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L’ÚLTIMA

Diumenge 12 d'octubre. Namrung (2680) – Lho (3180)

Poc a pot han anat guanyant altitud i les nits són fresques.
Dins les habitacions no se superen els 10 graus.

Després del desdejuni, el mateix de sempre, l'únic que
varia d'un lloc a un altre és la quantitat i la qualitat, segueixen
caminant pel bocs però poc a poc la vegetació va canviant.
El bambú ja ha desaparegut. 

Avui toca ja veure el Manaslu. A mig matí el podran
contemplar a l'esquerra de la vall que han anat seguint ja fa
sis dies. Bhai està que no s'aguante. Avui veurà el Masasulu.

Però coses del destí a vint minuts de poder albirar la
muntanya que han de voltar per darrera pel pas de Larkya,
Badri, mirant una pomera carregada de fruita que hi havia a
la dreta, s'ha pegat un entortilló al turmell del peu dret. De de
seguida deixa la càrrega, seu a terra i es fa blanc com la
cera. Es veu que s'ha fet mal de veritat. Li fan unes fregues i
li posen una turmellera que duu Baje. Com des de fa molts
anys Baje té problemes amb el turmell esquere sempre porta
una bosseta amb les turmelleres per si de cas. 

Poc a poc va recuperant el color. A veure si pot caminar.
De totes maneres li treuen tot el pes que poden de la seua

càrrega. Coixint-coixant va avançant. 
Quan aplegaran al poble Daju li posarà la pomada

antiinflamatòria ja que ara està en la bossa de càrrega. 
A tot açò Didi i Bhai no se n'han assabentat de res de tot

aquest afer.
Bhai va el primer i quan Panxampla, el guia dels

alemanys, li ha dit que en uns vint minuts veuria el Manuslu
ha accelerat el pas i ha desaparegut. No podia esperar més! 

Didi, que va darrera, el va seguint a certa distància a bon
ritme ja que Bhai està nervioset. Ella va tirant sabent que
Bhai està pel davant però sense veure'l i darrera pensa que
la segueix la resta del grup. 

Quan han pogut veure el Manasulu i veure que no els
segueix ningú paren. En reagrupar-se pregunten el el motiu
de la tardança, llavors se'ls n'ha fet cinc cèntims de tot el que
havia passat.

L'opinió dels cinc companys és que Raaj hauria de deixar

reposar a son germà uns dies i llogar un altre traginer. Però
ells no són ningú per a dir-li al guia que és el que ha de fer i
menys tractant-se del seu germà.

Quan li posen l'antiinflamatori veuen que ho té un poc
inflat i ha hagut ruptura de lligaments i de capil·lars ja que se
li està començant a posar morat.

Una monada d'hotel el que avui empraran per a dormir. I
menjar també. Hi ha dos edificis principals, un menjador i
sala d'estar i l'altre habitacions. A més hi ha unes petites
casetes que son habitacions. S'instal·len en tres d'aquestes.  

Després de dinar pugen a la gumba, monestir, que hi ha
més amunt.

És una monestir i escola. Es veu que és hora del pati i els
petits monjos estan jugant per fora de les aules però de cop
i volta se'n vant tots cap a classe.

Tres mongets, que tenen uns quinze  anys, i que en
semblen molts menys, els expliquen que fan i com viuen.
Pobrets, de merda no ens en cap més. Però espavilats ho
són, sobretot un. 

S'alcen a la matinada per cantar mantres, un munt d'hores
de classe, mal alimentats i d'higiene no cal parlar-ne. Visites
a la família ben poques a l'any. Hi ha qui només va un mes
en tot l'any a casa.

Els xiquets els guien on tenen una vista espectacular del
Manaslu a la posta de sol que s'amaga just un poc a
l'esquerra d'aquest gegant de més de vuit mil metres.

Trek del Manaslu 13: no va poder ser
text i foto TONYO FIBLA
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La guerra del gasoil acaba amb indemnització
milionària i sense responsables

Quan passen aquestes coses no tenim més remei
que preguntar-nos, en mans de qui hem estat al llarg
d’aquests anys? Què un mateix organisme atorgue la
concessió del sortidor del gasoil a una empresa i,
alhora, autoritze els pescadors a entrar camions
cisterna per abastir les barques no és, poc menys, que
de bojos? En quin cap podia entrar aquesta decisió,
per dir-ho d'una manera assenyada, tan
contradictòria, que va acabar amb la guerra del gasoil
del port benicarlando?

I clar, el problema és que l’empresa, ha hagut de
ser indemnitzada pel govern autonòmic perquè, era
d'esperar, va acabar denunciant l'administració

autonòmica... i aquesta va perdre el judici
corresponent. Prop d’un milió d’euros, de la butxaca
dels valencians, costarà aquesta negligència. I
aleshores, què passa? Doncs, no res, que nosaltres,
els ciutadans, amb total indefensió, ni podem, ni
tenim, les eines per denunciar als responsables
d’aquesta decisió per a portar-los davant la llei. Bé, a
no ser que ens ho agafem cadascú pel nostre compte,
fent la feina que hauria d’assumir l’administració que,
suposadament, hauria de vetllar per la transprència i
els interessos públics. 

Fent uns pocs números, a 0’60 euros, cèntim
amunt, cèntim avall, es paga el litre de gasoil aquesta
setmana. Amb un milió d'euros d'indemnització, que
s'ha de pagar a l'empresa que fins ara té la concessió,
molts litres de gasoil es podrien ficar als dipòsits de les
barques. I qui és el responsable d’esta intolerant
ficada de pota? Com sempre en este país no hi ha cap
tècnic, ni cap polític responsable, que pague de la
seua butxaca la "cagada" de signar dos ordres
contradictòries al mateix temps. Seria hora que els
nous responsables polítics començaren a demanar
responsabilitats... a qui siga. Però, sempre, fent que
es tornen els diners malbaratats.

En qualsevol cas, cal alegrar-se pel fet que,
finalment, el conflicte s’haja resolt. 
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

El cap de setmana del 06-07 de Febrer es va disputar a la
piscina municipal de Benicarló el 4t control de la temporada
amb participació de 120 nedadors. 

El CNB va participar amb un equip de 24 nedadors, dirigits
per Myriam Martínez.

L’equip local el formaren: Gemma Labèrnia, Marina
Llorach, Maria Garcia, Blanca Pérez, Gemma Rillo, Nerea
Martín, Laura Jiménez, Clàudia Barrachina, Júlia Barrachina,
Marc Vea, Carlos Fuente, Marcos Fuente, Miguel Piñana,
Albert Astor, Alberto Añó, David Curto, Sergi Saura, Raul
Carbó, Aitor Gil, Oscar García, David García, Yago Mateo,
Dídac Saura i Joan Martín.

Les actuacions més destacades dels benicarlandos foren
les de:

Júlia Barrachina, que va guanyar 3 proves: els 100
esquena, on va batre el rècord del club natació Benicarló, fent-
se la mínima nacional d’estiu amb un temps de 1.07.61 M; els
50 lliures, amb 28.53 M, on per sols 2 centèsimes no va arribar
a la nacional i els 200 esquena amb un temps de 2.29.28 M. 

Gemma Labèrnia,  que també va guanyar 3 proves: els 100
braça, amb nou rècord del club Natació Benicarló, amb un
temps de 1.15.51 M; els 200 braça amb  amb 2.49.47 M i els
50 braça amb uns boníssims 34.41 M, nou rècord del club
també.

Albert Astor es va imposar als 50 lliures amb un temps
25.09 M i als 100 estils amb un temps de 1.06.46 M.

Clàudia Barrachina va guanyar els 100 estils amb un temps
de 1.13.01 M.

Laura Jiménez va guanyar els 50 esquena amb un bon
temps de 33.66 M.

Marc Vea va ser segon als 50 lliures (25.41 M), 200 lliures

(1.59.71 M) i als 100 lliures (54.64 M), raspant la mínima
nacional, en la darrera prova.

També cal destacar que, per suma de temps de proves
individuals, amb les marques que les nedadores
benicarlandes han fet en aquest control, s’ha aconseguit la
mínima que classifica l’equip de relleus de 4x100 estils infantil
femení del club per al campionat d’Espanya d’estiu, per tercer
any consecutiu.

S’ha d’esmentar que en aquest control han tornat a
competir amb èxit il•lustres veterans del club com a test de
preparació per a la copa autonòmica de clubs que enguany
tindrà lloc al mes d’abril. 

En resum, una gran actuació global de l’equip benicarlando
davant de l’afició local.

Natació. 4t Control provincial. Mínima nacional de Júlia Barrachina
als 100 esquena i del relleu dels 4x100 estils femenins

text i fotos CNB

Carxofa 1: als responsables de l'organització de La volta a peu als aljubs. Tot va sortir com havia
de sortir. Simplement és això el que cal. Tot i que el millor reconeixement és aquell que no fa falta
perquè fer-lo bé ja de ser la seua raó, tampoc costa res fer-lo visible amb la nostra carxofa simbòlica.

Carxofa 2: si l'organització va ser bona, que n'hem de dir de l'olleta? Ja sabem que al Setrill no li
fan falta els reconeixements, la seua trajectòria a Benicarló és el seu millor aval, però, com abans,
tampoc costa res es ressaltar la feina ben feta. I és que l'olleta estava... per xuclar-se els dits.
Enhorabona!

CARXOFA i PANISSOLA
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Començo demanant disculpes a tots. Als potencials lectors
d'aquesta pàgina, a l'amo de l'empresa, al papa, a la mama, al
senyor que viu amb ella i que sempre diu hala Madrit i arriba
España i molt especialment a la meua nóvia i als membres de
de comparsa els Borreguets Feliços que per culpa meua es
van passar tota la nit de dissabte passat al calabós sense
poder gaudir, uièèèèè, dels seus Carnavals. 

Perdó per no haver anat a complir amb el meu treball,
perdó per ser tan mal professional, perdó per la meua actitud
masclista i poc conciliadora. Perdó, perdó i perdó. 

Arribats a aquests dies de disbauxa en què tot s'hi val, lo
papa va decidir que faríem una reconciliació familiar en tota
regla i que tots ens n'aniríem diumenge de matí a Puçol a vore
jugar el Benicarló i dinar després una paella valenciana-
valenciana per aquelles terres de l'Horta. Quan dic tots vull dir
tots. Lo pare, la mare, lo seu querido que diu hala Madrit i
arriba España, la meua Margot i aquest humil servidor de tots
vostés. La mama no estava massa conforme perquè ja havia
comprat lo sagí per fer les pilotes de carnaval, però atés que
el seu amic o el que siga és un gorrero de campionat i li va
insistir que seria un bon moment per fer pinya, pobra es va
plegar al seus desitjos. Són els miracles de la carn. Havíem
quedat que a les deu sortiríem amb l'utilitari familiar, arribaríem
a hora del partit, guanyaríem i ens cruspiríem una paella a
Casa Clemencia al mateix cap i casal. 

Tots aquests idíl·lics plans me'ls vaig carregar jo tot solet.
Dissabte de tarde vaig portar la nóvia a Vinaròs perquè
presenciara una de les desfilades carnavaleres més
importants no diré ja de Vinaròs mateix sinó de la comarca! Va
quedar bocabadada. De vore tanta ploma, tant de lluentó i
tanta carn a l'aire. Ella, que ve d'un país en què d'estiu no
superen els deu graus i d'hivern es passen el dia a l'iglú, em
va dir: «jo esta noche querer volver aquí i bailar i enseñarlo
todo, viva el carnaval!». Jo que no, Margot, que no, que
mañana ir todos a Puçol, que yo trabajar, esta noche tu i yo
pronto a la cama i me lo ensenyas todo a mí i así madrugar i
estar todos bien. No hi va haver manera. 

Per no fer-ho tan llarg. A les dotze de la nit féiem ella i jo la
nostra entrada triomfal a la caseta de la comparsa els
Borreguets Feliços. Jo, en previsió del que poguera passar, ja
m'havia begut dos combinacions (rom i cocacola, sóc un
clàssic) i ja tenia consciència que una o altra n'havia de
passar. No és per res, però la meua Margot (els meus diners
-els del papa vull dir- em costa) crida l'atenció allà on va. És
allò que abans es deia una espectacular vedet. Quan alguns
comparsers la van vore arribar amb el seu abric de pell però
amb un escot generós van córrer de seguida a convidar-la.
Això no em va fer gens de gràcia, no cal dir-ho, però com que
també em convidaven a mi, dic, mira, tira que te vas. Encara
no sé com, al cap de ben poc ja estava ella ballant la
gosadera, com si fóra un Iceta qualsevol, damunt d'un diminut

escenari i mínimament vestida. En dècimes de segons ja tenia
els pits ballant a la manera de la italiana aquella de boysboys
(Sabrina em penso que diu el papa que li deien). En un obrir i
tancar d'ulls es va girar de cul al públic -cada vegada més
nombrós- i hom va poder apreciar com entre anca i anca no hi
havia més que un diminut filet d'aqueixos de fer botifarres. Ací
va ser tot. Un borreguet feliç no es va poder contindre i va
voler palpar allò que els seus ulls li permetien contemplar. Jo,
víctima sens dubte de la gatera que duia, em vaig llençar
damunt d'ell per tractar d'impedir-li-ho i, a partir d'ací, tot. 

El final de l'aventura va ser al calabós de no sé qui tota la
comparsa, Margot i jo. Ella, que és molt bona persona i em vol
molt, és allò que es diu un putot i va amenitzar la vetlada amb
diverses contorsions que van fer les delícies del tots els
tancats i dels vigilants. De matí -es veu que necessitaven
l'espai- ens van deixar sortir i amb una germanor i solidaritat
dignes de millor causa ens vam acomiadar tots els afectats. 

I ja era tard. Quan vam arribar a casa, tot van ser morros i
males cares. La mama arremangada fent les pilotes, el seu
amic hala Madrit mirant-me i acusant-me amb els seus ulls
perquè s'havia quedat sense paella i sense excursió i el papa,
pobre, va anar de seguida a preguntar-li a la seua futura nora
què li havia passat. 

Mentre el Benicarló saltava al camp José Claramunt de
Puçol jo estava dormint la mona. Quina vergonya de periodista
que sóc. 

Només puc ací reiterar-me en les disculpes inicials i fer
propòsit de l'esmena. Ho sento. 

Per cert, el CDB va perdre per un gol a zero que els locals
van marcar de penal i que encara no havíem perdut mai dos
partits seguits. 

Diumenge a les quatre i mitja, ens visitarà el Burriana. Uns
altres aquests que també s'han gastat els diners per intentar
pujar.. 

No anem bé
text i foto VICENT T. PERIS

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners  mail: veubenicarlo@gmail.com

CÒMIC

Una histori-eta sobre una cortin-eta de fumPer Xavi Burriel

EL CÒMIC
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EL TEMA ESPORTS

La confraria de pescadors de Benicarló gestionarà en
breu el sortidor de gasoil del port pesquer. Així ho va
confirmar Domingo Roca, regidor de Pesca, que va anunciar
que “és qüestió de mesos”.

Ho confirmaven els representants de la Generalitat
Valenciana amb qui van mantenir una trobada el Patró Major
de la Confraria de Pescadors, Joaquín Verge i ell com
representant de l'ajuntament de Benicarló. “Els pescadors
van sol·licitar ajuda a l'alcaldessa, Xaro Miralles, per a
solucionar un problema que es remunta al 2003, i ella va fer
les gestions necessàries” va detallar Roca. Ara, “la
Generalitat Valenciana pagarà a l'empresa per a alliberar el
sortidor i donar-lo als pescadors de Benicarló”, una petició
que duen més d'una dècada reclamant. A l'empresa encara
li queden 23 anys de concessió de l'explotació. El regidor de
Pesca s'ha felicitat per la resolució favorable del conflicte i ha
recordat que el benefici dels pescadors va directament lligat
amb el preu del gasoil, donat els baixos preus que es
paguen en llotja pel peix i l'alt preu del combustible. La gestió
directa del sortidor permetrà alleujar els elevats costos que
les embarcacions suporten, augmentant el benefici dels
pescadors.

EL CONFLICTE 
En el 2003 l'administració autonòmica elabora un informe

que aconsellava deixar fora de servei una gasolinera situada
en el dic de Ponent «per no ser el lloc més indicat» i executar
altra en el dic de Llevant. Aquesta mesura va comptar amb
l'oposició dels pescadors, però les seues al·legacions van
ser rebutjades, i de fet, el nou sortidor mai, va arribar a
construir-se. A l'abril del 2007 la conselleria autoritza a
MIDASCON-CAMPOL SL, l'explotació del sortidor existent.

No obstant això, al febrer del 2009 l'Administració
autonòmica autoritza a la Confraria a subministrar-se amb
camions cisterna perquè no estaven d'acord amb el preu al
que se'ls cobrava el gasoil. En el 2002 el sortidor va vendre
5.000.000 de litres, mentre que en el 2007, l'empresa
concessionària va vendre en la seua gasolinera un total de
2.201.649 de litres. En el 2008, el consum va superar els
quatre milions de litres. No obstant això, quan comença el
subministrament mitjançant camions, les vendes
descendeixen fins a poc més de vuit-cents mil litres. En
definitiva, una quarta part del venut l'any anterior. Els
camions, per la seua banda, subministren poc més de tres
milions de litres de gasoil a les barques de pesca. 

Però en el 2010, les xifres de venda en el sortidor cauen
en picat fins als tres-cents mil litres. Els camions van servir
quasi quatre milions de litres. Arribats a aquest punt el sis de
març de 2012, la concessionària sol·licita el rescat anticipat
de la concessió i la indemnització per pèrdues hagudes, “per
lucre cessant i per valor net patrimonial de les inversions
pendents d'amortització, en quantia de 1.421.792,48 euros”,
segons resa la sentència emesa per la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana

LA SENTÈNCIA 
La petició es reitera al juny i és desestimada. L'empresa

basava la seua demanda que al fixar-se el cànon,
“s'estableixen dos components, el segon dels quals està
relacionat amb el rendiment de l'activitat”. Inicialment, es va
assenyalar que es prendria com base el consum de l'any
2002, que va ser de 5.000.000 de litres, “per la qual cosa
aquesta partida del cànon es fixa en 6.750 l/any sense
perjudici de la revisió, a l'alça o a la baixa segons els
ingressos efectius del període transcorregut”. No obstant
això, el tribunal rebaixa l'inici del còmput per a fixar la

EL CONSELL POSA FI AL CONFLICTE DEL SUBMINISTRAMENT DE
GASOIL DE LA CONFRARIA DE PESCADORS DE BENICARLÓ 

textREDACCIÓ
L'alumnat de l'IES Joan Coromines de Benicarló ha anat a

esquiar a Ordino a Andorra la setmana del 18 al 22 de gener
de 2016, acompanyats pels professors Javier Mateu i Carme
Alonso del departament d'Educació Física.

S'ha fet grup amb l'IES José Vilaplana de Vinaròs.
L'experiència ha estat molt positiva perquè a més  de fer una
gran amistat amb l'altre grup s'ha gaudit de la pràctica d'esquí.

Ha fet molt bon temps per a la pràctica de l'esquí. La neu
estava immillorable, espectacular.

Tot l'alumnat ha gaudit de la unitat d'activitats a la natura en
la pràctica de l'esquí alpí. Molt pocs alumnes eren d'iniciació i
van millorar moltíssim. La resta va gaudir molt per la quantitat

i el bon estat de la neu.
Una experiència, nova per a tots, va ser dijous a la nit que

es va fer esquí nocturn amb frontal. La lluna quasi plena ens
va acompanyar també.

Aquesta setmana serveix, a més de fer una pràctica
esportiva important a la natura, per millorar la convivència i
germanor amb altres grups.

També es va gaudir de Caldea, de la tarde de compres, del
sopar al Burguer King, de la discoteca, de la xocolatada i de la
pràctica d'esquí nocturn.

Una setmana, per a molts, inoblidable.

L'IES Joan Coromines esquia a Ordino (Andorra)

text i fotos IES Joan Coromines

La Federació de Caça Comunitat Valenciana (FCCV) podrà
destinar la carn obtinguda mitjançant aquesta activitat a fins
socials mitjançant accions solidàries i puntuals que es
desenvoluparan a partir del pròxim 1 de setembre. El col•lectiu
ha informat, a través d'un comunicat, que el projecte que
promou la federació per a destinar la carn de caça a una fi
social ha donat un pas de «gegant» al recaptar el suport de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, àrea de la que
depèn l'habilitació d'escorxadors especials per a
l'especejament d'aquesta carn i els controls que la declaren
apta per al consum. D'aquesta manera, la iniciativa ‘Caça
Solidària’ serà desenvolupada conjuntament a partir del 1 de
setembre i consistirà en accions puntuals, prèviament
acordades, que activaran un protocol per a repartir la carn de
caça entre menjadors socials i organitzacions no
governamentals que treballen en aquest camp. 

«Per a la Federació de Caça el suport de l'administració
valenciana és vital perquè aquest projecte puga convertir-se en
una realitat, ja que era molt difícil que poguérem portar-lo a
terme en solitari per la normativa que cal complir en

l'especejament de peces i control veterinari en les donacions
entre entitats», va dir Vicente Seguí, president de la FCCV. El
projecte s'iniciarà amb accions pilot conjuntes per a, a partir de
l'experiència determinar els millors protocols de treball. La
iniciativa de donar la carn, procedent d'accions puntuals que es
realitzen per al control de població d'espècies cinegètiques o
d'alguns campionats, es va materialitzar el passat 19 de gener
quan la FCCV va iniciar els tràmits per a sol•licitar la
col·laboració de l'administració.

Caça solidària
text i foto Readacci 
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indemnització que ha de percebre l'empresa
fins a l'any 2009, data que es fa efectiva
l'autorització del subministrament mitjançant
camions a la Confraria de Pescadors. Així les
coses, la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, dicta sentència que atorga una
indemnització de danys i perjudicis en quantia
de 818.586 euros. En l'actualitat els pescadors
segueixen abastint-se de gasoil al port de
Vinaròs. 

EL QUE REPRESENTA LA DESPESA DEL
GASOIL PER ALS ARMADORS 

No és estrany que els armadors lluiten per
gestionar directament el sortidor i estalviar-se
costos. El gasoil representa el 60 % de la
facturació de les embarcacions, i en els últims
deu anys el seu preu s'ha duplicat, pel que, si
abans respostar carburant a la barca
suposava 1.800 euros, ara suposa una
despesa de 5.000 euros a la setmana de
mitjana. I és que els pescadors de Benicarló
consumeixen una mitjana aproximada de
300.000 litres al mes, amb un cost aproximat
de 200.000 euros. Al preu del carburant cal
sumar la potència de les embarcacions que, a l'haver
augmentat, també es tradueix en un increment del consum.
És per aquesta raó que de vegades, l'estalvi d'uns cèntims
per litre significa poder pagar als empleats. Si el sortidor
estableix 77 o 79 cèntims segons el dia, els camions cisterna

l'oferien a 66 cèntims, un estalvi considerable per als
professionals del mar. La confraria de pescadors va arribar a
negociar amb MIDASCON-CAMPOL S.L. per a comprar-los
la concessió, però l'empresa va reclamar el pagament d'un
aval que ascendia a 900.000 euros.

ve de la pàgina anterior

El passat diumenge 7 es va celebrar la XIV Volta als Aljups
de Benicarlo, que organitza la penya del mateix nom, amb la
col•laboració de l'Ajuntament de Benicarló i socis de la Penya
Setrill, aquests últims encarregats de donar de menjar a tots
els participants amb un bol amb la típica "olleta benicarlanda".

Dos recorreguts, un per a participants molt entrenats amb
27 quilòmetres, que va discórrer en gran part per la zona
muntanyenca del terme municipal de Benicarló, i una altra deu
quilòmetres més curta, per a persones no tan entrenades,
entre les quals es trobava l'alcaldessa, Xaro Miralles.

Els Aljubs són uns antics dipòsits d'aigua de pluja, excavats
sota terra en part, dels quals queden encara en peu quatre
(Sotà o de la pistola de 1891, Vell o del camí a Càlig que és
el més antic, Fossa del Pastor de 1845 i del Mas o del camí
Ulldecona de 1899), tots ells quan es van fer quan al segle
XIX, la majoria del terme era zona de secà. Per tots ells van
passar els participants en el recorregut llarg i tres en el
recorregut de 17 quilòmetres. Al llarg d'ells l'organització va
col•locar punts d'avituallament.

A les 08:30 van prendre l'eixida els del recorregut llarg, que
no van arribar al centenar, i una hora més tard el major grup.
Enguany la participació va baixar pel que fa a l'any anterior, i
és que els carnestoltes van fer que molts joves preferiren la
festa a la caminada. Eixida i també punt d'arribada al costat
del Pavelló Poliesportiu, on un grup es va quedar per a anar
preparant l'olleta benicarlanda" per a les 400 persones que
van participar en la popular caminada benicarlanda, entre els

quals es trobaven el regidor d'agricultura Domingo Roca o el
president del CRDO Carxofa de Benicarló, Francisco Lluch. El
millor per als participants, malgrat que el dia va començar
fred, va ser el Sol que en els últims quilòmetres obligà a llevar-
se roba d'abric dels participants.

La pròxima carrera popular a Benicarló serà la segona
edició del 10K, que el passat any es va disputar per un circuit
urbà.

Més de 400 persones participaren en XIV Volta a peu al Alajubs

text i foto VICENT FERRER
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Magnifica victòria l'aconseguida pel juvenil davant el Mistic
l'Alcora per 4-2, després d'un partit molt competitiu, amb major
domini dels benicarlandos, que no se'n van anar al descans
amb major renda, sols amb un gol, per les magnífiques
intervencions del porter visitant. En la segona meitat es va
encertar més, però insistim, el marcador va quedar curt per al
joc desplegat pels juvenils benicarlandos.

Per la seua banda els cadets es van desplaçar a la capital
de la província per a jugar contra el Moreres, als quals van
vèncer per 5-2, però insuficient per a poder jugar la fase per al
títol de lliga. Davant el mateix equip l'infantil va acabar perdent
per 4-1, en un partit de pur tràmit, que els va servir com a
entrenament per a la segona fase de la temporada.

Finalment els majors van ser derrotats en la pista del Serra
FS per 9-4 i en la qual es van acusar les moltes baixes que té
l'equip en l'actualitat.

El cap de setmana passat, dels equips del Club Bàsquet
Benicarló, només va patir una derrota el Cadet Masculí contra
El Pilar A de València, un dels històrics del País Valencià, en
un partit que no es va decidir fins al final. Important la victòria
del Sènior Autonòmic el dissabte a la vesprada, davant un
corretjós Sogorb, que els allunya temporalment dels llocs de
descens; mentre que el Sènior zonal segueix millorant partit a
partit. També mereix esment especial el triplet de victòries dels
equips federats femenins i l'escandalosa victòria del Júnior
masculí davant el Port de Sagunt. Esperem que la bona ratxa
de resultats es mantinga quan més temps millor. I, com a
novetat, en el descans del Benicarló-Sogorb, es va jugar un
mini-partit dels jugadors de l'escola, un moment molt divertit
que va fer les delícies de grans i xicotets.

Resultats

Sènior autonòmic 86, Sogorb 76
Nules 47, Sènior B 68
Junior femení 45, Vila-real 40
Junior masculí 118, Port Sagunt 46
Cadet masculí 67, El Pilar València 73
Onda 31, Cadet femení 72
Infantil masculí verd 52, Peníscola 47
Castelló 38, Infantil masculí blau 57
Infantil femení 102, Onda 25

En la competició del Patronat de Castelló sols es va jugar
un partit a Benicarló, jugant els dos alevins.

Dos victòries y dos derrotes balanç setmanal del FS Benicarló PromesesBenicarló posa en marxa dos projectes destinats a dones i a joves

text i foto Vicent Ferrer

text i foto Vicent Ferrer

L'Ajuntament de Benicarló durà a terme dos programes
adreçats a dones i a joves a través d'una subvenció concedi-
da a la Universitat Popular. Els programes tenen una dotació
de 9.442 euros en total i se centraran en promoure hàbits de
vida saludables de dones i en fomentar la inserció laboral dels
joves.

La Universitat Popular (UP) ha rebut una subvenció de la
Federació Espanyola d'Universitats Populars (FEUP) que per-
metrà a l'Ajuntament desenvolupar dos programes adreçats a
dos col•lectius especialment vulnerables: les dones i els joves.
La subvenció, concedida a la FEUP per part del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, atorga 7.781 euros per a un
programa d'intervenció socioeducativa destinat a promoure
hàbits de vida saludables de dones i 1.661 euros per a un pro-
grama d'ocupació i adquisició de competències destinat a pro-
moure la inserció laboral de joves.

La regidora de Serveis Socials, Marta Escudero, i la regidora
de Joventut, Susana Pérez, han fet una valoració molt positi-
va dels programes «no tan sols pel contingut en sí sinó perquè
representen una nova manera de treballar dins de
l'Ajuntament, de col•laboració i transversalitat entre diferents
àrees que esperem que tinga continuïtat en altres projectes»,
han dit les regidores. Escudero i Pérez també han agraït el tre-
ball dels tècnics i han destacat que les úniques ciutats de la
Comunitat Valenciana que han aconseguit aquesta subvenció
han estat Benicarló i València.

Pel que fa al programa per a promoure hàbits de vida saluda-
bles entre les dones, es tracta de fomentar la igualtat entre
gèneres, d'entrenar habilitats, d'oferir eines, d'eliminar barre-

res i d'oferir espais de participació que ajuden a eliminar este-
reotips. Objectius que es treballen de manera regular a través
dels programes de la Regidoria de Benestar Social i que ara
es veuran reforçats.

El projecte es concretarà en un taller d'apoderament adreçat,
per una banda, a dones que han patit violència de gènere, i
d'altra banda, a dones amb xiquets que necessiten restituir la
seua autoritat com a mares. D'altra banda, també es duran a
terme activitats de formació en alfabetització digital amb l'ob-
jectiu d'intentar que totes les dones tinguen accés a les noves
tecnologies, no només com a element d'inclusió social, sinó
també a l'hora de buscar treball. Finalment, tindrà lloc amb
motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, una jorna-
da de conscienciació lúdica, adreçada a un públic més gene-
ral, amb obra de teatre inclosa a càrrec de la companyia
Engrata.

Les inscripcions per a participar en aquest programa es poden
formalitzar al Centre Social Municipal La Farola.

Pel que fa al programa per a joves (Programa d'ocupació i
recerca d'ocupació, adquisició de valors, competències i habi-
litats per a promoure la inserció sociolaboral de joves), es trac-
ta d'un projecte adreçat a persones d'entre 16 i 30 anys que té
com a objectiu servir de suport als joves que busquen la seua
oportunitat en el món laboral. En aquest cas, s'han programat
activitats i conferències especialitzades en l'elaboració d'un
bon currículum o en cartes de presentació i entrevistes de tre-
ball. Al mateix temps, hi haurà una xarrada al voltant dels
recursos per a la cerca de treball activa (competències, estat
actual del mercat de treball, tendències, autoocupació,
enllaços d'interés, etc.). Les inscripcions es poden formalitzar
a través del CIAJ.

text i foto Aj Benicarl 

Magnifica setmana dels equips del Club Bàsquet Benicarló
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La Biblioteca Manel Garcia Grau acollirà el proper 18 de
febrer una jornada de contacontes a càrrec de l'actriu
Inma de Miguel. Durant tot el matí passaran més de 300
alumnes dels col·legis de Benicarló i per la vesprada s'ha
preparat una representació per a tots els públics.

El proper dijous 18 de febrer, la Biblioteca Manel Garcia
Grau acollirà una jornada maratoniana dedicada als
contacontes a càrrec de l'actriu Inma de Miguel i el seu
espectacle La màgia del conte, un recorregut per diversos
contes d'ara i de sempre. La jornada del matí (des de les 9.30
fins a les 13.00 hores) estarà dedicada als alumnes dels
centres educatius de Benicarló, amb més de 300 xiquets i
xiquetes que podran disfrutar d'aquest espectacle per a majors
de 3 anys.

Per la vesprada, a partir de les 18.30 hores, es farà una
representació per a persones majors, tot i que el contingut és
per a tots els públics.

Inma de Miguel és llicenciada en Art Dramàtic i després de
molts anys dedicats a l'ensenyament, sense abandonar el
teatre, ha trobat en els contes la manera d'unir les seues dos
vocacions. Ha investigat i desenvolupat diferents tècniques de
posada en escena dels contes, sempre buscant efectes que
captiven i aporten alguna cosa màgica i sorprenent que
provoque la satisfacció del públic. De Miguel ha reunit textos
per a menuts i no tan menuts, fins i tot per a majors, amb
personatges i arguments molt diversos i sempre amb una
bona dosi de didàctica i d'educació en valors.

Marató de contacontes a la Biblioteca

text i fotos Aj Benicarl 

Les obres de millora del centre geriàtric municipal de
Benicarló continuen en marxa. En aquests moments, està a
punt de finalitzar la segona fase dels treballs, consistents en la
millora de diferents sales de l'edifici. Filo Agut, presidenta de
l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, va
destacar que “s'ha millorat l'equipament de diferents sales” i
que els treballs estan pràcticament finalitzats. L'actuació ha
possibilitat la construcció d'una nova sala d'infermeria, d'un
magatzem per a guardar productes de neteja, d'una sala de
farmàcia, a més de dos banys adaptats amb una habitació
contínua per a sanejament obligada per normativa i d'una sala
de televisió per a gent assistida. L'actuació ha suposat la
millora en la sala multifuncional, en la qual ja està prevista una
millora també en el seu equipament. L'actuació, a càrrec de
Flos Habitatge SL, ha tingut un pressupost de 140.664,47
euros, sufragat per l'Ajuntament i la Generalitat. El consistori
ha assumit el 66% del cost.

El centre, construït en la dècada dels anys 70, i en el qual
s'havien produït actuacions puntuals, presentava en algunes
zones un aspecte preocupant que ja va ser denunciat en el seu
moment per familiars dels propis usuaris. L'actual adequació ja
es trobava en el projecte d'actuació general que engloba
l'àmbit de tota la instal•lació, encara que en l'any 2008-2009, la
fallida de l'empresa encarregada de les obres va deixar sense
executar una part del projecte, quedant així paralitzada
l'actuació que, ara, s'ha vist novament impulsada. En la
carpeta de tasques pendents es troben altres obres per a les
quals es requereix la subvenció periòdica de la conselleria de
Benestar Social. “Gràcies a aquesta ajuda, juntament amb els
romanents que queden, ens permetran començar una nova
fase”. Agut va assenyalar que un dels treballs que queda
pendent en l'edifici és la millora de l'accessibilitat del jardí de
les instal•lacions. Malgrat això “s'estudiaran totes les prioritats”
abans de redactar un nou pla de millores en l'edifici ja que
“l'aposta de l'equip de govern és seguir millorant el dia a dia
dels usuaris del centre geriàtric”.

Benicarló millora el seu Centre Geriàtric Municipal

text i fotos Nat lia Sanz

Els 135 municipis de la província, inclòs Benicarló, es
beneficiaran dels Plans Provincials d'Obres i Serveis de la
Diputació. És a través d'una  modificació per l'aportació del
grup Compromís que quedaran inclosos tots els municipis de
la província, inclosos els de més de 20.000 habitants, ja que
s'inclouen en aquesta ambiciosa línia de treball del Govern
Provincial aquells municipis que compten amb pedanies o
nuclis poblacionals disseminats. D'aqueixa forma, els
municipis de 20.000 habitants no només s'inclouen en els
POYS, sinó que es beneficiaran més que en edicions
anteriors, podent optar a una obra o servei per pedania o nucli
poblacional disseminat fins a un màxim de tres. El
vicepresident provincial i portaveu del grup Popular, Vicent
Sales, ha explicat que “l'acord al que s'ha arribat entre el Partit
Popular i Compromís permetrà que en el pròxim Ple s'aproven

les noves bases dels POYS a través de les quals tots els
municipis de la província podran accedir a aquests plans
provincials d'obres i serveis.”.

D'acord al compromís amb els ajuntaments de la província,
el Govern Provincial destinarà enguany un total de 7,8 milions
d'euros d'inversió als POYS perquè siguen els propis
municipis els que decidisquen les obres que volen realitzar
amb la condició de cobrir les seues necessitats i millorar la
qualitat de vida dels ciutadans. D'aqueixa manera, la Diputació
augmenta enguany un 78% la inversió en els POYS respecte
a 2015. Es constata així la major aposta de la Diputació dels
POYS, recuperant la quantia d'aquesta iniciativa de 2012,
tenint en compte que llavors participava també el Govern
d'Espanya i que ara ho sufraga únicament la institució
provincial.

Des del Centre Integrat Públic d' FP Benicarló, s'informa
que l'alumna Laia Policarpo Ferrer ha passat a la segona fase
del Premi Promeses de la prestigiosa Escola d'Alta Cuina Le
Cordon Bleu. El vídeo amb  la recepta "Lomo de lubina al pan
de romesco con patatas de alcachofa y aire de tamarillo", que
compta entre els seus ingredients amb la carxofa de Benicarló,
ja s'ha publicat i està a l'espera de la votació popular.  

Per aconseguir el Premi, Laia haurà de rebre molt de
suport, ja que el jurat prendra la seua decisió tenint en compte
el número de vots aconseguits per cada candidat al Facebook.
La puntuació obtinguda suposarà un 15% de la valoració total,
sempre i quan les votacions del jurat de xefs situen al candidat
entre els 25 primers. 

Des del centre, s'ha iniciat una campanya per recollir vots.
Si hi voleu col·laborar, podeu accedir al vídeo i a la votació a
través de l’enllaç: 

https://premium.easypromosapp.com/voteme/40189/622201437

Recordem que Laia,  alumna de grau mitjà de Cuina i
gastronomia,  forma part del 50 alumnes de cuina de tota
Espanya que han estat seleccionats per participar en el
concurs i és una dels vuit seleccionats de la Comunitat
Valenciana, a més de ser l'única representant de Castelló. 

Aprovats els Plans Provincials d’Obres i Servesis de la Diputació Una alumna del CIFP passa a la segona fase de la prestigiosa
Escola de cuina Le Cordon Blue

text i fotos Redacci 
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L'AjuntAment de BenicArLó hA instAL·LAt un nou pArc
infAntiL A LA pLAçA deLs mestres de montesA i un ALtre
AL jArdí deLs pons, AmB unA inversió de més de 25.000

euros. AmB eL pressupost de 2016 s'AdequArAn i es
miLLorArAn eLs pArcs jA existents.

La Regidoria d'Obres i Serveis continua ampliant el
nombre de parcs infantils de la ciutat i ha dotat dos
espais de la ciutat amb elements per als més menuts.
D'una banda, s'ha instal·lat un parc a la plaça dels
Mestres de Montesa adaptat per a xiquets majors de 3
anys, amb dos gronxadors, dos balancins de molls i un
element gran amb dos tobogans. El parc, pressupostat
en 17.500 euros, és una adquisició de l'antic equip de
govern que estava previst instal·lar al Jardí dels Pons,
tot i que per raons d'espai i de seguretat s'ha hagut de
reubicar a la plaça dels Mestres de Montesa.

D'altra banda, l'actual equip de govern ha decidit
dotar el Jardí dels Pons d'un parc més menut i adaptat
a l'espai. Es tracta d'una instal•lació que consta de dos
balancins de molls i un tobogan. El cost ha estat de
7.833 euros.

El regidor d'Obres i Serveis, Ilde Añó, ha fet una crida
a la responsabilitat i ha insistit en la necessitat de
respectar el mobiliari urbà. «Des de l'Ajuntament es fa
un esforç molt important perquè els xiquets puguen
disfrutar d'uns parcs en condicions i els hem de
mantindre entre tots, especialment ara que s'apropen
les Falles».

Añó ha anunciat que el pressupost previst per al
2016 per a l'adquisició de nous parcs infantils es
destinarà a adequar i millorar els parcs ja existents.
«Pensem que ara per ara és més necessari arreglar els
parcs que ja tenim que no adquirir-ne de nous». «El
problema -ha afegit el regidor- és que ens estem trobant
amb algunes dificultats a l'hora de trobar les peces de
recanvi de necessàries i això està endarrerint els
treballs, però la nostra intenció és posar en perfectes
condicions tots els parcs de Benicarló».

Dos parcs infantils nous per a la plaça dels Mestres de Montesa i el Jardí dels Pons

L'Associació de Bars i Cafeteries de Benicarló (BBC) s'està
plantejant el disseny d'un calendari anual de jornades
temàtiques de pinxos. L'assemblea que van realitzar dimarts
passat va servir per a posar sobre la taula els excel•lents
resultats recollits durant l'última edició de les Jornades del
Pinxo de la Carxofa, que va finalitzar fa una setmana. Iván
Alemany, president de l'agrupació, va reconèixer que “les
xifres són molt elevades. Hi ha establiments que entre
setmana han servit una mitjana de sis-cents pinxos diaris,
arribant als mil tres-cents en un dia durant el cap de setmana”.
Els 33 integrants d'aquesta associació, van coincidir en la
gran acceptació que entre la població han tingut les jornades.
“Cap integrant de l’associació  va manifestar no estar content
amb l'afluència de públic que ha tingut, perquè en tots els
establiments s'ha treballat molt bé”, va explicar. Fins i tot “amb
gent arribada d'altres poblacions de la comarca”, el que
permet fer una idea de l'acceptació i consolidació de les

jornades del pinxo. “Els pinxos estan de moda i a la gent li
agrada. Tenim un producte de primera categoria amb el qual
podem fer moltes coses i hem d'aprofitar-lo”, va assegurar
Alemany. 

Pel que fa a la possibilitat d'ampliar les dates de durada,
que en aquests moments s'estenen durant dues setmanes, va
detallar que “és complicat, perquè abans està la campanya de
Nadal i després ja comencen els restauradores amb les seues
jornades gastronòmiques”. Malgrat això, donats els bons
resultats d'aquestes últimes jornades, els associats han
manifestat la seua intenció de realitzar un calendari de pinxos
durant tot l'any. “Tenim, a més de la carxofa, productes de
molta qualitat amb els quals podríem treballar i fer més
jornades de pinxos”, va sostenir. De moment, tancaven la
campanya de pinxos de carxofa amb el sorteig de premis que
per primera vegada s'atorgaven a qui completaren la ruta amb
almenys deu dels quaranta establiments participants. Viatges,
lots de cervesa de carxofa, caixes amb carxofes DO i altres
exquisideses, van anar a parar a les mans de deu privilegiats.

La lluita contra els mosquits segueix donant els seus
passos pel que fa a planificació per part de la Diputació de
Castelló, que aportarà 400.000 euros a la lluita contra
aquests insectes, sense que la Generalitat Valenciana haja
respost encara a la petició de col•laboració econòmica,
xifrada en altres 400.000 euros, que va efectuar la Diputació
Provincial de Castelló fa ja tres setmanes. El diputat de
Desenvolupament Sostenible, Mario García, s'ha mostrat
satisfet per «el gran avanç que suposa unificar els criteris
administratius que segueixen els ajuntaments a l'hora de
contractar tractaments contra els mosquits en els seus
municipis. Aquest pas és molt important perquè des del
Govern Provincial seguim coordinat aquest tema. En
definitiva, seguim avançant en l'objectiu final de reduir al

mínim la presència de mosquits en els pròxims mesos».
Cal assenyalar que, al costat de la redacció d'aquest

model tipus de plec, en la reunió formativa s'ha assenyalat als
tècnics municipals la conveniència de crear ordenances
reguladores sobre el tema dels mosquits per a facilitar
l'actuació dels ajuntaments, «sobretot per a poder tenir
control del que ocorre en els terrenys de propietat privada»,
ha indicat García. el diputat de Sostenibilitat s'ha compromès
amb els tècnics municipals a realitzar, tot un seguit de visites
de camp per a conèixer ‘in situ’ les zones més susceptibles,
especialment en els municipis del litoral, a acollir focus de
proliferació de mosquit tigre. «Ens desplaçarem amb els
tècnics, coneixerem sobre el terreny la realitat que viuen els
punts més susceptibles per a ser més precisos en les
mesures», ha indicat.

Benicarló crearà una ruta de “Pinxos” anual
text i foto Nat lia Sanz

Lluita contra el mosquit “Tigre”
text i foto Nat lia Sanz

text i fotos Redacci 
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OPINIÓ

Ho han tornat a aconseguir, senyora Garcia. Reconec, i no
m'ho acabo, la facilitat que tenen per a fer-me saltar la
llagrimeta i aconseguir que els meus ulls s'esborronin i
comence a veure-ho tot tèrbol. Saben com tocar-me la fibra
sensible i arribar allà on els meus sentiments són -i perdó per
la redundància- més sensibles. Sentiments sensibles, no està
tan malament així que ho deixaré. Sí, senyora Garcia, una
vegada més estic emocionat, eufòric i pletòric. He llegit
l'editorial i m'he embalat. M'ha semblat que llegia "La
salutación del optimista", de Rubén Darío mentre assistia a
una funció del Cirque du Soleil. Tot barrejat. He sentit que em
llançava per un precipici i desprès emprenia el vol cap a
paradisos llunyans i tornava al poble i volava mentre el meu
esperit era sacsejat per múltiples sensacions de plaer que
difícilment puc descriure amb paraules. Jo, innocent de mi,
pensava que no hi havia res que em pogués sorprendre ni
emocionar-me, però.... estava molt equivocat. Això ha estat
com el "rien ne va plus" de la ruleta. El súmmum dels
súmmums. Carxofes i falleres!!!! Qui en pot donar més? Es
pot arribar a ser més sublim? La gent que havia vingut a
cruspir-se les carxofes, fent-se fotos amb les falleres!!!
Oooooh!!! Aprofitar la Festa de la Carxofa per a ....
promocionar les falles!!!!! Mare meua, senyora Garcia, estic a
punt d'arribar a l'orgasme. Quina idea més brillant!!! La idea
de les idees, la mare de totes les idees. Plató, ara mateix,
estaria bocabadat en veure con el seu concepte d'idea ha
estat superat per tots els costats. M'estic imaginant l'escena.
Les falleres pel mig del carrer, entre la gent de la demostració
gastronòmica. Els visitants que ens honoren amb la seua
presencia tots emocionats en vore els magnífics vestits i
pentinats de les falleres. Tan nostres, tan valencians, tan
benicarlandos, tan carxoferils. Tots buscant falleres pel carrer,
armats amb les seues càmeres i els seus telèfons mòbils tot
buscant el cim de la bellesa entre les carxofes i les falleres.
Quin millor record del nostre poble que una foto amb una
carxofa a una mà i una fallera al costat? Mire, senyora Garcia,
em costa molt segur amb això perquè no puc deixar de plorar

de l'emoció i pateixo que les meues llàgrimes puguen
provocar un curtcircuit al meu ordinador i puga morir
electrocutat. Però què dimonis? Ben a gust deixaria el món
ara mateix per lo feliç que em sento, i segur que no hi ha millor
moment al món que aquest. A veure.... un moment... ací hi ha
alguna cosa que no em quadra. No pot ser. Clar. Ja ho sé. És
una qüestió de jerarquia i alguna cosa no està bé. Vaig a
ordenar les meues idees. La festa número u de Benicarló, la
més benicarlanda, la més tradicional, la que més ens
identifica és, sense cap mena de dubte, les falles. Segueixo
amb el raonament. Si les falles és la primera, com és possible
que una festa nouvinguda com és la de la carxofa servesca
per a promocionar a la primera. O siga, que una festa de
tercer nivell està promocionant una de primer nivell??? Com
es menja això? En qualsevol cas, hauria de ser a l'inrevés,
que la humil i insignificant carxofa es promocione a l'ombra de
les espectaculars i potents falles, les arrels de les quals
s'enfonsen en allò més profund de l'ésser i sentir
benicarlandos. Per això vull proposar, des d'aquesta modesta
pàgina, que tot això que el seu editorial diu que s'ha de fer a
la festa de la carxofa, eixa proclama que es llença des de la
pàgina dos d'aquesta revista, siga destinat a les Falles. Si és
precís, la festa de la carxofa s'ha d'incloure com una activitat
més dins de la gran setmana fallera i, si cal, les carxofes es
planten un mes després per tal que estiguen bones per a la
setmana fallera. Mire, senyora Garcia, això de posar la festa
de la carxofa per damunt de les falles, és una heretgia festera
que no es pot consentir de cap de les maneres i jo, tot polsant
el sentir de la nostra gent, he de denunciar públicament.
Demano perdó per haver fet d'aquesta pàgina un tema
monogràfic, però considero que la gravetat i importància del
cas ho requereixen.

També demano disculpes per no haver-ho dividit en paràgrafs,
però es tal la importància de l'assumpte, que no he vist el
moment d'interrompre la meua defensa de les tradicions. Hi
ha moltes altres notícies que volia comentar, però no he
pogut. Això passa. De vegades molt i de vegades tan poc. 

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

text EL LECTOR
Entre dos i tres milions d'euros de pèrdues són les xifres

que maneja el sindicat Agrupació Local d'Agricultors (ALA)
com a conseqüència de les elevades temperatures que
s'estan patint en aquest hivern. 

Eduardo Arín, president de l'organització agrícola, va
lamentar que “s'estan llaurant les collites, perquè no val la
pena ni arreplegar-les”. En concret, Arín es referia que s'estan
pagant preus “per sota del preu de cost, com els de fa 15
anys”. La situació és especialment crítica en el camp
benicarlando, ja que la major part del terme municipal es
dedica al cultiu de les hortalisses. “Hi ha superproducció per
les altes temperatures i col•lapse en els magatzems. La
mercaderia no té eixida i, o no es ven o es ven a baix preu”,
va lamentar. En concret, el bròquil i les escaroles s'estan
llaurant, mentre que l'enciam, que era un producte de
referència en els camps benicarlandos i que aportava grans
beneficis als pagesos, “s'ha deixat de plantar”. El president
del sindicat agrari va assegurar que “si se segueixen
mantenint els baixos preus, la crisi pot ser enorme”. Fins i tot
està resultant afectada la prestigiosa carxofa amb DO
Benicarló, que registra preus molt baixos respecte a altres
campanyes. En concret, es poden adquirir a quasi la meitat de
preu en els comerços. 

A més de les elevades temperatures a Espanya, Arín va
recordar que “a tota Europa està passant el mateix”.

D'aquesta manera, mercats que a l'hivern solen ser receptius
als productes del camp benicarlando, “com tenen de tot, no
ens compren”. El president de l'ALA recordava que a aquesta
situació se suma els danys que provoca l'entrada massiva de
productes d'altres països, que competeixen a preus més
baixos amb els de Benicarló. “Aquest hivern intentarem
sobreviure com puguem, perquè la campanya ja està
perduda. Però de cara a l'any que ve caldrà estudiar
l'aplicació de mesures correctores en l'agricultura local, o
plantejar-nos altra manera de fer-la”, va concloure.

Pèrdues milionàries al camp benicarlando per les altes temperatures

text i foto Nat lia Sanz

L'assemblea d'Esquerra Republicana del País Valencià a
Benicarló ha aprovat per unanimitat la renovació de l'executiva
local. Enoc Altabás relleva com a President de la secció local
Josep Barberà, actualment regidor de Cultura.

“Després de sis anys al capdavant de la formació a
Benicarló, cal deixar pas a cares noves i persones que s'han
anat sumant al projecte durant tot aquest temps”, ha
manifestat Barberà. “Ara tenim un partit consolidat al nostre
poble, amb representació a l'Ajuntament i amb
responsabilitats de govern; l'independentisme valencià mai no
havia estat tan potent a Benicarló. Ara, a seguir treballant”.

Per la seua banda, Altabás agraïa a l'assemblea la
confiança dipositada: “este nou equip conjuga l'experiència
d'alguns membres amb la il•lusió dels que hi debutem.
Apostarem per la secció local per tal que no deixe de créixer
a Benicarló”. El nou President recordava que ERPV va ser el
primer partit a denunciar l'infrafinançament del País o, a nivell
local, a apostar per potenciar el centre històric amb accions
reals, “arguments que després han estat compartits per la
majoria de formacions polítiques”.

Composició de la nova executiva local d'Esquerra
Benicarló:

Enoc Altabás Felipo, Presidència i Finances
Miquel Iruela López, Secretari d'Organització i Joventut
Franjo Tejedor Pellicer, Secretari de Comunicació i

Participació ciutadana
Laura Domingo Comes, Secretària d'Educació i Igualtat
Josep Barberà i Sorlí, Secretari de Política municipal

Renovada l'executiva local d'Esquerra Benicarló

text i foto ERPV
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Això és sostenibilitat
Si la setmana passada vam

començar i acabar amb la carxofa,
aquesta encara dedicarem una
entrada a la nostra hortalissa
totèmica. Es tracta d'una
observació: l'Ajuntament per al
repartiment del menjar de la
degustació carxofera va usar els
plats de ceràmica de sempre... però
sense l'any imprès al cul! Ep, ja era
hora que a algú, a eixa casa gran, li
entrara el coneixement de manera
que al magatzem municipal no
s'anaren acumulant plats i plats de
cada any de degustació que no es
podien tornar a usar. A partir d'ara,
tots els plats serviran, siguen de
l'any que siguen. Centimet a
centimet farem calaixet! De tota
manera, recollons, ara que nosaltres
havíem començat a fer-nos la
col•lecció l'any passat... va i ho
canvien! No res, que no ho

encertarem mai! Ara, l'any vinent, a
qui porte de casa el bol li hauran de
fer una rebaixa en el preu del tiquet.

Falta de previsió?
Per cert, parlant de la carxofa,

dos comentaris que circulen pel
poble i dels quals pensem que ens
n'hem de fer ressò en aquestes
pàgines populars. El primer, pel que
fa als pinxos: caldria que alguns
bars participants s'organitzaren una
mica millor perquè no pot ser que
massa vegades et trobes que per
allà a les 10 de la nit ja no en
queden. L'altre tocant als menús
dels restaurants: sembla que han
tornat a tirar el carro pel pedregar i
els preus han tornat a pegar, amb
poques excepcions, una bona
esbarrada. Si volem que açò siga
popular, fem-ho popular de veritat i
no cal passar-se amb els preus.
Segur que els restaurants anirien
més plens i la gent ho valoraria molt
més. A vore si tocarà fer, com fa uns
anys, marxa enrere amb els preus.
La gallina dels ous d'or cal cuidar-la
bé, sense estressar-la... no siga cas
que deixe de pondre!

La cremà del PP valencià
Mare meua quin desgavell tenen

els populars valencians del Cap i
casal! Quin cacau amb tots els
regidors convertits, de la nit al dia i
en vespres de sant Josep en ninots

de falla a punt per pegar-los foc. I és
que no se n'ha salvat ni un. Tot el
grup popular a l'Ajuntament ha
canviat el silló del consistori per la
banqueta del jutjat. Sembla que
només falta Rita i ja podran muntar
una falla completa, cort d'honor
inclosa, al pati de Picassent, a la
presó. Ep, tot i la seriositat del tema,
si abans érem la riota de la resta de
comunitats, de l'Estat i d'Europa, ara
ja definitivament ens hem superat i
devem ser el primer país del món
occidental amb tots els regidors d'un
mateix grup polític d'un ajuntament
imputats per corrupció (versió light
investigats). Hem entrat directament
al Guinness. Ja veureu com l'any
que ve, a la propera edició del 2016
del llibre dels records del mateix
nom, sortim encapçalant la primera
plana de l'apartat Golferío. De
moment, mireu la imatge que ens
han enviat de Rita i el PP valencià
en l'estat actual.

Tancat per defunció
Per cert, i perquè vegeu que no

ens inventem res i que el que
comentem és molt seriós, hem
volgut entrar a la web dels populars
valencians a vore si allí hi sortia, ni
que fóra per casualitat, alguna
explicació, i ens hem trobat la
pantalla en blau. Sí, una cosa com
fa uns anys, quan tots els ordinadors
anaven amb el Windows 95 aquell
famós que de sobte es penjava i et
deixava davant d'una impol•luta mar
blava. Que no us ho creieu, mireu la
imatge que us posem (un
aclariment, al paper, no tenim tants
diners per a fer-lo tot a colorets,
sortirà en gris). Hi podeu llegir,
literal: "Partido Popular província de
Valencia. Página web en
mantenimiento. Disculpen las
molestias". Com no ho teníem
massa clar, i per si era un problema
semblant al sistema operatiu aquell
que tant es penjava i que ho
destarotava tot, hem demanat a un
informàtic la transcripció del
missatge al llenguatge col•loquial i
això diu que li ha sortit: «Partido
Parrobar. Sentimos no poder
atenderle, pero estamos esposados
por la guardia civil y declarando ante
el juez". Jutgen vostés sí la
traducció els sembla... correcta. Ara
que, una altra opció és que vagen

text LA COLLA DE TAFANERS

atrafegats enretirant la galeria de
retrats d'imputats i buscant noves
cares per substituir-los. Com els
iconoclastes que pretenien esborrar
el passat a colps de martell, què no
deuen haver fet amb els retrats de
Rus i companyia que penjaven del
web institucional del partit!

Senyalant el territori
Recordeu que setmanes abans

parlàvem de les tanques que posen
els municipals i que després
s'obliden de retirar? Doncs sembla
que al poble del costat amb el
castell dins la mar, aquestes coses
també passen. Ara bé, en aquest
cas, no anem a parlar d'on les
col•loquen o les deixen de col•locar,
del que parlarem és de com les
marquen per a saber que són
seues. I certament, segur que no les
perden ja que no creiem que ningú li
les reclame amb la marca que els hi
fiquen: "Policia loca de Peñíscola".
No ens ho inventem, eh! Mireu la
imatge que ens han enviat els amics
del Benicarló Today. Ho diu o no? Ja
ho diem que amb això de la lletra els
municipals, siguen d'on siguen,
tenen un problema greu.

Municipals, fures i gats
Va, i ja que hem començat amb

els nostres amics uniformats, com
que feia  ja temps que no

comentàvem les seues sortides, ací
en tenim un parell que corroboren el
que acabem de dir, que la lletra no
és el seu fort. Llegiu sinó: 19:59.
Recuperación de un hurón
extraviado quedando a disposición
del Centro de Recuperación de
Especies de Fredes.
Posteriormente se localiza a su
titular que retira el animal de las
dependencias. 00:15. Colaboración
con la dotación de Bomberos en un
domicilio de la Calle Francisco
Pizarro para socorrer un gato.
Finalmente no hace falta la
intervención de Bomberos. Sens
dubte, com ja havíem descrit altres

vegades, el vessant animalista dels
nostres policies no pot deixar a
ningú indiferent i constitueix un altre
motiu de lloança, però, com ja hem
comentat, el que seria la
competència lingüística sí que se
l'haurien de fer revisar una mica. A
vore, com s'extravia una fura? O
com se socorre un gat amb els
bombers però finalment sense els
bombers? Coses inefables de la
poesia.

La llei de l'embut
Per acabar, deixem els

municipals i tornem a la classe
política, tot i que siga a la ciutat de
València. I és amb motiu d'una
piulada sobre les excuses habituals
de la caspa que tenim manant a
Madrid. Primer va ser allò de
qualificar de "brindis al sol", com si
de toreros es tractara, les propostes
que no els agradaven, i ara se n'han
inventat una de nova amb "las
líneas rojas" que no poden
sobrepassar-se. Tant en un cas com
en l'altre tot depèn de qui és
l'interlocutor per barrar el pas a allò
que no els interessa. Mireu pel que
fa al referèndum de Catalunya, que
no el poden fer perquè no hi voten
tots els espanyols. Llavors veieu
que en convoquen un per a tot
l'Estat? Doncs tampoc, que això és
populisme i seria posar en dubte la
Constitució i la "unidad de la patria".
Quina manera més curiosa de fer
córrer la línia amunt i avall segons
els interessos de cada partit. I els
interessos dels ciutadans? Doncs
eixos tampoc compten que per
alguna cosa estan els representants
polítics! 
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també passen. Ara bé, en aquest
cas, no anem a parlar d'on les
col•loquen o les deixen de col•locar,
del que parlarem és de com les
marquen per a saber que són
seues. I certament, segur que no les
perden ja que no creiem que ningú li
les reclame amb la marca que els hi
fiquen: "Policia loca de Peñíscola".
No ens ho inventem, eh! Mireu la
imatge que ens han enviat els amics
del Benicarló Today. Ho diu o no? Ja
ho diem que amb això de la lletra els
municipals, siguen d'on siguen,
tenen un problema greu.

Municipals, fures i gats
Va, i ja que hem començat amb

els nostres amics uniformats, com
que feia  ja temps que no

comentàvem les seues sortides, ací
en tenim un parell que corroboren el
que acabem de dir, que la lletra no
és el seu fort. Llegiu sinó: 19:59.
Recuperación de un hurón
extraviado quedando a disposición
del Centro de Recuperación de
Especies de Fredes.
Posteriormente se localiza a su
titular que retira el animal de las
dependencias. 00:15. Colaboración
con la dotación de Bomberos en un
domicilio de la Calle Francisco
Pizarro para socorrer un gato.
Finalmente no hace falta la
intervención de Bomberos. Sens
dubte, com ja havíem descrit altres

vegades, el vessant animalista dels
nostres policies no pot deixar a
ningú indiferent i constitueix un altre
motiu de lloança, però, com ja hem
comentat, el que seria la
competència lingüística sí que se
l'haurien de fer revisar una mica. A
vore, com s'extravia una fura? O
com se socorre un gat amb els
bombers però finalment sense els
bombers? Coses inefables de la
poesia.

La llei de l'embut
Per acabar, deixem els

municipals i tornem a la classe
política, tot i que siga a la ciutat de
València. I és amb motiu d'una
piulada sobre les excuses habituals
de la caspa que tenim manant a
Madrid. Primer va ser allò de
qualificar de "brindis al sol", com si
de toreros es tractara, les propostes
que no els agradaven, i ara se n'han
inventat una de nova amb "las
líneas rojas" que no poden
sobrepassar-se. Tant en un cas com
en l'altre tot depèn de qui és
l'interlocutor per barrar el pas a allò
que no els interessa. Mireu pel que
fa al referèndum de Catalunya, que
no el poden fer perquè no hi voten
tots els espanyols. Llavors veieu
que en convoquen un per a tot
l'Estat? Doncs tampoc, que això és
populisme i seria posar en dubte la
Constitució i la "unidad de la patria".
Quina manera més curiosa de fer
córrer la línia amunt i avall segons
els interessos de cada partit. I els
interessos dels ciutadans? Doncs
eixos tampoc compten que per
alguna cosa estan els representants
polítics! 
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Ho han tornat a aconseguir, senyora Garcia. Reconec, i no
m'ho acabo, la facilitat que tenen per a fer-me saltar la
llagrimeta i aconseguir que els meus ulls s'esborronin i
comence a veure-ho tot tèrbol. Saben com tocar-me la fibra
sensible i arribar allà on els meus sentiments són -i perdó per
la redundància- més sensibles. Sentiments sensibles, no està
tan malament així que ho deixaré. Sí, senyora Garcia, una
vegada més estic emocionat, eufòric i pletòric. He llegit
l'editorial i m'he embalat. M'ha semblat que llegia "La
salutación del optimista", de Rubén Darío mentre assistia a
una funció del Cirque du Soleil. Tot barrejat. He sentit que em
llançava per un precipici i desprès emprenia el vol cap a
paradisos llunyans i tornava al poble i volava mentre el meu
esperit era sacsejat per múltiples sensacions de plaer que
difícilment puc descriure amb paraules. Jo, innocent de mi,
pensava que no hi havia res que em pogués sorprendre ni
emocionar-me, però.... estava molt equivocat. Això ha estat
com el "rien ne va plus" de la ruleta. El súmmum dels
súmmums. Carxofes i falleres!!!! Qui en pot donar més? Es
pot arribar a ser més sublim? La gent que havia vingut a
cruspir-se les carxofes, fent-se fotos amb les falleres!!!
Oooooh!!! Aprofitar la Festa de la Carxofa per a ....
promocionar les falles!!!!! Mare meua, senyora Garcia, estic a
punt d'arribar a l'orgasme. Quina idea més brillant!!! La idea
de les idees, la mare de totes les idees. Plató, ara mateix,
estaria bocabadat en veure con el seu concepte d'idea ha
estat superat per tots els costats. M'estic imaginant l'escena.
Les falleres pel mig del carrer, entre la gent de la demostració
gastronòmica. Els visitants que ens honoren amb la seua
presencia tots emocionats en vore els magnífics vestits i
pentinats de les falleres. Tan nostres, tan valencians, tan
benicarlandos, tan carxoferils. Tots buscant falleres pel carrer,
armats amb les seues càmeres i els seus telèfons mòbils tot
buscant el cim de la bellesa entre les carxofes i les falleres.
Quin millor record del nostre poble que una foto amb una
carxofa a una mà i una fallera al costat? Mire, senyora Garcia,
em costa molt segur amb això perquè no puc deixar de plorar

de l'emoció i pateixo que les meues llàgrimes puguen
provocar un curtcircuit al meu ordinador i puga morir
electrocutat. Però què dimonis? Ben a gust deixaria el món
ara mateix per lo feliç que em sento, i segur que no hi ha millor
moment al món que aquest. A veure.... un moment... ací hi ha
alguna cosa que no em quadra. No pot ser. Clar. Ja ho sé. És
una qüestió de jerarquia i alguna cosa no està bé. Vaig a
ordenar les meues idees. La festa número u de Benicarló, la
més benicarlanda, la més tradicional, la que més ens
identifica és, sense cap mena de dubte, les falles. Segueixo
amb el raonament. Si les falles és la primera, com és possible
que una festa nouvinguda com és la de la carxofa servesca
per a promocionar a la primera. O siga, que una festa de
tercer nivell està promocionant una de primer nivell??? Com
es menja això? En qualsevol cas, hauria de ser a l'inrevés,
que la humil i insignificant carxofa es promocione a l'ombra de
les espectaculars i potents falles, les arrels de les quals
s'enfonsen en allò més profund de l'ésser i sentir
benicarlandos. Per això vull proposar, des d'aquesta modesta
pàgina, que tot això que el seu editorial diu que s'ha de fer a
la festa de la carxofa, eixa proclama que es llença des de la
pàgina dos d'aquesta revista, siga destinat a les Falles. Si és
precís, la festa de la carxofa s'ha d'incloure com una activitat
més dins de la gran setmana fallera i, si cal, les carxofes es
planten un mes després per tal que estiguen bones per a la
setmana fallera. Mire, senyora Garcia, això de posar la festa
de la carxofa per damunt de les falles, és una heretgia festera
que no es pot consentir de cap de les maneres i jo, tot polsant
el sentir de la nostra gent, he de denunciar públicament.
Demano perdó per haver fet d'aquesta pàgina un tema
monogràfic, però considero que la gravetat i importància del
cas ho requereixen.

També demano disculpes per no haver-ho dividit en paràgrafs,
però es tal la importància de l'assumpte, que no he vist el
moment d'interrompre la meua defensa de les tradicions. Hi
ha moltes altres notícies que volia comentar, però no he
pogut. Això passa. De vegades molt i de vegades tan poc. 

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

text EL LECTOR
Entre dos i tres milions d'euros de pèrdues són les xifres

que maneja el sindicat Agrupació Local d'Agricultors (ALA)
com a conseqüència de les elevades temperatures que
s'estan patint en aquest hivern. 

Eduardo Arín, president de l'organització agrícola, va
lamentar que “s'estan llaurant les collites, perquè no val la
pena ni arreplegar-les”. En concret, Arín es referia que s'estan
pagant preus “per sota del preu de cost, com els de fa 15
anys”. La situació és especialment crítica en el camp
benicarlando, ja que la major part del terme municipal es
dedica al cultiu de les hortalisses. “Hi ha superproducció per
les altes temperatures i col•lapse en els magatzems. La
mercaderia no té eixida i, o no es ven o es ven a baix preu”,
va lamentar. En concret, el bròquil i les escaroles s'estan
llaurant, mentre que l'enciam, que era un producte de
referència en els camps benicarlandos i que aportava grans
beneficis als pagesos, “s'ha deixat de plantar”. El president
del sindicat agrari va assegurar que “si se segueixen
mantenint els baixos preus, la crisi pot ser enorme”. Fins i tot
està resultant afectada la prestigiosa carxofa amb DO
Benicarló, que registra preus molt baixos respecte a altres
campanyes. En concret, es poden adquirir a quasi la meitat de
preu en els comerços. 

A més de les elevades temperatures a Espanya, Arín va
recordar que “a tota Europa està passant el mateix”.

D'aquesta manera, mercats que a l'hivern solen ser receptius
als productes del camp benicarlando, “com tenen de tot, no
ens compren”. El president de l'ALA recordava que a aquesta
situació se suma els danys que provoca l'entrada massiva de
productes d'altres països, que competeixen a preus més
baixos amb els de Benicarló. “Aquest hivern intentarem
sobreviure com puguem, perquè la campanya ja està
perduda. Però de cara a l'any que ve caldrà estudiar
l'aplicació de mesures correctores en l'agricultura local, o
plantejar-nos altra manera de fer-la”, va concloure.

Pèrdues milionàries al camp benicarlando per les altes temperatures

text i foto Nat lia Sanz

L'assemblea d'Esquerra Republicana del País Valencià a
Benicarló ha aprovat per unanimitat la renovació de l'executiva
local. Enoc Altabás relleva com a President de la secció local
Josep Barberà, actualment regidor de Cultura.

“Després de sis anys al capdavant de la formació a
Benicarló, cal deixar pas a cares noves i persones que s'han
anat sumant al projecte durant tot aquest temps”, ha
manifestat Barberà. “Ara tenim un partit consolidat al nostre
poble, amb representació a l'Ajuntament i amb
responsabilitats de govern; l'independentisme valencià mai no
havia estat tan potent a Benicarló. Ara, a seguir treballant”.

Per la seua banda, Altabás agraïa a l'assemblea la
confiança dipositada: “este nou equip conjuga l'experiència
d'alguns membres amb la il•lusió dels que hi debutem.
Apostarem per la secció local per tal que no deixe de créixer
a Benicarló”. El nou President recordava que ERPV va ser el
primer partit a denunciar l'infrafinançament del País o, a nivell
local, a apostar per potenciar el centre històric amb accions
reals, “arguments que després han estat compartits per la
majoria de formacions polítiques”.

Composició de la nova executiva local d'Esquerra
Benicarló:

Enoc Altabás Felipo, Presidència i Finances
Miquel Iruela López, Secretari d'Organització i Joventut
Franjo Tejedor Pellicer, Secretari de Comunicació i

Participació ciutadana
Laura Domingo Comes, Secretària d'Educació i Igualtat
Josep Barberà i Sorlí, Secretari de Política municipal

Renovada l'executiva local d'Esquerra Benicarló

text i foto ERPV
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L'AjuntAment de BenicArLó hA instAL·LAt un nou pArc
infAntiL A LA pLAçA deLs mestres de montesA i un ALtre
AL jArdí deLs pons, AmB unA inversió de més de 25.000

euros. AmB eL pressupost de 2016 s'AdequArAn i es
miLLorArAn eLs pArcs jA existents.

La Regidoria d'Obres i Serveis continua ampliant el
nombre de parcs infantils de la ciutat i ha dotat dos
espais de la ciutat amb elements per als més menuts.
D'una banda, s'ha instal·lat un parc a la plaça dels
Mestres de Montesa adaptat per a xiquets majors de 3
anys, amb dos gronxadors, dos balancins de molls i un
element gran amb dos tobogans. El parc, pressupostat
en 17.500 euros, és una adquisició de l'antic equip de
govern que estava previst instal·lar al Jardí dels Pons,
tot i que per raons d'espai i de seguretat s'ha hagut de
reubicar a la plaça dels Mestres de Montesa.

D'altra banda, l'actual equip de govern ha decidit
dotar el Jardí dels Pons d'un parc més menut i adaptat
a l'espai. Es tracta d'una instal•lació que consta de dos
balancins de molls i un tobogan. El cost ha estat de
7.833 euros.

El regidor d'Obres i Serveis, Ilde Añó, ha fet una crida
a la responsabilitat i ha insistit en la necessitat de
respectar el mobiliari urbà. «Des de l'Ajuntament es fa
un esforç molt important perquè els xiquets puguen
disfrutar d'uns parcs en condicions i els hem de
mantindre entre tots, especialment ara que s'apropen
les Falles».

Añó ha anunciat que el pressupost previst per al
2016 per a l'adquisició de nous parcs infantils es
destinarà a adequar i millorar els parcs ja existents.
«Pensem que ara per ara és més necessari arreglar els
parcs que ja tenim que no adquirir-ne de nous». «El
problema -ha afegit el regidor- és que ens estem trobant
amb algunes dificultats a l'hora de trobar les peces de
recanvi de necessàries i això està endarrerint els
treballs, però la nostra intenció és posar en perfectes
condicions tots els parcs de Benicarló».

Dos parcs infantils nous per a la plaça dels Mestres de Montesa i el Jardí dels Pons

L'Associació de Bars i Cafeteries de Benicarló (BBC) s'està
plantejant el disseny d'un calendari anual de jornades
temàtiques de pinxos. L'assemblea que van realitzar dimarts
passat va servir per a posar sobre la taula els excel•lents
resultats recollits durant l'última edició de les Jornades del
Pinxo de la Carxofa, que va finalitzar fa una setmana. Iván
Alemany, president de l'agrupació, va reconèixer que “les
xifres són molt elevades. Hi ha establiments que entre
setmana han servit una mitjana de sis-cents pinxos diaris,
arribant als mil tres-cents en un dia durant el cap de setmana”.
Els 33 integrants d'aquesta associació, van coincidir en la
gran acceptació que entre la població han tingut les jornades.
“Cap integrant de l’associació  va manifestar no estar content
amb l'afluència de públic que ha tingut, perquè en tots els
establiments s'ha treballat molt bé”, va explicar. Fins i tot “amb
gent arribada d'altres poblacions de la comarca”, el que
permet fer una idea de l'acceptació i consolidació de les

jornades del pinxo. “Els pinxos estan de moda i a la gent li
agrada. Tenim un producte de primera categoria amb el qual
podem fer moltes coses i hem d'aprofitar-lo”, va assegurar
Alemany. 

Pel que fa a la possibilitat d'ampliar les dates de durada,
que en aquests moments s'estenen durant dues setmanes, va
detallar que “és complicat, perquè abans està la campanya de
Nadal i després ja comencen els restauradores amb les seues
jornades gastronòmiques”. Malgrat això, donats els bons
resultats d'aquestes últimes jornades, els associats han
manifestat la seua intenció de realitzar un calendari de pinxos
durant tot l'any. “Tenim, a més de la carxofa, productes de
molta qualitat amb els quals podríem treballar i fer més
jornades de pinxos”, va sostenir. De moment, tancaven la
campanya de pinxos de carxofa amb el sorteig de premis que
per primera vegada s'atorgaven a qui completaren la ruta amb
almenys deu dels quaranta establiments participants. Viatges,
lots de cervesa de carxofa, caixes amb carxofes DO i altres
exquisideses, van anar a parar a les mans de deu privilegiats.

La lluita contra els mosquits segueix donant els seus
passos pel que fa a planificació per part de la Diputació de
Castelló, que aportarà 400.000 euros a la lluita contra
aquests insectes, sense que la Generalitat Valenciana haja
respost encara a la petició de col•laboració econòmica,
xifrada en altres 400.000 euros, que va efectuar la Diputació
Provincial de Castelló fa ja tres setmanes. El diputat de
Desenvolupament Sostenible, Mario García, s'ha mostrat
satisfet per «el gran avanç que suposa unificar els criteris
administratius que segueixen els ajuntaments a l'hora de
contractar tractaments contra els mosquits en els seus
municipis. Aquest pas és molt important perquè des del
Govern Provincial seguim coordinat aquest tema. En
definitiva, seguim avançant en l'objectiu final de reduir al

mínim la presència de mosquits en els pròxims mesos».
Cal assenyalar que, al costat de la redacció d'aquest

model tipus de plec, en la reunió formativa s'ha assenyalat als
tècnics municipals la conveniència de crear ordenances
reguladores sobre el tema dels mosquits per a facilitar
l'actuació dels ajuntaments, «sobretot per a poder tenir
control del que ocorre en els terrenys de propietat privada»,
ha indicat García. el diputat de Sostenibilitat s'ha compromès
amb els tècnics municipals a realitzar, tot un seguit de visites
de camp per a conèixer ‘in situ’ les zones més susceptibles,
especialment en els municipis del litoral, a acollir focus de
proliferació de mosquit tigre. «Ens desplaçarem amb els
tècnics, coneixerem sobre el terreny la realitat que viuen els
punts més susceptibles per a ser més precisos en les
mesures», ha indicat.

Benicarló crearà una ruta de “Pinxos” anual
text i foto Nat lia Sanz

Lluita contra el mosquit “Tigre”
text i foto Nat lia Sanz

text i fotos Redacci 
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La Biblioteca Manel Garcia Grau acollirà el proper 18 de
febrer una jornada de contacontes a càrrec de l'actriu
Inma de Miguel. Durant tot el matí passaran més de 300
alumnes dels col·legis de Benicarló i per la vesprada s'ha
preparat una representació per a tots els públics.

El proper dijous 18 de febrer, la Biblioteca Manel Garcia
Grau acollirà una jornada maratoniana dedicada als
contacontes a càrrec de l'actriu Inma de Miguel i el seu
espectacle La màgia del conte, un recorregut per diversos
contes d'ara i de sempre. La jornada del matí (des de les 9.30
fins a les 13.00 hores) estarà dedicada als alumnes dels
centres educatius de Benicarló, amb més de 300 xiquets i
xiquetes que podran disfrutar d'aquest espectacle per a majors
de 3 anys.

Per la vesprada, a partir de les 18.30 hores, es farà una
representació per a persones majors, tot i que el contingut és
per a tots els públics.

Inma de Miguel és llicenciada en Art Dramàtic i després de
molts anys dedicats a l'ensenyament, sense abandonar el
teatre, ha trobat en els contes la manera d'unir les seues dos
vocacions. Ha investigat i desenvolupat diferents tècniques de
posada en escena dels contes, sempre buscant efectes que
captiven i aporten alguna cosa màgica i sorprenent que
provoque la satisfacció del públic. De Miguel ha reunit textos
per a menuts i no tan menuts, fins i tot per a majors, amb
personatges i arguments molt diversos i sempre amb una
bona dosi de didàctica i d'educació en valors.

Marató de contacontes a la Biblioteca

text i fotos Aj Benicarl 

Les obres de millora del centre geriàtric municipal de
Benicarló continuen en marxa. En aquests moments, està a
punt de finalitzar la segona fase dels treballs, consistents en la
millora de diferents sales de l'edifici. Filo Agut, presidenta de
l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, va
destacar que “s'ha millorat l'equipament de diferents sales” i
que els treballs estan pràcticament finalitzats. L'actuació ha
possibilitat la construcció d'una nova sala d'infermeria, d'un
magatzem per a guardar productes de neteja, d'una sala de
farmàcia, a més de dos banys adaptats amb una habitació
contínua per a sanejament obligada per normativa i d'una sala
de televisió per a gent assistida. L'actuació ha suposat la
millora en la sala multifuncional, en la qual ja està prevista una
millora també en el seu equipament. L'actuació, a càrrec de
Flos Habitatge SL, ha tingut un pressupost de 140.664,47
euros, sufragat per l'Ajuntament i la Generalitat. El consistori
ha assumit el 66% del cost.

El centre, construït en la dècada dels anys 70, i en el qual
s'havien produït actuacions puntuals, presentava en algunes
zones un aspecte preocupant que ja va ser denunciat en el seu
moment per familiars dels propis usuaris. L'actual adequació ja
es trobava en el projecte d'actuació general que engloba
l'àmbit de tota la instal•lació, encara que en l'any 2008-2009, la
fallida de l'empresa encarregada de les obres va deixar sense
executar una part del projecte, quedant així paralitzada
l'actuació que, ara, s'ha vist novament impulsada. En la
carpeta de tasques pendents es troben altres obres per a les
quals es requereix la subvenció periòdica de la conselleria de
Benestar Social. “Gràcies a aquesta ajuda, juntament amb els
romanents que queden, ens permetran començar una nova
fase”. Agut va assenyalar que un dels treballs que queda
pendent en l'edifici és la millora de l'accessibilitat del jardí de
les instal•lacions. Malgrat això “s'estudiaran totes les prioritats”
abans de redactar un nou pla de millores en l'edifici ja que
“l'aposta de l'equip de govern és seguir millorant el dia a dia
dels usuaris del centre geriàtric”.

Benicarló millora el seu Centre Geriàtric Municipal

text i fotos Nat lia Sanz

Els 135 municipis de la província, inclòs Benicarló, es
beneficiaran dels Plans Provincials d'Obres i Serveis de la
Diputació. És a través d'una  modificació per l'aportació del
grup Compromís que quedaran inclosos tots els municipis de
la província, inclosos els de més de 20.000 habitants, ja que
s'inclouen en aquesta ambiciosa línia de treball del Govern
Provincial aquells municipis que compten amb pedanies o
nuclis poblacionals disseminats. D'aqueixa forma, els
municipis de 20.000 habitants no només s'inclouen en els
POYS, sinó que es beneficiaran més que en edicions
anteriors, podent optar a una obra o servei per pedania o nucli
poblacional disseminat fins a un màxim de tres. El
vicepresident provincial i portaveu del grup Popular, Vicent
Sales, ha explicat que “l'acord al que s'ha arribat entre el Partit
Popular i Compromís permetrà que en el pròxim Ple s'aproven

les noves bases dels POYS a través de les quals tots els
municipis de la província podran accedir a aquests plans
provincials d'obres i serveis.”.

D'acord al compromís amb els ajuntaments de la província,
el Govern Provincial destinarà enguany un total de 7,8 milions
d'euros d'inversió als POYS perquè siguen els propis
municipis els que decidisquen les obres que volen realitzar
amb la condició de cobrir les seues necessitats i millorar la
qualitat de vida dels ciutadans. D'aqueixa manera, la Diputació
augmenta enguany un 78% la inversió en els POYS respecte
a 2015. Es constata així la major aposta de la Diputació dels
POYS, recuperant la quantia d'aquesta iniciativa de 2012,
tenint en compte que llavors participava també el Govern
d'Espanya i que ara ho sufraga únicament la institució
provincial.

Des del Centre Integrat Públic d' FP Benicarló, s'informa
que l'alumna Laia Policarpo Ferrer ha passat a la segona fase
del Premi Promeses de la prestigiosa Escola d'Alta Cuina Le
Cordon Bleu. El vídeo amb  la recepta "Lomo de lubina al pan
de romesco con patatas de alcachofa y aire de tamarillo", que
compta entre els seus ingredients amb la carxofa de Benicarló,
ja s'ha publicat i està a l'espera de la votació popular.  

Per aconseguir el Premi, Laia haurà de rebre molt de
suport, ja que el jurat prendra la seua decisió tenint en compte
el número de vots aconseguits per cada candidat al Facebook.
La puntuació obtinguda suposarà un 15% de la valoració total,
sempre i quan les votacions del jurat de xefs situen al candidat
entre els 25 primers. 

Des del centre, s'ha iniciat una campanya per recollir vots.
Si hi voleu col·laborar, podeu accedir al vídeo i a la votació a
través de l’enllaç: 

https://premium.easypromosapp.com/voteme/40189/622201437

Recordem que Laia,  alumna de grau mitjà de Cuina i
gastronomia,  forma part del 50 alumnes de cuina de tota
Espanya que han estat seleccionats per participar en el
concurs i és una dels vuit seleccionats de la Comunitat
Valenciana, a més de ser l'única representant de Castelló. 

Aprovats els Plans Provincials d’Obres i Servesis de la Diputació Una alumna del CIFP passa a la segona fase de la prestigiosa
Escola de cuina Le Cordon Blue

text i fotos Redacci 



pàgina 6    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 15

LOCAL ESPORTS

Magnifica victòria l'aconseguida pel juvenil davant el Mistic
l'Alcora per 4-2, després d'un partit molt competitiu, amb major
domini dels benicarlandos, que no se'n van anar al descans
amb major renda, sols amb un gol, per les magnífiques
intervencions del porter visitant. En la segona meitat es va
encertar més, però insistim, el marcador va quedar curt per al
joc desplegat pels juvenils benicarlandos.

Per la seua banda els cadets es van desplaçar a la capital
de la província per a jugar contra el Moreres, als quals van
vèncer per 5-2, però insuficient per a poder jugar la fase per al
títol de lliga. Davant el mateix equip l'infantil va acabar perdent
per 4-1, en un partit de pur tràmit, que els va servir com a
entrenament per a la segona fase de la temporada.

Finalment els majors van ser derrotats en la pista del Serra
FS per 9-4 i en la qual es van acusar les moltes baixes que té
l'equip en l'actualitat.

El cap de setmana passat, dels equips del Club Bàsquet
Benicarló, només va patir una derrota el Cadet Masculí contra
El Pilar A de València, un dels històrics del País Valencià, en
un partit que no es va decidir fins al final. Important la victòria
del Sènior Autonòmic el dissabte a la vesprada, davant un
corretjós Sogorb, que els allunya temporalment dels llocs de
descens; mentre que el Sènior zonal segueix millorant partit a
partit. També mereix esment especial el triplet de victòries dels
equips federats femenins i l'escandalosa victòria del Júnior
masculí davant el Port de Sagunt. Esperem que la bona ratxa
de resultats es mantinga quan més temps millor. I, com a
novetat, en el descans del Benicarló-Sogorb, es va jugar un
mini-partit dels jugadors de l'escola, un moment molt divertit
que va fer les delícies de grans i xicotets.

Resultats

Sènior autonòmic 86, Sogorb 76
Nules 47, Sènior B 68
Junior femení 45, Vila-real 40
Junior masculí 118, Port Sagunt 46
Cadet masculí 67, El Pilar València 73
Onda 31, Cadet femení 72
Infantil masculí verd 52, Peníscola 47
Castelló 38, Infantil masculí blau 57
Infantil femení 102, Onda 25

En la competició del Patronat de Castelló sols es va jugar
un partit a Benicarló, jugant els dos alevins.

Dos victòries y dos derrotes balanç setmanal del FS Benicarló PromesesBenicarló posa en marxa dos projectes destinats a dones i a joves

text i foto Vicent Ferrer

text i foto Vicent Ferrer

L'Ajuntament de Benicarló durà a terme dos programes
adreçats a dones i a joves a través d'una subvenció concedi-
da a la Universitat Popular. Els programes tenen una dotació
de 9.442 euros en total i se centraran en promoure hàbits de
vida saludables de dones i en fomentar la inserció laboral dels
joves.

La Universitat Popular (UP) ha rebut una subvenció de la
Federació Espanyola d'Universitats Populars (FEUP) que per-
metrà a l'Ajuntament desenvolupar dos programes adreçats a
dos col•lectius especialment vulnerables: les dones i els joves.
La subvenció, concedida a la FEUP per part del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, atorga 7.781 euros per a un
programa d'intervenció socioeducativa destinat a promoure
hàbits de vida saludables de dones i 1.661 euros per a un pro-
grama d'ocupació i adquisició de competències destinat a pro-
moure la inserció laboral de joves.

La regidora de Serveis Socials, Marta Escudero, i la regidora
de Joventut, Susana Pérez, han fet una valoració molt positi-
va dels programes «no tan sols pel contingut en sí sinó perquè
representen una nova manera de treballar dins de
l'Ajuntament, de col•laboració i transversalitat entre diferents
àrees que esperem que tinga continuïtat en altres projectes»,
han dit les regidores. Escudero i Pérez també han agraït el tre-
ball dels tècnics i han destacat que les úniques ciutats de la
Comunitat Valenciana que han aconseguit aquesta subvenció
han estat Benicarló i València.

Pel que fa al programa per a promoure hàbits de vida saluda-
bles entre les dones, es tracta de fomentar la igualtat entre
gèneres, d'entrenar habilitats, d'oferir eines, d'eliminar barre-

res i d'oferir espais de participació que ajuden a eliminar este-
reotips. Objectius que es treballen de manera regular a través
dels programes de la Regidoria de Benestar Social i que ara
es veuran reforçats.

El projecte es concretarà en un taller d'apoderament adreçat,
per una banda, a dones que han patit violència de gènere, i
d'altra banda, a dones amb xiquets que necessiten restituir la
seua autoritat com a mares. D'altra banda, també es duran a
terme activitats de formació en alfabetització digital amb l'ob-
jectiu d'intentar que totes les dones tinguen accés a les noves
tecnologies, no només com a element d'inclusió social, sinó
també a l'hora de buscar treball. Finalment, tindrà lloc amb
motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, una jorna-
da de conscienciació lúdica, adreçada a un públic més gene-
ral, amb obra de teatre inclosa a càrrec de la companyia
Engrata.

Les inscripcions per a participar en aquest programa es poden
formalitzar al Centre Social Municipal La Farola.

Pel que fa al programa per a joves (Programa d'ocupació i
recerca d'ocupació, adquisició de valors, competències i habi-
litats per a promoure la inserció sociolaboral de joves), es trac-
ta d'un projecte adreçat a persones d'entre 16 i 30 anys que té
com a objectiu servir de suport als joves que busquen la seua
oportunitat en el món laboral. En aquest cas, s'han programat
activitats i conferències especialitzades en l'elaboració d'un
bon currículum o en cartes de presentació i entrevistes de tre-
ball. Al mateix temps, hi haurà una xarrada al voltant dels
recursos per a la cerca de treball activa (competències, estat
actual del mercat de treball, tendències, autoocupació,
enllaços d'interés, etc.). Les inscripcions es poden formalitzar
a través del CIAJ.

text i foto Aj Benicarl 

Magnifica setmana dels equips del Club Bàsquet Benicarló
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indemnització que ha de percebre l'empresa
fins a l'any 2009, data que es fa efectiva
l'autorització del subministrament mitjançant
camions a la Confraria de Pescadors. Així les
coses, la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, dicta sentència que atorga una
indemnització de danys i perjudicis en quantia
de 818.586 euros. En l'actualitat els pescadors
segueixen abastint-se de gasoil al port de
Vinaròs. 

EL QUE REPRESENTA LA DESPESA DEL
GASOIL PER ALS ARMADORS 

No és estrany que els armadors lluiten per
gestionar directament el sortidor i estalviar-se
costos. El gasoil representa el 60 % de la
facturació de les embarcacions, i en els últims
deu anys el seu preu s'ha duplicat, pel que, si
abans respostar carburant a la barca
suposava 1.800 euros, ara suposa una
despesa de 5.000 euros a la setmana de
mitjana. I és que els pescadors de Benicarló
consumeixen una mitjana aproximada de
300.000 litres al mes, amb un cost aproximat
de 200.000 euros. Al preu del carburant cal
sumar la potència de les embarcacions que, a l'haver
augmentat, també es tradueix en un increment del consum.
És per aquesta raó que de vegades, l'estalvi d'uns cèntims
per litre significa poder pagar als empleats. Si el sortidor
estableix 77 o 79 cèntims segons el dia, els camions cisterna

l'oferien a 66 cèntims, un estalvi considerable per als
professionals del mar. La confraria de pescadors va arribar a
negociar amb MIDASCON-CAMPOL S.L. per a comprar-los
la concessió, però l'empresa va reclamar el pagament d'un
aval que ascendia a 900.000 euros.

ve de la pàgina anterior

El passat diumenge 7 es va celebrar la XIV Volta als Aljups
de Benicarlo, que organitza la penya del mateix nom, amb la
col•laboració de l'Ajuntament de Benicarló i socis de la Penya
Setrill, aquests últims encarregats de donar de menjar a tots
els participants amb un bol amb la típica "olleta benicarlanda".

Dos recorreguts, un per a participants molt entrenats amb
27 quilòmetres, que va discórrer en gran part per la zona
muntanyenca del terme municipal de Benicarló, i una altra deu
quilòmetres més curta, per a persones no tan entrenades,
entre les quals es trobava l'alcaldessa, Xaro Miralles.

Els Aljubs són uns antics dipòsits d'aigua de pluja, excavats
sota terra en part, dels quals queden encara en peu quatre
(Sotà o de la pistola de 1891, Vell o del camí a Càlig que és
el més antic, Fossa del Pastor de 1845 i del Mas o del camí
Ulldecona de 1899), tots ells quan es van fer quan al segle
XIX, la majoria del terme era zona de secà. Per tots ells van
passar els participants en el recorregut llarg i tres en el
recorregut de 17 quilòmetres. Al llarg d'ells l'organització va
col•locar punts d'avituallament.

A les 08:30 van prendre l'eixida els del recorregut llarg, que
no van arribar al centenar, i una hora més tard el major grup.
Enguany la participació va baixar pel que fa a l'any anterior, i
és que els carnestoltes van fer que molts joves preferiren la
festa a la caminada. Eixida i també punt d'arribada al costat
del Pavelló Poliesportiu, on un grup es va quedar per a anar
preparant l'olleta benicarlanda" per a les 400 persones que
van participar en la popular caminada benicarlanda, entre els

quals es trobaven el regidor d'agricultura Domingo Roca o el
president del CRDO Carxofa de Benicarló, Francisco Lluch. El
millor per als participants, malgrat que el dia va començar
fred, va ser el Sol que en els últims quilòmetres obligà a llevar-
se roba d'abric dels participants.

La pròxima carrera popular a Benicarló serà la segona
edició del 10K, que el passat any es va disputar per un circuit
urbà.

Més de 400 persones participaren en XIV Volta a peu al Alajubs

text i foto VICENT FERRER
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La confraria de pescadors de Benicarló gestionarà en
breu el sortidor de gasoil del port pesquer. Així ho va
confirmar Domingo Roca, regidor de Pesca, que va anunciar
que “és qüestió de mesos”.

Ho confirmaven els representants de la Generalitat
Valenciana amb qui van mantenir una trobada el Patró Major
de la Confraria de Pescadors, Joaquín Verge i ell com
representant de l'ajuntament de Benicarló. “Els pescadors
van sol·licitar ajuda a l'alcaldessa, Xaro Miralles, per a
solucionar un problema que es remunta al 2003, i ella va fer
les gestions necessàries” va detallar Roca. Ara, “la
Generalitat Valenciana pagarà a l'empresa per a alliberar el
sortidor i donar-lo als pescadors de Benicarló”, una petició
que duen més d'una dècada reclamant. A l'empresa encara
li queden 23 anys de concessió de l'explotació. El regidor de
Pesca s'ha felicitat per la resolució favorable del conflicte i ha
recordat que el benefici dels pescadors va directament lligat
amb el preu del gasoil, donat els baixos preus que es
paguen en llotja pel peix i l'alt preu del combustible. La gestió
directa del sortidor permetrà alleujar els elevats costos que
les embarcacions suporten, augmentant el benefici dels
pescadors.

EL CONFLICTE 
En el 2003 l'administració autonòmica elabora un informe

que aconsellava deixar fora de servei una gasolinera situada
en el dic de Ponent «per no ser el lloc més indicat» i executar
altra en el dic de Llevant. Aquesta mesura va comptar amb
l'oposició dels pescadors, però les seues al·legacions van
ser rebutjades, i de fet, el nou sortidor mai, va arribar a
construir-se. A l'abril del 2007 la conselleria autoritza a
MIDASCON-CAMPOL SL, l'explotació del sortidor existent.

No obstant això, al febrer del 2009 l'Administració
autonòmica autoritza a la Confraria a subministrar-se amb
camions cisterna perquè no estaven d'acord amb el preu al
que se'ls cobrava el gasoil. En el 2002 el sortidor va vendre
5.000.000 de litres, mentre que en el 2007, l'empresa
concessionària va vendre en la seua gasolinera un total de
2.201.649 de litres. En el 2008, el consum va superar els
quatre milions de litres. No obstant això, quan comença el
subministrament mitjançant camions, les vendes
descendeixen fins a poc més de vuit-cents mil litres. En
definitiva, una quarta part del venut l'any anterior. Els
camions, per la seua banda, subministren poc més de tres
milions de litres de gasoil a les barques de pesca. 

Però en el 2010, les xifres de venda en el sortidor cauen
en picat fins als tres-cents mil litres. Els camions van servir
quasi quatre milions de litres. Arribats a aquest punt el sis de
març de 2012, la concessionària sol·licita el rescat anticipat
de la concessió i la indemnització per pèrdues hagudes, “per
lucre cessant i per valor net patrimonial de les inversions
pendents d'amortització, en quantia de 1.421.792,48 euros”,
segons resa la sentència emesa per la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana

LA SENTÈNCIA 
La petició es reitera al juny i és desestimada. L'empresa

basava la seua demanda que al fixar-se el cànon,
“s'estableixen dos components, el segon dels quals està
relacionat amb el rendiment de l'activitat”. Inicialment, es va
assenyalar que es prendria com base el consum de l'any
2002, que va ser de 5.000.000 de litres, “per la qual cosa
aquesta partida del cànon es fixa en 6.750 l/any sense
perjudici de la revisió, a l'alça o a la baixa segons els
ingressos efectius del període transcorregut”. No obstant
això, el tribunal rebaixa l'inici del còmput per a fixar la

EL CONSELL POSA FI AL CONFLICTE DEL SUBMINISTRAMENT DE
GASOIL DE LA CONFRARIA DE PESCADORS DE BENICARLÓ 

textREDACCIÓ
L'alumnat de l'IES Joan Coromines de Benicarló ha anat a

esquiar a Ordino a Andorra la setmana del 18 al 22 de gener
de 2016, acompanyats pels professors Javier Mateu i Carme
Alonso del departament d'Educació Física.

S'ha fet grup amb l'IES José Vilaplana de Vinaròs.
L'experiència ha estat molt positiva perquè a més  de fer una
gran amistat amb l'altre grup s'ha gaudit de la pràctica d'esquí.

Ha fet molt bon temps per a la pràctica de l'esquí. La neu
estava immillorable, espectacular.

Tot l'alumnat ha gaudit de la unitat d'activitats a la natura en
la pràctica de l'esquí alpí. Molt pocs alumnes eren d'iniciació i
van millorar moltíssim. La resta va gaudir molt per la quantitat

i el bon estat de la neu.
Una experiència, nova per a tots, va ser dijous a la nit que

es va fer esquí nocturn amb frontal. La lluna quasi plena ens
va acompanyar també.

Aquesta setmana serveix, a més de fer una pràctica
esportiva important a la natura, per millorar la convivència i
germanor amb altres grups.

També es va gaudir de Caldea, de la tarde de compres, del
sopar al Burguer King, de la discoteca, de la xocolatada i de la
pràctica d'esquí nocturn.

Una setmana, per a molts, inoblidable.

L'IES Joan Coromines esquia a Ordino (Andorra)

text i fotos IES Joan Coromines

La Federació de Caça Comunitat Valenciana (FCCV) podrà
destinar la carn obtinguda mitjançant aquesta activitat a fins
socials mitjançant accions solidàries i puntuals que es
desenvoluparan a partir del pròxim 1 de setembre. El col•lectiu
ha informat, a través d'un comunicat, que el projecte que
promou la federació per a destinar la carn de caça a una fi
social ha donat un pas de «gegant» al recaptar el suport de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, àrea de la que
depèn l'habilitació d'escorxadors especials per a
l'especejament d'aquesta carn i els controls que la declaren
apta per al consum. D'aquesta manera, la iniciativa ‘Caça
Solidària’ serà desenvolupada conjuntament a partir del 1 de
setembre i consistirà en accions puntuals, prèviament
acordades, que activaran un protocol per a repartir la carn de
caça entre menjadors socials i organitzacions no
governamentals que treballen en aquest camp. 

«Per a la Federació de Caça el suport de l'administració
valenciana és vital perquè aquest projecte puga convertir-se en
una realitat, ja que era molt difícil que poguérem portar-lo a
terme en solitari per la normativa que cal complir en

l'especejament de peces i control veterinari en les donacions
entre entitats», va dir Vicente Seguí, president de la FCCV. El
projecte s'iniciarà amb accions pilot conjuntes per a, a partir de
l'experiència determinar els millors protocols de treball. La
iniciativa de donar la carn, procedent d'accions puntuals que es
realitzen per al control de població d'espècies cinegètiques o
d'alguns campionats, es va materialitzar el passat 19 de gener
quan la FCCV va iniciar els tràmits per a sol•licitar la
col·laboració de l'administració.

Caça solidària
text i foto Readacci 
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Començo demanant disculpes a tots. Als potencials lectors
d'aquesta pàgina, a l'amo de l'empresa, al papa, a la mama, al
senyor que viu amb ella i que sempre diu hala Madrit i arriba
España i molt especialment a la meua nóvia i als membres de
de comparsa els Borreguets Feliços que per culpa meua es
van passar tota la nit de dissabte passat al calabós sense
poder gaudir, uièèèèè, dels seus Carnavals. 

Perdó per no haver anat a complir amb el meu treball,
perdó per ser tan mal professional, perdó per la meua actitud
masclista i poc conciliadora. Perdó, perdó i perdó. 

Arribats a aquests dies de disbauxa en què tot s'hi val, lo
papa va decidir que faríem una reconciliació familiar en tota
regla i que tots ens n'aniríem diumenge de matí a Puçol a vore
jugar el Benicarló i dinar després una paella valenciana-
valenciana per aquelles terres de l'Horta. Quan dic tots vull dir
tots. Lo pare, la mare, lo seu querido que diu hala Madrit i
arriba España, la meua Margot i aquest humil servidor de tots
vostés. La mama no estava massa conforme perquè ja havia
comprat lo sagí per fer les pilotes de carnaval, però atés que
el seu amic o el que siga és un gorrero de campionat i li va
insistir que seria un bon moment per fer pinya, pobra es va
plegar al seus desitjos. Són els miracles de la carn. Havíem
quedat que a les deu sortiríem amb l'utilitari familiar, arribaríem
a hora del partit, guanyaríem i ens cruspiríem una paella a
Casa Clemencia al mateix cap i casal. 

Tots aquests idíl·lics plans me'ls vaig carregar jo tot solet.
Dissabte de tarde vaig portar la nóvia a Vinaròs perquè
presenciara una de les desfilades carnavaleres més
importants no diré ja de Vinaròs mateix sinó de la comarca! Va
quedar bocabadada. De vore tanta ploma, tant de lluentó i
tanta carn a l'aire. Ella, que ve d'un país en què d'estiu no
superen els deu graus i d'hivern es passen el dia a l'iglú, em
va dir: «jo esta noche querer volver aquí i bailar i enseñarlo
todo, viva el carnaval!». Jo que no, Margot, que no, que
mañana ir todos a Puçol, que yo trabajar, esta noche tu i yo
pronto a la cama i me lo ensenyas todo a mí i así madrugar i
estar todos bien. No hi va haver manera. 

Per no fer-ho tan llarg. A les dotze de la nit féiem ella i jo la
nostra entrada triomfal a la caseta de la comparsa els
Borreguets Feliços. Jo, en previsió del que poguera passar, ja
m'havia begut dos combinacions (rom i cocacola, sóc un
clàssic) i ja tenia consciència que una o altra n'havia de
passar. No és per res, però la meua Margot (els meus diners
-els del papa vull dir- em costa) crida l'atenció allà on va. És
allò que abans es deia una espectacular vedet. Quan alguns
comparsers la van vore arribar amb el seu abric de pell però
amb un escot generós van córrer de seguida a convidar-la.
Això no em va fer gens de gràcia, no cal dir-ho, però com que
també em convidaven a mi, dic, mira, tira que te vas. Encara
no sé com, al cap de ben poc ja estava ella ballant la
gosadera, com si fóra un Iceta qualsevol, damunt d'un diminut

escenari i mínimament vestida. En dècimes de segons ja tenia
els pits ballant a la manera de la italiana aquella de boysboys
(Sabrina em penso que diu el papa que li deien). En un obrir i
tancar d'ulls es va girar de cul al públic -cada vegada més
nombrós- i hom va poder apreciar com entre anca i anca no hi
havia més que un diminut filet d'aqueixos de fer botifarres. Ací
va ser tot. Un borreguet feliç no es va poder contindre i va
voler palpar allò que els seus ulls li permetien contemplar. Jo,
víctima sens dubte de la gatera que duia, em vaig llençar
damunt d'ell per tractar d'impedir-li-ho i, a partir d'ací, tot. 

El final de l'aventura va ser al calabós de no sé qui tota la
comparsa, Margot i jo. Ella, que és molt bona persona i em vol
molt, és allò que es diu un putot i va amenitzar la vetlada amb
diverses contorsions que van fer les delícies del tots els
tancats i dels vigilants. De matí -es veu que necessitaven
l'espai- ens van deixar sortir i amb una germanor i solidaritat
dignes de millor causa ens vam acomiadar tots els afectats. 

I ja era tard. Quan vam arribar a casa, tot van ser morros i
males cares. La mama arremangada fent les pilotes, el seu
amic hala Madrit mirant-me i acusant-me amb els seus ulls
perquè s'havia quedat sense paella i sense excursió i el papa,
pobre, va anar de seguida a preguntar-li a la seua futura nora
què li havia passat. 

Mentre el Benicarló saltava al camp José Claramunt de
Puçol jo estava dormint la mona. Quina vergonya de periodista
que sóc. 

Només puc ací reiterar-me en les disculpes inicials i fer
propòsit de l'esmena. Ho sento. 

Per cert, el CDB va perdre per un gol a zero que els locals
van marcar de penal i que encara no havíem perdut mai dos
partits seguits. 

Diumenge a les quatre i mitja, ens visitarà el Burriana. Uns
altres aquests que també s'han gastat els diners per intentar
pujar.. 

No anem bé
text i foto VICENT T. PERIS

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”
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Una histori-eta sobre una cortin-eta de fumPer Xavi Burriel

EL CÒMIC
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La guerra del gasoil acaba amb indemnització
milionària i sense responsables

Quan passen aquestes coses no tenim més remei
que preguntar-nos, en mans de qui hem estat al llarg
d’aquests anys? Què un mateix organisme atorgue la
concessió del sortidor del gasoil a una empresa i,
alhora, autoritze els pescadors a entrar camions
cisterna per abastir les barques no és, poc menys, que
de bojos? En quin cap podia entrar aquesta decisió,
per dir-ho d'una manera assenyada, tan
contradictòria, que va acabar amb la guerra del gasoil
del port benicarlando?

I clar, el problema és que l’empresa, ha hagut de
ser indemnitzada pel govern autonòmic perquè, era
d'esperar, va acabar denunciant l'administració

autonòmica... i aquesta va perdre el judici
corresponent. Prop d’un milió d’euros, de la butxaca
dels valencians, costarà aquesta negligència. I
aleshores, què passa? Doncs, no res, que nosaltres,
els ciutadans, amb total indefensió, ni podem, ni
tenim, les eines per denunciar als responsables
d’aquesta decisió per a portar-los davant la llei. Bé, a
no ser que ens ho agafem cadascú pel nostre compte,
fent la feina que hauria d’assumir l’administració que,
suposadament, hauria de vetllar per la transprència i
els interessos públics. 

Fent uns pocs números, a 0’60 euros, cèntim
amunt, cèntim avall, es paga el litre de gasoil aquesta
setmana. Amb un milió d'euros d'indemnització, que
s'ha de pagar a l'empresa que fins ara té la concessió,
molts litres de gasoil es podrien ficar als dipòsits de les
barques. I qui és el responsable d’esta intolerant
ficada de pota? Com sempre en este país no hi ha cap
tècnic, ni cap polític responsable, que pague de la
seua butxaca la "cagada" de signar dos ordres
contradictòries al mateix temps. Seria hora que els
nous responsables polítics començaren a demanar
responsabilitats... a qui siga. Però, sempre, fent que
es tornen els diners malbaratats.

En qualsevol cas, cal alegrar-se pel fet que,
finalment, el conflicte s’haja resolt. 
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

El cap de setmana del 06-07 de Febrer es va disputar a la
piscina municipal de Benicarló el 4t control de la temporada
amb participació de 120 nedadors. 

El CNB va participar amb un equip de 24 nedadors, dirigits
per Myriam Martínez.

L’equip local el formaren: Gemma Labèrnia, Marina
Llorach, Maria Garcia, Blanca Pérez, Gemma Rillo, Nerea
Martín, Laura Jiménez, Clàudia Barrachina, Júlia Barrachina,
Marc Vea, Carlos Fuente, Marcos Fuente, Miguel Piñana,
Albert Astor, Alberto Añó, David Curto, Sergi Saura, Raul
Carbó, Aitor Gil, Oscar García, David García, Yago Mateo,
Dídac Saura i Joan Martín.

Les actuacions més destacades dels benicarlandos foren
les de:

Júlia Barrachina, que va guanyar 3 proves: els 100
esquena, on va batre el rècord del club natació Benicarló, fent-
se la mínima nacional d’estiu amb un temps de 1.07.61 M; els
50 lliures, amb 28.53 M, on per sols 2 centèsimes no va arribar
a la nacional i els 200 esquena amb un temps de 2.29.28 M. 

Gemma Labèrnia,  que també va guanyar 3 proves: els 100
braça, amb nou rècord del club Natació Benicarló, amb un
temps de 1.15.51 M; els 200 braça amb  amb 2.49.47 M i els
50 braça amb uns boníssims 34.41 M, nou rècord del club
també.

Albert Astor es va imposar als 50 lliures amb un temps
25.09 M i als 100 estils amb un temps de 1.06.46 M.

Clàudia Barrachina va guanyar els 100 estils amb un temps
de 1.13.01 M.

Laura Jiménez va guanyar els 50 esquena amb un bon
temps de 33.66 M.

Marc Vea va ser segon als 50 lliures (25.41 M), 200 lliures

(1.59.71 M) i als 100 lliures (54.64 M), raspant la mínima
nacional, en la darrera prova.

També cal destacar que, per suma de temps de proves
individuals, amb les marques que les nedadores
benicarlandes han fet en aquest control, s’ha aconseguit la
mínima que classifica l’equip de relleus de 4x100 estils infantil
femení del club per al campionat d’Espanya d’estiu, per tercer
any consecutiu.

S’ha d’esmentar que en aquest control han tornat a
competir amb èxit il•lustres veterans del club com a test de
preparació per a la copa autonòmica de clubs que enguany
tindrà lloc al mes d’abril. 

En resum, una gran actuació global de l’equip benicarlando
davant de l’afició local.

Natació. 4t Control provincial. Mínima nacional de Júlia Barrachina
als 100 esquena i del relleu dels 4x100 estils femenins

text i fotos CNB

Carxofa 1: als responsables de l'organització de La volta a peu als aljubs. Tot va sortir com havia
de sortir. Simplement és això el que cal. Tot i que el millor reconeixement és aquell que no fa falta
perquè fer-lo bé ja de ser la seua raó, tampoc costa res fer-lo visible amb la nostra carxofa simbòlica.

Carxofa 2: si l'organització va ser bona, que n'hem de dir de l'olleta? Ja sabem que al Setrill no li
fan falta els reconeixements, la seua trajectòria a Benicarló és el seu millor aval, però, com abans,
tampoc costa res es ressaltar la feina ben feta. I és que l'olleta estava... per xuclar-se els dits.
Enhorabona!

CARXOFA i PANISSOLA
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L’ÚLTIMA

Diumenge 12 d'octubre. Namrung (2680) – Lho (3180)

Poc a pot han anat guanyant altitud i les nits són fresques.
Dins les habitacions no se superen els 10 graus.

Després del desdejuni, el mateix de sempre, l'únic que
varia d'un lloc a un altre és la quantitat i la qualitat, segueixen
caminant pel bocs però poc a poc la vegetació va canviant.
El bambú ja ha desaparegut. 

Avui toca ja veure el Manaslu. A mig matí el podran
contemplar a l'esquerra de la vall que han anat seguint ja fa
sis dies. Bhai està que no s'aguante. Avui veurà el Masasulu.

Però coses del destí a vint minuts de poder albirar la
muntanya que han de voltar per darrera pel pas de Larkya,
Badri, mirant una pomera carregada de fruita que hi havia a
la dreta, s'ha pegat un entortilló al turmell del peu dret. De de
seguida deixa la càrrega, seu a terra i es fa blanc com la
cera. Es veu que s'ha fet mal de veritat. Li fan unes fregues i
li posen una turmellera que duu Baje. Com des de fa molts
anys Baje té problemes amb el turmell esquere sempre porta
una bosseta amb les turmelleres per si de cas. 

Poc a poc va recuperant el color. A veure si pot caminar.
De totes maneres li treuen tot el pes que poden de la seua

càrrega. Coixint-coixant va avançant. 
Quan aplegaran al poble Daju li posarà la pomada

antiinflamatòria ja que ara està en la bossa de càrrega. 
A tot açò Didi i Bhai no se n'han assabentat de res de tot

aquest afer.
Bhai va el primer i quan Panxampla, el guia dels

alemanys, li ha dit que en uns vint minuts veuria el Manuslu
ha accelerat el pas i ha desaparegut. No podia esperar més! 

Didi, que va darrera, el va seguint a certa distància a bon
ritme ja que Bhai està nervioset. Ella va tirant sabent que
Bhai està pel davant però sense veure'l i darrera pensa que
la segueix la resta del grup. 

Quan han pogut veure el Manasulu i veure que no els
segueix ningú paren. En reagrupar-se pregunten el el motiu
de la tardança, llavors se'ls n'ha fet cinc cèntims de tot el que
havia passat.

L'opinió dels cinc companys és que Raaj hauria de deixar

reposar a son germà uns dies i llogar un altre traginer. Però
ells no són ningú per a dir-li al guia que és el que ha de fer i
menys tractant-se del seu germà.

Quan li posen l'antiinflamatori veuen que ho té un poc
inflat i ha hagut ruptura de lligaments i de capil·lars ja que se
li està començant a posar morat.

Una monada d'hotel el que avui empraran per a dormir. I
menjar també. Hi ha dos edificis principals, un menjador i
sala d'estar i l'altre habitacions. A més hi ha unes petites
casetes que son habitacions. S'instal·len en tres d'aquestes.  

Després de dinar pugen a la gumba, monestir, que hi ha
més amunt.

És una monestir i escola. Es veu que és hora del pati i els
petits monjos estan jugant per fora de les aules però de cop
i volta se'n vant tots cap a classe.

Tres mongets, que tenen uns quinze  anys, i que en
semblen molts menys, els expliquen que fan i com viuen.
Pobrets, de merda no ens en cap més. Però espavilats ho
són, sobretot un. 

S'alcen a la matinada per cantar mantres, un munt d'hores
de classe, mal alimentats i d'higiene no cal parlar-ne. Visites
a la família ben poques a l'any. Hi ha qui només va un mes
en tot l'any a casa.

Els xiquets els guien on tenen una vista espectacular del
Manaslu a la posta de sol que s'amaga just un poc a
l'esquerra d'aquest gegant de més de vuit mil metres.

Trek del Manaslu 13: no va poder ser
text i foto TONYO FIBLA
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