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10.- Dijous 9 d'octubre. 
Tatotpani (890)– Jagat (1410).

Desdejuni com tots els dies chapati (coca
circular de pa àzim feta a una paella sense oli) o
pa tibetà (que ve a ser el mateix però fregit),
truita de verdures (Bahi, sense argilagues) i un
termo gran de té.

L'etapa avui és curta perquè no poden entrar
al parc natural fins demà que és per a quan
tenen els permisos. Llavors cal fer temps i a les
10 del matí, encara amb el chapati a la panxa,
s'asseuen a dinar.

Els amos del loge anit van estar de festa, i ara,
com estan gats com un suro, els toca fer el dinar
als guies. Que per cert, perquè ho han dit ells,
està molt bo, no ho hagueren endevinat mai.

Després de dinar poden fer una estona de
migdiada mentre s'acabe d'eixugar la roba que
han estès damunt d'alguna roca o amb l'ajuda dels bastons.
Sempre parant comte de que cap ruc els embrute la bugada.

Apleguen a l'hotelet on han de dormir amb una replaceta al
mig ben agradable. Allí mateix, a deu metres, tenen el control
policial.   

No fa massa bon hora. De tant en tant cauen quatre gotes
i el berenar el fan al menjador. Haguera sigut molt millor fer-lo
a la replaceta però el temps no acompanya.

Avui la sorpresa la proporciona Bhai: un taco de pernil i un
altre de cansalada ibèrica.

Tots s'exclamen: quina animalada de menjar.
– Això és lo normal. Ja veureu. En no res tot cap a dins –

contesta Bhai.
Efectivament, als pocs minuts no quedava res damunt de

la taula. Jakob es posa les botes. Com menja d'agust aquest
home! I sense manies de porc ni punyetes, no saben si serà
o no de la mateixa casta que Raaj i Badri, braman, però ell, tot
cap a dins. Pensen que és de la mateixa família. Didi que es
fixa més en aquestes coses diu que se sembla als dos
germans. Ella només veure a Badri ja va dir de seguida que
era germà de Raaj.

Estos petits plaers, pernil i cansalada, ací tant lluny de casa
estan molt més bons que al poble.

Després de la cansalada toca la partida del cinquet. El
nostre porter ja s'ha viciat. Per fer temps per a sopar ... a jugar
al cinquet. Tenien pendent acabar un coto del guinyot però ja
no se'n recorda ningú. 

Després de sopar peguen una volta pel poble i reculen
prompte perquè no hi ha res a veure, és de nit i no hi ha
faroles pel carrer. Només la llum d'alguns hotelets on hi ha
turistes com nosaltres.

De totes maneres, aquest poble està molt ben arreglat.
Tots els carrers estant enllosats. De fet, el poble és un carrer
amb algun petit carreró perpendicular a la via principal per on
passa el camí. 

Després de tres dies de trekking ja s'han avesat a distribuir

les coses en les bosses. A una van les coses de Baje i Daju.
A l'altra les de Bhai i Kancha, i al petate els sacs de dormir de
Baje i Daju i les coses de Didi. Abans ho tenien tot barrejat i
en aplegar a l'hotel ja me'ls veus anant d'una habitació a una
altra buscant coses. 

Totes les nits al moment d'anar-se'n a dormir Raaj els fa un
sermonet i els indica l'habitació on dorm ell per si haguera
algun problema. Li agrada molt quedar bé.

Per a predicador o capellà aquest home serviria. Depenent
del que parla fa un to de veu i un posar diferent. Quan es posa
transcendental parla molt poc a poc, gesticula poc i amb un to
de veu molt moderat. I això que el nepalís quan parlen
gesticulen moltíssim, les mans no els paren i el to de veu és
en general molt agut. En el cas del Raaj de contratenor. 

Quan caminen ell sempre va l'últim d'aquesta manera no
és ell el que marque el ritme sinó els seus clients. Si algú
s'entreté pel motiu que siga, fer una foto, parar per veure
alguna cosa, anar a fer necessitats, ... ell sempre s'espera. Si
és ell el que s'entreté, en quatre camallades, els agarra de
seguida. Realment físicament està fort i amb les cames tan
llargues que té en un punt els agarra.

Trek del Manaslu: no va poder ser

text i foto TONYO FIBLA
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Açò és molt seriós! 

El llibre recopilatori de còmics que hem editat és una cosa
molt seriosa. És tan seriosa que un se n'adona de seguida.
Simplement es tan seriós com qualsevol altre llibre
d'història. Sí, tal com poden vostés llegir. I és que els temes
tractats són els que ens han preocupat aquests darrers 20
anys, els que realment han afectat a la nostra vida
quotidiana. Per això és impossible llegir els textos i no
recordar aquells moments comuns que, per a cadascun de
nosaltres, segurament van ser el context d'històries més

personals. Aquest volum  és una gran aportació a la identitat
dels benicarlandos, aqueixa identitat que, tantes vegades
oblidem i tan poques vegades aprofitem. 

Per descomptat, una de les claus dels còmics de Xavi
Burriel és l'aparició de personatges de la vida pública,
perfectament recognoscibles tant en el meritori dibuix com
en les seues actituds. La humanització del polític, vist sovint
pel ciutadà com un ésser estrany, precisa d'aquest humor
àcid però sempre respectuós. Una nova manera d'explicar
les notícies, tal volta no tan ortodoxa com l'habitual escrita,
que sempre ens acaba deixant un somriure d'orella a orella.
I això, sempre és d'agrair.

Un últim apunt que pensem cal afegir és el fet que
algunes d'aquestes persones caricaturitzades en els còmics
van acudir a la presentació del llibre demostrant un sentit de
l'humor elogiable. La presència de Marcelino Domingo o
Enric Escuder, entre uns altres personatges de la vida
política local, podria deixar veure que, com diu la dita, el frec
fa l'afecte. Faltaren alguns que ens feia molta il·lusió vore,
què hi farem, esperem no tardar molt a editar un volum 2 i
que acudisquen tots!

PD: A la venda a la llibrería Grèvol!
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Carxofa: als polítics i exalcaldes locals,
Enric Escuder i Marcelino Domingo, que, amb
un sentit de l'humor més que encomiable, van
assistir a la presentació del llibre dels 20 anys
de La Veu de Benicarló en 100 còmics. Des
d'ací la nostra més sincera carxofa virtual.
Denoten una gran saber estar anant a  aquest
acte on ells hi apareixen caricaturitzats. Es
mereixen aquest xicotet, però sentit,
reconeixement de la nostra part.

Panissola: aquesta setmana tan especial
hem decidit que no calen les panissoles.
Bones festes a tothom!

CARXOFA i PANISSOLA

El club Natació Benicarló va participar, els dies 19-20
de Desembre, al campionat autonòmic absolut d’hivern
de la comunitat valenciana, disputat a la piscina olímpica
de Castelló. 

Dirigits per Myriam Martínez, els de Benicarló presentaren
un equip de 6 nedadors: Marc Vea, Clàudia Barrachina, Ester
Segura, Gemma Rillo, Gemma Labèrnia i Júlia Barrachina.
Cap dels nedadors era de categoria absoluta, 4 eren júniors i
2 eren infantils.

L’equip femení, amb nedadores entre 14-16 anys, va
aconseguir la 8a plaça absoluta a la classificació final per
equips.

Gemma Labèrnia, espectacular com a bracista, va
aconseguir una brillant 4a posició absoluta als 100 braça amb
1.17.16 E, fent la marca mínima nacional d’hivern de l’any
superior al seu i una apoteòsica medalla de plata absoluta als
50 braça, on va tornar a millorar la mínima nacional absoluta
amb 35.17 E. 

Ester Segura, cada cop més segura en les proves de fons,
va aconseguir fer una gran prova de 800 lliures, amb una
marca importantíssima de 9.41.83 E, molt propera a la mínima
nacional júnior, nou rècord del club i que li va suposar la 4a
posició júnior i la 6a posició absoluta en la prova.

També va fer una gran marca a la primera posta del relleu
dels 4x200 lliures, on va batre el rècord del club amb 2.18.41
E.

Júlia Barrachina, que, amb un total de 11 proves, va ser la
nedadora del club que més proves va disputar, va obtindre,
com a resultat més destacat, una sisena posició absoluta als
200 esquena amb 2.34.32 E.

Marc Vea, recuperant poc a poc el nivell competitiu, va
destacar a la velocitat pura, amb una 4a posició als 50 lliures
de categoria júnior, amb uns bons 25.69 E.

Així, tot i el handicap de la extrema joventut del grup,
l’actuació global va ser molt destacada, deixant ben satisfeta
a l’entrenadora i al públic benicarlando que es va desplaçar a
Castelló per a donar suport a l’equip.

GEMMA LABÈRNIA SUBCAMPIONA AUTONÒMICA ABSOLUTA ALS 50 BRAÇA 

text i foto CNB
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El millor regal de Nadal Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Aquest diumenge de matí es va disputar el XXXV Cross
Ciutat de Benicarló, que ve organitzant el Club d'Atletisme
Baix Maestrat. Una prova que puntuava per el Campionat
Autonòmic, la qual cosa va motivar que prengueren
l'eixida 334 atletes arribats de diversos punts de la
Comunitat. A les 10 del matí es donava l'eixida a la primera
prova, a l'equador van córrer els més xicotets, i es va
tancar el cros amb les proves per als majors.

En la cursa que va tancar el certamen prompte es va formar
un grup capdavanter que va anar reduint unitats donat el ritme
imposat pel marroquí Chaoui, al que sols van poder seguir dos
atletes del Playas de Castellón, Ruiz i Giménez, que a meitat
de la tercera volta van donar un canvi de ritme i en la quarta i
última se'n van anar a per la victòria. Abans, en fèmines,
Raquel Landín, prenia el cap d'eixida per a no deixar-la fins a
la línia de meta, despenjant rivals a poc a poc. Però la prova
més aplaudida va ser la dels iniciants, màxim 6 anys.

Classificacions
Sènior masculí (9849 metres):
1.    Víctor Ruiz, Playas Castellón, 31,14
2.    José Giménez, Playas Castellón, 31,31 (Promeses)
3.    Ahine Chaoui, Guadassuar, 31.45.

Sènior femení (4545 metres).
1.    Raquel Landín, Pielagos, 16.39

Iniciació (560 metros)
1.    Rubén Arenós, CE Vinaròs, 2.12
1.    Carla Remolina, Benicarló, 2.31

Benjamins (1060 metros).
1.    Sara Sospedra, Els Sitges Burjassot, 4.06
1.    Yoel Pérez, Playas Castellón, 3.58

Aleví femení (1060 metros)
1.    Alicia González, CA Silla, 3.49

Aleví masculí (2060 metros)
1.    Yasin Azzoui, Colegio Diputación, 7.45

Infantil femení (1560 metros)
1.    Luz Cid, CE Vinaròs, 5.50

Infantil masculino (3060 metros)
1.    Diego Zaera, Colegio Diputación, 11.17

Cadet femení (2510 metros)
1.    Emma Gómez, Playas Castellón, 10.01

Cadet masculí (3735 metros)
1.    Pedro García, Playas Castellón, 13.20

Infantil, Junior, Veterà (4950 metros)
1.    Josep Barberá. Vall Albaida, 16.20 (Junior)

XXXV Cross Ciutat de Benicarló

text i foto VICENT FERRER

CONTACTA AMB “LA VEU DE BENICARLÓ”: 
twitter: @Elstafaners  mail: veubenicarlo@gmail.com
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EL TEMA ESPORTS

Vint anys plasmats en un llibre de còmics, que recull
la Història viva de Benicarló a través de La Veu de
Benicarló. Divendres passat es presentava en societat
"La Veu de Benicarló, 20 anys, 100 còmics", de Xavier
Burriel.

El dibuixant de capçalera de la revista mes veterana de la
ciutat, era presentat per Josep Manel San Abdón,
col·laborador i fundador de la publicació. Ell va ser
l’encarregat de traçar l’esbós d’aquelles primeres revistes,
nascudes de l’empenta i les ganes de fer una publicació
integrament en valencià a la ciutat. Vint anys després, la
revista continua tan viva com el primer dia i per això, l’equip
de redacció va decidir que la millor forma de celebrar
l’aniversari era editar un llibre recopilatori dels millors còmics
de La Veu. 

EL VERKAMI
El treball no va ser fàcil. Calia triar entre els més de 600

còmics que en estos 20 anys havia dibuixat Xavi. Perquè la
idea era acompanyar el còmic amb la seua portada i una
xicoteta explicació que ajudaria a entendre’l en el seu
context. Mans a l’obra. L’equip de redacció ho va tindre cru.
Era difícil. Però finalment es va aconseguir fer una selecció.
I ara, com paguem el llibre? Com be va explicar Burriel
durant la presentació, “als més alternatius se’ns va ocórrer la
idea de fer-ho mitjançant la plataforma VERKAMI”. 

VERKAMI és una web dedicada al crowdfunding, on els
creadors presenten projectes, com llibres, pel·lícules,
música, i demanen diners al públic en general. “Nosaltres
vam presentar el projecte del llibre, VERKAMI ho va
acceptar, i vam començar la recol·lecta, diguem-ho així, a
principis d'octubre. Vam anar fent promoció des de les
xarxes socials, des de la pròpia revista i el 9 de novembre
havíem aconseguit els diners necessaris gràcies a l'ajuda de
76 mecenes”.

"La Veu de Benicarló, 20 anys, 100 còmics", 
de Xavier Burriel

textREDACCIÓ El Col·legi Marquès de Benicarló va rebre la visita dels
jugadors i cos tècnic del Peníscola RehabMedic, on els
alumnes van preguntar els seus dubtes i inquietuds sobre
l'alta competició i van gaudir jugant amb els seus ídols.

Els jugadors i cos tècnic de l'equip peniscolà es van
desplaçar fins a Benicarló per a acontentar als escolars del
col·legi públic més antic de la població (quasi centenari). Els
que van participar en tot moment s'ho van passar en gran amb
la visita dels seus ídols, als quals van sotmetre a un tercer
grau amb tota classe de preguntes relacionades amb la seua
formació, amb el seu dia a dia i sobre la trajectòria de
cadascun d'ells. Seguidament, i després d'una brillant
exposició de l'entrenador Carlos Sánchez, sobre l'esport i els
seus valors, els alumnes del centre educatiu van saltar a la
pista per a realitzar diferents jocs amb la pilota, en els quals
no van faltar els riures i el bon ambient. Sens dubte, una
experiència més que positiva per a ambdues parts,
emmarcada en el projecte "Som Castelló, la nostra província",
que fa créixer, una mica més, el futbol sala com una modalitat
saludable d'equip.

Visita dels jugadors i tècnics del Peníscola RehabMedic

text i foto VICENT FERRER

El cap de setmana passat el Club Ciclista Deportes
Balaguer va participar en dues proves, el dissabte a
Almussafes i el diumenge en l'última prova de la Copa
d'Espanya a València. A Almussafes participaren en la
prova master-50, José Julián Balaguer, que va ser segon,
i en fèmines cadet, Isabel Balaguer, que va acabar quarta. 

El diumenge era quan calia posar tota la carn a la graella,
i José Julián va eixir decidit a dedicar la victòria a Gabriel
Sales Regna, mort dilluns passat 7 en una eixida del club. Ja
des de la segona corba prenia el cap de la carrera, però els
nervis li van fer una mala passada, tenint algunes fallades i
quedant una mica ressagat, fins que per fi, a la tercera volta,
agafava la primera posició, ja fins al final, on entraria en meta
en solitari, amb el dit assenyalant el cel. 

Més tard eixiria Isabel Balaguer, que aconseguiria la
dotzena posició, i l'última a participar va ser María del Mar
Lopez, en fèmines sub-23, que entraria en setena posició.

Balaguer guanya l'última prova de la Copa d'Espanya de Ciclocròs

text i foto VICENT FERRER
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ESPORTS EL TEMA

La Veu de Benicarló la fem entre moltes persones. Xavi
ho va explicar molt be durant la presentació del llibre, fent un
símil amb els mecenes que han afavorit la publicació del
llibre. “Penso que d'alguna manera els col·laboradors de La
Veu som una mica com aquestes persones, ells han aportat
els diners de manera desinteressada. Els col·laboradors el
que fem és que aportem el nostre temps a la revista,
cadascú en la mesura de les seues possibilitats. Jo
personalment aporto de 4 a 5 hores cada dues setmanes,
dibuixant els còmics, sempre intentant fer-ho des de la meua
òptica benicarlanda. I la meua primera intenció quan dibuixo
és arrencar un somriure al lector, no cal que siga una rialla
allò exagerada, amb un somriure em val”.

LA PORTADA DEL LLIBRE
No va ser fàcil tampoc buscar-li una portada al llibre. Xavi

diu que “el que he intentat fer és un homenatge als alcaldes
de la nostra ciutat, dels darrers 20 anys, ja que ells han estat
la representació dels benicarlandos. Com no podia ser d'una
altra manera, doncs, els he dibuixat amb l'aspecte d'uns
famosos herois de còmic: "Els 4 fantàstics:  Enric Escuder,
Marcelino Domingo, Jaime Mundo,i  Xaro Miralles". Era un
grup ideal, ja que també son 3 homes i una dona, així que
hem quadrava la brometa perfectament. He substituït els
típics gratacels que apareixen en les portades dels còmics
de MARVEL per un skyline més benicarlando. Ja podeu vore
l'ermita de Sant Gregori, la casa del marques i, com no, el
campanar, que es del poble de Benicarló”. 

EL PROCÉS CREATIU DE BURRIEL
Burriel va citar durant la presentació del llibre dos

referents en el mon del còmic. “Un es «V de Vendetta»,
escrit per Alan Moore i dibuixat per David Lloyd, un còmic
ambientat en una Anglaterra futurista, a l'estil de 1984 de
George Orwell. Molt controvertit políticament, amb un guió
genial. Va ser adaptat al cine pels germans Wachowski, però

sembla que la història no va passar la censura de
Hollywood, i el film perdia bastant de l'esperit del còmic.

L'altre còmic és Persèpolis, de l'autora iraní Marjane
Satrapi. Es una història  autobiogràfica, on s'explica la
infància i la joventut de l'autora, fins que ha d'anar-se'n de
l'Iran per motius obvis: la forta dictadura establerta en el seu
país.  En este cas  l'adaptació la van fer la mateixa autora a
França i el film si que és prou fidel al còmic”.

Xavi va assegurar que és gràcies “a obres com estes que
jo estimo els còmics, i eixa és una de les raons per les que
dibuixo a La Veu de Benicarló”. La seua relació amb La Veu
de Benicarló comença de ben jovenet, quan encara anava a
l’institut.  A l'any 1996 “em van posar en contacte amb La
Veu de Benicarló, i em van oferir de col·laborar en la revista.
Jo en principi pensava que allò seria una col·laboració curta,
que m'aniria molt bé per a practicar amb allò dels guions i
dels diàlegs. Perquè encara que son curts, abans de fer
qualsevol d'estos còmics faig un guió, i de vegades un story-
board. I mira, si ha estat curta la col·laboració que ja han
passat 20 anys. I la veritat és que sempre tinc la sensació
que em falta molt per aprendre”. 

Burriel va dir que el el procés creatiu “és una cosa
totalment impossible de controlar. He dibuixat més de 600
còmics en estos 20 anys i la idea, encara que sembla que
apareix per si sola, l'has d'anar buscant. Per fer un símil que
tothom puga entendre, és com buscar rovellons”. Hom va
apartant fulles per si troba algun, “i jo vaig descartant idees,
vaig pensant alternatives sobre alguna noticia o cosa que ha
passat. I de repent, plim, s’encén la bombeta i allà esta el
rovello, la idea. I l'arreplego, la netejo, li dono 4 voltes per
vore que no te cucs, i llavors veig que esta bé, que em val i
la tiro endavant. De vegades has d'anar a Mosqueruela a
buscar rovellons, doncs amb la creativitat passa el mateix.
De vegades fas molts de viatges, i fins i tot algunes idees les
tens que descartar”. De tota manera, sempre torno al poble.

Com La veu, o com diu Xavi al final del còmic,
"continuarà... si vosaltres voleu".

ve de la pàgina anterior

Ja som tercers. Després la inapel•lable victòria a l'estadi
José Mangriñán, de la Vall d'Uixó davant l'històric Unión
Deportiva Vall de Uxó -abans anomenat Segarra i després
Piel-, els nostres van disputar un partit molt seriós, aguantant
molt bé la primera part i rematant a la segona amb gols
d'Alexis i Cano. Un triomf que el dissabte ens va portar al
segon lloc de la classificació però que diumenge, amb els tres
punts aconseguits per l'Almassora a Borriana, ens van deixar
tercers. No està gens malament per a un equip com el nostre,
format per xicots de casa, que es coneixen, que són amics i
que gaudeixen jugant a futbol. A més a més, tenen el suport
incondicional, repeteixo, incondicional, dels xicots aquests del
GR21, animadors incansables i sobrats d'enginy i bon humor
com ens demostren partit rere partit. Ara només ens faltaria
que una mica més d'aficionats pujaren al camp per a gaudir de
l'equip del poble. Si bé es cert que no tots els partits són bons,
almenys son emocionants. Perquè nosaltres juguem bé
contra els que venen a jugar. Davant dels que només fenen a
destruir i es tanquen a la barraca, tenim dificultats, encara que
siguen els pitjors equips de la categoria. Però això és una
dificultat que portarem tota la temporada. Em diu lo papa que
escriga que tots eixos que s'alegren de les nostres derrotes ja
es poden posar una canya estripada per allà on l'esquena
perd el seu nom i el canvia per un altre més curt. I que rabien,
i que la ràbia que porten dins se'ls menge com un corc, i que
s'ofeguen en la seua fel i que la mala llet que tenen envers
l'equip del seu poble els faça el cos agre per sempre més. Ja
està. He fet allò que m'ha di lo papa i jo li he fet cas perquè lo
papa, malgrat els seus vicis del baix ventre, és un home molt
assenyat i diu coses de molta substància i coneixement. I
també, per què no dir-ho, es porta molt bé amb mi i em paga
els meus estudis i les meues despeses. No així la mama, que
ha entrat a una espiral molt complicada de beata amb molts
de vicis de la carn, sistemes politics dictatorials, admiradora,
a l'hora, del caudillo invicto i de Nacho Vidal, acèrrima de la ex
alcaldessa de València i del negre del feisbuc. En fi...

Una vegada que ja he acabat amb la crònica del partit, vaig
a allò que realment m'interessa. Estic molt emprenyat. Molt.
L'altre dia, mirant una televisió comarcal, vaig vore com una
sèrie de persones estaven sopant a un conegut restaurant de
la ciutat. Quan dic una sèrie de persones no vull dir que tenien
un número assignat ni que formaren part d'un bitllet de la
grossa de Nadal. El que vaig vore va ser un grup de gent
omplint el pap. Fins ací tot normal. Vaig observar que la
majoria dels que hi havia eren col·legues de professió o afició.
Normal, vaig pensar, han fet un sopar per canviar impressions
al voltant d'aquesta dura feina d'informador. He de dir que tot
plegat em va estranyar una mica perquè els membres de la
canallesca tenen poca afició a gratar-se la butxaca i més aviat
tenen fama d'anar sempre de gorra, sobretot als sopars.
Llavor em vaig adonar de tot...era un sopar que el meu
estimat Club Deportivo Benicarló oferia a la premsa local! Als
que escriuen de futbol! També he de dir que jo no em vaig
vore per enlloc, o siga que no vaig assistir. Serà que ningú no

em va dir res? Serà que no em van trobar? Serà que no els
agraden les meues cròniques? Serà que passen
olímpicament de mi? Serà que aquesta magnífica revista no la
llegeix ningú i al poble només conten les revistes en colorins
que omplen les seus pàgines de fotos i més fotos i sense cap
col·laboració de substància? Els diré una cosa. No cal que em
conviden a cap sopar. M'estimo més passar inadvertit
col·laborant a aquesta joia de revista, que no tindre una mica
més de relleu omplint pàgines on el més important són si
fulano ha fet els quaranta anys o si mengana ha sopat amb les
amigues del punt de creu a la seua finca. He dit.

Per acabar, els recordaré als meus lectors que la propera
jornada de lliga es verificarà el dia deu de gener, o siga, dos
setmanes sense futbol. Llavors jugarem contra el Segorbe,
líder de la classificació i que, si guanyem, el tindrem a dos.
També els vull recordar que amb aquest partit acaba la
primera volta, dada totalment irrellevant però que m'ha cridat
l'atenció. També recordar als meus lectors que no cal passar-
se amb el menjar, cuidar-se molt i no caure en la febre
consumista d'aquestes dates tal asseyalades.

Tercers
text VICENT T. PERIS

foto Redaccio
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Com ja és tradicional els més menuts de l'escola celebren
el Nadal amb una representació teatral, concretament dels
xiquets i xiquetes d'Infantil 5 anys . La tarde del dia 17  de
desembre, l'auditori Pedro Mercader es va omplir de pastorets,
àngels, ovelletes, panederes, pescadors, llauradors.... també
van comptar amb els personatges del pessebre: Josep, Maria,
Jesús, el bou i l'ase; i per suposat dels Reis Mags amb els
seus patges. Des del centre volem agraïr la seva col·laboració
als pares i mares que van muntar un escenari preciós, així
com als mestres que van ajudar en aquesta bonica tasca. Us
desitgem a tots ... BON NADAL I FELIÇ ANY 2016 !

TEATRE DE NADAL D'INFANTIL 5 ANYS DEL CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ

text ROSA CERD 

La Regidoria de Participació Ciutadana està treballant
en noves ferramentes per a fomentar la participació i
incentivar la proximitat entre administració i ciutadania.
‘Benicarló opina’ i ‘Participa en el Ple’ són dos dels
instruments que s'han posat en marxa.

L'Ajuntament de Benicarló ha encetat una nova campanya
de foment de la participació amb la incorporació de noves
eines que ajuden a incentivar la proximitat amb els ciutadans i
ciutadanes. Així ho ha explicat la regidora de Participació
Ciutadana, Susana Pérez, que ha destacat que els nous
projectes tenen l'objectiu de «continuar complint amb la línia
de treball de crear un vincle d'unió fort entre l'administració i la
ciutadania» sempre amb els principis de «respecte,
responsabilitat social, solidaritat, drets humans, tolerància,
pluralitat, ciutadania transparència, autonomia i democràcia».

La principal novetat s'incorporarà a través del projecte
‘Benicarló opina’, a través del qual es podran presentar
queixes, suggeriments i propostes. Serà una via més concreta
que el sistema de bústia ciutadana que existeix actualment i
estarà coordinada per la Regidoria de Participació Ciutadana.
Els fulls es podran descarregar des del web municipal i també
es podran trobar en paper al Registre Municipal. «Aquesta
nova iniciativa ens permetrà tindre una relació més directa
amb el ciutadà i al mateix temps garantirà que hi haja un
feedback entre la queixa, proposta o suggeriment i la
ciutadania», ha dit la regidora.

D'altra banda, continua en marxa el procediment per poder
participar en els plens, tot i que la voluntat de la Regidoria de
Participació Ciutadana és «que puguem evolucionar el
sistema per fer-lo més àgil». De moment, la manera més

directa de participar en el plens és formular una pregunta i
presentar-la al Registre General de l'Ajuntament fins a 5 dies
abans dels plens ordinaris. L'escrit ha d'anar adreçat a la
regidora de Participació Ciutadana i s'incorporarà al torn de
preguntes del Ple.

Paral·lelament a aquests dos instruments, s'està treballant
per a obrir a la participació ciutadana dos consells municipals
i ja funcionen a ple rendiment les taules participatives de la
Regidoria de Benestar Social. Sense oblidar el procés
participatiu que s'ha encetat amb l'estratègia DUSI
(Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat), a la qual es
poden inscriure els ciutadans que tinguen ganes de participar.

Susana Pérez ha assenyalat que «estem intentant
incorporar totes les eines que tenim al nostre abast per
fomentar la participació ciutadana, però ho volem fer a poc a
poc per tal de construir una base sòlida que ens permeta
aconseguir uns millors resultats».

Benicarló posa en marxa noves eines per a la participació ciutadana
text NAT LIA SANZ
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El trasllat del CEIP Ángel Esteban a les noves
instal·lacions es farà efectiu durant les vacances de
Nadal. Avui mateix s'ha firmat l'acta d'ocupació que
permetrà portar el mobiliari necessari i la resta de material
escolar amb l'objectiu que les classes es reprenguen el
més prompte possible.

La data per al trasllat del CEIP Ángel Estaban al nou col·legi
està cada vegada més aprop. Aquest matí, l'alcaldessa de
Benicarló, Xaro Miralles, el regidor d'Educació, Ximo Bueno, la
cap de servei de la Direcció Territorial d'Educació, Maria José
Palmer i representants de Ciegsa i de l'empresa constructora
han firmat l'acta d'ocupació de les noves instal·lacions que
permetrà començar a traslladar el mobiliari a partir de dilluns.
Una part del mobiliari anirà a càrrec de la Conselleria
d'Educació i l'altra part es traslladarà directament des de
l'actual centre educatiu. Pel que fa al material escolar, també
es portarà des de les aules prefabricades que ocupen
actualment.

La Brigada d'Obres i Serveis, l'equip docent del centre i els
pares i mares dels alumnes col·laboraran en el trasllat per tal
que les classes es puguen reprendre el més prompte possible.
En aquest sentit, el centre sol·licitarà a la Conselleria
d'Educació retardar fins a l'11 de gener la represa de les
classes després del període de vacances per tal de poder de
fer el trasllat en condicions i que les classes puguen començar
amb total normalitat. Els Serveis Tècnics d'Urbanisme també
estan portant a terme totes les gestions necessàries per dotar
el col·legi de tots els serveis d'electricitat, llum i
telecomunicacions.

L'alcaldessa s'ha mostrat molt satisfeta per l'imminent
trasllat de l'escola, que ja fa vuit anys que es troba ubicada en
aules prefabricades. «És una notícia excel·lent, una de les
millors que podia donar com a alcaldessa», ha dit Xaro
Miralles, que ha volgut reconéixer l'esforç tant de l'equip
docent, com dels pares i mares i dels treballadors municipals,
«que han treballat i treballaran durant els propers dies per fer
el trasllat el més ràpid possible».

El CEIP Ángel Esteban, a punt per al trasllat al nou col·legi

text i fotos REDACCI 

Benestar Social organitza un curs per a
cuidadors informals de persones
dependents relacionades amb la tercera
edat. La voluntat de l'Ajuntament és obrir
aquest tipus de cursos a totes les persones
interessades.

La Regidoria de Benestar Social, en virtut
de les funcions adjudicades al Servei
d'Atenció a la Dependència, està impartint el
III Curs de Cuidadors no Professionals de
Persones en Situació de Dependència. Tal i
com indica el nom, el curs està adreçat
específicament a cuidadors no professionals
de persones dependents que siguen
perceptores de la prestació econòmica per
cures des de l'entorn familiar i suport al cuidador no
professional o que estiguen pendents de rebre-la.

Fins al 21 de desembre, s'aniran desenvolupant les
diferents sessions del curs, que comptaran amb la participació
de professionals de l'Àrea de Benestar Social, de
professionals de l'OACSE (Organisme Autònom de Centres
Socials Especialitzats), de professionals de centres específics
o d'associacions adreçades a persones en situació de

dependència. En general, es tracta de personal qualificat que
enriquirà els continguts de les sessions.

L'Ajuntament de Benicarló té intenció de donar continuïtat a
aquest tipus de formació per poder oferir cada any una
tipologia de curs diferent i, tot i que inicialment es tracta de
cursos amb inscripcions tancades, s'està treballant perquè en
un futur es puga donar cabuda a totes les persones
interessades.

Aprenent a cuidar

text REDACCI 
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Amb una participació que es va
situar en el 71,36% (quasi tres punts
per damunt de les darreres generals),
el Partit Popular va ser el guanyador
de les Eleccions Generals a
Benicarló. 

El fins ara partit governant a Espanya
va aconseguir 3701 vots dels
benicarlandos, davnat dels 6287  que va
tindre al 2011. La segona força política
més votada al nostre municipi va ser
PODEMOS-COMPROMÍS que, amb
3167 vots, va ser una de les
guanyadores de la nit. A les anteriors
generals, COMPROMÍS va obtindre 546
vots. El PSPV va quedar tercer al
ranquin municipal, amb 2403 vots dels
benicarlandos. En el 2011, va merèixer
la confiança de 3251 vots. Per la seua
part, la marca d’Albert Ribera, C's, va
obtindre a les urnes benicarlandes 2049
vots. EUPV-UPeC obtenia 312, perdent
poc més de un centenar de vots
respecte a les darreres municipals.  El
PACMA, amb 111, va ser altra de les
sorpreses de la nit al aconseguir
duplicar els resultats anteriors. Els
partits d’extrema Esquerra, com ARAPV,
només va obtindre 77 vots, tot i que la
candidatura estava encapçalada per un
benicarlando.  La jornada es va
desenvolupar de forma molt tranquila als
col·legis electorals.

Eleccions generals: el PP guanya a Benicarló

text i fotos REDACCI 

L'Ajuntament de Benicarló s'adherirà a la Xarxa Stop
Pobresa Energètica per a reforçar l'ajuda a les famílies en
risc d'exclusió. Les subvencions es tramitaran a través de
l'Ajuntament, una vegada es publique l'ordre per part de
la Generalitat.

Benicarló fa un pas endavant en el suport a famílies en risc
d'exclusió i s'adherirà a la Xarxa Stop Pobresa Energètica
impulsada per la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies i la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, per tal de garantir que cap família de
Benicarló es quede sense aigua o llum en les seues llars per
no poder afrontar els costos de la factura energètica,
especialment a l'hivern.

Així ho ha confirmat l'alcaldessa de Benicarló, Xaro
Miralles, que ha assegurat que «aquesta és una mesura que
els ajuntaments reclamàvem des de feia molt de temps per tal
de poder ajudar a les famílies en situació d'extrema
vulnerabilitat, que no poden fer front a les despeses de llum,
aigua i gas». Miralles ha deixat clar que «treballarem per
garantir que totes les famílies de Benicarló tinguen unes
condicions de vida dignes».

A partir de la publicació de l'ordre per part de la Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,
prevista per a aquest mes, l'Ajuntament farà públic el
procediment a través del qual les famílies podran sol·licitar les
ajudes, que en principi tindran un import màxim de 300 euros
per a electricitat i gas i 60 euros per al subministrament
d'aigua. Les persones beneficiàries de les ajudes hauran de
tenir ingressos inferiors a 11.000 euros o 14.500 euros, si hi
ha persones en situació de dependència.

Benicarló s'adherirà a la xarxa autonòmica contra la pobresa energètica

text i fotos REDACCI 

Té 43 anys i com ell mateix confessa
“sempre he tingut problemes de memòria i
tenia moltes dificultats per a estudiar”. Manu
Palau va començar a desenvolupar jocs per a
fer més fàcil l'estudi a persones que, com ell,
no els resultava atractius els llibres de text.
En l'era digital, aquest benicarlando ha
demostrat que els jocs de taula són encara
una alternativa d'oci. El seu últim triomf ha
estat en la Fira internacional de jocs de taula
d’Essen 2015, on ha aconseguit vendre la
llicencia Ikonikus i de MIX IT per a tot el món.
El pròxim estiu, els dos jocs benicarlandos es
comercialitzaran en tot el món. Però com
s'arriba fins a aquest punt en tal només cinc
anys? Palau reconeix que en el procés
creatiu “normalment estan implicades un
munt de persones. La idea surt quan surt,
com en tots els processos creatius”. A partir
d'aqueix moment, realitza un prototip “i el
testeges amb gent. A partir de les seues
reaccions ho vas modificant, fins que el joc
està afermat i es realitza la producció”.

Al principi, els seus jocs eren més educatius i estaven
relacionats amb l'estudi. “A poc a poc he anat fent-me un lloc
en el món dels jocs i els que faig ara són més lúdics. Però els
professors els segueixen utilitzant igual en classe”, assegura.
De moment, té en el mercat més d'una dotzena de jocs de
taula, amb gran acceptació per part del sector docent
espanyol. L'obertura de canals comercials, reconeix, va ser
una de les dificultats que va trobar per a la distribució. Però el
suport dels especialistes del sector, que van saber veure les
possibilitats que tenia el producte del benicarlando, va aplanar
el terreny. Pràcticament els hi lleven de les mans. “El que més
èxit ha tingut és l’Ikonikus, que va per la tercera edició en dos
anys. L'últim joc que he tret a la venda, Mix it, també està
pegant fort”, explica. El primer, que està a la venda per menys
de deu euros, és un senzill però molt eficaç joc de cartes que
permet als jugadors conèixer-se a si mateixos i també als
altres a través dels sentiments. Manu detalla que durant la
partida “estàs treballant i incentivant l'empatia, perquè saps
com se sent un jugador en determinades circumstàncies”. És
un joc molt interessant per a jugar amb els xiquets atés que
permet parlar obertament dels seus sentiments i també els
nostres, creant un clima de confiança i assertivitat. Ja ha rebut
diversos premis. El Mix it, està dissenyat per a millorar la
concentració, l'agudesa visual i els reflexos dels jugadors.
Encara que habitualment viu a Madrid, aquests dies està
presentant les seues novetats a Benicarló. Els tallers per a
aprendre a jugar que ha realitzat al Mucbe han tingut gran
acceptació. Els riures de menuts i majors omplien les sales del
museu, demostrant que per a jugar només l'edat no importa.
Només fan falta ganes i un bon joc de taula amb el qual
compartir moments d'oci.

Manu Palau o com convertir les emocions en un joc

text i foto NAT LIA SANZ
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Quan era més jove del que sóc ara, tenia el costum de
començar a mirar el diari per la darrera pàgina. Hi trobava les
notícies mes frívoles, que eren les que realment
m'interessaven en aquella època. La programació de la tele,
els passatemps, la cartellera i els esports. Avui, com que he
vist la portada i he pogut comprovar que el tema de la
setmana tenia a vore (una altra vegada, quin fart) amb la
costa nord, he decidit reprendre aquell ritual de fa anys i, sí,
encetar La Veu pel final. 

Pàgina 20. Primera sorpresa. Una plana sencera (la
contraportada es diu això?) amb una publicitat institucional.
Vaig a mirar-m'ho bé. El dibuix és xulo i original. S'hi veuen
unes carxofes amb uns llaços rojos que imiten les
coentíssimes boles que solen penjar-se dels arbres de Nadal.
Bona idea. Al bell mig hi ha una mena d'avet coronat per un
estel de cinc puntes. Tot l'avet està dibuixat amb les llegendes
«Benicarló» i «Nadal».  «Benicarló» d'un color rogenc i
«Nadal» d'un color esverdit. El tronc, marró, només el formen
les lletres de «Nadal». Al costat del tronc, a la dreta del lector
(o del mirador) hi ha dibuixades cinc caixes que penso que
deuen ser de regals perquè totes estan lligades amb llacets
de diversos colors: blau claret, blau fosc, roig, magenta i verd
més o menys esperança. Especialment de mal gust és un dels
paquets que està pintat a corets; deu ser alguna cosa per a
enamorats. A l'altre costat de l'arbre una llegenda: «Us
desitgem Bon Nadal!» Gràcies. No havíem quedat que érem
un ajuntament laic? Bé, bé, no passe res. És la tradició. 

Aquest dibuix que amb tant de detall he descrit està
emmarcat per un rectangle que té un altre rectangle dins i
entre els dos rectangles hi ha dibuixats de groc seixanta
estels: dotze dalt, dotze baix i divuit a cada costat. Dotze i
dotze vint-i-quatre i divuit i divuit trenta-sis. Trenta-sis i vint-i-
quatre, seixanta, no falle. 

Separat a la part de baix per poc menys de cinc
mil·límetres hi ha una altra llegenda: «Per Nadal, Benicarló
regala emocions». En negreta i amb una mida de lletra més
grossa que el text en què ens diuen quines són les emocions
amb què serem obsequiats benicarlandos i forasters que ens
honoren amb la seua visita. 

A vore «les emocions» quines són. Teatre familiar,
concerts, tallers de decoració... Iiiepa! Què llijo? «Recollida
solidària de joguets i aliments». Aclarim-nos. No n'hi hauria
prou de posar «recollida de joguets i aliments»? N'estic una
mica fart, senyora Garcia, de com la paraula solidaritat és
usada d'una manera tan banal. Solidaritat és una paraula
«forta». La solidaritat s'exerceix, diuen, entre iguals. Quan a
qui pretenem ajudar no el considerem un igual a nosaltres, el

terme adequat és (i sé com sone de heavy) «caritat».
Arrepleguem joguets i aliments per a aquells que estan vivint
com nosaltres o els arrepleguem per a aquells que, ai, no
poden com nosaltres tindre aliments i joguets? Parlem-ne. Per
exercir la solidaritat el remei que hi ha és posar-nos al nivell
dels que necessiten aquesta solidaritat. M'explico, no?
Mentrestant, reconeixem que l'únic que fem és «caritat». No
dic que la «caritat» estiga malament, no. Tots sabem que
juntament amb la fe i l'esperança és una de les tres virtuts
teologals. Però, no siguem falsos, diguem a les coses pel seu
nom. Clar que si diguérem «recollida caritativa» ens quedaria
mala consciència, veritat?

Segueixo amb les «emocions». Mercat de Nadal
d'artesania, cap d'any infantil... «Cap d'any infantil»? A quina
hora?, amb què brindaran els xiquets?, per a quina edat?, hi
poden anar els pares?... Ja em pareix bé. Festa, amb els
maldecaps que tenim, no n'hi ha mai prou i a la canalla cal
acostumar-la a aquestes coses que els benicarlandos
considerem tan i tan importants. 

Després diu. Ui, ui, ui. «I moltes sorpreses per a l'arribada
del Pare Noel i els Reis Mags». Ja hem arribat on anàvem.
Tots al mateix nivell. Al tio eixe barbut de la cocacola alego li
farem més festa que a Melcior, Gaspar i Baltasar. I els pares
gratant-se la butxaca els dos dies. Bobos, estem bobos i ens
faran més bobos encara. 

Vaja, em penso que me n'he passat amb aquesta pàgina i
no tinc lloc per a res més. Bon cap de setmana, senyora
Garcia. I si algú més que vosté i jo llig açò, que passe també
un bon cap de setmana. I fins i tot la setmana que ve que la
passen també bé, que m'han dit que descansem fins l'any
nou. 

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

text EL LECTOR

Benicarló va desestimar la requalificació de terrenys
per a la construcció d'un tanatori crematori. Es tracta de
la segona proposta que una empresa privada presenta
davant el consistori. 

El ple desestimava ahir la proposta de modificació puntual
del Pla General d'ordenació Urbana sol·licitat per la mercantil
Tanatoris i Serveis SA., que pretenia que certes parcel·les de
la Partida Convent, passaren de sòl urbanitzable a sòl urbà
per a ús dotacional privat. L'alcaldessa de Benicarló, Xaro
Miralles, va detallar que “hem determinat que aqueixos
terrenys no es recalifiquen perquè es puga construir un
crematori nou”. En el cas de Benicarló, és la segona sol·licitud
que es reclama per part d'una empresa privada. En aquest
cas, la mercantil basava la seua petició al·legant que “la
diferència de preu entre una inhumació i una incineració pot
arribar als 1.000 euros”, segons dades de la Unión de
Consumidors d'Espanya (UCE) de 2009. La diferència
estreba sobretot en el menor cost del taüt (en la incineració
s'utilitzen fèretres de menor qualitat), i en l'estalvi de la tomba
o nínxol per a dipositar les restes mortals. A més, en el cas de
la incineració, les taxes municipals solen ser més baixes.
Sempre segons dades de UCE, el cost mig d'un sepeli s'eleva
a 2.200 euros, encara que el seu preu pot ser molt més alt. El
desembors total que comporta un sepeli inclou els serveis i

despeses bàsiques: nínxol, despeses administratives i fèretre.
En el cas de la incineració, el cost ascendeix, de mitjana, als
1.280 euros. 

El primer dels crematoris de Benicarló ja es troba en fase
de construcció a la mateixa partida, al costat de l'actual
cementiri municipal. El consistori va aprovar el permís el
passat any i l'empresa va iniciar les obres en els terrenys
adquirits. L'edificació compta amb l'oposició veïnal, que ha
iniciat fins i tot una recollida de signatures per a paralitzar els
treballs. En diverses ocasions, l'alcaldessa del municipi s'ha
vist obligada a eixir a la palestra per a assegurar que tenen
tots els papers en regla, encara que ahir va advertir que a
l'hora d'atorgar els permisos definitius d'obertura “esperem
que tinguen tots els papers en regla perquè si no, no obriran”.

Benicarló rebutja construir un segon crematori
text NAT LIA SANZ

El Síndic de Greuges ha recomanat a l'Ajuntament de
Benicarló que procedisca a l'execució del projecte
d'urbanització del Carrer València. 

Un veí va presentar una queixa davant l'organisme indicant
que, a l'altura del seu habitatge, el carrer “no conta amb la
deguda urbanització, no existint voreres accessibles als
habitatges, i el carrer està sense asfaltar, havent realitzat
l'Ajuntament de Benicarló projecte d'urbanització de la zona
en l'any 2010, però encara no s'ha executat”. El demandant
assegura que s'ha dirigit a l'Ajuntament en diverses ocasions
per a insistir-li en la necessitat de portar a terme aquestes
obres, “al suposar un veritable perill per a les persones majors
transitar per aqueixos carrers”. L'Ajuntament de Benicarló
remet informe del Departament de Planejament i Gestió de
data 21 de juliol de 2015, en el qual s'indica que les obres
“formen part del Programa d'Actuació Integrada per a la
urbanització d'un tram del carrer València, situat entre el
Passeig Marítim i el carrer del Sr. Fleming”, la modificació del
qual va ser aprovada pel ple de la Corporació en data de 28
de juliol de 2011, i que és de gestió directa municipal. Aquest
projecte d'Urbanització va ser remès al Departament de
Contractació perquè procedira a l'inici del procediment de
licitació i adjudicació de l'execució de les obres. Contractació,
per la seua banda, emet altre informe en el qual adjunta una
sèrie de documentació que s'inicia amb la redacció del
projecte al maig del 2010, i inclou l'emet informe de
l'Interventor municipal, de data 24 de juny de 2014 en el qual
es conclou que “En el pressupost de l'Ajuntament de
Benicarló per a l'exercici 2014 no existeix crèdit adequat i
suficient per a la realització de les obres d'urbanització

C/València, tram entre Passeig Marítim i el Carrer Doctor
Fleming”. A data d'avui, segons l'informe remès des del
consistori al Síndic de Greuges, “no consta en l'expedient de
contractació informe d'intervenció acreditatiu de l'existència
de crèdit adequat i suficient per a la realització de les citades
obres”, raó per la qual, “no s'ha procedit a la licitació de l'obra
en qüestió pel departament de Contractació”. El Síndic de
Greuges, vista la documentació al·legada des del consistori,
resol la queixa amb les dades obrantes en l'expedient.
Segons recorda,els Municipis han de prestar, en tot cas, els
serveis d'enllumenat públic, clavegueram, accés als nuclis
urbans de població i la pavimentació de les vies públiques,
mentre que constitueix un dret dels veïns exigir la prestació i,
si escau, l'establiment del corresponent servei públic, en el
supòsit de constituir una competència municipal pròpia de
caràcter obligatori. És per això que conclou recomanar a
l'Ajuntament de Benicarló “que, en l'exercici de les seues
competències obligatòries, i prèvia la dotació pressupostària
corresponent, procedisca a l'execució del projecte de la/C
València, tram entre Dr. Fleming i Passeig Marítim, a fi que
quede degudament garantit el dret constitucional a gaudir d'un
medi ambient urbà adequat als veïns residents en la zona de
referència”. Al setembre del 2010, l'Ajuntament de Benicarló
va arribar a un acord per a desbloquejar el projecte
d'urbanització del carrer de València en el tram entre el
Passeig Marítim i el carrer del Doctor Fleming. La signatura
d'un conveni amb els propietaris d'un solar necessari per a la
urbanització, a més de l'expropiació de la cridada Casa de
Capella, eren les traves en aquell moment. Però en realitat,
els tràmits administratius van començar en el 2005, quan el
consistori va sotmetre a exposició pública el PAI per a la
urbanització del vial. La urbanització del carrer de València
suposarà dotar de tots els serveis un dels trams d'aquest
carrer que encara estaven sense urbanitzar.

Reclamen, al Síndic de Greuges, l’ampliació d’un vial al carrer València

text i foto REDACCI 
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Porcs solts
La notícia és esgarrifosa, però tot

i el títol no es refereix al món de la
política. Diu així: "Porcs vietnamites
salvatges danyen cítrics a Benicarló
i Almenara". Compte que, de
vegades, la redacció pot portar
malentesos i cal ser curosos amb el
que diem i escrivim. I d'això,
nosaltres, en podem donar fe atès
que com sempre ens fiquem amb
algú, no podem patinar perquè ens
cauen aviat les garrotades. Però al
que anàvem, sí, ja sabem que la
redactora es refereix a uns
animalets de companyia i no als
habitants de Vietnam, però així
llegit, la veritat, i amb tot el respecte
del món, el titular sembla més un
renec eixit de la boca de Rambo que
el que realment és. Tot i així, la cosa
comença de la forma més ximple:
"El problema s'inicia quan una
persona compra en una tenda un
porc vietnamita pensant que no
creix". Aleshores, ací ens imaginem
Homer Simpson adquirint el porquet
i traient-ho a passejar fins que un
mal dia comença a menjar-se-li les
rosquilles a l'amo. I espantat no sap
què fer, si cruspir-se'l (però li sap
greu, li ha agafat "carinyo") o deixar-
lo a cal veí. I clar, ni una cosa ni
l'altra. I arriba el gran dilema... Si no
fos perquè nosaltres tenim la
solució: l'Stallone que encara
segueix en actiu i ens traurà
d'aquesta. La propera... Rambo
ataca de nou! I si o, la cosa és molt
clara i de pas recuperem una
tradició: llacem tots els porcs

vietnamites del terme, els donem a
la confraria de sant Antoni i ja tenen
animal per sortejar a la rifa de la
festa. Diuen que abans els criaven
solts pel poble entre tots els veïns i
el dia del sant se l'enduia qui
guanyava la rifa. Doncs això mateix
podríem fer. 

Un cas patològic
Ara ens apartarem una mica del

nostre àmbit d'actuació normal, o
siga Benicarló, per parlar d'això que
tenim a tocar, que són les eleccions
estatals. Ja, ja sabem que han
acabat i que Mariano es creu el
guanyador moral. Però a banda
d'això, ara ja podem valorar sense
interferir el vol de ningú la poca
imaginació que demostren els partits
polítics amb els eslògans de
campanya. Mireu si no, en el cas del
PP, el vídeo de campanya amb la
metàfora d'una Espanya que fa de
pacient a les últimes i que amb les
cures que li ha practicat el PP se'n
surt d'allò més bé i, fins i tot se li
augura una recuperació completa.
És una de les metàfores més
magrejades i no obstant això deixa
de ser funcional. Però, com hem dit,
la imaginació, nul·la, ja que el vídeo
ha resultat ser una còpia burda del
de la campanya que va fer un partit
de la República Dominicana allà pel
2008. Va, que els hem agafat amb
les mans al plat. Ja no és que facen
les coses malament, sinó que, a
més, ens prenen per babaus. I
damunt, amb aquest estil tan
macarrònic, ens plantegen la frase
de campanya: España en serio. Olé,
la grasia i el salero, si no volíem

caldo, dos tasses. Què volen dir,
que fins ara havien estat... de
broma? Doncs si aquesta Espanya
que han deixat era la de broma... vol
dir que la de debò arribarà ara? Que
Déu ens agafe confessats! I encara
continuen! Aquell modisme català
tan expressiu ens defineix a la
perfecció als espanyols: se'ns pixen
a la boca i encara ens fan creure
que plou. Cada vegada s'entén més
la raó per la qual els del Principat
volen fotre el camp! Quina broma
més pesada!

La demografia contra l'AVE
Continuant una mica per ací fora,

ens fem ressò d'una piulada al
nostre twitter on es destaca que "El
AVE Madrid-Zamora se estrena con
30 viajeros tras una inversión de 750
millones". Xeic, doncs ací encara
estem de sort! El nostre aeropot de
l'agüelito només ens va costar 125
milions! I almenys hi aterren alguns
visitants anglesos amb Ryan Air. Si
al final resultarà que haurem trobat
una mina d'or i nosaltres sense
saber-ho! Encara ens podem gastar
625 milionets i ens sobren
passatgers. A més, per aquelles
terres, si comencen a viatjar per fer
ple al trenet, no quedarà ni una rata,
que són molt poca gent.

Monstres gastronòmics
Tornem cap a casa. Ja tenim ací

l'últim invent culinari sorgit de la
ment privilegiada dels que malden
per aconseguir l'híbrid antinatural de
carxofa i llagostí (ecs!). I així,
segons informen els nostres amics
del Benicarlo Today, de la

text LA COLLA DE TAFANERS

deconstrucció (es diu així en cuina,
no?) dels dos productes naturals
que més venem han creat una mena
de mix benicarlando i del
pobledelcostatdemésalnord, el
carxostí, que diuen que farà furor a
les taules aquest Nadal. I damunt,
diu la publicitat, que ve de la mà del
nostre xef més conegut, Manolito
Rico. I sembla que és "muy fino, el
carchostino". No sabem per quina
raó però no ens fa massa el pes
l'invent... A més, que és això que la
xica ens ensenya l'envàs on podem
llegir el nom en valencià, "carxostí",
i després a la publicitat subliminal,
quan parlen del suposat inventor,
als crèdits, apareix en una basta
traducció castellana, "carchostino"?
Un aclariment, no sabem què va ser
primer la versió "xo" o la versió "cho"
(i no sigueu malpensats amb la
versió bilingüe, "xocho" o "choxo",
que no anem per ací. L'autor... no ho
sabem), tot i que nosaltres ens
decantem per la impresa a l'envàs.
Què voleu que us diguem,  això
de les mitges tintes, no ens ha
anat mai. Ni fino, ni seguro. Els
invents, a casa... i amb
"grasiosa", com diu
l'expresident del Govern. La
carxofa... de Benicarló. I el
llagostí, d'Alcanar si no d'ací. I
cada u a ca seua!

El campanar de fons 
També ens ha arribat a mans

el selfie de l'alcaldessa i dos
companys de partit amb el
campanar de la polèmica al
fons. Què deu significar, ens
preguntem. Perquè sabem que en
política no hi ha moviments
innocents i tot té un significat ocult.
Quina és la broma? Potser
dediquen la foto al senyor bisbe de
Tortosa, com dient: Puja ací i voràs
a ta tia? O ens fan la broma a
nosaltres, els votants, per fer-nos
creure que la cosa està controlada,
que tot és una pallassada i que fins
el més ximple podrà mantindre la
propietat municipal de la torre del
rellotge. Com hem de llegir que no

hi haja  representants dels altres
partits? Què en pensa Barberà? I
Mañà? Per què no ixen a la foto?
Açò és periodisme incisiu, no direu
que no.

La majoria il·lustrada
Bé i per acabar, ja ho tenim ací.

Ja heu vist com ha quedat el
pastelot: A Benicarló, PP.
3701 (anteriors generals, 6287). Un
èxit sense discussió. PODEMOS-
COMPROMÍS, 3167 (anteriors,
només com a compromís, 546). Una
colla capaç d'enganyar en pocs
quatre anys 3600 incauts ciutadans
gràcies a les subvencions del
govern chavista i de
l'independentisme català. PSPV

2403, (anteriors 3251). Un altre èxit,
ho mires per on ho mires. C's, 2049
(anterior no hi era). Entrada de
cavall sicilià.  EUPV-UPeC 312
(anteriors, un centenar de vots

més). En coma. El PACMA,
amb 111, va ser una altra de les
sorpreses de la nit a
l'aconseguir duplicar els
resultats anteriors. Animalets!
Els republicans d'Esquerra,
ARAPV, només 77 vots, tot i
que la candidatura estava
encapçalada per un
benicarlando (AKA tros de
fusta). La jornada es va
desenvolupar de forma molt
tranquil·la als col·legis
electorals. I ara què? Perquè
ens hem quedat tots amb cara

de pampolfigo... Doncs ara a
madurar. Si fins ara la complexitat
de la política estatal es podia
resumir en la frase: La pilota és
meua i tu no hi jugues, sembla que
ara haurem de començar a madurar,
no? I a fer política de veritat. Com la
que ja ha començat a veure's en
ajuntaments i governs autonòmics. I
serà llavors quan cada u mostrarà la
seua mida política. En la nostra
modestíssima opinió, els ciutadans
els estem ensenyant als polítics. 

ve de la p gina anterior
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resumir en la frase: La pilota és
meua i tu no hi jugues, sembla que
ara haurem de començar a madurar,
no? I a fer política de veritat. Com la
que ja ha començat a veure's en
ajuntaments i governs autonòmics. I
serà llavors quan cada u mostrarà la
seua mida política. En la nostra
modestíssima opinió, els ciutadans
els estem ensenyant als polítics. 

ve de la p gina anterior
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OPINIÓ

Quan era més jove del que sóc ara, tenia el costum de
començar a mirar el diari per la darrera pàgina. Hi trobava les
notícies mes frívoles, que eren les que realment
m'interessaven en aquella època. La programació de la tele,
els passatemps, la cartellera i els esports. Avui, com que he
vist la portada i he pogut comprovar que el tema de la
setmana tenia a vore (una altra vegada, quin fart) amb la
costa nord, he decidit reprendre aquell ritual de fa anys i, sí,
encetar La Veu pel final. 

Pàgina 20. Primera sorpresa. Una plana sencera (la
contraportada es diu això?) amb una publicitat institucional.
Vaig a mirar-m'ho bé. El dibuix és xulo i original. S'hi veuen
unes carxofes amb uns llaços rojos que imiten les
coentíssimes boles que solen penjar-se dels arbres de Nadal.
Bona idea. Al bell mig hi ha una mena d'avet coronat per un
estel de cinc puntes. Tot l'avet està dibuixat amb les llegendes
«Benicarló» i «Nadal».  «Benicarló» d'un color rogenc i
«Nadal» d'un color esverdit. El tronc, marró, només el formen
les lletres de «Nadal». Al costat del tronc, a la dreta del lector
(o del mirador) hi ha dibuixades cinc caixes que penso que
deuen ser de regals perquè totes estan lligades amb llacets
de diversos colors: blau claret, blau fosc, roig, magenta i verd
més o menys esperança. Especialment de mal gust és un dels
paquets que està pintat a corets; deu ser alguna cosa per a
enamorats. A l'altre costat de l'arbre una llegenda: «Us
desitgem Bon Nadal!» Gràcies. No havíem quedat que érem
un ajuntament laic? Bé, bé, no passe res. És la tradició. 

Aquest dibuix que amb tant de detall he descrit està
emmarcat per un rectangle que té un altre rectangle dins i
entre els dos rectangles hi ha dibuixats de groc seixanta
estels: dotze dalt, dotze baix i divuit a cada costat. Dotze i
dotze vint-i-quatre i divuit i divuit trenta-sis. Trenta-sis i vint-i-
quatre, seixanta, no falle. 

Separat a la part de baix per poc menys de cinc
mil·límetres hi ha una altra llegenda: «Per Nadal, Benicarló
regala emocions». En negreta i amb una mida de lletra més
grossa que el text en què ens diuen quines són les emocions
amb què serem obsequiats benicarlandos i forasters que ens
honoren amb la seua visita. 

A vore «les emocions» quines són. Teatre familiar,
concerts, tallers de decoració... Iiiepa! Què llijo? «Recollida
solidària de joguets i aliments». Aclarim-nos. No n'hi hauria
prou de posar «recollida de joguets i aliments»? N'estic una
mica fart, senyora Garcia, de com la paraula solidaritat és
usada d'una manera tan banal. Solidaritat és una paraula
«forta». La solidaritat s'exerceix, diuen, entre iguals. Quan a
qui pretenem ajudar no el considerem un igual a nosaltres, el

terme adequat és (i sé com sone de heavy) «caritat».
Arrepleguem joguets i aliments per a aquells que estan vivint
com nosaltres o els arrepleguem per a aquells que, ai, no
poden com nosaltres tindre aliments i joguets? Parlem-ne. Per
exercir la solidaritat el remei que hi ha és posar-nos al nivell
dels que necessiten aquesta solidaritat. M'explico, no?
Mentrestant, reconeixem que l'únic que fem és «caritat». No
dic que la «caritat» estiga malament, no. Tots sabem que
juntament amb la fe i l'esperança és una de les tres virtuts
teologals. Però, no siguem falsos, diguem a les coses pel seu
nom. Clar que si diguérem «recollida caritativa» ens quedaria
mala consciència, veritat?

Segueixo amb les «emocions». Mercat de Nadal
d'artesania, cap d'any infantil... «Cap d'any infantil»? A quina
hora?, amb què brindaran els xiquets?, per a quina edat?, hi
poden anar els pares?... Ja em pareix bé. Festa, amb els
maldecaps que tenim, no n'hi ha mai prou i a la canalla cal
acostumar-la a aquestes coses que els benicarlandos
considerem tan i tan importants. 

Després diu. Ui, ui, ui. «I moltes sorpreses per a l'arribada
del Pare Noel i els Reis Mags». Ja hem arribat on anàvem.
Tots al mateix nivell. Al tio eixe barbut de la cocacola alego li
farem més festa que a Melcior, Gaspar i Baltasar. I els pares
gratant-se la butxaca els dos dies. Bobos, estem bobos i ens
faran més bobos encara. 

Vaja, em penso que me n'he passat amb aquesta pàgina i
no tinc lloc per a res més. Bon cap de setmana, senyora
Garcia. I si algú més que vosté i jo llig açò, que passe també
un bon cap de setmana. I fins i tot la setmana que ve que la
passen també bé, que m'han dit que descansem fins l'any
nou. 

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

text EL LECTOR

Benicarló va desestimar la requalificació de terrenys
per a la construcció d'un tanatori crematori. Es tracta de
la segona proposta que una empresa privada presenta
davant el consistori. 

El ple desestimava ahir la proposta de modificació puntual
del Pla General d'ordenació Urbana sol·licitat per la mercantil
Tanatoris i Serveis SA., que pretenia que certes parcel·les de
la Partida Convent, passaren de sòl urbanitzable a sòl urbà
per a ús dotacional privat. L'alcaldessa de Benicarló, Xaro
Miralles, va detallar que “hem determinat que aqueixos
terrenys no es recalifiquen perquè es puga construir un
crematori nou”. En el cas de Benicarló, és la segona sol·licitud
que es reclama per part d'una empresa privada. En aquest
cas, la mercantil basava la seua petició al·legant que “la
diferència de preu entre una inhumació i una incineració pot
arribar als 1.000 euros”, segons dades de la Unión de
Consumidors d'Espanya (UCE) de 2009. La diferència
estreba sobretot en el menor cost del taüt (en la incineració
s'utilitzen fèretres de menor qualitat), i en l'estalvi de la tomba
o nínxol per a dipositar les restes mortals. A més, en el cas de
la incineració, les taxes municipals solen ser més baixes.
Sempre segons dades de UCE, el cost mig d'un sepeli s'eleva
a 2.200 euros, encara que el seu preu pot ser molt més alt. El
desembors total que comporta un sepeli inclou els serveis i

despeses bàsiques: nínxol, despeses administratives i fèretre.
En el cas de la incineració, el cost ascendeix, de mitjana, als
1.280 euros. 

El primer dels crematoris de Benicarló ja es troba en fase
de construcció a la mateixa partida, al costat de l'actual
cementiri municipal. El consistori va aprovar el permís el
passat any i l'empresa va iniciar les obres en els terrenys
adquirits. L'edificació compta amb l'oposició veïnal, que ha
iniciat fins i tot una recollida de signatures per a paralitzar els
treballs. En diverses ocasions, l'alcaldessa del municipi s'ha
vist obligada a eixir a la palestra per a assegurar que tenen
tots els papers en regla, encara que ahir va advertir que a
l'hora d'atorgar els permisos definitius d'obertura “esperem
que tinguen tots els papers en regla perquè si no, no obriran”.

Benicarló rebutja construir un segon crematori
text NAT LIA SANZ

El Síndic de Greuges ha recomanat a l'Ajuntament de
Benicarló que procedisca a l'execució del projecte
d'urbanització del Carrer València. 

Un veí va presentar una queixa davant l'organisme indicant
que, a l'altura del seu habitatge, el carrer “no conta amb la
deguda urbanització, no existint voreres accessibles als
habitatges, i el carrer està sense asfaltar, havent realitzat
l'Ajuntament de Benicarló projecte d'urbanització de la zona
en l'any 2010, però encara no s'ha executat”. El demandant
assegura que s'ha dirigit a l'Ajuntament en diverses ocasions
per a insistir-li en la necessitat de portar a terme aquestes
obres, “al suposar un veritable perill per a les persones majors
transitar per aqueixos carrers”. L'Ajuntament de Benicarló
remet informe del Departament de Planejament i Gestió de
data 21 de juliol de 2015, en el qual s'indica que les obres
“formen part del Programa d'Actuació Integrada per a la
urbanització d'un tram del carrer València, situat entre el
Passeig Marítim i el carrer del Sr. Fleming”, la modificació del
qual va ser aprovada pel ple de la Corporació en data de 28
de juliol de 2011, i que és de gestió directa municipal. Aquest
projecte d'Urbanització va ser remès al Departament de
Contractació perquè procedira a l'inici del procediment de
licitació i adjudicació de l'execució de les obres. Contractació,
per la seua banda, emet altre informe en el qual adjunta una
sèrie de documentació que s'inicia amb la redacció del
projecte al maig del 2010, i inclou l'emet informe de
l'Interventor municipal, de data 24 de juny de 2014 en el qual
es conclou que “En el pressupost de l'Ajuntament de
Benicarló per a l'exercici 2014 no existeix crèdit adequat i
suficient per a la realització de les obres d'urbanització

C/València, tram entre Passeig Marítim i el Carrer Doctor
Fleming”. A data d'avui, segons l'informe remès des del
consistori al Síndic de Greuges, “no consta en l'expedient de
contractació informe d'intervenció acreditatiu de l'existència
de crèdit adequat i suficient per a la realització de les citades
obres”, raó per la qual, “no s'ha procedit a la licitació de l'obra
en qüestió pel departament de Contractació”. El Síndic de
Greuges, vista la documentació al·legada des del consistori,
resol la queixa amb les dades obrantes en l'expedient.
Segons recorda,els Municipis han de prestar, en tot cas, els
serveis d'enllumenat públic, clavegueram, accés als nuclis
urbans de població i la pavimentació de les vies públiques,
mentre que constitueix un dret dels veïns exigir la prestació i,
si escau, l'establiment del corresponent servei públic, en el
supòsit de constituir una competència municipal pròpia de
caràcter obligatori. És per això que conclou recomanar a
l'Ajuntament de Benicarló “que, en l'exercici de les seues
competències obligatòries, i prèvia la dotació pressupostària
corresponent, procedisca a l'execució del projecte de la/C
València, tram entre Dr. Fleming i Passeig Marítim, a fi que
quede degudament garantit el dret constitucional a gaudir d'un
medi ambient urbà adequat als veïns residents en la zona de
referència”. Al setembre del 2010, l'Ajuntament de Benicarló
va arribar a un acord per a desbloquejar el projecte
d'urbanització del carrer de València en el tram entre el
Passeig Marítim i el carrer del Doctor Fleming. La signatura
d'un conveni amb els propietaris d'un solar necessari per a la
urbanització, a més de l'expropiació de la cridada Casa de
Capella, eren les traves en aquell moment. Però en realitat,
els tràmits administratius van començar en el 2005, quan el
consistori va sotmetre a exposició pública el PAI per a la
urbanització del vial. La urbanització del carrer de València
suposarà dotar de tots els serveis un dels trams d'aquest
carrer que encara estaven sense urbanitzar.

Reclamen, al Síndic de Greuges, l’ampliació d’un vial al carrer València

text i foto REDACCI 
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Amb una participació que es va
situar en el 71,36% (quasi tres punts
per damunt de les darreres generals),
el Partit Popular va ser el guanyador
de les Eleccions Generals a
Benicarló. 

El fins ara partit governant a Espanya
va aconseguir 3701 vots dels
benicarlandos, davnat dels 6287  que va
tindre al 2011. La segona força política
més votada al nostre municipi va ser
PODEMOS-COMPROMÍS que, amb
3167 vots, va ser una de les
guanyadores de la nit. A les anteriors
generals, COMPROMÍS va obtindre 546
vots. El PSPV va quedar tercer al
ranquin municipal, amb 2403 vots dels
benicarlandos. En el 2011, va merèixer
la confiança de 3251 vots. Per la seua
part, la marca d’Albert Ribera, C's, va
obtindre a les urnes benicarlandes 2049
vots. EUPV-UPeC obtenia 312, perdent
poc més de un centenar de vots
respecte a les darreres municipals.  El
PACMA, amb 111, va ser altra de les
sorpreses de la nit al aconseguir
duplicar els resultats anteriors. Els
partits d’extrema Esquerra, com ARAPV,
només va obtindre 77 vots, tot i que la
candidatura estava encapçalada per un
benicarlando.  La jornada es va
desenvolupar de forma molt tranquila als
col·legis electorals.

Eleccions generals: el PP guanya a Benicarló

text i fotos REDACCI 

L'Ajuntament de Benicarló s'adherirà a la Xarxa Stop
Pobresa Energètica per a reforçar l'ajuda a les famílies en
risc d'exclusió. Les subvencions es tramitaran a través de
l'Ajuntament, una vegada es publique l'ordre per part de
la Generalitat.

Benicarló fa un pas endavant en el suport a famílies en risc
d'exclusió i s'adherirà a la Xarxa Stop Pobresa Energètica
impulsada per la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies i la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, per tal de garantir que cap família de
Benicarló es quede sense aigua o llum en les seues llars per
no poder afrontar els costos de la factura energètica,
especialment a l'hivern.

Així ho ha confirmat l'alcaldessa de Benicarló, Xaro
Miralles, que ha assegurat que «aquesta és una mesura que
els ajuntaments reclamàvem des de feia molt de temps per tal
de poder ajudar a les famílies en situació d'extrema
vulnerabilitat, que no poden fer front a les despeses de llum,
aigua i gas». Miralles ha deixat clar que «treballarem per
garantir que totes les famílies de Benicarló tinguen unes
condicions de vida dignes».

A partir de la publicació de l'ordre per part de la Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,
prevista per a aquest mes, l'Ajuntament farà públic el
procediment a través del qual les famílies podran sol·licitar les
ajudes, que en principi tindran un import màxim de 300 euros
per a electricitat i gas i 60 euros per al subministrament
d'aigua. Les persones beneficiàries de les ajudes hauran de
tenir ingressos inferiors a 11.000 euros o 14.500 euros, si hi
ha persones en situació de dependència.

Benicarló s'adherirà a la xarxa autonòmica contra la pobresa energètica

text i fotos REDACCI 

Té 43 anys i com ell mateix confessa
“sempre he tingut problemes de memòria i
tenia moltes dificultats per a estudiar”. Manu
Palau va començar a desenvolupar jocs per a
fer més fàcil l'estudi a persones que, com ell,
no els resultava atractius els llibres de text.
En l'era digital, aquest benicarlando ha
demostrat que els jocs de taula són encara
una alternativa d'oci. El seu últim triomf ha
estat en la Fira internacional de jocs de taula
d’Essen 2015, on ha aconseguit vendre la
llicencia Ikonikus i de MIX IT per a tot el món.
El pròxim estiu, els dos jocs benicarlandos es
comercialitzaran en tot el món. Però com
s'arriba fins a aquest punt en tal només cinc
anys? Palau reconeix que en el procés
creatiu “normalment estan implicades un
munt de persones. La idea surt quan surt,
com en tots els processos creatius”. A partir
d'aqueix moment, realitza un prototip “i el
testeges amb gent. A partir de les seues
reaccions ho vas modificant, fins que el joc
està afermat i es realitza la producció”.

Al principi, els seus jocs eren més educatius i estaven
relacionats amb l'estudi. “A poc a poc he anat fent-me un lloc
en el món dels jocs i els que faig ara són més lúdics. Però els
professors els segueixen utilitzant igual en classe”, assegura.
De moment, té en el mercat més d'una dotzena de jocs de
taula, amb gran acceptació per part del sector docent
espanyol. L'obertura de canals comercials, reconeix, va ser
una de les dificultats que va trobar per a la distribució. Però el
suport dels especialistes del sector, que van saber veure les
possibilitats que tenia el producte del benicarlando, va aplanar
el terreny. Pràcticament els hi lleven de les mans. “El que més
èxit ha tingut és l’Ikonikus, que va per la tercera edició en dos
anys. L'últim joc que he tret a la venda, Mix it, també està
pegant fort”, explica. El primer, que està a la venda per menys
de deu euros, és un senzill però molt eficaç joc de cartes que
permet als jugadors conèixer-se a si mateixos i també als
altres a través dels sentiments. Manu detalla que durant la
partida “estàs treballant i incentivant l'empatia, perquè saps
com se sent un jugador en determinades circumstàncies”. És
un joc molt interessant per a jugar amb els xiquets atés que
permet parlar obertament dels seus sentiments i també els
nostres, creant un clima de confiança i assertivitat. Ja ha rebut
diversos premis. El Mix it, està dissenyat per a millorar la
concentració, l'agudesa visual i els reflexos dels jugadors.
Encara que habitualment viu a Madrid, aquests dies està
presentant les seues novetats a Benicarló. Els tallers per a
aprendre a jugar que ha realitzat al Mucbe han tingut gran
acceptació. Els riures de menuts i majors omplien les sales del
museu, demostrant que per a jugar només l'edat no importa.
Només fan falta ganes i un bon joc de taula amb el qual
compartir moments d'oci.

Manu Palau o com convertir les emocions en un joc

text i foto NAT LIA SANZ
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El trasllat del CEIP Ángel Esteban a les noves
instal·lacions es farà efectiu durant les vacances de
Nadal. Avui mateix s'ha firmat l'acta d'ocupació que
permetrà portar el mobiliari necessari i la resta de material
escolar amb l'objectiu que les classes es reprenguen el
més prompte possible.

La data per al trasllat del CEIP Ángel Estaban al nou col·legi
està cada vegada més aprop. Aquest matí, l'alcaldessa de
Benicarló, Xaro Miralles, el regidor d'Educació, Ximo Bueno, la
cap de servei de la Direcció Territorial d'Educació, Maria José
Palmer i representants de Ciegsa i de l'empresa constructora
han firmat l'acta d'ocupació de les noves instal·lacions que
permetrà començar a traslladar el mobiliari a partir de dilluns.
Una part del mobiliari anirà a càrrec de la Conselleria
d'Educació i l'altra part es traslladarà directament des de
l'actual centre educatiu. Pel que fa al material escolar, també
es portarà des de les aules prefabricades que ocupen
actualment.

La Brigada d'Obres i Serveis, l'equip docent del centre i els
pares i mares dels alumnes col·laboraran en el trasllat per tal
que les classes es puguen reprendre el més prompte possible.
En aquest sentit, el centre sol·licitarà a la Conselleria
d'Educació retardar fins a l'11 de gener la represa de les
classes després del període de vacances per tal de poder de
fer el trasllat en condicions i que les classes puguen començar
amb total normalitat. Els Serveis Tècnics d'Urbanisme també
estan portant a terme totes les gestions necessàries per dotar
el col·legi de tots els serveis d'electricitat, llum i
telecomunicacions.

L'alcaldessa s'ha mostrat molt satisfeta per l'imminent
trasllat de l'escola, que ja fa vuit anys que es troba ubicada en
aules prefabricades. «És una notícia excel·lent, una de les
millors que podia donar com a alcaldessa», ha dit Xaro
Miralles, que ha volgut reconéixer l'esforç tant de l'equip
docent, com dels pares i mares i dels treballadors municipals,
«que han treballat i treballaran durant els propers dies per fer
el trasllat el més ràpid possible».

El CEIP Ángel Esteban, a punt per al trasllat al nou col·legi

text i fotos REDACCI 

Benestar Social organitza un curs per a
cuidadors informals de persones
dependents relacionades amb la tercera
edat. La voluntat de l'Ajuntament és obrir
aquest tipus de cursos a totes les persones
interessades.

La Regidoria de Benestar Social, en virtut
de les funcions adjudicades al Servei
d'Atenció a la Dependència, està impartint el
III Curs de Cuidadors no Professionals de
Persones en Situació de Dependència. Tal i
com indica el nom, el curs està adreçat
específicament a cuidadors no professionals
de persones dependents que siguen
perceptores de la prestació econòmica per
cures des de l'entorn familiar i suport al cuidador no
professional o que estiguen pendents de rebre-la.

Fins al 21 de desembre, s'aniran desenvolupant les
diferents sessions del curs, que comptaran amb la participació
de professionals de l'Àrea de Benestar Social, de
professionals de l'OACSE (Organisme Autònom de Centres
Socials Especialitzats), de professionals de centres específics
o d'associacions adreçades a persones en situació de

dependència. En general, es tracta de personal qualificat que
enriquirà els continguts de les sessions.

L'Ajuntament de Benicarló té intenció de donar continuïtat a
aquest tipus de formació per poder oferir cada any una
tipologia de curs diferent i, tot i que inicialment es tracta de
cursos amb inscripcions tancades, s'està treballant perquè en
un futur es puga donar cabuda a totes les persones
interessades.

Aprenent a cuidar

text REDACCI 
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Com ja és tradicional els més menuts de l'escola celebren
el Nadal amb una representació teatral, concretament dels
xiquets i xiquetes d'Infantil 5 anys . La tarde del dia 17  de
desembre, l'auditori Pedro Mercader es va omplir de pastorets,
àngels, ovelletes, panederes, pescadors, llauradors.... també
van comptar amb els personatges del pessebre: Josep, Maria,
Jesús, el bou i l'ase; i per suposat dels Reis Mags amb els
seus patges. Des del centre volem agraïr la seva col·laboració
als pares i mares que van muntar un escenari preciós, així
com als mestres que van ajudar en aquesta bonica tasca. Us
desitgem a tots ... BON NADAL I FELIÇ ANY 2016 !

TEATRE DE NADAL D'INFANTIL 5 ANYS DEL CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ

text ROSA CERD 

La Regidoria de Participació Ciutadana està treballant
en noves ferramentes per a fomentar la participació i
incentivar la proximitat entre administració i ciutadania.
‘Benicarló opina’ i ‘Participa en el Ple’ són dos dels
instruments que s'han posat en marxa.

L'Ajuntament de Benicarló ha encetat una nova campanya
de foment de la participació amb la incorporació de noves
eines que ajuden a incentivar la proximitat amb els ciutadans i
ciutadanes. Així ho ha explicat la regidora de Participació
Ciutadana, Susana Pérez, que ha destacat que els nous
projectes tenen l'objectiu de «continuar complint amb la línia
de treball de crear un vincle d'unió fort entre l'administració i la
ciutadania» sempre amb els principis de «respecte,
responsabilitat social, solidaritat, drets humans, tolerància,
pluralitat, ciutadania transparència, autonomia i democràcia».

La principal novetat s'incorporarà a través del projecte
‘Benicarló opina’, a través del qual es podran presentar
queixes, suggeriments i propostes. Serà una via més concreta
que el sistema de bústia ciutadana que existeix actualment i
estarà coordinada per la Regidoria de Participació Ciutadana.
Els fulls es podran descarregar des del web municipal i també
es podran trobar en paper al Registre Municipal. «Aquesta
nova iniciativa ens permetrà tindre una relació més directa
amb el ciutadà i al mateix temps garantirà que hi haja un
feedback entre la queixa, proposta o suggeriment i la
ciutadania», ha dit la regidora.

D'altra banda, continua en marxa el procediment per poder
participar en els plens, tot i que la voluntat de la Regidoria de
Participació Ciutadana és «que puguem evolucionar el
sistema per fer-lo més àgil». De moment, la manera més

directa de participar en el plens és formular una pregunta i
presentar-la al Registre General de l'Ajuntament fins a 5 dies
abans dels plens ordinaris. L'escrit ha d'anar adreçat a la
regidora de Participació Ciutadana i s'incorporarà al torn de
preguntes del Ple.

Paral·lelament a aquests dos instruments, s'està treballant
per a obrir a la participació ciutadana dos consells municipals
i ja funcionen a ple rendiment les taules participatives de la
Regidoria de Benestar Social. Sense oblidar el procés
participatiu que s'ha encetat amb l'estratègia DUSI
(Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat), a la qual es
poden inscriure els ciutadans que tinguen ganes de participar.

Susana Pérez ha assenyalat que «estem intentant
incorporar totes les eines que tenim al nostre abast per
fomentar la participació ciutadana, però ho volem fer a poc a
poc per tal de construir una base sòlida que ens permeta
aconseguir uns millors resultats».

Benicarló posa en marxa noves eines per a la participació ciutadana
text NAT LIA SANZ
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ESPORTS EL TEMA

La Veu de Benicarló la fem entre moltes persones. Xavi
ho va explicar molt be durant la presentació del llibre, fent un
símil amb els mecenes que han afavorit la publicació del
llibre. “Penso que d'alguna manera els col·laboradors de La
Veu som una mica com aquestes persones, ells han aportat
els diners de manera desinteressada. Els col·laboradors el
que fem és que aportem el nostre temps a la revista,
cadascú en la mesura de les seues possibilitats. Jo
personalment aporto de 4 a 5 hores cada dues setmanes,
dibuixant els còmics, sempre intentant fer-ho des de la meua
òptica benicarlanda. I la meua primera intenció quan dibuixo
és arrencar un somriure al lector, no cal que siga una rialla
allò exagerada, amb un somriure em val”.

LA PORTADA DEL LLIBRE
No va ser fàcil tampoc buscar-li una portada al llibre. Xavi

diu que “el que he intentat fer és un homenatge als alcaldes
de la nostra ciutat, dels darrers 20 anys, ja que ells han estat
la representació dels benicarlandos. Com no podia ser d'una
altra manera, doncs, els he dibuixat amb l'aspecte d'uns
famosos herois de còmic: "Els 4 fantàstics:  Enric Escuder,
Marcelino Domingo, Jaime Mundo,i  Xaro Miralles". Era un
grup ideal, ja que també son 3 homes i una dona, així que
hem quadrava la brometa perfectament. He substituït els
típics gratacels que apareixen en les portades dels còmics
de MARVEL per un skyline més benicarlando. Ja podeu vore
l'ermita de Sant Gregori, la casa del marques i, com no, el
campanar, que es del poble de Benicarló”. 

EL PROCÉS CREATIU DE BURRIEL
Burriel va citar durant la presentació del llibre dos

referents en el mon del còmic. “Un es «V de Vendetta»,
escrit per Alan Moore i dibuixat per David Lloyd, un còmic
ambientat en una Anglaterra futurista, a l'estil de 1984 de
George Orwell. Molt controvertit políticament, amb un guió
genial. Va ser adaptat al cine pels germans Wachowski, però

sembla que la història no va passar la censura de
Hollywood, i el film perdia bastant de l'esperit del còmic.

L'altre còmic és Persèpolis, de l'autora iraní Marjane
Satrapi. Es una història  autobiogràfica, on s'explica la
infància i la joventut de l'autora, fins que ha d'anar-se'n de
l'Iran per motius obvis: la forta dictadura establerta en el seu
país.  En este cas  l'adaptació la van fer la mateixa autora a
França i el film si que és prou fidel al còmic”.

Xavi va assegurar que és gràcies “a obres com estes que
jo estimo els còmics, i eixa és una de les raons per les que
dibuixo a La Veu de Benicarló”. La seua relació amb La Veu
de Benicarló comença de ben jovenet, quan encara anava a
l’institut.  A l'any 1996 “em van posar en contacte amb La
Veu de Benicarló, i em van oferir de col·laborar en la revista.
Jo en principi pensava que allò seria una col·laboració curta,
que m'aniria molt bé per a practicar amb allò dels guions i
dels diàlegs. Perquè encara que son curts, abans de fer
qualsevol d'estos còmics faig un guió, i de vegades un story-
board. I mira, si ha estat curta la col·laboració que ja han
passat 20 anys. I la veritat és que sempre tinc la sensació
que em falta molt per aprendre”. 

Burriel va dir que el el procés creatiu “és una cosa
totalment impossible de controlar. He dibuixat més de 600
còmics en estos 20 anys i la idea, encara que sembla que
apareix per si sola, l'has d'anar buscant. Per fer un símil que
tothom puga entendre, és com buscar rovellons”. Hom va
apartant fulles per si troba algun, “i jo vaig descartant idees,
vaig pensant alternatives sobre alguna noticia o cosa que ha
passat. I de repent, plim, s’encén la bombeta i allà esta el
rovello, la idea. I l'arreplego, la netejo, li dono 4 voltes per
vore que no te cucs, i llavors veig que esta bé, que em val i
la tiro endavant. De vegades has d'anar a Mosqueruela a
buscar rovellons, doncs amb la creativitat passa el mateix.
De vegades fas molts de viatges, i fins i tot algunes idees les
tens que descartar”. De tota manera, sempre torno al poble.

Com La veu, o com diu Xavi al final del còmic,
"continuarà... si vosaltres voleu".

ve de la pàgina anterior

Ja som tercers. Després la inapel•lable victòria a l'estadi
José Mangriñán, de la Vall d'Uixó davant l'històric Unión
Deportiva Vall de Uxó -abans anomenat Segarra i després
Piel-, els nostres van disputar un partit molt seriós, aguantant
molt bé la primera part i rematant a la segona amb gols
d'Alexis i Cano. Un triomf que el dissabte ens va portar al
segon lloc de la classificació però que diumenge, amb els tres
punts aconseguits per l'Almassora a Borriana, ens van deixar
tercers. No està gens malament per a un equip com el nostre,
format per xicots de casa, que es coneixen, que són amics i
que gaudeixen jugant a futbol. A més a més, tenen el suport
incondicional, repeteixo, incondicional, dels xicots aquests del
GR21, animadors incansables i sobrats d'enginy i bon humor
com ens demostren partit rere partit. Ara només ens faltaria
que una mica més d'aficionats pujaren al camp per a gaudir de
l'equip del poble. Si bé es cert que no tots els partits són bons,
almenys son emocionants. Perquè nosaltres juguem bé
contra els que venen a jugar. Davant dels que només fenen a
destruir i es tanquen a la barraca, tenim dificultats, encara que
siguen els pitjors equips de la categoria. Però això és una
dificultat que portarem tota la temporada. Em diu lo papa que
escriga que tots eixos que s'alegren de les nostres derrotes ja
es poden posar una canya estripada per allà on l'esquena
perd el seu nom i el canvia per un altre més curt. I que rabien,
i que la ràbia que porten dins se'ls menge com un corc, i que
s'ofeguen en la seua fel i que la mala llet que tenen envers
l'equip del seu poble els faça el cos agre per sempre més. Ja
està. He fet allò que m'ha di lo papa i jo li he fet cas perquè lo
papa, malgrat els seus vicis del baix ventre, és un home molt
assenyat i diu coses de molta substància i coneixement. I
també, per què no dir-ho, es porta molt bé amb mi i em paga
els meus estudis i les meues despeses. No així la mama, que
ha entrat a una espiral molt complicada de beata amb molts
de vicis de la carn, sistemes politics dictatorials, admiradora,
a l'hora, del caudillo invicto i de Nacho Vidal, acèrrima de la ex
alcaldessa de València i del negre del feisbuc. En fi...

Una vegada que ja he acabat amb la crònica del partit, vaig
a allò que realment m'interessa. Estic molt emprenyat. Molt.
L'altre dia, mirant una televisió comarcal, vaig vore com una
sèrie de persones estaven sopant a un conegut restaurant de
la ciutat. Quan dic una sèrie de persones no vull dir que tenien
un número assignat ni que formaren part d'un bitllet de la
grossa de Nadal. El que vaig vore va ser un grup de gent
omplint el pap. Fins ací tot normal. Vaig observar que la
majoria dels que hi havia eren col·legues de professió o afició.
Normal, vaig pensar, han fet un sopar per canviar impressions
al voltant d'aquesta dura feina d'informador. He de dir que tot
plegat em va estranyar una mica perquè els membres de la
canallesca tenen poca afició a gratar-se la butxaca i més aviat
tenen fama d'anar sempre de gorra, sobretot als sopars.
Llavor em vaig adonar de tot...era un sopar que el meu
estimat Club Deportivo Benicarló oferia a la premsa local! Als
que escriuen de futbol! També he de dir que jo no em vaig
vore per enlloc, o siga que no vaig assistir. Serà que ningú no

em va dir res? Serà que no em van trobar? Serà que no els
agraden les meues cròniques? Serà que passen
olímpicament de mi? Serà que aquesta magnífica revista no la
llegeix ningú i al poble només conten les revistes en colorins
que omplen les seus pàgines de fotos i més fotos i sense cap
col·laboració de substància? Els diré una cosa. No cal que em
conviden a cap sopar. M'estimo més passar inadvertit
col·laborant a aquesta joia de revista, que no tindre una mica
més de relleu omplint pàgines on el més important són si
fulano ha fet els quaranta anys o si mengana ha sopat amb les
amigues del punt de creu a la seua finca. He dit.

Per acabar, els recordaré als meus lectors que la propera
jornada de lliga es verificarà el dia deu de gener, o siga, dos
setmanes sense futbol. Llavors jugarem contra el Segorbe,
líder de la classificació i que, si guanyem, el tindrem a dos.
També els vull recordar que amb aquest partit acaba la
primera volta, dada totalment irrellevant però que m'ha cridat
l'atenció. També recordar als meus lectors que no cal passar-
se amb el menjar, cuidar-se molt i no caure en la febre
consumista d'aquestes dates tal asseyalades.

Tercers
text VICENT T. PERIS

foto Redaccio
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EL TEMA ESPORTS

Vint anys plasmats en un llibre de còmics, que recull
la Història viva de Benicarló a través de La Veu de
Benicarló. Divendres passat es presentava en societat
"La Veu de Benicarló, 20 anys, 100 còmics", de Xavier
Burriel.

El dibuixant de capçalera de la revista mes veterana de la
ciutat, era presentat per Josep Manel San Abdón,
col·laborador i fundador de la publicació. Ell va ser
l’encarregat de traçar l’esbós d’aquelles primeres revistes,
nascudes de l’empenta i les ganes de fer una publicació
integrament en valencià a la ciutat. Vint anys després, la
revista continua tan viva com el primer dia i per això, l’equip
de redacció va decidir que la millor forma de celebrar
l’aniversari era editar un llibre recopilatori dels millors còmics
de La Veu. 

EL VERKAMI
El treball no va ser fàcil. Calia triar entre els més de 600

còmics que en estos 20 anys havia dibuixat Xavi. Perquè la
idea era acompanyar el còmic amb la seua portada i una
xicoteta explicació que ajudaria a entendre’l en el seu
context. Mans a l’obra. L’equip de redacció ho va tindre cru.
Era difícil. Però finalment es va aconseguir fer una selecció.
I ara, com paguem el llibre? Com be va explicar Burriel
durant la presentació, “als més alternatius se’ns va ocórrer la
idea de fer-ho mitjançant la plataforma VERKAMI”. 

VERKAMI és una web dedicada al crowdfunding, on els
creadors presenten projectes, com llibres, pel·lícules,
música, i demanen diners al públic en general. “Nosaltres
vam presentar el projecte del llibre, VERKAMI ho va
acceptar, i vam començar la recol·lecta, diguem-ho així, a
principis d'octubre. Vam anar fent promoció des de les
xarxes socials, des de la pròpia revista i el 9 de novembre
havíem aconseguit els diners necessaris gràcies a l'ajuda de
76 mecenes”.

"La Veu de Benicarló, 20 anys, 100 còmics", 
de Xavier Burriel

textREDACCIÓ El Col·legi Marquès de Benicarló va rebre la visita dels
jugadors i cos tècnic del Peníscola RehabMedic, on els
alumnes van preguntar els seus dubtes i inquietuds sobre
l'alta competició i van gaudir jugant amb els seus ídols.

Els jugadors i cos tècnic de l'equip peniscolà es van
desplaçar fins a Benicarló per a acontentar als escolars del
col·legi públic més antic de la població (quasi centenari). Els
que van participar en tot moment s'ho van passar en gran amb
la visita dels seus ídols, als quals van sotmetre a un tercer
grau amb tota classe de preguntes relacionades amb la seua
formació, amb el seu dia a dia i sobre la trajectòria de
cadascun d'ells. Seguidament, i després d'una brillant
exposició de l'entrenador Carlos Sánchez, sobre l'esport i els
seus valors, els alumnes del centre educatiu van saltar a la
pista per a realitzar diferents jocs amb la pilota, en els quals
no van faltar els riures i el bon ambient. Sens dubte, una
experiència més que positiva per a ambdues parts,
emmarcada en el projecte "Som Castelló, la nostra província",
que fa créixer, una mica més, el futbol sala com una modalitat
saludable d'equip.

Visita dels jugadors i tècnics del Peníscola RehabMedic

text i foto VICENT FERRER

El cap de setmana passat el Club Ciclista Deportes
Balaguer va participar en dues proves, el dissabte a
Almussafes i el diumenge en l'última prova de la Copa
d'Espanya a València. A Almussafes participaren en la
prova master-50, José Julián Balaguer, que va ser segon,
i en fèmines cadet, Isabel Balaguer, que va acabar quarta. 

El diumenge era quan calia posar tota la carn a la graella,
i José Julián va eixir decidit a dedicar la victòria a Gabriel
Sales Regna, mort dilluns passat 7 en una eixida del club. Ja
des de la segona corba prenia el cap de la carrera, però els
nervis li van fer una mala passada, tenint algunes fallades i
quedant una mica ressagat, fins que per fi, a la tercera volta,
agafava la primera posició, ja fins al final, on entraria en meta
en solitari, amb el dit assenyalant el cel. 

Més tard eixiria Isabel Balaguer, que aconseguiria la
dotzena posició, i l'última a participar va ser María del Mar
Lopez, en fèmines sub-23, que entraria en setena posició.

Balaguer guanya l'última prova de la Copa d'Espanya de Ciclocròs

text i foto VICENT FERRER
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El millor regal de Nadal Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Aquest diumenge de matí es va disputar el XXXV Cross
Ciutat de Benicarló, que ve organitzant el Club d'Atletisme
Baix Maestrat. Una prova que puntuava per el Campionat
Autonòmic, la qual cosa va motivar que prengueren
l'eixida 334 atletes arribats de diversos punts de la
Comunitat. A les 10 del matí es donava l'eixida a la primera
prova, a l'equador van córrer els més xicotets, i es va
tancar el cros amb les proves per als majors.

En la cursa que va tancar el certamen prompte es va formar
un grup capdavanter que va anar reduint unitats donat el ritme
imposat pel marroquí Chaoui, al que sols van poder seguir dos
atletes del Playas de Castellón, Ruiz i Giménez, que a meitat
de la tercera volta van donar un canvi de ritme i en la quarta i
última se'n van anar a per la victòria. Abans, en fèmines,
Raquel Landín, prenia el cap d'eixida per a no deixar-la fins a
la línia de meta, despenjant rivals a poc a poc. Però la prova
més aplaudida va ser la dels iniciants, màxim 6 anys.

Classificacions
Sènior masculí (9849 metres):
1.    Víctor Ruiz, Playas Castellón, 31,14
2.    José Giménez, Playas Castellón, 31,31 (Promeses)
3.    Ahine Chaoui, Guadassuar, 31.45.

Sènior femení (4545 metres).
1.    Raquel Landín, Pielagos, 16.39

Iniciació (560 metros)
1.    Rubén Arenós, CE Vinaròs, 2.12
1.    Carla Remolina, Benicarló, 2.31

Benjamins (1060 metros).
1.    Sara Sospedra, Els Sitges Burjassot, 4.06
1.    Yoel Pérez, Playas Castellón, 3.58

Aleví femení (1060 metros)
1.    Alicia González, CA Silla, 3.49

Aleví masculí (2060 metros)
1.    Yasin Azzoui, Colegio Diputación, 7.45

Infantil femení (1560 metros)
1.    Luz Cid, CE Vinaròs, 5.50

Infantil masculino (3060 metros)
1.    Diego Zaera, Colegio Diputación, 11.17

Cadet femení (2510 metros)
1.    Emma Gómez, Playas Castellón, 10.01

Cadet masculí (3735 metros)
1.    Pedro García, Playas Castellón, 13.20

Infantil, Junior, Veterà (4950 metros)
1.    Josep Barberá. Vall Albaida, 16.20 (Junior)

XXXV Cross Ciutat de Benicarló

text i foto VICENT FERRER

CONTACTA AMB “LA VEU DE BENICARLÓ”: 
twitter: @Elstafaners  mail: veubenicarlo@gmail.com
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Açò és molt seriós! 

El llibre recopilatori de còmics que hem editat és una cosa
molt seriosa. És tan seriosa que un se n'adona de seguida.
Simplement es tan seriós com qualsevol altre llibre
d'història. Sí, tal com poden vostés llegir. I és que els temes
tractats són els que ens han preocupat aquests darrers 20
anys, els que realment han afectat a la nostra vida
quotidiana. Per això és impossible llegir els textos i no
recordar aquells moments comuns que, per a cadascun de
nosaltres, segurament van ser el context d'històries més

personals. Aquest volum  és una gran aportació a la identitat
dels benicarlandos, aqueixa identitat que, tantes vegades
oblidem i tan poques vegades aprofitem. 

Per descomptat, una de les claus dels còmics de Xavi
Burriel és l'aparició de personatges de la vida pública,
perfectament recognoscibles tant en el meritori dibuix com
en les seues actituds. La humanització del polític, vist sovint
pel ciutadà com un ésser estrany, precisa d'aquest humor
àcid però sempre respectuós. Una nova manera d'explicar
les notícies, tal volta no tan ortodoxa com l'habitual escrita,
que sempre ens acaba deixant un somriure d'orella a orella.
I això, sempre és d'agrair.

Un últim apunt que pensem cal afegir és el fet que
algunes d'aquestes persones caricaturitzades en els còmics
van acudir a la presentació del llibre demostrant un sentit de
l'humor elogiable. La presència de Marcelino Domingo o
Enric Escuder, entre uns altres personatges de la vida
política local, podria deixar veure que, com diu la dita, el frec
fa l'afecte. Faltaren alguns que ens feia molta il·lusió vore,
què hi farem, esperem no tardar molt a editar un volum 2 i
que acudisquen tots!

PD: A la venda a la llibrería Grèvol!
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Carxofa: als polítics i exalcaldes locals,
Enric Escuder i Marcelino Domingo, que, amb
un sentit de l'humor més que encomiable, van
assistir a la presentació del llibre dels 20 anys
de La Veu de Benicarló en 100 còmics. Des
d'ací la nostra més sincera carxofa virtual.
Denoten una gran saber estar anant a  aquest
acte on ells hi apareixen caricaturitzats. Es
mereixen aquest xicotet, però sentit,
reconeixement de la nostra part.

Panissola: aquesta setmana tan especial
hem decidit que no calen les panissoles.
Bones festes a tothom!

CARXOFA i PANISSOLA

El club Natació Benicarló va participar, els dies 19-20
de Desembre, al campionat autonòmic absolut d’hivern
de la comunitat valenciana, disputat a la piscina olímpica
de Castelló. 

Dirigits per Myriam Martínez, els de Benicarló presentaren
un equip de 6 nedadors: Marc Vea, Clàudia Barrachina, Ester
Segura, Gemma Rillo, Gemma Labèrnia i Júlia Barrachina.
Cap dels nedadors era de categoria absoluta, 4 eren júniors i
2 eren infantils.

L’equip femení, amb nedadores entre 14-16 anys, va
aconseguir la 8a plaça absoluta a la classificació final per
equips.

Gemma Labèrnia, espectacular com a bracista, va
aconseguir una brillant 4a posició absoluta als 100 braça amb
1.17.16 E, fent la marca mínima nacional d’hivern de l’any
superior al seu i una apoteòsica medalla de plata absoluta als
50 braça, on va tornar a millorar la mínima nacional absoluta
amb 35.17 E. 

Ester Segura, cada cop més segura en les proves de fons,
va aconseguir fer una gran prova de 800 lliures, amb una
marca importantíssima de 9.41.83 E, molt propera a la mínima
nacional júnior, nou rècord del club i que li va suposar la 4a
posició júnior i la 6a posició absoluta en la prova.

També va fer una gran marca a la primera posta del relleu
dels 4x200 lliures, on va batre el rècord del club amb 2.18.41
E.

Júlia Barrachina, que, amb un total de 11 proves, va ser la
nedadora del club que més proves va disputar, va obtindre,
com a resultat més destacat, una sisena posició absoluta als
200 esquena amb 2.34.32 E.

Marc Vea, recuperant poc a poc el nivell competitiu, va
destacar a la velocitat pura, amb una 4a posició als 50 lliures
de categoria júnior, amb uns bons 25.69 E.

Així, tot i el handicap de la extrema joventut del grup,
l’actuació global va ser molt destacada, deixant ben satisfeta
a l’entrenadora i al públic benicarlando que es va desplaçar a
Castelló per a donar suport a l’equip.

GEMMA LABÈRNIA SUBCAMPIONA AUTONÒMICA ABSOLUTA ALS 50 BRAÇA 
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10.- Dijous 9 d'octubre. 
Tatotpani (890)– Jagat (1410).

Desdejuni com tots els dies chapati (coca
circular de pa àzim feta a una paella sense oli) o
pa tibetà (que ve a ser el mateix però fregit),
truita de verdures (Bahi, sense argilagues) i un
termo gran de té.

L'etapa avui és curta perquè no poden entrar
al parc natural fins demà que és per a quan
tenen els permisos. Llavors cal fer temps i a les
10 del matí, encara amb el chapati a la panxa,
s'asseuen a dinar.

Els amos del loge anit van estar de festa, i ara,
com estan gats com un suro, els toca fer el dinar
als guies. Que per cert, perquè ho han dit ells,
està molt bo, no ho hagueren endevinat mai.

Després de dinar poden fer una estona de
migdiada mentre s'acabe d'eixugar la roba que
han estès damunt d'alguna roca o amb l'ajuda dels bastons.
Sempre parant comte de que cap ruc els embrute la bugada.

Apleguen a l'hotelet on han de dormir amb una replaceta al
mig ben agradable. Allí mateix, a deu metres, tenen el control
policial.   

No fa massa bon hora. De tant en tant cauen quatre gotes
i el berenar el fan al menjador. Haguera sigut molt millor fer-lo
a la replaceta però el temps no acompanya.

Avui la sorpresa la proporciona Bhai: un taco de pernil i un
altre de cansalada ibèrica.

Tots s'exclamen: quina animalada de menjar.
– Això és lo normal. Ja veureu. En no res tot cap a dins –

contesta Bhai.
Efectivament, als pocs minuts no quedava res damunt de

la taula. Jakob es posa les botes. Com menja d'agust aquest
home! I sense manies de porc ni punyetes, no saben si serà
o no de la mateixa casta que Raaj i Badri, braman, però ell, tot
cap a dins. Pensen que és de la mateixa família. Didi que es
fixa més en aquestes coses diu que se sembla als dos
germans. Ella només veure a Badri ja va dir de seguida que
era germà de Raaj.

Estos petits plaers, pernil i cansalada, ací tant lluny de casa
estan molt més bons que al poble.

Després de la cansalada toca la partida del cinquet. El
nostre porter ja s'ha viciat. Per fer temps per a sopar ... a jugar
al cinquet. Tenien pendent acabar un coto del guinyot però ja
no se'n recorda ningú. 

Després de sopar peguen una volta pel poble i reculen
prompte perquè no hi ha res a veure, és de nit i no hi ha
faroles pel carrer. Només la llum d'alguns hotelets on hi ha
turistes com nosaltres.

De totes maneres, aquest poble està molt ben arreglat.
Tots els carrers estant enllosats. De fet, el poble és un carrer
amb algun petit carreró perpendicular a la via principal per on
passa el camí. 

Després de tres dies de trekking ja s'han avesat a distribuir

les coses en les bosses. A una van les coses de Baje i Daju.
A l'altra les de Bhai i Kancha, i al petate els sacs de dormir de
Baje i Daju i les coses de Didi. Abans ho tenien tot barrejat i
en aplegar a l'hotel ja me'ls veus anant d'una habitació a una
altra buscant coses. 

Totes les nits al moment d'anar-se'n a dormir Raaj els fa un
sermonet i els indica l'habitació on dorm ell per si haguera
algun problema. Li agrada molt quedar bé.

Per a predicador o capellà aquest home serviria. Depenent
del que parla fa un to de veu i un posar diferent. Quan es posa
transcendental parla molt poc a poc, gesticula poc i amb un to
de veu molt moderat. I això que el nepalís quan parlen
gesticulen moltíssim, les mans no els paren i el to de veu és
en general molt agut. En el cas del Raaj de contratenor. 

Quan caminen ell sempre va l'últim d'aquesta manera no
és ell el que marque el ritme sinó els seus clients. Si algú
s'entreté pel motiu que siga, fer una foto, parar per veure
alguna cosa, anar a fer necessitats, ... ell sempre s'espera. Si
és ell el que s'entreté, en quatre camallades, els agarra de
seguida. Realment físicament està fort i amb les cames tan
llargues que té en un punt els agarra.

Trek del Manaslu: no va poder ser

text i foto TONYO FIBLA




