terrenys (totes dues actuacions van de la

maneta), açò no sempre és compatible al 100% amb
l'interés general. I això és el que ha passat ací.

Dues visons contraposades, una que busca el seu
benefici particular, lògic, normal, i no criticable, tot i que
qüestionable, i l'altra, en aquest cas la de l'administració
autonòmica i també la local, que estan més per protegir un
dels pocs recursos naturals verges que encara ens queda al
nostre territori, ficant-lo en valor.

Resulta una obvietat que uns pocs no poden condicionar
el futur d'uns molts. És allò de ficar a la balança els dos
interessos i veure quin té més pes en la idea futura d'un
desenvolupament urbanístic sostenible i curós amb l'entorn.
I a partir d'ací actuar.

Veure'm fins on arriba la pedagogia que diu, que s'ha de
fer, el director general d'Ordenació del Territori, Josep Lluís
Ferrando, davant la més que previsible posada en peu de
guerra d'aquesta associació veïnal que no està,
precisament, després d'un bon grapat d'anys a l'expectativa,
perquè li limiten el que ells consideren els seus drets.
Pedagogia que, lògicament, com a entitat més propera,
també haurà d'aplicar el nostre ajuntament, en aquest cas
l'alcaldessa i regidora d'urbanisme, per apaivagar els ànims
de tots el veïns que creuen veure aquesta actuació com un
atac uns suposats drets adquirits anteriorment. El Pla
General està servit. S'acaba de donar el tret de sortida final.
Ara caldrà veure com acaba.
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Carxofa: a tots els integrants de l'Estel del Collet per les magnífiques representacions, del nostre
Nadal particular benicarlando, que aquet passat cap de setmana ens van oferir. Any rere any, amb la
seua representació, donem el tret de sortida a aquetes festes tan entranyables per tothom. Gràcies i
enhorabona!

Panissola: a l'equip de govern del nostre ajuntament per fer oïdes sordes a tot el seguit de
greuges que un club amb tant d'arrelament al nostre poble, com és el Club natació Benicarló, i pel
qual ara tenim la piscina (va ser el seu principal valedor), està patint. La contundència dels seus
arguments no hauria de deixar indiferent l'administració local. Fer-ho seria una greu irresponsabilitat
que podria portar a la seu desaparició. I després tot serien lamentacions. O a millor... no? No voldríem
ser malpensats!

CARXOFA i PANISSOLA

LES PROMESES DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ
COMPETIREN A CASA

Dissabte 12 de Desembre a la piscina municipal de
Benicarló es va disputar la tercera jornada de la lliga de
promeses.

Dirigits per Lucia Vicente, el CN Benicarló va presentar un
equip de 30 nedadors:

Gerard Labèrnia, Guillem Tomàs, Agustí Oms, Joan
Ballester, Joan Verge, Óscar Balaguer, Alejandro Rodríguez,
Diego Pérez, Eric Alberich, Óscar García, Joan Martín, David
García, Aitor Gil, Oriol Lluch, Bruno Moliner, Claudio
Dragoste, Joana Bel, Henar Àvila, Maria Verge, Noemí Verge,
Alejandra Oroian, Sara Vea, Eva Valdearcos, Sara Troncho,
Marta Cheto, Laura Verge, Paula Falcó, Clara Salvador, Laia
García i Ainhoa Baró.

Amb el suport majoritari del públic, donat que competien a
casa, les promeses de la natació benicarlanda demostraren
gran entusiasme competitiu.

Els resultats més destacats foren la victòria del benjamí
Gerard Labèrnia als 100 esquena; el primer lloc de la
nedadora aleví, Sara Vea als 200 lliures i el del nedador aleví,
David García, als 200 lliures, també.

JOSE JOAQUÍN DIESTE VA PARTICIPAR AL
CAMPIONAT AUTONÒMIC MÀSTER DE LLARGA
DISTÀNCIA

El veterà màster del CN Benicarló Joaquín Dieste va
participar al campionat Màster autonòmic de llarga distància

que va tindre lloc Diumenge 13 de Desembre a la piscina de
50 m del “pabellón Esperanza Lag” d’Elx.

La prova, de 3000 metres, tot i la seua dificultat, va ser
disputada amb ganes i bon rendiment per Dieste, que es va
fent especialista, cada cop més, en llargues distàncies.

TERCERA JORNADA LLIGA PROMESES BENICARLÓ I CAMPIONAT
AUTONÒMIC MÀSTER DE LLARGA DISTÀNCIA A ELX

text i foto CNB
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El cap de setmana passat, la ciutat castellana de
Valladolid, la popular Pucela, va ser seu del Campionat
d'Espanya de Conjunts de Gimnàstica Rítmica, una data
més per a emmarcar en el calendari de victòries del Club
Mábel. 

El club benicarlando va competir amb dos conjunts, l'infantil
de Maria Añó, Noa Ros, Helena Andrei, Leire Rovira, Alba
Ciurans i Patricia Saura; i el junior de Sara González , Marta
Soliva, Anna Feliu, Elisa Prades, Ruth Pastor i Dominique
Prado. Ni la boira del Pisuerga va poder amb les gimnasta de
Manola i Blanca que van aconseguir pujar al més alt del
pòdium: campiones d'Espanya les junior i subcampiones les
infantils. Un triomf no sols del Club Mábel sinó també de tot
l'esport de Benicarló. Xicotetes però grans, màgia en el tapís,
espectaculars, impressionants, són només alguns dels milers
de comentaris apareguts en les xarxes socials, un
testimoniatge fidedigne de l'extraordinària competició de les
del Mábel. Enhorabona a gimnastes i entrenadores per aquest

nou èxit esportiu i gràcies a aqueixos sofridors a l'ombra, els
pares.

NR.: El vídeo de les infantils penjat a la xarxa per la
Federació Espanyola de Gimnàstica ha sigut el més visitat;
passen de trenta mil les persones que l'han vist.

El Mabel imparable: Campiones i subcampiones d'Espanya

text i foto A. SAURA
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EL TEMA ESPORTS

Revés per a les intencions dels veïns de la costa nord
de Benicarló, que pretenien convertir en urbanitzable
aquest tram quasi verge del litoral castellonenc. La
gestió del model de desenvolupament de la costa nord
de Benicarló manté enfrontats a l'actual consistori i a
l'Associació de veïns Ríu, Surrach i Aiguaoliva, que
defensen que les tres partides que integren la zona, per
el desenvolupament del municipi, siguen declarades
urbanitzables.

La passada setmana, representants veïnals van mantenir
una reunió amb el director general d'Ordenació del Territori,
Josep Lluís Ferrando, el qual va sostenir durant la visita que
va realitzar a Benicarló que «hem de fer pedagogia amb els
propietaris que volen que s'augmente la urbanització perquè
entenguen que el turisme de qualitat passa per tenir un medi
ambient de qualitat, i açò passa per conservar les zones
d'especial valor, com la costa Nord». Ferrando va defensar
que «les urbanitzacions s'han de reconduir a altres zones
que no perjudiquen les poques joies litorals que ens
queden».

Aquestes declaracions i el full de ruta que ha marcat el
govern autonòmic pel que fa a l'urbanisme xoquen
frontalment amb les intencions veïnals, que fins i tot han
arribat a plantejar la possibilitat de presentar una querella
contra el consistori. El director general sí que reconeixia la
manca de serveis en la zona, però va assenyalar que caldrà
actuar per a minimitzar l'impacte de les construccions de la
zona nord sobre el medi ambient. «Els veïns tenen dret a
tenir una seguretat jurídica però també tenen l'obligació de
minimitzar el seu impacte», va concloure.

ACTUACIONS DE REGENERACIÓ
Per la seua banda la consellera d'Habitatge, Obres

Públiques i Ordenació del Territori, María José Salvador, va
anunciar mesures de xoc però amb actuacions integrals que
permeten la regeneració de la costa per a la zona Nord de
Benicarló. Aquest tram del litoral, un dels pocs que queda
pràcticament verge d'edificacions, serà una de les 14 àrees
declarades prioritàries en el Pla d'Infraestructura Verda del
Litoral valencià. Açò implicarà realitzar actuacions integrals a
mig i llarg termini. Salvador va defensar que el Pla servirà
per a “protegir el que afortunadament encara podem
protegir. Aquesta línia de costa és un atractiu per a Benicarló

EL GOVERN AUTONÒMIC TOMBA LES INTENCIONS URBANITZADORES
DELS VEÏNS DE LA COSTA NORD DE BENICARLÓ

textREDACCIÓ Va visitar el líder de la Lliga
Autonòmica l'Inalco l'Alcora, que va
demostrar perquè no coneix la
derrota en el que va de competició.
El conjunt benicarlando ho va donar
tot però no va ser suficient.
Afortunadament entre els equips de
base es van sumar més victòries que
derrotes.

Sènior Autonòmic 74, Inalco Alcora
102

Torreblanca 53, Sènior B 48
Junior masculí 80, Alcora 58
Puerto de Sagunto 34, Junior femení

50
Cadet masculí 82, Borriana 62
Nou Basket Femení Blau 66, Cadet

femení 38
Castelló 25, Infantil femení 33 (partit ajornat).
Infantil femení 40, Morella 54
Alcora 23, Infantil masculí verd 59

En la competició organitzada pel Patronat, a Castelló, els
resultats de la matinal del dissabte van ser els següents:

Aleví roig 44, Vila-real 43
Almassora 41, Aleví blanc 28
Benjamí Blau 28, Onda 39
Aleví femení 15, Vila-real 36
Benjamí taronja mixt 61, Amics Castelló 10

Destacar que continuen invictes els cadets i juniors
masculins. L'infantil masculí blau va descansar aquesta
setmana.

Tots els equips van guardar un minut de silenci, en els seus
respectius partits, en memòria de Gabriel Sales, pare de la
nostra jugadora cadet Nerea Sales, i de l'exjugador Gabriel.

El Benicarló va plantar cara al líder, però aquests van imposar el seu potencial

text i foto VICENT FERRER

El Peníscola RehabMedic va aprofitar l'aturada de lliga
per a tornar a realitzar una de les activitats que més
omplen en la vida d'un esportista, com a referent que són,
com és visitar els centres educatius de la comarca del
Baix Maestrat.

Aquesta setmana, els jugadors de Carlos Sánchez van
estar presents en el CEIP Jaime Sanz de Peníscola i en el
CEIP Mare de Dèu de l'Assumpció de Vinaròs, on van
compartir un enriquidor temps de diversió, amb els alumnes,
alhora que van posar l'accent en la necessitat de seguir
estudiant, per a formar-se, i en la importància d'uns bons
hàbits alimentaris en el dia a dia.

Els jugadors i membres del cos tècnic, sempre disposats i
disponibles, van contestar a quantes preguntes van sorgir

entre els assistents per a, posteriorment, realitzar diferents
exercicis en l'exterior de les instal·lacions, amb jocs d'activitat
amb la pilota, en la qual tant joves com a futbolistes es van
divertir molt.

El Peníscola RehabMedic diverteix i educa en els col·legis de Peníscola i Vinaròs

text i foto VICENT FERRER
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ESPORTS EL TEMA

i hem de treballar de manera coordinada”. La consellera es
va mostrar disposada a “preservar el litoral, però fent també
actuacions de regeneració, que han d'anar fins als dos mil
metres cap a l'interior partint de la línia de costa, en lloc dels
cinc-cents que marca ara les normativa".

De fet, després de l'aprovació del nou pla, “hem aplicat
una moratòria per a suspendre la tramitació en els primers
500 metres de costa mentre es gestiona el pla del litoral, que
serà un procés participatiu, no solament amb els
ajuntaments, sinó també amb els col·lectius que d'alguna
forma estan vinculats i treballen per la conservació del nostre
territori”.

NOVA ETAPA EN L'URBANISME VALENCIÀ
La consellera va anunciar que la Generalitat «ha

començat una nova etapa amb un nou full de ruta on
assumim la responsabilitat de planificar el territori» i va
assegurar que l'aprovació del Pla d'Infraestructura Verda del
Litoral ha estat el primer pas per a protegir la costa. Salvador
va sostenir que «passarem del model de l'especulació i la
depredació del territori a un model de preservació i
protecció». Malgrat que no va concretar accions concretes,
la consellera va anunciar que “el primer pas serà realitzar un

pla de xoc per a consolidar, protegir i posar en valor la
riquesa de la qual disposem i, després, es portaran a terme
actuacions centrades en la regeneració de la costa”, va
explicar.

LA TRAMITACIÓ DEL PGOU
Durant la visita de la consellera també se li va requerir

sobre la tramitació de la revisió del PGOU de Benicarló.
Salvador es va comprometre a “intentar agilitar el màxim
possible els tràmits perquè s'aprove quan més prompte”. De
fet, va afirmar que els tècnics del consistori i els de la
Conselleria treballen de la mà per a accelerar el procés.
Recentment, l'alcaldessa de Benicarló va anunciar que en
breu es traurà a licitació el document d'avaluació estratègica
(també anomenat informe de sostenibilitat ambiental) del
PGOU, un document que ha de servir per a avançar en la
tramitació de la modificació del PGOU, que ja s'allarga més
de 12 anys. La licitació tindrà un preu de 100.000 euros +
IVA i servirà per desbloquejar la tramitació del Pla General i
per donar un impuls que s'espera que siga «definitiu». «El
nou equip de govern -ha assegurat l'alcaldessa- estem
decidits a treballar al màxim per tal d'aprovar el nou Pla
General. Els benicarlandos i benicarlandes hem invertit
molts diners en tots aquests anys i no podem abandonar. És
una prioritat absoluta i és imprescindible per a reactivar
l'economia local».

ve de la pàgina anterior

Diumenge passat el Benicarló va disputar l'últim partit de
l'any com a local. La meua Margot va pensar que seria una
bona ocasió per exhibir les seues habilitats com a dansadora
del ventre davant l'afició benicarlanda. Una manera de desitjar
un bon Nadal i un feliç any nou al personal. Ho tenia tot
preparat, faria cinc exhibicions (una a cada córner) i una de
final davant la llotja presidencial durant el temps del descans.
Al primer ball es llevaria una peça de la seua escassa
vestimenta, al segon una altra, al tercer ja amostraria un dels
seus turgents pits, al quart l'altre i al final es quedaria vestida
només amb una bufanda del Benicarló. Conscients de
l'enrenou que es podia organitzar amb el respectable
perseguint per fora el terreny de joc la meua nóvia, vam
decidir demanar permís a la Directiva. Ens van dir que ja els
feia goig a tots, ja, que Margot té un cartell i una nomenada,
però que allò no era cosa d'ells, que podia ser un escàndol i
que anàrem a parlar amb la guàrdia civil. Per mi, ja ho
haguera deixat estar en aquell moment, però el calentures
tardanes del papa i la seua potencial nora que no, que no, que
anàrem a demanar permís que un espectacle com aquell no
s'havia vist mai a Benicarló. Els de la Benemèrita ens van dir
que també els feia goig -després de vore-se-la, és normal-
però que allí al futbol van xiquets, que no podien respondre de
què podia passar i la imatge dels «aficionats» volent seguir les
diverses actuacions a tots els córners suposaven una situació
de risc que no podien assumir. Permís denegat. Lo papa es a
enfadar, però quan la seua jove li va confirmar que no es
preocupara que ja li faria a ell assoletes l'espectacle, se li van
il·luminar els ulls. Per tant, a l'hora del partit me'n vaig haver
d'anar sense companyia camí Sant Mateu amunt. Aprofito des
d'ací per demanar disculpes a tots aquells que s'havien fet
il·lusions de poder-se dedicar a l'activitat onanística pensant
en Margot, però no va poder ser. 

El partit que vam jugar contra
l'Alcalà no va ser dels millors de la
temporada. No ja perquè no
acabàrem de jugar tan bé com estem
acostumats, sinó sobretot perquè les
múltiples ocasions que vam tindre no
es van materialitzar. Marcos Cano va
tindre dos claríssims u contra u dels
que no falle mai. Ximo Bueno la va
llençar amb molta precisió... al pal
esquerre del porter. Pitu, Alexis,
Gonzalo... hagueren pogut
augmentar els dígits del marcador
electrònic. 

L'Alcalà venia desesperat. Set
punts i penúltim de la classificació.
Van sortir a per totes, a rascar vull dir.
Els nostres exhibien contínuament la
seua superioritat tècnica, però el gol

no arribava. Veig que som un equip que té facilitat per
encomanar-se del joc del rival. Si ve per exemple un Albuixec
invicte que ens vol guanyar, juguem millor que ells. Si vénen
un Vinaròs o un Alcalà que no saben més que destruir, ho
passem pitjor. 

A la primera part ja s'haguera pogut matar el partit. Tot i el
joc barroer i en ocasions fins i tot violent del rival, alguna de
les nostres arribades a porta mereixia el premi del gol. Un gol
que va arribar, per fi, després una bonica jugada culminada en
una passada de la mort d'Alexis cap a Gonzalo que va
rematar al peu del canó amb una mica d'inesperada
col·laboració del porter foraster. Amb aquest minso resultat
se'n van anar els equips al vestidor. 

Durant el descans, mentre pels altaveus sonaven cançons
nadalenques i anuncis també nadalencs, no vaig poder evitar
pensar amb lo papa i Margot i en com s'ho devien estar
passant de bé. Què hem de fer?

La segona part va ser tan poc bona com la primera, però
més emocionant. No sé com els gaspatxers van empatar-nos.
S'ho van creure i encara van crear alguna ocasió més. La
justícia però es va acabar per imposar. Ximo Bueno va fer una
preciosa internada per la frontal de l'àrea, el porter el va
derribar, l'àrbitre va donar la llei de l'avantatge i Albert
Monterde va xutar fort per marcar el gol definitiu del matx. El
col·legiat no va sancionar el porter ni li va ensenyar, com es
mereixia, la targeta roja. 

A hores d'ara, el Benicarló és sisé , a un punt del segon i a
cinc del primer. Falten dos partits per acabar la primera volta.
Precisament contra el segon, la UD Vall d'Uixó i el primer, el
Segorbe. Podríem perdre'ls els dos i no passaria res, per si els
guanyàrem, ai si els guanyàrem!  

A UN PUNT DEL SEGON...
text VICENT T. PERIS

foto VICENT FERRER

CONTACTA AMB “LA VEU DE BENICARLÓ”: 
twitter: @Elstafaners  mail: veubenicarlo@gmail.comEl flare mirant el partit del diumenge, igual pensaba una loa dedicada als caduferos 
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LOCAL LOCAL

Benicarló ha obert aquest cap de setmana la porta al
Nadal gràcies a la representació nadalenca L’Estel del
Collet, Nadal a Benicarló, que enguany ha arribat a la
majoria d'edat. 

En l'escenari de l'Auditori Municipal Pedro Mercader han
actuat més d'un centenar de persones que han donat vida als
personatges creats per l'escriptor Jaume Rolíndez.  Enguany,
la representació ha incorporat una nova escena, la dels
cantaires, on un grup de xiquets ofereix al Xiquet una sèrie de
cançons tradicionals de Benicarló. El Síndic Major de l'entitat,
José Luís Guzmán, va manifestar que “es tracta d'un pas més
en l'intent de l'entitat de recuperar i salvaguardar les tradicions
més benicarlandes”. El repàs de l'actualitat, com no podia ser
d'altra manera, també ha tingut cabuda en el guió d'enguany.
Un Xurrimango emprenyat  perquè el volen desnonar del
campanar, el seu habitatge des de temps immemorials,
aguaitava des d'una de les finestres. El mític personatge, que
forma part dels personatges imaginaris que poblen la infància
dels xiquets benicarlandos, ha estat el centre d'atenció
enguany donada la polèmica per la propietat del campanar.
L’Estel va voler reclamar la propietat municipal a través dels
comentaris que va fer el personatge que encarna la figura de
Sant Bartomeu i els cartells que penjaven del campanar

representat en l'escenari, en els quals es podia llegir
Plataforma d'Afectats per la Diòcesi (PAD) en comptes de
Plataforma d'Afectats per les Hipoteques. També van
aparèixer sobre l'escenari divertides al·lusions a l'Aeroport de
Castelló, que utilitza el personatge de Santa Llúcia per a anar
a un congrés de santes. I agraïments a l'alcaldessa de
Benicarló, Xaro Miralles qui, al contrari que l'anterior primer
edil, no falta mai a la cita.

Com personatge sorpresa, L’estel va pujar a l'escenari als
tres primers Xiquets Jesús que van actuar en la representació
i que no han deixat de participar en tots aquests anys en el
muntatge. Víctor Guzmán, Andreu Sorlí i Joana Vallés, van
cantar el natalici feliç en una emotiva escena que va fer saltar
les llàgrimes al públic. I, com sempre, un poble bolcat en unes
representacions que han tornat a omplir de gom a gom el pati
de butaques d'un públic que ha gaudit amb el treball dels
actors i la participació de les entitats del poble, que un any més
han acceptat el repte proposat des de L’Estel i han tornat a
escriure una pàgina més de caduferia. La Coral Petiquillo, el
Cor Da Capo, Centro Aragonés de Benicarló, els Grups de
Bombos de la ciutat, el Grup de la Banda de Música Ciutat de
Benicarló, la colla de dolçainers i tabaleters i la Colla de
Gegants i Cabuts oferien la seua música en directe a les
representacions. El Nadal, ja està a Benicarló. I un any més,
ho fa gràcies a L’Estel del Collet.

EL NADAL ARRIBA A BENICARLÓ GRÀCIES A L’ESTEL DEL COLLET

text NAT LIA SANZ

Benicarló va obrir aquest cap de setmana les portes de
la XXIX Fira de Sant Antoni Abad pels voltants  de
l'avinguda de Catalunya. 

Es tracta del primer acte de la festa en honor al sant, els
orígens del qual, a Benicarló, es perden en el temps. Mes d'un
centenar d'expositors van prendre el recinte a l'aire lliure
habilitat durant tot el cap de setmana per a l'ocasió. A més de
la tradicional exposició de tractors i vehicles de diferents tipus,
es van instal·lar llocs d'alimentació, vestits i complements.
Molts d'ells procedeixen de Catalunya i ja és una tradició que
es desplacen fins a Benicarló per a oferir els seus productes
en la fira. Al seu abast, els visitants també poden conèixer els
últims models en xemeneies, molt apropiats per a aquestes

dates de l'any. De forma paral·lela, la confraria encarregada
de l'organització va dissenyar per a tot el cap de setmana una
sèrie d'actes lúdics festius que animaran l'última cita anual de
les fires agrícoles que se celebren en la província. Així, els
amants de la Pilota valenciana van disputar el dissabte el VI
Trofeu Fira de Sant Antoni en modalitat de raspall. Ja a la
tarda, l'Escola Hípica del Centre Hípic Benicarló va realitzar
una Exhibició de domatge lliure. Per al diumenge els actes es
van centrar en l'Exhibició de cavalls de tir i arrossegament. Els
balls van prendre la fira a partir de les 11:30 h. gràcies al Grup
de Danses “La Sotà” pel recinte de la Fira. Després era el Club
Madison que va actuar per als assistents a la fira. Ja a la tarda
l'exhibició de flamenc i sevillanes a càrrec del Quadre de ball
de Penya flamenca Raices Andaluzas  i del Coro Rociero
“Aires de mi terra” de la Casa d'Andalusia, van animar la fira
fins al tancament.

BENICARLÓ INAUGURA L'ÚLTIMA FIRA AGRÍCOLA DE CASTELLÓ
text NAT LIA SANZ
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L'Agrupació de Restauradors de Benicarló ha iniciat els
preparatius del Nadal amb una Jornada Gastronòmica al
Mercat. Els plats cuinats pels restaurants participants
s'han sortejat entre els clients que han fet les seues
compres durant la setmana.

Centenars de persones han participat en la Jornada
Gastronòmica del Mercat, una iniciativa de la Regidoria de
Comerç que ha servit per promocionar, d'una banda, el
Mercat, i de l'altra, els restaurants que han participat en la
jornada, que han preparat diverses receptes per a sortejar
entre els clients del Mercat.

La regidora de Comerç i Turisme, Rosana Marzá, ha agraït
la col·laboració tant dels venedors del Mercat com dels
restauradors i ha destacat que organitzar aquest tipus d'actes
és «una manera d'apropar la cuina i la gastronomia als veïns
de Benicarló i al mateix temps serveix per demostrar la gran
qualitat dels productes que es poden trobar en el Mercat». «El
Mercat -ha dit la regidora-, és un element fonamental per a la
promoció de Benicarló». El president de l'Agrupació de
Restaurador, Manuel Rico, per la seua banda, ha assegurat
que «és una satisfacció col·laborar per a promocionar el
Mercat» i ha animat als benicarlandos i benicarlandes a
comprar al Mercat.

A part de la Jornada Gastronòmica, durant aquests dies, el
Mercat organitza tot tipus d'activitats per als clients, entre
d'altres, el sorteig de diversos lots de compra, activitats per als
xiquets, tallers, etc.

El Mercat de Benicarló també disposarà d'un monitor de
televisió que anirà reproduint vídeos promocionals i tot tipus
d'informació relativa a campanyes i activitats que s'organitzen
a Benicarló per tal d'arribar al màxim de públic possible.

El Mercat enceta els preparatius del Nadal

text i fotos REDACCI 

La Generalitat Valenciana ha abonat la subvenció del
2012 que devia al Consell Regulador de la DO Carxofa de
Benicarló. En total, “20.000 euros que ens permetran
respirar un poc”, assegurava el president del Consell
Regulador, 

Francisco Lluch, va dir que “de moment, queda pendent de
cobrament la subvenció del 2013 “que ens han dit faran
efectiva al gener”. El consell regulador a més ja té en el seu
poder l'aprovació de l'ajuda corresponent a enguany, que
ascendeix a 10.000 euros. Segons va detallar el secretari
autonòmic d'Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, “quan
vaig prendre possessió del càrrec em vaig trobar amb que no
s'havien tramitat les subvencions d'enguany”. Aquestes ajudes
van destinades, majoritàriament, a pagar les campanyes de
promoció que els consells realitzen per a donar difusió al
producte. “Molts d'ells han hagut d'assumir els costos fins que
hem engegat la línia d'ajudes”, va dir Rodríguez. En el cas de
la carxofa de Benicarló i el caqui “se'ls ha pogut ajudar a
temps perquè comencen a la campanya a finals d’any”. No

obstant això, consells reguladors com el de la xufla de
València, s'han vist obligats a pagar les campanyes de
promoció de les seues butxaques.

El president del consell regulador va recordar que
“nosaltres etiquetem pocs quilos i les ajudes són fonamentals,
perquè si no hem de gravar el preu del producte per a poder
realitzar les campanyes de promoció”. De fet la situació ha
arribat a ser tan agònica que “l'anterior president, quan va
arribar al càrrec, es va trobar els comptes en números rojos.
Poc a poc, amb gran esforç, hem pogut remuntar-los”, no
sense veure's obligat a acomiadar la secretària de l'organisme
en el 2012 per no poder assumir els costos que suposava. En
aquella data, el deute del govern autonòmic ascendia a 68.000
euros, atès que feia tres anys que no es rebien les
subvencions. Es troben despeses com les auditories que cada
any han de realitzar per a garantir la qualitat del producte i que
suposen a les arques del consell “sis mil euros. La d'enguany
l'hem pogut pagar gràcies a la transferència de la subvenció
del 2012”, va detallar Lluch. El secretari autonòmic s'ha
compromès a que les ajudes corresponents al 2016 “s'obriran
al gener, perquè tots els consells estiguen en igualtat de
condicions”, va concloure.

UNA SUBVENCIÓ SALVA LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE LA CARXOFA
text NAT LIA SANZ

Dissabte 19

10.30 h III Mini Recollida Solidària. Recollida de
productes de primera necessitat per als més
menuts, fins a les 18.00 hores, a la plaça del
Mercat. Organitza: Penya Perquè Sí. Col·labo-
ra: Ajuntament de Benicarló.

17.30 h Adquisició de fanalets voladors solidaris
amb el donatiu d'1 euro, que anirà destinat a
l'associació DAHIA. Plaça de Sant Bartomeu.
Organitza: DAHIA. Col·labora: Comissió de
Festes.

18.30 h Concert de Nadal a càrrec de la Coral
Polifònica Benicarlanda a l'auditori Pedro
Mercader. Organitza: Regidoria de Cultura.

19.00 h Inauguració del Mercat Nadalenc
d'Artesania amb l'assistència de la Reina, les
dames de les festes i les autoritats. El mercat
estarà obert els dies 19 i 20 de desembre, de
10.30 a 21.30 hores. Plaça de Sant Bartomeu,
carrer de Sant Joaquim i carrer de Sant Joan.
Organitza: Associació d'Artesans de Benicarló i
Comissió de Festes.

19.30 h Solta multitudinària solidària de fanalets
voladors a la plaça de la Constitució. Organitza:
DAHIA. Col·labora: Comissió de Festes.

AGENDA
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La Regidoria de Benestar Social, a través del programa
Generacció, ha tornat a organitzar NadalAcció, una
alternativa d'oci per a adolescents de cara a les festes de
Nadal. Hi haurà excursions, activitats esportives,
gimcanes, ball i un concurs de dibuixos de Nadal.

Un any més, els adolescents d'entre 12 i 17 anys de
Benicarló tindran l'oportunitat de disfrutar d'una alternativa
d'oci per al Nadal. El programa Generacció, pensat com un
espai de convivència per a adolescents, ha organitzat una
nova edició de NadalAcció, una iniciativa que ja es va
programar l'any passat i que preveu una gran diversitat
d'activitats en horari de matí i de vesprada que van des
d'excursions, manualitat i jocs de taula fins a gimcanes,
activitats esportives, tallers de cuina nadalenca, cinema, ball o
karaoke. A més, el dia 5 de gener es farà una festa per
acomiadar NadalAcció i s'entregaran els premis del concurs
de dibuix que s'ha convocat per a tots els joves que participen
en el programa.

Les activitats de matí necessiten inscripció prèvia (que es
pot formalitzar fins al 21 de desembre), mentre que les de
vesprada són lliures.

Torna NadalAcció, amb tallers i activitats per a triar i remenar

text i fotos REDACCI 

La Regidoria de Participació
Ciutadana ha iniciat els cicles de
formació destinats al foment de
l'associacionisme per tal de facilitar
a les entitats els recursos i els
mitjans necessaris per al seu bon
funcionament. En les properes
setmanes tindran lloc altres cicles
formatius relacionats amb la gestió
diària de les associacions.

El passat dissabte 12 de desembre,
representants de 21 associacions de
Benicarló van participar en el Curs
d'obligacions documentals pera a
associacions organitzat per la Regidoria de Participació
Ciutadana amb l'objectiu de donar suport i ajudar les
associacions a l'hora d'aconseguir una bona gestió. El curs,
centrat en les necessitats documentals de cada entitat, va ser
molt ben rebut entre tots els participants, que van valorar
sobretot els continguts i la utilitat de les explicacions. La
regidora de Participació Ciutadana, Susana Pérez, ha
destacat aquesta bona acollida entre les associacions i ha
explicat que «estem treballant amb molta prudència i sense

presses, i per això els passos que estem fent són plenament
satisfactoris i productius, que és el que ens interessa».

Aquest serà l'inici d'un seguit d'accions formatives que es
duran a terme en els propers mesos destinades a la formació
i al foment de l'associacionisme, per tal que les entitats que ho
necessiten disposen dels mitjans i dels recursos necessaris a
l'hora de tramitar assumptes, demanar subvencions o
organitzar qualsevol tipus d'activitat, així com tindre la
documentació al dia d'acord amb la legislació vigent.

Comencen els cursos de formació per al foment de l'associacionisme

text i fotos REDACCI 

He tornat. Ha passat molt de temps i,
segurament, per això, el tall de la meua guillotina pot
estar una mica rovellat i no serà massa net.
Disculpeu-me si faig algun que altre esquinçament no
contemplat (és el preu que he de pagar per no tenir-la
ben esmolada, la guillotina, clar).

Apa, anem per feina, que entro directament al drap
referint-me a tot l'enrenou que hi ha al voltant de la
piscina (suposadament pública) municipal. Començant
pel principi, la veritat és que l'editorial de fa dos
setmanes, sobre els problemes "natatoris" (podríem dir-
ho així, no?), que té Benicarló amb la seua piscina
(esperem no s'ofegue ningú), com molt bé escrivia el
Lector en la seua plana, semblava més un "redoble de
tambors", a la valenta, que realment
un editorial a l'ús. Com se sol dir,
mai plou a gust de tots. Però
malgrat tot, en descàrrec de
l'editorialista i deixant de banda tots
els epítets utilitzats, com diuen en
castellà, "si el río suena...".  I, pel
que sembla, tot el que gira al voltant
de la piscina municipal, sona molt!

Un, que ha parat l'orella a l'estil
tafaner, ha notat que, certament, hi
ha molt de soroll, però, per ara,
només s'escolta per la riba dels
nadadors, i clar, estos, d'això
precisament, de nadar, en saben
molt, i segurament no tindran
problemes en sortir ben lliurats... tot
i les aigües revoltes. Tot el contrari,
segurament, que a l'altra, la dels
polítics governants, amb el regidor
d'esports al capdavant, i el seu tècnic de guia, on per ara
fan oïdes sordes, estan més preocupats perquè no se'ls
emporte el corrent que per buscar ponts entre les dos
ribes. Mal senyal aquest. Igual deu ser que estos últims
no saben nadar... que ja és gros en un poble mariner.

I clar, tant de soroll, en les últimes setmanes ha
implicat que aquest riu piscinós tan tancat haja vist
incrementat el seu cabal de manera exponencial amb els
11 punts que els de la natació van presentar a
l'ajuntament. I a l'ajuntament, per resposta, no se li acut
altra cosa que... no obrir la boca. Al més pur estil dels
estruços, que creuen que ficant el cap sota terra ja se'ls
ha passat el problema, doncs ací, semblen pensar que
tancant la boca no se'ls omplira el pap d'aigua. Cal ser
curts de gambals. No veuen que, com a molt, suraran...
però ofegats! 

Ara per ara, mentre l'ajuntament no obri la boca i
puga contradir, amb pels i senyals, i papers damunt la

taula, tot el que s'ha afirmat des de la banda dels
nadadors, molt en temo que la cosa, s'agafe per on
s'agafe, no deixa lloc al dubte sobre el fet que les raons
exposades pel CNB són... del tot lícites. Quasi res,
40.000 euros de raons!

Diria que açò només denota, d'una banda, i per part
dels nostres governants, una rebordonida i palpable
discriminació economicoesportiva cap al CNB que no
pateixen la resta de clubs esportius del poble. I també
una manca total de solidaritat "esportiva" d'aquests, que
semblen també tindre por d'ofegar-se si obren la boca.
Segurament no pensen que les riuades s'ho emporten tot.
Curts de mires, si més no.

I de l'altra, i encara més preocupant, atés que del
que parlem és de diners públics, o siga de tots nosaltres,
en tractar-se d'una instal·lació pública, del descontrol
absolut que hi ha hagut sobre aquesta concessió privada

¿Com s'entén que cap ni una de les
dos empreses que han tingut la
concessió haja rescabalat ni un
euro a l'administració, sense fer res
del que hauria d'haver fet, i damunt,
deixant-nos la instal·lació feta un
cromo? Miren vostés, és com si
l'ajuntament tinguera com a funció
el muntar negocis amb tot els estris
pagats a un particular amiguet
seu... perquè este li traga tot el suc.
No res, com ha passat amb la
nostra piscina municipal! I açò tant,
però que tan bo, que ens ha deixat
d'herència el PP, sembla ser que,
ara, els socialistes i compromisos,
ho volen continuar fent... amb una
nova concessió privada. No ha
estat una concessió fallida, ni
dos,... tres vegades, amb la que

volen fer ara! Cal ser autènticament BURROS (amb
majúscules). Però quina colla d'ineptes i malfeiners tenim
governant-nos?

El problema és que, pel camí, la seua nefasta
actuació es pot emportar per endavant -seria alló que
està tant de moda dir, com efecte col·lateral- el Club
Natació Benicarló. Al final, què volen? Que ens quedem
sense piscina i sense Club Esportiu?  Fàstic, i més
fàstic... és el que fa!

Vinga, que facen el mateix amb el pavelló
poliesportiu, les pistes d'atletisme i els camps de futbol.
Tot privatitzat! I a partir de llavors, tots els clubs, però tots
sense excepció... a pagar. I a cobrar subvencions...
també amb les mateixes condicions. Ningú podrà dir que
hi ha discriminació. O això no seria políticament correcte?

Com deia, amb la guillotina rovellada, el tall no hi ha
manera de fer-lo net i, tal volta, m'ha sortit un gran
esquinçament.

Estruços... políticament incorrectes

text  ROBESPIERRE

La guillotina
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Completa informació la d'aquesta setmana al voltant
del Club Natació Benicarló. Es veu que l'editorial només
va ser una introducció a allò que havia de vindre després
i que aclareix tots els dubtes que vaig exposar la setmana
passada. 

Després de llegir-me detalladament tota la informació, he
arribat a la conclusió que l'arrel del problema està en la gestió
privada de la piscina. Està ben clar, l'ajuntament construeix
una piscina amb els diners de tots, que ens costa un autèntic
dineral, i la cedeix a una empresa privada per tal que la
gestione i guanye diners a costelles de tots. És a dir,
socialitzem les pèrdues i privatitzem els beneficis. Negoci
rodó. Jo també vull una part del pastís. Se sap quant recapta
el nostre ajuntament amb la piscina? Se sap quant guanya
l'empresa concessionària? Com no podia ser d'una altra
manera, qui més pateix aquesta situació és el Club Natació
Benicarló, i no és per culpa d'ells ni de les altres entitats
esportives de la ciutat. És per una nefasta gestió de la piscina
municipal. El club de natació, hauria de poder entrenar a la
piscina municipal debades. Aquesta és una clàusula que
hauria d'estar dins del contracte, i si no, que ho gestione el
mateix ajuntament, que per això és el propietari de la
instal·lació. Suposo que per això els altres clubs de la ciutat
no paguen per la utilització de les altres infraestructures
esportives municipals. Em penso que segurament he dit una
barbaritat amb això de que ho hauria de gestionar
l'ajuntament, però possiblement és la millor forma de no
ofegar aquest club, perquè una concessió implica un negoci
per al concessionari, que mai no estarà disposat a perdre
diners, i ara mateix el millor client que té no és altre que el club
de natació, una autèntica mina d'or per a l'empresa i la ruïna
per a aquesta entitat. Per una altra banda segueixo pensant
que s'ha trigat massa a traure tot això a la llum per tal que
l'opinió pública se n'assabentés. Però només és l'opinió d'un
lector que ni entra ni surt, però que no li agrada allò que veu. 

No pot ser, senyora Garcia. Aquesta setmana no li han
dedicat ni una sola ratlla a les nostres benvolgudes i
estimades falles. Mire, ja m'havia acostumat a llegir cada
setmana notícies falleres a aquestes pàgines, i ara em trobo
aquesta que no hi ha res. No pot ser. No ens pot deixar així,
dona. Tinga una mica de caritat fallera, que els que som del
poble necessitem les falles com un faller necessita un bunyol
per a viure.

Vinga, va que això de l' urbanisme va tirant endavant. Però
sobretot que no ens toquen la costa nord, que eixa han de ser
els veïns els que han de dir què i com s'ha de fer. Mire si els
veïns deuen tindre interès, que el portaveu dels ciutadanos
locals, actiu membre de l'associació de veïns de la costa nord,
no es va presentar a una comissió de seguiment d'això
urbanístic. Segons que va dir l'alcaldessa, fins i tot el van

trucar i va dir, primer que ho havia obert el correu electrònic
(ell que és un dels indiscutibles protagonistes del feisbuc, que
penja fotos de tot, de tots i a totes hores), i després que la
notificació per escrit se li havia traspaperat i no la trobava.
Això de ser candidat al senat el deu tindre molt ocupat, ja que
el senyor Rivera diu que es vol carregar aquesta institució,
segurament el voldrà convèncer de la seua utilitat. Sobretot si
surt escollit.

No vull acabar sense fer menció al dos articles estrella. Per
un costat, Joan Heras ens dona a conèixer una autora que
segur ens fascinarà per la senzillesa del seus escrits. Escenes
de la vida quotidiana des del punt de vista d'una persona
cega. La que ens transcriu és una delícia. Per un altre costat,
Carles Lluch ens fa una reflexió molt encertada al voltant dels
votants de dretes i els d'esquerres. Estic d'acord, els votants
d'esquerres són molt més exigents i més pudents, si no estan
contents, no van a votar. En canvi, els de dretes són més
dogmàtics, no es plantegen altres alternatives i a l'hora de
votar tanquen files al voltant del líder de torn.
Independentment de tot el que han fet, allò que s'han
emportat i la escandalosa corrupció. La demostració és que,
malgrat tot, serà el partit més votat. Increïble. 

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

text EL LECTOR
L'ajuntament de Benicarló no negociarà cap conveni

amb el Bisbat de Tortosa sobre la titularitat del campanar
de l'Església de Sant Bartomeu. 

L'alcaldessa del municipi, Xaro Miralles, va mantenir una
trobada amb el vicari general de la diòcesi, el benicarlando
Mossèn José Luis Arín, i altres representants del bisbat, entre
els quals es trobava el sacerdot titular de la parròquia,
Mossèn Carlos García. Miralles va detallar que a més “han
portat un advocat amb ells i volien arribar a un acord”.
L'alcaldessa es va mostrar en tot moment en desacord amb
aquesta intenció ja que va assegurar que “l'ajuntament no pot
signar un acord quan hi ha una titularitat pel mig. Jo he de
vetllar pel patrimoni de tots els benicarlandos”. Segons va
assegurar, “ells no volen arribar al jutjat”, com pretén el
consistori per a demostrar la titularitat municipal del
campanar. Aquesta primera trobada va acabar sense que la
part diocesana traslladara les seues intencions sobre el
presumpte acord a l'alcaldessa ja que “em van dir que aquest
era una primera trobada de presa de contacte”.

Malgrat això Miralles s'ha mantingut ferma en les seues
intencions ja que segons va detallar “no podem dilatar aquest
problema en el temps, ja que els temes urbanístics
prescriuen” i el poble podria perdre definitivament la titularitat

del campanar. La polèmica sobre a propietat del campanar va
arrancar el passat mes de novembre, quan el consistori té
coneixement que la diòcesi s'havia immatriculat l'edifici al seu
nom, després del canvi de la Llei Hipotecària. Al conèixer que
perdria els seus privilegis, l'església registra tots els béns que
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Polítics en trànsit
Quan vam entrar al compte de

Twitter i vam vore la imatge, no
sabíem ben bé si es tractava d'una
entrevista radiofònica, per allò dels
rètols i carxofes de la marca d'una
coneguda ràdio, d'una reunió
política, perquè tots eren polítics
locals en actiu o simplement els
mateixos però resant el rosari pel fet
que se'ls veu a tots amb el cap cot,
mirant cap avall, com en una mena
de trànsit diví. Com és una imatge
ens és molt difícil discernir el que
estaven dient-se o si tots hi eren
partícips. I és que, tot i tenir les
orelles ben preparades, com en
aquests llocs ho tenen tot
insonoritzat, no hi va haver manera
d'assabentar-se de res. Tot són
conjectures que podem fer fixant-
nos en els detalls que transmet la
imatge. Suposem que, tot i estar
tothom juntets, asseguts colze per
colze, casquets al cap per rebre la
informació ben ràpid, carxofa a
carxofa, per poder transmetre-la
amb velocitat, el que més destaca,
per si no us n'heu adonat, és el fet
que tots quatre tenien... una altra
transmissió instantània. Està clar
que no hi ha comunicació, tot i que
siga, o no, divina, com la que es fa
amb l'última tecnologia. Bolígrafs,
papers, llapis... però no pot faltar la
comunicació celestial per
antonomàsia: el mòbil.  Com és veu
a la foto, la primera impressió és la
que compta i per això, i la que tenim
és que tots quatre s'encomanaven
als sants a l'hora de l'Àngelus i, per

si aquells no els exaudien, tenien a
mà el mòbil del partit. Amen!

Ninots
Si és que a Benicarló tenim de

tot. Hem descobert que en facebook
hi ha, fins i tot, un improbable club
d'amics del Playmobil de Benicarló.
Quan ho hem vist ens hem posat
d'allò més contents. Alguns tafaners
ja jugàvem amb ells i els nostres
fills, qui en té, entre els nostres i el
seus (als playmòbils ens referim)
han fet una col·lecció de les bones.
Cal dir que el nostre amor pels
ninots va des dels més gegants fins
als més diminuts, passant per certs

personatges de la vida pública... tot
cal dir-ho.  Ací ens hem hagut de
conformar amb el còmic de Xavi
però han condit en els 20 anys de
vida de La Veu. Bé, a vore si també
condeix l'exemple i es pot ampliar
aquest entramat associatiu tan
característic de la nostra ciutat amb
altres clubs com el del Montaman, el
del Madelman, el de la Nancy... i ara
el dels Còmics de Xavi. Per cert, ja
que estem ficats, tenim entès que la
presentació dels ninots de La Veu
serà divendres, 18, a les 20:30h al
saló d'actes de Caixa Benicarló.
Vinga, tots a comprar el llibre dels
ninots benicarlandos més autèntics.

text LA COLLA DE TAFANERS I, si voleu, podem demanar que
tornen a obrir la tenda de
Chikilandia! Quins temps aquells!

ESPECIAL L'ESTEL DEL
COLLET

TOT JUSTET
La funció de dissabte va iniciar-

se amb un cert retard. El públic no
sabia el motiu pel qual no
començava l'espectacle. De sobte,
pel passadís central, va fer aparició
estel·lar (quin acudit més dolent!) el
regidor de Cultura de l'Ajuntament
de Benicarló, també candidat a
Madrid d'Ara és l'hora o una cosa
així, i polemista i polèmic sempre.
Va arribar amb el temps justet, ja ho
hem dit, i amb l'uniforme habitual:
una jaqueta que també, ai, li va
justeta. No té assessors d'imatge? 

LO CAMPANAR
Un sant Bartomeu reivindicatiu va

reclamar des de l'escenari la
propietat municipal del campanar de
la seua església. No fotem, home!
Quina representació de la santedat!
Haguérem pagat per vore la cara
que van posar mossén Antonio i
mossén Carlos en sentir el titular de
la parròquia dient aquelles coses. I

també per vore la mirada que de
gairó els deguera pegar a les
autoritats eclesiàstiques la senyora
alcaldessa. 

«LA BALLADORA QUAN
BALLA...

Només mira el ballador, si li penja
o no li penja... la punta del
mocador», diu una cançó popular
valenciana. De ballador només en
va sortir un acompanyat de sis
balladores. Tot bona gent. No
creiem que estigueren elles
pendents de la punta del mocador
de Foix. O sí, qui ho sap això. Els
designis del Senyor són
inescrutables. 

TRES DIRECTORS
En aquesta primer funció van

estar presents els tres directors que
fins ara ha tingut l'Estel. José María
Ganzenmüller, Amèlia Piñana i la
reportera de La Veu, Natàlia Sanz.
Tots tres han desenvolupat amb
encert sempre la seua tasca.
Sempre s'ha notat la il·lusió que hi
han posat i per això sempre ha sortit
tot bé. Ara, que quede clar que qui
més acció té i més gràcia i més
señorío per saludar el públic una
vegada acabada la representació és
Josi. Res, les altres dues no hi estan
acostumades i semblen amateurs. I

que no s'ho agarre ningú a mal,
perquè esta nit és la nit de Nadal. 

TAFANERS MOLLS
No sabem que ens passa als

tafaners. Anem a vore una
presentació fallera i ens fotem un
fart de riure de tot, però quan anem
a vore l'Estel, ens surt la part més
sensible (també tenim el nostre
coret) i dissimulem quan toquen les
campanes al vol, quan sona
l'havanera Benicarló o quan entren
els músics tocant les tonadetes de
sant Antoni. 

SANT GREGORI I SANT
ANTONI

Tots en ple ho fan bé, és una
obvietat. Però els papers de sant
Antoni i sant Gregori, que amb un
llistó tan alt havien deixat Gregorio
Segarra i Joanvi Vallés, tornen a ser
dels millors de la funció. Pobre sant
Gregori, acostumat a fer la cisa a les
cistelles dels xiquets que van a dur
els presents al ninyet, enguany es
va quedar amb un pam de nassos.

L'ESTRELLETA DELS XINOS
Enguany es veu que era el

divuité aniversari de les
representacions. Majoria d'edat. Per
commemorar-ho l'organització va
repartir entre el públic una mena de
giny de plàstic en forma d'estrelleta
multicolor que segons va dir una veu
en off tenia quatre posicions i que
feia unes lluminàries increïbles. Atés
que com bé diu la dita hi ha mans
que pareixen peus, un tafaner se la
va carregar abans d'hora i anava
demanant que li'n donaren una
altra. Com que aquesta gent de
l'Estel són bones persones, li la van
donar i, a l'hora de la veritat, no la va
saber posar en marxa. 

LA FAMÍLIA?
Bé gràcies! Això és sens dubte

l'Associació de l'Estel del Collet.
Una gran família que gaudeix del
que fa. Tots: actors, músics, autor,
maquilladors, regidors, directora,
president... I això es nota.
Enhorabona. I l'any que ve si Déu
vol, més. 

ve de la p gina anterior
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OPINIÓ

Completa informació la d'aquesta setmana al voltant
del Club Natació Benicarló. Es veu que l'editorial només
va ser una introducció a allò que havia de vindre després
i que aclareix tots els dubtes que vaig exposar la setmana
passada. 

Després de llegir-me detalladament tota la informació, he
arribat a la conclusió que l'arrel del problema està en la gestió
privada de la piscina. Està ben clar, l'ajuntament construeix
una piscina amb els diners de tots, que ens costa un autèntic
dineral, i la cedeix a una empresa privada per tal que la
gestione i guanye diners a costelles de tots. És a dir,
socialitzem les pèrdues i privatitzem els beneficis. Negoci
rodó. Jo també vull una part del pastís. Se sap quant recapta
el nostre ajuntament amb la piscina? Se sap quant guanya
l'empresa concessionària? Com no podia ser d'una altra
manera, qui més pateix aquesta situació és el Club Natació
Benicarló, i no és per culpa d'ells ni de les altres entitats
esportives de la ciutat. És per una nefasta gestió de la piscina
municipal. El club de natació, hauria de poder entrenar a la
piscina municipal debades. Aquesta és una clàusula que
hauria d'estar dins del contracte, i si no, que ho gestione el
mateix ajuntament, que per això és el propietari de la
instal·lació. Suposo que per això els altres clubs de la ciutat
no paguen per la utilització de les altres infraestructures
esportives municipals. Em penso que segurament he dit una
barbaritat amb això de que ho hauria de gestionar
l'ajuntament, però possiblement és la millor forma de no
ofegar aquest club, perquè una concessió implica un negoci
per al concessionari, que mai no estarà disposat a perdre
diners, i ara mateix el millor client que té no és altre que el club
de natació, una autèntica mina d'or per a l'empresa i la ruïna
per a aquesta entitat. Per una altra banda segueixo pensant
que s'ha trigat massa a traure tot això a la llum per tal que
l'opinió pública se n'assabentés. Però només és l'opinió d'un
lector que ni entra ni surt, però que no li agrada allò que veu. 

No pot ser, senyora Garcia. Aquesta setmana no li han
dedicat ni una sola ratlla a les nostres benvolgudes i
estimades falles. Mire, ja m'havia acostumat a llegir cada
setmana notícies falleres a aquestes pàgines, i ara em trobo
aquesta que no hi ha res. No pot ser. No ens pot deixar així,
dona. Tinga una mica de caritat fallera, que els que som del
poble necessitem les falles com un faller necessita un bunyol
per a viure.

Vinga, va que això de l' urbanisme va tirant endavant. Però
sobretot que no ens toquen la costa nord, que eixa han de ser
els veïns els que han de dir què i com s'ha de fer. Mire si els
veïns deuen tindre interès, que el portaveu dels ciutadanos
locals, actiu membre de l'associació de veïns de la costa nord,
no es va presentar a una comissió de seguiment d'això
urbanístic. Segons que va dir l'alcaldessa, fins i tot el van

trucar i va dir, primer que ho havia obert el correu electrònic
(ell que és un dels indiscutibles protagonistes del feisbuc, que
penja fotos de tot, de tots i a totes hores), i després que la
notificació per escrit se li havia traspaperat i no la trobava.
Això de ser candidat al senat el deu tindre molt ocupat, ja que
el senyor Rivera diu que es vol carregar aquesta institució,
segurament el voldrà convèncer de la seua utilitat. Sobretot si
surt escollit.

No vull acabar sense fer menció al dos articles estrella. Per
un costat, Joan Heras ens dona a conèixer una autora que
segur ens fascinarà per la senzillesa del seus escrits. Escenes
de la vida quotidiana des del punt de vista d'una persona
cega. La que ens transcriu és una delícia. Per un altre costat,
Carles Lluch ens fa una reflexió molt encertada al voltant dels
votants de dretes i els d'esquerres. Estic d'acord, els votants
d'esquerres són molt més exigents i més pudents, si no estan
contents, no van a votar. En canvi, els de dretes són més
dogmàtics, no es plantegen altres alternatives i a l'hora de
votar tanquen files al voltant del líder de torn.
Independentment de tot el que han fet, allò que s'han
emportat i la escandalosa corrupció. La demostració és que,
malgrat tot, serà el partit més votat. Increïble. 

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

text EL LECTOR
L'ajuntament de Benicarló no negociarà cap conveni

amb el Bisbat de Tortosa sobre la titularitat del campanar
de l'Església de Sant Bartomeu. 

L'alcaldessa del municipi, Xaro Miralles, va mantenir una
trobada amb el vicari general de la diòcesi, el benicarlando
Mossèn José Luis Arín, i altres representants del bisbat, entre
els quals es trobava el sacerdot titular de la parròquia,
Mossèn Carlos García. Miralles va detallar que a més “han
portat un advocat amb ells i volien arribar a un acord”.
L'alcaldessa es va mostrar en tot moment en desacord amb
aquesta intenció ja que va assegurar que “l'ajuntament no pot
signar un acord quan hi ha una titularitat pel mig. Jo he de
vetllar pel patrimoni de tots els benicarlandos”. Segons va
assegurar, “ells no volen arribar al jutjat”, com pretén el
consistori per a demostrar la titularitat municipal del
campanar. Aquesta primera trobada va acabar sense que la
part diocesana traslladara les seues intencions sobre el
presumpte acord a l'alcaldessa ja que “em van dir que aquest
era una primera trobada de presa de contacte”.

Malgrat això Miralles s'ha mantingut ferma en les seues
intencions ja que segons va detallar “no podem dilatar aquest
problema en el temps, ja que els temes urbanístics
prescriuen” i el poble podria perdre definitivament la titularitat

del campanar. La polèmica sobre a propietat del campanar va
arrancar el passat mes de novembre, quan el consistori té
coneixement que la diòcesi s'havia immatriculat l'edifici al seu
nom, després del canvi de la Llei Hipotecària. Al conèixer que
perdria els seus privilegis, l'església registra tots els béns que
no tenien inscrits per a regularitzar la seua situació. A aqueixa
acció és el que es denomina immatriculació, ja que fins al
moment, ningú havia registrat els béns. El bisbat va prendre
com referència la base de dades de la qual disposa el
Registre de la Propietat, en la qual apareixen esgrafiats en la
mateixa finca l'església i el campanar exempt. Miralles, va
confirmar que “serà el jutge qui decidisca de qui és el
campanar”, exempt de l'edificació parroquial i del que
“paguem la llum, l’assegurança i totes les obres que s'han fet
en ell”. L'alcaldessa va avançar que el consistori sol·licitarà
inscriure's el bé “per usurpació, ja que fa més de trenta anys
que tenim competències sobre ell”. La prescripció adquisitiva
competeix a aquella persona que mitjançant el transcurs de
cert temps i sota les condicions establides per la llei ha
posseït un bé immoble, s'exerceix contra qui aparega com
propietari d'aqueixos béns en el Registre Públic de la
Propietat, amb la finalitat de que es declare que s'ha
consumat i que ha adquirit per prescripció la propietat de
l'immoble reclamat. El consistori està en aquests moments
finalitzant l'expedient per a dur als tribunals a l'església i
aconseguir recuperar aquest bé “que és patrimoni de tots els
benicarlandos i com a tal, l'ajuntament ha de vetllar per
conservar-lo”, va concloure l'alcaldessa del municipi.

BENICARLÓ NO NEGOCIARÀ AMB EL BISBAT LA TITULARITAT DEL CAMPANAR

text NAT LIA SANZ

Els Ajuntaments de Vinaròs i
Benicarló elaboren de forma
conjunta una Estratègia de
Desenvolupament Urbà Sostenible i
Integrat (DUSI), dins de la nova
formulació de política de cohesió de
la Unió Europea per a fomentar els
àmbits de l'ocupació, el canvi
climàtic, la dependència energètica i
la inclusió social. 

La creació de grups locals de suport
serà fonamental en la posada en marxa
d'aquesta estratègia DUSI en la qual la
participació activa dels ciutadans
permetrà definir quines actuacions són
prioritàries. Els grups locals de suport estaran integrats per
representants dels àmbits social, econòmic, associatiu,
cultural, ambiental i institucional, tant de Vinaròs com de
Benicarló, organitzats en tres taules temàtiques: territori i medi
ambient, cohesió social i activitat econòmica i treball.
Cadascuna d'aquestes taules treballarà en aspectes com el
desenvolupament d'una visió de futur de l'àrea urbana,
compartida per habitants i agents socials, identificant els

reptes als quals enfrontar-se per a aconseguir un
desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrat dels
municipis, així com en la identificació i definició de línies
d'actuació dels programes concrets a implementar. Les taules
de treball se celebraran els dies 14 i 21 de desembre i per a
participar és necessari posar-se en contacte amb la Regidoria
de Govern Obert i Participació Ciutadana al correu electrònic
participa@vinaros.és.

Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat

text i foto REDACCI 
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La Regidoria de Benestar Social, a través del programa
Generacció, ha tornat a organitzar NadalAcció, una
alternativa d'oci per a adolescents de cara a les festes de
Nadal. Hi haurà excursions, activitats esportives,
gimcanes, ball i un concurs de dibuixos de Nadal.

Un any més, els adolescents d'entre 12 i 17 anys de
Benicarló tindran l'oportunitat de disfrutar d'una alternativa
d'oci per al Nadal. El programa Generacció, pensat com un
espai de convivència per a adolescents, ha organitzat una
nova edició de NadalAcció, una iniciativa que ja es va
programar l'any passat i que preveu una gran diversitat
d'activitats en horari de matí i de vesprada que van des
d'excursions, manualitat i jocs de taula fins a gimcanes,
activitats esportives, tallers de cuina nadalenca, cinema, ball o
karaoke. A més, el dia 5 de gener es farà una festa per
acomiadar NadalAcció i s'entregaran els premis del concurs
de dibuix que s'ha convocat per a tots els joves que participen
en el programa.

Les activitats de matí necessiten inscripció prèvia (que es
pot formalitzar fins al 21 de desembre), mentre que les de
vesprada són lliures.

Torna NadalAcció, amb tallers i activitats per a triar i remenar

text i fotos REDACCI 

La Regidoria de Participació
Ciutadana ha iniciat els cicles de
formació destinats al foment de
l'associacionisme per tal de facilitar
a les entitats els recursos i els
mitjans necessaris per al seu bon
funcionament. En les properes
setmanes tindran lloc altres cicles
formatius relacionats amb la gestió
diària de les associacions.

El passat dissabte 12 de desembre,
representants de 21 associacions de
Benicarló van participar en el Curs
d'obligacions documentals pera a
associacions organitzat per la Regidoria de Participació
Ciutadana amb l'objectiu de donar suport i ajudar les
associacions a l'hora d'aconseguir una bona gestió. El curs,
centrat en les necessitats documentals de cada entitat, va ser
molt ben rebut entre tots els participants, que van valorar
sobretot els continguts i la utilitat de les explicacions. La
regidora de Participació Ciutadana, Susana Pérez, ha
destacat aquesta bona acollida entre les associacions i ha
explicat que «estem treballant amb molta prudència i sense

presses, i per això els passos que estem fent són plenament
satisfactoris i productius, que és el que ens interessa».

Aquest serà l'inici d'un seguit d'accions formatives que es
duran a terme en els propers mesos destinades a la formació
i al foment de l'associacionisme, per tal que les entitats que ho
necessiten disposen dels mitjans i dels recursos necessaris a
l'hora de tramitar assumptes, demanar subvencions o
organitzar qualsevol tipus d'activitat, així com tindre la
documentació al dia d'acord amb la legislació vigent.

Comencen els cursos de formació per al foment de l'associacionisme

text i fotos REDACCI 

He tornat. Ha passat molt de temps i,
segurament, per això, el tall de la meua guillotina pot
estar una mica rovellat i no serà massa net.
Disculpeu-me si faig algun que altre esquinçament no
contemplat (és el preu que he de pagar per no tenir-la
ben esmolada, la guillotina, clar).

Apa, anem per feina, que entro directament al drap
referint-me a tot l'enrenou que hi ha al voltant de la
piscina (suposadament pública) municipal. Començant
pel principi, la veritat és que l'editorial de fa dos
setmanes, sobre els problemes "natatoris" (podríem dir-
ho així, no?), que té Benicarló amb la seua piscina
(esperem no s'ofegue ningú), com molt bé escrivia el
Lector en la seua plana, semblava més un "redoble de
tambors", a la valenta, que realment
un editorial a l'ús. Com se sol dir,
mai plou a gust de tots. Però
malgrat tot, en descàrrec de
l'editorialista i deixant de banda tots
els epítets utilitzats, com diuen en
castellà, "si el río suena...".  I, pel
que sembla, tot el que gira al voltant
de la piscina municipal, sona molt!

Un, que ha parat l'orella a l'estil
tafaner, ha notat que, certament, hi
ha molt de soroll, però, per ara,
només s'escolta per la riba dels
nadadors, i clar, estos, d'això
precisament, de nadar, en saben
molt, i segurament no tindran
problemes en sortir ben lliurats... tot
i les aigües revoltes. Tot el contrari,
segurament, que a l'altra, la dels
polítics governants, amb el regidor
d'esports al capdavant, i el seu tècnic de guia, on per ara
fan oïdes sordes, estan més preocupats perquè no se'ls
emporte el corrent que per buscar ponts entre les dos
ribes. Mal senyal aquest. Igual deu ser que estos últims
no saben nadar... que ja és gros en un poble mariner.

I clar, tant de soroll, en les últimes setmanes ha
implicat que aquest riu piscinós tan tancat haja vist
incrementat el seu cabal de manera exponencial amb els
11 punts que els de la natació van presentar a
l'ajuntament. I a l'ajuntament, per resposta, no se li acut
altra cosa que... no obrir la boca. Al més pur estil dels
estruços, que creuen que ficant el cap sota terra ja se'ls
ha passat el problema, doncs ací, semblen pensar que
tancant la boca no se'ls omplira el pap d'aigua. Cal ser
curts de gambals. No veuen que, com a molt, suraran...
però ofegats! 

Ara per ara, mentre l'ajuntament no obri la boca i
puga contradir, amb pels i senyals, i papers damunt la

taula, tot el que s'ha afirmat des de la banda dels
nadadors, molt en temo que la cosa, s'agafe per on
s'agafe, no deixa lloc al dubte sobre el fet que les raons
exposades pel CNB són... del tot lícites. Quasi res,
40.000 euros de raons!

Diria que açò només denota, d'una banda, i per part
dels nostres governants, una rebordonida i palpable
discriminació economicoesportiva cap al CNB que no
pateixen la resta de clubs esportius del poble. I també
una manca total de solidaritat "esportiva" d'aquests, que
semblen també tindre por d'ofegar-se si obren la boca.
Segurament no pensen que les riuades s'ho emporten tot.
Curts de mires, si més no.

I de l'altra, i encara més preocupant, atés que del
que parlem és de diners públics, o siga de tots nosaltres,
en tractar-se d'una instal·lació pública, del descontrol
absolut que hi ha hagut sobre aquesta concessió privada

¿Com s'entén que cap ni una de les
dos empreses que han tingut la
concessió haja rescabalat ni un
euro a l'administració, sense fer res
del que hauria d'haver fet, i damunt,
deixant-nos la instal·lació feta un
cromo? Miren vostés, és com si
l'ajuntament tinguera com a funció
el muntar negocis amb tot els estris
pagats a un particular amiguet
seu... perquè este li traga tot el suc.
No res, com ha passat amb la
nostra piscina municipal! I açò tant,
però que tan bo, que ens ha deixat
d'herència el PP, sembla ser que,
ara, els socialistes i compromisos,
ho volen continuar fent... amb una
nova concessió privada. No ha
estat una concessió fallida, ni
dos,... tres vegades, amb la que

volen fer ara! Cal ser autènticament BURROS (amb
majúscules). Però quina colla d'ineptes i malfeiners tenim
governant-nos?

El problema és que, pel camí, la seua nefasta
actuació es pot emportar per endavant -seria alló que
està tant de moda dir, com efecte col·lateral- el Club
Natació Benicarló. Al final, què volen? Que ens quedem
sense piscina i sense Club Esportiu?  Fàstic, i més
fàstic... és el que fa!

Vinga, que facen el mateix amb el pavelló
poliesportiu, les pistes d'atletisme i els camps de futbol.
Tot privatitzat! I a partir de llavors, tots els clubs, però tots
sense excepció... a pagar. I a cobrar subvencions...
també amb les mateixes condicions. Ningú podrà dir que
hi ha discriminació. O això no seria políticament correcte?

Com deia, amb la guillotina rovellada, el tall no hi ha
manera de fer-lo net i, tal volta, m'ha sortit un gran
esquinçament.

Estruços... políticament incorrectes

text  ROBESPIERRE

La guillotina
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L'Agrupació de Restauradors de Benicarló ha iniciat els
preparatius del Nadal amb una Jornada Gastronòmica al
Mercat. Els plats cuinats pels restaurants participants
s'han sortejat entre els clients que han fet les seues
compres durant la setmana.

Centenars de persones han participat en la Jornada
Gastronòmica del Mercat, una iniciativa de la Regidoria de
Comerç que ha servit per promocionar, d'una banda, el
Mercat, i de l'altra, els restaurants que han participat en la
jornada, que han preparat diverses receptes per a sortejar
entre els clients del Mercat.

La regidora de Comerç i Turisme, Rosana Marzá, ha agraït
la col·laboració tant dels venedors del Mercat com dels
restauradors i ha destacat que organitzar aquest tipus d'actes
és «una manera d'apropar la cuina i la gastronomia als veïns
de Benicarló i al mateix temps serveix per demostrar la gran
qualitat dels productes que es poden trobar en el Mercat». «El
Mercat -ha dit la regidora-, és un element fonamental per a la
promoció de Benicarló». El president de l'Agrupació de
Restaurador, Manuel Rico, per la seua banda, ha assegurat
que «és una satisfacció col·laborar per a promocionar el
Mercat» i ha animat als benicarlandos i benicarlandes a
comprar al Mercat.

A part de la Jornada Gastronòmica, durant aquests dies, el
Mercat organitza tot tipus d'activitats per als clients, entre
d'altres, el sorteig de diversos lots de compra, activitats per als
xiquets, tallers, etc.

El Mercat de Benicarló també disposarà d'un monitor de
televisió que anirà reproduint vídeos promocionals i tot tipus
d'informació relativa a campanyes i activitats que s'organitzen
a Benicarló per tal d'arribar al màxim de públic possible.

El Mercat enceta els preparatius del Nadal

text i fotos REDACCI 

La Generalitat Valenciana ha abonat la subvenció del
2012 que devia al Consell Regulador de la DO Carxofa de
Benicarló. En total, “20.000 euros que ens permetran
respirar un poc”, assegurava el president del Consell
Regulador, 

Francisco Lluch, va dir que “de moment, queda pendent de
cobrament la subvenció del 2013 “que ens han dit faran
efectiva al gener”. El consell regulador a més ja té en el seu
poder l'aprovació de l'ajuda corresponent a enguany, que
ascendeix a 10.000 euros. Segons va detallar el secretari
autonòmic d'Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, “quan
vaig prendre possessió del càrrec em vaig trobar amb que no
s'havien tramitat les subvencions d'enguany”. Aquestes ajudes
van destinades, majoritàriament, a pagar les campanyes de
promoció que els consells realitzen per a donar difusió al
producte. “Molts d'ells han hagut d'assumir els costos fins que
hem engegat la línia d'ajudes”, va dir Rodríguez. En el cas de
la carxofa de Benicarló i el caqui “se'ls ha pogut ajudar a
temps perquè comencen a la campanya a finals d’any”. No

obstant això, consells reguladors com el de la xufla de
València, s'han vist obligats a pagar les campanyes de
promoció de les seues butxaques.

El president del consell regulador va recordar que
“nosaltres etiquetem pocs quilos i les ajudes són fonamentals,
perquè si no hem de gravar el preu del producte per a poder
realitzar les campanyes de promoció”. De fet la situació ha
arribat a ser tan agònica que “l'anterior president, quan va
arribar al càrrec, es va trobar els comptes en números rojos.
Poc a poc, amb gran esforç, hem pogut remuntar-los”, no
sense veure's obligat a acomiadar la secretària de l'organisme
en el 2012 per no poder assumir els costos que suposava. En
aquella data, el deute del govern autonòmic ascendia a 68.000
euros, atès que feia tres anys que no es rebien les
subvencions. Es troben despeses com les auditories que cada
any han de realitzar per a garantir la qualitat del producte i que
suposen a les arques del consell “sis mil euros. La d'enguany
l'hem pogut pagar gràcies a la transferència de la subvenció
del 2012”, va detallar Lluch. El secretari autonòmic s'ha
compromès a que les ajudes corresponents al 2016 “s'obriran
al gener, perquè tots els consells estiguen en igualtat de
condicions”, va concloure.

UNA SUBVENCIÓ SALVA LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE LA CARXOFA
text NAT LIA SANZ

Dissabte 19

10.30 h III Mini Recollida Solidària. Recollida de
productes de primera necessitat per als més
menuts, fins a les 18.00 hores, a la plaça del
Mercat. Organitza: Penya Perquè Sí. Col·labo-
ra: Ajuntament de Benicarló.

17.30 h Adquisició de fanalets voladors solidaris
amb el donatiu d'1 euro, que anirà destinat a
l'associació DAHIA. Plaça de Sant Bartomeu.
Organitza: DAHIA. Col·labora: Comissió de
Festes.

18.30 h Concert de Nadal a càrrec de la Coral
Polifònica Benicarlanda a l'auditori Pedro
Mercader. Organitza: Regidoria de Cultura.

19.00 h Inauguració del Mercat Nadalenc
d'Artesania amb l'assistència de la Reina, les
dames de les festes i les autoritats. El mercat
estarà obert els dies 19 i 20 de desembre, de
10.30 a 21.30 hores. Plaça de Sant Bartomeu,
carrer de Sant Joaquim i carrer de Sant Joan.
Organitza: Associació d'Artesans de Benicarló i
Comissió de Festes.

19.30 h Solta multitudinària solidària de fanalets
voladors a la plaça de la Constitució. Organitza:
DAHIA. Col·labora: Comissió de Festes.

AGENDA
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Benicarló ha obert aquest cap de setmana la porta al
Nadal gràcies a la representació nadalenca L’Estel del
Collet, Nadal a Benicarló, que enguany ha arribat a la
majoria d'edat. 

En l'escenari de l'Auditori Municipal Pedro Mercader han
actuat més d'un centenar de persones que han donat vida als
personatges creats per l'escriptor Jaume Rolíndez.  Enguany,
la representació ha incorporat una nova escena, la dels
cantaires, on un grup de xiquets ofereix al Xiquet una sèrie de
cançons tradicionals de Benicarló. El Síndic Major de l'entitat,
José Luís Guzmán, va manifestar que “es tracta d'un pas més
en l'intent de l'entitat de recuperar i salvaguardar les tradicions
més benicarlandes”. El repàs de l'actualitat, com no podia ser
d'altra manera, també ha tingut cabuda en el guió d'enguany.
Un Xurrimango emprenyat  perquè el volen desnonar del
campanar, el seu habitatge des de temps immemorials,
aguaitava des d'una de les finestres. El mític personatge, que
forma part dels personatges imaginaris que poblen la infància
dels xiquets benicarlandos, ha estat el centre d'atenció
enguany donada la polèmica per la propietat del campanar.
L’Estel va voler reclamar la propietat municipal a través dels
comentaris que va fer el personatge que encarna la figura de
Sant Bartomeu i els cartells que penjaven del campanar

representat en l'escenari, en els quals es podia llegir
Plataforma d'Afectats per la Diòcesi (PAD) en comptes de
Plataforma d'Afectats per les Hipoteques. També van
aparèixer sobre l'escenari divertides al·lusions a l'Aeroport de
Castelló, que utilitza el personatge de Santa Llúcia per a anar
a un congrés de santes. I agraïments a l'alcaldessa de
Benicarló, Xaro Miralles qui, al contrari que l'anterior primer
edil, no falta mai a la cita.

Com personatge sorpresa, L’estel va pujar a l'escenari als
tres primers Xiquets Jesús que van actuar en la representació
i que no han deixat de participar en tots aquests anys en el
muntatge. Víctor Guzmán, Andreu Sorlí i Joana Vallés, van
cantar el natalici feliç en una emotiva escena que va fer saltar
les llàgrimes al públic. I, com sempre, un poble bolcat en unes
representacions que han tornat a omplir de gom a gom el pati
de butaques d'un públic que ha gaudit amb el treball dels
actors i la participació de les entitats del poble, que un any més
han acceptat el repte proposat des de L’Estel i han tornat a
escriure una pàgina més de caduferia. La Coral Petiquillo, el
Cor Da Capo, Centro Aragonés de Benicarló, els Grups de
Bombos de la ciutat, el Grup de la Banda de Música Ciutat de
Benicarló, la colla de dolçainers i tabaleters i la Colla de
Gegants i Cabuts oferien la seua música en directe a les
representacions. El Nadal, ja està a Benicarló. I un any més,
ho fa gràcies a L’Estel del Collet.

EL NADAL ARRIBA A BENICARLÓ GRÀCIES A L’ESTEL DEL COLLET

text NAT LIA SANZ

Benicarló va obrir aquest cap de setmana les portes de
la XXIX Fira de Sant Antoni Abad pels voltants  de
l'avinguda de Catalunya. 

Es tracta del primer acte de la festa en honor al sant, els
orígens del qual, a Benicarló, es perden en el temps. Mes d'un
centenar d'expositors van prendre el recinte a l'aire lliure
habilitat durant tot el cap de setmana per a l'ocasió. A més de
la tradicional exposició de tractors i vehicles de diferents tipus,
es van instal·lar llocs d'alimentació, vestits i complements.
Molts d'ells procedeixen de Catalunya i ja és una tradició que
es desplacen fins a Benicarló per a oferir els seus productes
en la fira. Al seu abast, els visitants també poden conèixer els
últims models en xemeneies, molt apropiats per a aquestes

dates de l'any. De forma paral·lela, la confraria encarregada
de l'organització va dissenyar per a tot el cap de setmana una
sèrie d'actes lúdics festius que animaran l'última cita anual de
les fires agrícoles que se celebren en la província. Així, els
amants de la Pilota valenciana van disputar el dissabte el VI
Trofeu Fira de Sant Antoni en modalitat de raspall. Ja a la
tarda, l'Escola Hípica del Centre Hípic Benicarló va realitzar
una Exhibició de domatge lliure. Per al diumenge els actes es
van centrar en l'Exhibició de cavalls de tir i arrossegament. Els
balls van prendre la fira a partir de les 11:30 h. gràcies al Grup
de Danses “La Sotà” pel recinte de la Fira. Després era el Club
Madison que va actuar per als assistents a la fira. Ja a la tarda
l'exhibició de flamenc i sevillanes a càrrec del Quadre de ball
de Penya flamenca Raices Andaluzas  i del Coro Rociero
“Aires de mi terra” de la Casa d'Andalusia, van animar la fira
fins al tancament.

BENICARLÓ INAUGURA L'ÚLTIMA FIRA AGRÍCOLA DE CASTELLÓ
text NAT LIA SANZ
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i hem de treballar de manera coordinada”. La consellera es
va mostrar disposada a “preservar el litoral, però fent també
actuacions de regeneració, que han d'anar fins als dos mil
metres cap a l'interior partint de la línia de costa, en lloc dels
cinc-cents que marca ara les normativa".

De fet, després de l'aprovació del nou pla, “hem aplicat
una moratòria per a suspendre la tramitació en els primers
500 metres de costa mentre es gestiona el pla del litoral, que
serà un procés participatiu, no solament amb els
ajuntaments, sinó també amb els col·lectius que d'alguna
forma estan vinculats i treballen per la conservació del nostre
territori”.

NOVA ETAPA EN L'URBANISME VALENCIÀ
La consellera va anunciar que la Generalitat «ha

començat una nova etapa amb un nou full de ruta on
assumim la responsabilitat de planificar el territori» i va
assegurar que l'aprovació del Pla d'Infraestructura Verda del
Litoral ha estat el primer pas per a protegir la costa. Salvador
va sostenir que «passarem del model de l'especulació i la
depredació del territori a un model de preservació i
protecció». Malgrat que no va concretar accions concretes,
la consellera va anunciar que “el primer pas serà realitzar un

pla de xoc per a consolidar, protegir i posar en valor la
riquesa de la qual disposem i, després, es portaran a terme
actuacions centrades en la regeneració de la costa”, va
explicar.

LA TRAMITACIÓ DEL PGOU
Durant la visita de la consellera també se li va requerir

sobre la tramitació de la revisió del PGOU de Benicarló.
Salvador es va comprometre a “intentar agilitar el màxim
possible els tràmits perquè s'aprove quan més prompte”. De
fet, va afirmar que els tècnics del consistori i els de la
Conselleria treballen de la mà per a accelerar el procés.
Recentment, l'alcaldessa de Benicarló va anunciar que en
breu es traurà a licitació el document d'avaluació estratègica
(també anomenat informe de sostenibilitat ambiental) del
PGOU, un document que ha de servir per a avançar en la
tramitació de la modificació del PGOU, que ja s'allarga més
de 12 anys. La licitació tindrà un preu de 100.000 euros +
IVA i servirà per desbloquejar la tramitació del Pla General i
per donar un impuls que s'espera que siga «definitiu». «El
nou equip de govern -ha assegurat l'alcaldessa- estem
decidits a treballar al màxim per tal d'aprovar el nou Pla
General. Els benicarlandos i benicarlandes hem invertit
molts diners en tots aquests anys i no podem abandonar. És
una prioritat absoluta i és imprescindible per a reactivar
l'economia local».

ve de la pàgina anterior

Diumenge passat el Benicarló va disputar l'últim partit de
l'any com a local. La meua Margot va pensar que seria una
bona ocasió per exhibir les seues habilitats com a dansadora
del ventre davant l'afició benicarlanda. Una manera de desitjar
un bon Nadal i un feliç any nou al personal. Ho tenia tot
preparat, faria cinc exhibicions (una a cada córner) i una de
final davant la llotja presidencial durant el temps del descans.
Al primer ball es llevaria una peça de la seua escassa
vestimenta, al segon una altra, al tercer ja amostraria un dels
seus turgents pits, al quart l'altre i al final es quedaria vestida
només amb una bufanda del Benicarló. Conscients de
l'enrenou que es podia organitzar amb el respectable
perseguint per fora el terreny de joc la meua nóvia, vam
decidir demanar permís a la Directiva. Ens van dir que ja els
feia goig a tots, ja, que Margot té un cartell i una nomenada,
però que allò no era cosa d'ells, que podia ser un escàndol i
que anàrem a parlar amb la guàrdia civil. Per mi, ja ho
haguera deixat estar en aquell moment, però el calentures
tardanes del papa i la seua potencial nora que no, que no, que
anàrem a demanar permís que un espectacle com aquell no
s'havia vist mai a Benicarló. Els de la Benemèrita ens van dir
que també els feia goig -després de vore-se-la, és normal-
però que allí al futbol van xiquets, que no podien respondre de
què podia passar i la imatge dels «aficionats» volent seguir les
diverses actuacions a tots els córners suposaven una situació
de risc que no podien assumir. Permís denegat. Lo papa es a
enfadar, però quan la seua jove li va confirmar que no es
preocupara que ja li faria a ell assoletes l'espectacle, se li van
il·luminar els ulls. Per tant, a l'hora del partit me'n vaig haver
d'anar sense companyia camí Sant Mateu amunt. Aprofito des
d'ací per demanar disculpes a tots aquells que s'havien fet
il·lusions de poder-se dedicar a l'activitat onanística pensant
en Margot, però no va poder ser. 

El partit que vam jugar contra
l'Alcalà no va ser dels millors de la
temporada. No ja perquè no
acabàrem de jugar tan bé com estem
acostumats, sinó sobretot perquè les
múltiples ocasions que vam tindre no
es van materialitzar. Marcos Cano va
tindre dos claríssims u contra u dels
que no falle mai. Ximo Bueno la va
llençar amb molta precisió... al pal
esquerre del porter. Pitu, Alexis,
Gonzalo... hagueren pogut
augmentar els dígits del marcador
electrònic. 

L'Alcalà venia desesperat. Set
punts i penúltim de la classificació.
Van sortir a per totes, a rascar vull dir.
Els nostres exhibien contínuament la
seua superioritat tècnica, però el gol

no arribava. Veig que som un equip que té facilitat per
encomanar-se del joc del rival. Si ve per exemple un Albuixec
invicte que ens vol guanyar, juguem millor que ells. Si vénen
un Vinaròs o un Alcalà que no saben més que destruir, ho
passem pitjor. 

A la primera part ja s'haguera pogut matar el partit. Tot i el
joc barroer i en ocasions fins i tot violent del rival, alguna de
les nostres arribades a porta mereixia el premi del gol. Un gol
que va arribar, per fi, després una bonica jugada culminada en
una passada de la mort d'Alexis cap a Gonzalo que va
rematar al peu del canó amb una mica d'inesperada
col·laboració del porter foraster. Amb aquest minso resultat
se'n van anar els equips al vestidor. 

Durant el descans, mentre pels altaveus sonaven cançons
nadalenques i anuncis també nadalencs, no vaig poder evitar
pensar amb lo papa i Margot i en com s'ho devien estar
passant de bé. Què hem de fer?

La segona part va ser tan poc bona com la primera, però
més emocionant. No sé com els gaspatxers van empatar-nos.
S'ho van creure i encara van crear alguna ocasió més. La
justícia però es va acabar per imposar. Ximo Bueno va fer una
preciosa internada per la frontal de l'àrea, el porter el va
derribar, l'àrbitre va donar la llei de l'avantatge i Albert
Monterde va xutar fort per marcar el gol definitiu del matx. El
col·legiat no va sancionar el porter ni li va ensenyar, com es
mereixia, la targeta roja. 

A hores d'ara, el Benicarló és sisé , a un punt del segon i a
cinc del primer. Falten dos partits per acabar la primera volta.
Precisament contra el segon, la UD Vall d'Uixó i el primer, el
Segorbe. Podríem perdre'ls els dos i no passaria res, per si els
guanyàrem, ai si els guanyàrem!  

A UN PUNT DEL SEGON...
text VICENT T. PERIS

foto VICENT FERRER

CONTACTA AMB “LA VEU DE BENICARLÓ”: 
twitter: @Elstafaners  mail: veubenicarlo@gmail.comEl flare mirant el partit del diumenge, igual pensaba una loa dedicada als caduferos 
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EL TEMA ESPORTS

Revés per a les intencions dels veïns de la costa nord
de Benicarló, que pretenien convertir en urbanitzable
aquest tram quasi verge del litoral castellonenc. La
gestió del model de desenvolupament de la costa nord
de Benicarló manté enfrontats a l'actual consistori i a
l'Associació de veïns Ríu, Surrach i Aiguaoliva, que
defensen que les tres partides que integren la zona, per
el desenvolupament del municipi, siguen declarades
urbanitzables.

La passada setmana, representants veïnals van mantenir
una reunió amb el director general d'Ordenació del Territori,
Josep Lluís Ferrando, el qual va sostenir durant la visita que
va realitzar a Benicarló que «hem de fer pedagogia amb els
propietaris que volen que s'augmente la urbanització perquè
entenguen que el turisme de qualitat passa per tenir un medi
ambient de qualitat, i açò passa per conservar les zones
d'especial valor, com la costa Nord». Ferrando va defensar
que «les urbanitzacions s'han de reconduir a altres zones
que no perjudiquen les poques joies litorals que ens
queden».

Aquestes declaracions i el full de ruta que ha marcat el
govern autonòmic pel que fa a l'urbanisme xoquen
frontalment amb les intencions veïnals, que fins i tot han
arribat a plantejar la possibilitat de presentar una querella
contra el consistori. El director general sí que reconeixia la
manca de serveis en la zona, però va assenyalar que caldrà
actuar per a minimitzar l'impacte de les construccions de la
zona nord sobre el medi ambient. «Els veïns tenen dret a
tenir una seguretat jurídica però també tenen l'obligació de
minimitzar el seu impacte», va concloure.

ACTUACIONS DE REGENERACIÓ
Per la seua banda la consellera d'Habitatge, Obres

Públiques i Ordenació del Territori, María José Salvador, va
anunciar mesures de xoc però amb actuacions integrals que
permeten la regeneració de la costa per a la zona Nord de
Benicarló. Aquest tram del litoral, un dels pocs que queda
pràcticament verge d'edificacions, serà una de les 14 àrees
declarades prioritàries en el Pla d'Infraestructura Verda del
Litoral valencià. Açò implicarà realitzar actuacions integrals a
mig i llarg termini. Salvador va defensar que el Pla servirà
per a “protegir el que afortunadament encara podem
protegir. Aquesta línia de costa és un atractiu per a Benicarló

EL GOVERN AUTONÒMIC TOMBA LES INTENCIONS URBANITZADORES
DELS VEÏNS DE LA COSTA NORD DE BENICARLÓ

textREDACCIÓ Va visitar el líder de la Lliga
Autonòmica l'Inalco l'Alcora, que va
demostrar perquè no coneix la
derrota en el que va de competició.
El conjunt benicarlando ho va donar
tot però no va ser suficient.
Afortunadament entre els equips de
base es van sumar més victòries que
derrotes.

Sènior Autonòmic 74, Inalco Alcora
102

Torreblanca 53, Sènior B 48
Junior masculí 80, Alcora 58
Puerto de Sagunto 34, Junior femení

50
Cadet masculí 82, Borriana 62
Nou Basket Femení Blau 66, Cadet

femení 38
Castelló 25, Infantil femení 33 (partit ajornat).
Infantil femení 40, Morella 54
Alcora 23, Infantil masculí verd 59

En la competició organitzada pel Patronat, a Castelló, els
resultats de la matinal del dissabte van ser els següents:

Aleví roig 44, Vila-real 43
Almassora 41, Aleví blanc 28
Benjamí Blau 28, Onda 39
Aleví femení 15, Vila-real 36
Benjamí taronja mixt 61, Amics Castelló 10

Destacar que continuen invictes els cadets i juniors
masculins. L'infantil masculí blau va descansar aquesta
setmana.

Tots els equips van guardar un minut de silenci, en els seus
respectius partits, en memòria de Gabriel Sales, pare de la
nostra jugadora cadet Nerea Sales, i de l'exjugador Gabriel.

El Benicarló va plantar cara al líder, però aquests van imposar el seu potencial

text i foto VICENT FERRER

El Peníscola RehabMedic va aprofitar l'aturada de lliga
per a tornar a realitzar una de les activitats que més
omplen en la vida d'un esportista, com a referent que són,
com és visitar els centres educatius de la comarca del
Baix Maestrat.

Aquesta setmana, els jugadors de Carlos Sánchez van
estar presents en el CEIP Jaime Sanz de Peníscola i en el
CEIP Mare de Dèu de l'Assumpció de Vinaròs, on van
compartir un enriquidor temps de diversió, amb els alumnes,
alhora que van posar l'accent en la necessitat de seguir
estudiant, per a formar-se, i en la importància d'uns bons
hàbits alimentaris en el dia a dia.

Els jugadors i membres del cos tècnic, sempre disposats i
disponibles, van contestar a quantes preguntes van sorgir

entre els assistents per a, posteriorment, realitzar diferents
exercicis en l'exterior de les instal·lacions, amb jocs d'activitat
amb la pilota, en la qual tant joves com a futbolistes es van
divertir molt.

El Peníscola RehabMedic diverteix i educa en els col·legis de Peníscola i Vinaròs

text i foto VICENT FERRER
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El cap de setmana passat, la ciutat castellana de
Valladolid, la popular Pucela, va ser seu del Campionat
d'Espanya de Conjunts de Gimnàstica Rítmica, una data
més per a emmarcar en el calendari de victòries del Club
Mábel. 

El club benicarlando va competir amb dos conjunts, l'infantil
de Maria Añó, Noa Ros, Helena Andrei, Leire Rovira, Alba
Ciurans i Patricia Saura; i el junior de Sara González , Marta
Soliva, Anna Feliu, Elisa Prades, Ruth Pastor i Dominique
Prado. Ni la boira del Pisuerga va poder amb les gimnasta de
Manola i Blanca que van aconseguir pujar al més alt del
pòdium: campiones d'Espanya les junior i subcampiones les
infantils. Un triomf no sols del Club Mábel sinó també de tot
l'esport de Benicarló. Xicotetes però grans, màgia en el tapís,
espectaculars, impressionants, són només alguns dels milers
de comentaris apareguts en les xarxes socials, un
testimoniatge fidedigne de l'extraordinària competició de les
del Mábel. Enhorabona a gimnastes i entrenadores per aquest

nou èxit esportiu i gràcies a aqueixos sofridors a l'ombra, els
pares.

NR.: El vídeo de les infantils penjat a la xarxa per la
Federació Espanyola de Gimnàstica ha sigut el més visitat;
passen de trenta mil les persones que l'han vist.

El Mabel imparable: Campiones i subcampiones d'Espanya

text i foto A. SAURA
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Visions enfrontades

Està clar que quan es desenvolupa un Pla general
d'Ordenació Urbana no plou mai a gust de tots. I amb el
veïns de la Costa Nord, sembla, que la cosa ha estat així.
Les ànsies edificadores de l'Associació de veïns Ríu,
Surrach i Aiguaoliva han topat de cara amb la nova etapa
engegada per la Generalitat Valenciana i el seu Pla
d'Infraestructura Verda del Litoral que vol tenir un territori
ben planificat al mateix temps que protegeix la costa.

I com es pot imaginar, els veïns, no estan per eixa visió
atés que ells hagueren volgut que les tres zones hagueren
sigut urbanitzables. Òbviament, tot i que siga lícit que així ho
pretengueren, volent traure el màxim rendiment econòmic i
edificable als seus terrenys (totes dues actuacions van de la

maneta), açò no sempre és compatible al 100% amb
l'interés general. I això és el que ha passat ací.

Dues visons contraposades, una que busca el seu
benefici particular, lògic, normal, i no criticable, tot i que
qüestionable, i l'altra, en aquest cas la de l'administració
autonòmica i també la local, que estan més per protegir un
dels pocs recursos naturals verges que encara ens queda al
nostre territori, ficant-lo en valor.

Resulta una obvietat que uns pocs no poden condicionar
el futur d'uns molts. És allò de ficar a la balança els dos
interessos i veure quin té més pes en la idea futura d'un
desenvolupament urbanístic sostenible i curós amb l'entorn.
I a partir d'ací actuar.

Veure'm fins on arriba la pedagogia que diu, que s'ha de
fer, el director general d'Ordenació del Territori, Josep Lluís
Ferrando, davant la més que previsible posada en peu de
guerra d'aquesta associació veïnal que no està,
precisament, després d'un bon grapat d'anys a l'expectativa,
perquè li limiten el que ells consideren els seus drets.
Pedagogia que, lògicament, com a entitat més propera,
també haurà d'aplicar el nostre ajuntament, en aquest cas
l'alcaldessa i regidora d'urbanisme, per apaivagar els ànims
de tots el veïns que creuen veure aquesta actuació com un
atac uns suposats drets adquirits anteriorment. El Pla
General està servit. S'acaba de donar el tret de sortida final.
Ara caldrà veure com acaba.
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: a tots els integrants de l'Estel del Collet per les magnífiques representacions, del nostre
Nadal particular benicarlando, que aquet passat cap de setmana ens van oferir. Any rere any, amb la
seua representació, donem el tret de sortida a aquetes festes tan entranyables per tothom. Gràcies i
enhorabona!

Panissola: a l'equip de govern del nostre ajuntament per fer oïdes sordes a tot el seguit de
greuges que un club amb tant d'arrelament al nostre poble, com és el Club natació Benicarló, i pel
qual ara tenim la piscina (va ser el seu principal valedor), està patint. La contundència dels seus
arguments no hauria de deixar indiferent l'administració local. Fer-ho seria una greu irresponsabilitat
que podria portar a la seu desaparició. I després tot serien lamentacions. O a millor... no? No voldríem
ser malpensats!

CARXOFA i PANISSOLA

LES PROMESES DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ
COMPETIREN A CASA

Dissabte 12 de Desembre a la piscina municipal de
Benicarló es va disputar la tercera jornada de la lliga de
promeses.

Dirigits per Lucia Vicente, el CN Benicarló va presentar un
equip de 30 nedadors:

Gerard Labèrnia, Guillem Tomàs, Agustí Oms, Joan
Ballester, Joan Verge, Óscar Balaguer, Alejandro Rodríguez,
Diego Pérez, Eric Alberich, Óscar García, Joan Martín, David
García, Aitor Gil, Oriol Lluch, Bruno Moliner, Claudio
Dragoste, Joana Bel, Henar Àvila, Maria Verge, Noemí Verge,
Alejandra Oroian, Sara Vea, Eva Valdearcos, Sara Troncho,
Marta Cheto, Laura Verge, Paula Falcó, Clara Salvador, Laia
García i Ainhoa Baró.

Amb el suport majoritari del públic, donat que competien a
casa, les promeses de la natació benicarlanda demostraren
gran entusiasme competitiu.

Els resultats més destacats foren la victòria del benjamí
Gerard Labèrnia als 100 esquena; el primer lloc de la
nedadora aleví, Sara Vea als 200 lliures i el del nedador aleví,
David García, als 200 lliures, també.

JOSE JOAQUÍN DIESTE VA PARTICIPAR AL
CAMPIONAT AUTONÒMIC MÀSTER DE LLARGA
DISTÀNCIA

El veterà màster del CN Benicarló Joaquín Dieste va
participar al campionat Màster autonòmic de llarga distància

que va tindre lloc Diumenge 13 de Desembre a la piscina de
50 m del “pabellón Esperanza Lag” d’Elx.

La prova, de 3000 metres, tot i la seua dificultat, va ser
disputada amb ganes i bon rendiment per Dieste, que es va
fent especialista, cada cop més, en llargues distàncies.

TERCERA JORNADA LLIGA PROMESES BENICARLÓ I CAMPIONAT
AUTONÒMIC MÀSTER DE LLARGA DISTÀNCIA A ELX

text i foto CNB
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