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Una convivència en bones mans

Diu el regidor de Policia i Seguretat, Bueno, que no vol
que els carrers benicarlandos es convertisquen en
Hiroshima. Certament, no cal arribar a  aquest extrem com
si ací hagués caigut la primera bomba atòmica. Tampoc és
això tot i que no li falta raó atés que falles, desgraciadament,
també és sinònim de desgavell en molts aspectes. Ara bé,
feta aquesta puntualització, atòmica, és del tot cert que,
almenys ací a casa nostra, d'un temps ençà, les falles tenen
una cara negativa que ningú s'atreveix a traure a la llum per
por, massa vegades, a ser considerat un mal benicarlando.

I és que, no ens enganyem, tot i que les falles són un
atractiu social i turístic de primer ordre, a més de motor
econòmic, no per això, en aquests dies, tot s'hi val i hom pot
anar pel carrer fent el cafre, llençant coets a dojo i a tota
hora, fer les necessitats a la via pública o considerar que els

carrers són la seua bossa d'escombreries particular. Doncs
no. Aquestes actituds s'haurien d'eradicar se soca-rel de
manera que els inputs negatius, als quals al·ludeix el regidor
Bueno en les seues declaracions, no foren, per desgràcia el
pa nostre de cada dia. Bé, millor dit de cada nit també.

I és que està clar que aquestes actituds poc incíviques no
es poden canviar de la nit al dia, com tampoc, òbviament, se
li pot exigir a aquest regidor que, a les seus primeres falles,
ens ho solucione. Ja ens agradaria a molts. Ara bé, marcat
el matís, a ell, com a responsable polític de la seguretat, i al
seus subordinats, com a responsables de vetllar per ella,
se'ls ha d'exigir que facen complir les normes bàsiques de
convivència ciutadana que tenim aprovades. I no per cap raó
especial, simplement perquè el càrrec, o treball que
desenvolupen, així els obliga i la ciutadania els ho demanda.

Sabem que actuar quan açò passa, i més en dates
assenyalades, pot no resultar massa popular, però és que ni
cobren ni estan per fer ostentació del càrrec, estan per
garantir mitjançant unes normes aprovades per tots que la
convivència siga això, convivència. I aquesta exigència es
traslladable a tota la resta de classe política que, massa
vegades, anteriorment, ha mirat cap un altre lloc.

Tenen des d'ací, en aquesta primera embranzida seriosa,
tota la nostra solidaritat i suport. Ara bé, mirar com s'ha fet
abans, cap un altre lloc, tindrà la nostra crítica més
contundent. Esperem estar en bones mans.
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

El cap de setmana del 5-6 de Març, a la piscina de 25 m
de La Nucia va tindre lloc el campionat infantil d’hivern de
la Comunitat Valenciana. El club Natació Benicarló, a les
ordres de l’entrenadora Myriam Martínez,  va presentar un
equip de 6 nedadors: Sergi Saura, Raul Carbó, Maria
García, Gemma Labèrnia, Júlia Barrachina i Laura
Jiménez.

Individualment estigueren especialment brillants: ues
personals generalitzades.

L’actuació global de l’equip va ser molt bona, aconseguint
els 6 components millores de marques personals
generalitzades.

Individualment, va estar especialment brillant Gemma
Labèrnia, que es va proclamar doble campiona autonòmica
als 100 I 200 braça i que, a més, a més, va aconseguir una
mínima nacional als 50 lliures on va ser la 5ª classificada.

Júlia Barrachina, per la seua part, va ser subcampiona
autonòmica als 100 esquena i va ser 5ª classificada als 100
lliures.

L’equip femení dels 4x100 estils (Júlia Barrachina, Gemma
Labèrnia, Maria García, Laura Jiménez), en una fabulosa
carrera, va aconseguir una valuosíssima medalla de plata, a
menys d’un segon de poder guanyar l’or.

En resum, un gran campionat dels nostres nedadors que
demostraren que s’ha de tindre molt present a l’equip
benicarlando en la natació valenciana.

5ª JORNADA LLIGA PROMESES A BENICARLÓ.
Dissabte 5 de Març, a la piscina municipal de Benicarló, es

va disputar la 5ª jornada de la lliga provincial de promeses (en
aquesta oportunitat de categoria benjamí exclusivament). 

El Club Natació Benicarló, va presentar un equip de 11
nedadors, dirigit per Lucia Vicente: Blai Marzà, Joan Verge,
Guillem Tomàs, Alejandro Rodríguez,  Diego Pérez, Noemí
Verge, Maria Verge, Joana Bel, Ainhoa Baró, Henar Àvila i
Alejandra Oroian. L’equip, que tenia moltes baixes per
coincidir la competició amb l’inici de les festes de falles, va
competir amb l’entusiasme habitual dels nedadors de la
categoria més menuda.

Campionat Autonòmic Infantil d’Hivern
GRAN  RESULTAT DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ: 2 MEDALLES D’OR I 2 DE PLATA

text i fotos CNB

Carxofa: a la falla l'Embut per la seua ironia i gràcia, i també perquè no dir-lo, una mica de mala
llet, en el bon sentit de la paraula, de la representació que van fer del robatori del nostre campanar a
mans del bisbat, en la passada cavalcada del ninot. Enhorabona!

Panissola: als porcs que creuen que els carrerons són les seues latrines públiques. Ja n'hi ha prou
d'aquesta porqueria consentida per tots els governs municipals. Que fiquen, si és necessari, pixador
públics per tot arreu i, aleshores, ningú tindrà excusa i podran rescabalar les arques municipals amb
bona cosa de multes a qui enganxen pixant, i mai millor dit, fora del test. 

CARXOFA i PANISSOLA
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No hi ha millor època de l’any per a mi que aquesta. Sense
cap mena de dubte. Sense discussió. És un goig enorme
arribar al poble amb lo tren i baixar a peu fins a casa, gaudint
de l’únic i irrepetible ambient faller que es respira a partir del
dissabte del ninot. M’omple de vida constatar com els nostres
carrers són tallats a la circulació pels fallers, amos i senyors
del nostre poble. El primer orgasme l’experimento en veure
com tot s’omple de carpes de color blanc al bell mig dels
carrers. Les carpes blanques em posen molt, m’exciten. Les
observo detingudament, amb detall. Miro com any rere any
són perforats els nostres carrers per aquells enormes tacs que
fan que queden fixades al terra. Forats i més forats que
després queden a la nostra via pública com a testimonis
d’aquesta gran festa. Imagino els dinars, sopars i balls dels
quals seran protagonistes aquests grans ingenis de la
tecnologia. Imagino les cançons que sonaran dins, les
quantitats de menjar que es serviran, els diners que ingressarà
la falla, les ingents quantitats de begudes espirituoses que es
serviran per a gaudi i diversió del personal. Ooooh!! Vaig a
voltar-los tots sense deixar-me’n cap. Com m’agraden
aquestes carpes! Enormes tendes de felicitat i il·lusió per a tot
el món. M’agrada olorar-les, tocar-les, sentir-les, palpar-les,
fregar el meu cos per la seua superfície, ensumar la seua
essència festera i fallera tot arribant a un nou orgasme. Què hi
ha millor al món que una carpa que barra el pas de la
circulació? Quin immens poder tenen les carpes! Poden
aturar, col·lapsar i bloquejar el trànsit de tot un poble al llarg
del temps sense que ningú no es queixe i sense que les
autoritzats siguen capaces de frenar la seua immensa força. Ai
les carpes! Grans objectes dotats d’un poder immens que ve
directament d’una força encara més gran: les falles.

És un gran goig anar pel carrer i observar com els
repartidors, gent que està treballant per tal de guanyar-se un
jornal, fan voltes i més voltes pel poble per tal d’arribar allà on
la seua feina els fa anar. Carrers i més carrers tallats al trànsit.
Vies importants i encreuaments crítics que per uns dies tenen
prohibit el seu ús perquè hi ha una carpa, o dues, o tres.
Tothom hauria de saber que des del dia del ninot fins al 20 de
març no s’ha repartir res, no s’ha de circular i, sobretot, s’ha
de respectar el poder de les carpes. Ací ve el proper orgasme,
tot veient la cara que posen els repartidors quan es troben que

el camí habitual per tal d’accedir als seus client es troba barrat
per una carpa, sempre precedida per les sofertes tanques, que
són l’avantguarda de la carpa. Per això també vull retre un
emotiu homenatge a les sofertes tanques, autèntics
guardaespatlles de les carpes, que fan que el tram de carrer
que va des de l’encreuament a l’envelat –de vegades prou
llarg- siga utilitzat pels xiquets de la falla com a camp de tir de
coets i altres artefactes pirotècnics. Tanques i carpes, un
tàndem invencible. 

Els envelats també em recorden que ja estem en falles, que
tots i cadascun dels benicarlandos estem contents perquè
anem a gaudir d’aquesta festa tan nostra i que tant ens
representa. Perquè tothom sap que els benicarlandos som
generosos i  despresos, que no escatimem un duro per a la
falla i que ens agrada gaudir quan es crema allò que tants de
diners ens ha costat. Ens agrada vore com l’esforç de tot un
any de treball, de loteries, de rifes, de sopars amb recàrrec per
a la falla, d’anar a casa del socis a cobrar les quotes, de
gratar-nos la butxaca perquè no arribem, de negociar lo preu
amb l’artista faller, de passar hores i hores a la barra del nostre
casal, de cuinar per a la falla... Tot aquest esforç per a després
pegar-li foc i cremar-lo tot. Això és l’esperit benicarlando:
llançar al foc l’esforç de tot un any de treball. Ufff. I ací és on
arriba l’orgasme final, contemplant com es crema la falla, vore
plorar la fallera major, la fallera menor i el president de la falla
mentre les juganeres flames devoren la dura feina de tot un
any en uns poc minuts. Oooooooh!!!

No hi ha dubte que hi ha més orgasmes al llarg del dies
fallers, però aquests me’ls guardo per a mi... i per algú que
potser estiga recolzat a alguna barra gaudint de la bellesa de
la meua Margot. Per cert, si algú sap alguna cosa d’ella, que
m’ho faça saber. Dissabte passat, després de la cavalcada del
ninot va desaparèixer i encara no en sé res d’ella. Sé que està
bé perquè em va enviar un SMS que deia “tu no preocupa, yo
bein, bulsilho leinu, paisanos tuios generosos”.

Per cert, el Benicarló va perdre al camp del segon
classificat. Com sempre, massa premi per al que es va veure
al camp. Però què hem de fer? A vore si ens espavilem i
guanyen un parell de partits.

Primera final que s’ha de guanyar sense cap fissura és
aquest dissabte a partir de les tres i mitja de la tarde contra el
San Pedro. Hem de trencar la ratxa de derrotes.

Multiorgàsmic
text VICENT T. PERIS 

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners  mail: veubenicarlo@gmail.com

El còmic ClimàticPer Xavi Burriel

EL CÒMIC
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EL TEMA ESPORTS

El regidor de Policia i Seguretat de Benicarló, Ximo
Bueno, ho té clar encara que sap que és difícil: vol evitar que
els carrers de Benicarló “es convertisquen en Hiroshima”
durant aquestes Falles. L'edil va recordar que “la majoria
d'inputs negatius” que generen les festes deriven del soroll i
la brutícia que es genera en els carrers de la ciutat. És per
això que ha fet una crida al civisme, al compliment de l'horari
de llançament de petards i a evitar pixar a la via pública. Pel
que fa a la pólvora, va especificar que en el ban de
l'alcaldessa es marca que “està limitat als actes festius
organitzats per les comissions falleres i Junta Local Fallera”.
Fora d'aqueix horari “els cossos de seguretat tenen potestat
per a multar”. Bueno va recordar, a més, que cada any, el
consistori es veu obligat a destinar una part del pressupost a
la subsanació de danys al mobiliari urbà. Un altre dels
problemes derivats de la falta de civisme són els comes
etílics que es registren nit darrera nit. En ocasions, els
episodis són protagonitzats per menors. Només aquest
passat cap de setmana, avantsala dels festejos, se n'han
registrat dos. “Si aconseguim que no hi haja cap estarà molt
bé”, va sostenir.

CARRERS TALLATS
El dispositiu especial de Falles ha començat aquest

passat cap de setmana amb la instal·lació de casals i el tall
a la circulació d'alguns carrers. Després de diverses
reunions de treball amb els diferents cossos de seguretat i
també amb les 13 comissions falleres, el dispositiu de
seguretat per a aquestes falles ja està en marxa. A
conseqüència d’açò, s'ha hagut de canviar el sentit en

alguns carrers, per a millorar la fluïdesa del trànsit.
Concretament, els carrers de Botànic Cavanilles i Pérez Pina
seran de doble sentit i al carrer de Mossén Lajunta estarà
prohibit aparcar a les dues parts per motius de seguretat.
Sobre l'horari de tancament dels casals, es mantenen les
mateixes directrius que en els anys anteriors. En concret, els
casals obriran fins a les 5.30 hores els dies de major
afluència (11, 12, 17 i 18 de març), i fins a les 4.30 hores la
resta de dies. Els dies de les mascletades, 11, 12 i 19 de
març, l'operatiu de seguretat (i per tant, els talls de trànsit)
començaran una hora abans, a les 13 hores. Enguany, a
més, hi haurà una mascletà manual el dia 16 de març i una
altra nocturna la nit del 18 al 19 de març. 

A més, la cremà, atès que cau en dissabte, es retardarà
una hora. Així, les falles infantils començaran a cremar a les
20.00 hores i les grans a les 23.00 hores, de dos en dos i en
coordinació amb els bombers, excepte la falla guanyadora
que es cremarà en solitari i en últim lloc. Pel que fa als
aparcaments, enguany també es podrà aparcar en el nou
pàrquing de la plaça de Mossèn Tomàs i en diferents zones
habilitades (Jacinto Benavente, carrer dels Boters, carrer de
Peníscola, avinguda Corts Valencianes, avinguda de Iecla i
avinguda de Méndez Núñez). La zona blava quedarà lliure
del 13 al 19 de març, ambdós inclosos. Una de les novetats
d'enguany és el la nova ubicació de la fira d'atraccions, que
es traslladarà des de la partida Povet fins al solar que
ocupava antigament la Cooperativa. Totes aquestes
informacions, juntament amb un plànol indicatiu i amb el
programa d'actes editat en quatre llengües (valencià,
castellà, anglès i francès), s'han arreplegat en un llibret editat
per l'Ajuntament, amb la col·laboració de les regidories de
Medi ambient i Turisme, del com s'han fet més de 5.000
còpies.

Falles: entre la festa i el cau del soroll i la brutícia

textREDACCIÓ

Diumenge passat 6, el Riu Sénia Benicarló A, va jugar
contra el Reus Ploms A, en la seu del Club Escacs
Benicarló, on va ser a punt de vèncer en la trobada. El
resultat final va ser Riu Sénia Benicarló A 2,5, Reus Ploms
3,5.

La jornada va començar amb mals resultats per als locals,
ja que les tres primeres partides van acabar amb victòria dels
jugadors de l'equip de Reus. Després de dues victòries locals
l'emoció es va mantenir fins a passades quatre hores i mitja
des que va començar la trobada. En aqueix moment l'última
partida va acabar en empat ja que, amb un bon joc per
ambdues parts, cap dels dos jugadors podia vèncer. En cas
d'haver guanyat aqueix punt els benicarlandos haurien acabat
Campions atès que el desempat els era favorable.

Aquest resultat li permet al Riu Sénia Benicarló A disputar
la Final Catalana, a partir del diumenge 10 d'Abril, per a decidir
el Campió de Segona Provincial a nivell autonòmic, on
s'enfrontaran els millors equips de tota Catalunya de cada
categoria. Est és un gran honor per als pocs equips que

aconsegueixen classificar-se.
Aquesta setmana l'equip benicarlando va estar format per:

Enoc Altabás, Jorge Gutiérrez (Chapu), Vicent Villarroya,
Miguel Gea, Agustín Llorach i Ari Nogués.

Escacs: El Riu Sènia Benicarló no va acabar campió 
per tan sols mig punt en les seues partides davant el Reus Ploms

text i fotos VICENT FERRER

Les Gimnastas del Club Mabel, Maria Añó i Noa Ros, han
sigut seleccionades per la Real Federació de Gimnàstica per
a representar a Espanya en el Torneig Internacional de Lisboa
els dies 17 al 20 de març. Noa amb corda i maces i Maria amb
corda i cèrcol.

Han sigut convocades per la federació de cara al
Campionat Europeu que se celebrarà a mitjans de Juny a
Holon (Israel).

María i Noa, que a més de grans gimnastes són excel•lents
estudiants, podran entrenar diàriament en el seu Club,
únicament havent d'acudir a controls rutinaris al CAR de
Madrid, seu de la Real Federación Española de Gimnasia.

Aquesta notícia, és una gran recompensa esportiva per al
Club Mabel i les seues entrenadores Manola Belda i Blanca
López.

Dos gimnastes benicarlandes del Mabel 
a la selecció espanyola que anirà a Lisboa

text i fotos A. SAURA
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LOCAL EL TEMA

LA CAVALCADA DEL NINOT
La sàtira, la creativitat i el bon humor faller van inundar

dissabte els carrers de Benicarló gràcies a la Cavalcada del
Ninot. Les tretze comissions falleres van traure al carrer
unes disfresses inspirades en la temàtica sobre la qual
versaran els monuments que a partir d'aquesta setmana
plantaran en els carrers de Benicarló. Una de les més
atrevides, la de la Falla L’Embut, va escenificar el seu
particular robatori del campanar: policies que perseguien a
clergues, en clara al·lusió a la recent immatriculació del
campanar a favor del bisbat de Tortosa. No va faltar la figura
de l'alcaldessa, encarnada per la Fallera Major de la
Comissió. Pintors, pirates, dimonis, integraven també altres
colorits seguicis. Tot, esquitxat per l'ambient festiu que ja
inunda els carrers de la ciutat. No van faltar cuidades
coreografies que, al llarg de les últimes setmanes i en el més
absolut dels secrets, les comissions han preparat. També les
carrosses van ambientar la desfilada, que es va perllongar
durant tota la vesprada. 

La cavalcada d'enguany estrenava recorregut, canviant el
sentit de la desfilada per a fluir en la direcció del trànsit. Es
va evitar d'aquesta manera talls innecessaris, amb el que
circular per la ciutat es va fer més còmode. Així, les
comissions es van concentrar als voltants de la Plaça
Constitució per a endinsar-se en la Avinguda Joan Carles I,
girar per Crist de la Mar i encarar Pius XII, on a les portes del
mercat es va instal·lar la tribuna d'autoritats. Des d'ella les
Falleres Majors de Benicarló. Noa Pegueroles i Rosa Rillo
van gaudir de les evolucions dels fallers acompanyades de
les seues corts d'honor. 

DESPERTÀ DE LES FALLERES MAJORS
El dia del Ninot, com ja ho coneixen els benicarlandos, va

començar a les vuit del matí. A aqueixa hora, els fallers
estaven citats en la seu de Junta Local Fallera, des d'on va
arrancar la despertà organitzada en honor a les Falleres
Majors de Benicarló, Noa Pegueroles i Rosa Rillo. Elles,
juntament amb les seues corts d'honor, van ser les
protagonistes de l'acte, que va recórrer els carrers del centre
de la ciutat. Al finalitzar, i per a reposar forces, es va oferir un
gran esmorzar. Ja al migdia, eren les seccions infantils i
juvenil de la Coral Polifònica Benicarlanda les encarregades
d'animar la jornada amb les cançons que van interpretar en
el ja tradicional Concert del Ninot. I per a rematar la jornada,
els sopars i les festes es van succeir en tots els casals de
falla, una vegada finalitzada la cavalcada del Ninot.

LA BARRACA I ELS CREMATS INDULTEN ELS SEUES
NINOTS

El ninot de la Falla La Barraca en la categoria de
monuments grans i el de la comissió de Els Cremats, en la
d'Infantils, seran indultats del foc a Benicarló el pròxim 19 de
març. Diumenge es va desvetllar el veredicte del jurat de
Junta Central Fallera, que es va desplaçar des de València
per a qualificar les 13 obres grans i les 13 infantils que altres
tantes comissions falleres de la ciutat van presentar
enguany. A les portes del Mucbe, centre expositiu on es
mostren a la ciutadania, es desvetllaven les travesses que
aquests dies han circulat per la ciutat. Els fallers van
aguantar la respiració mentre es llegia el veredicte. El primer
que es va desvetllar va ser el premi infantil. La comissió de
Els Cremats, ja veterana en premis, es va alçar amb el
guardó gràcies al treball presentat per l'artista benicarlando

ve de la pàgina anterior

La Banda de l'Associació
Musical "Ciutat de Benicarló" va
oferir el passat diumenge 6 de
març a l'Auditori Municipal
"Pedro Mercader" de Benicarló el
que ja va sent per aquestes
primeres dates de l'any, el
tradicional Concert de Solistes.
Un concert que ha esdevingut
novedós en el repertori on els
participants han envoltat al
públic assintent d'una màgica i
meravellosa vesprada musical.

Sota la batuta de Pablo Anglés i
acompanyats per tota la resta de la
formació, els músics solistes han
anat oferint unes magnífiques
interpretacions de les diferents obres amb formes i estils
distints, mostrant amb gran destresa el seu saber fer música
amb els seus respectius instruments.

Per ordre d'actuació han estat a l'escenari Belén Serrat
(flauta), Germán Fernández (trompeta), Ignacio Falcó (fagot),

Virginia Octavio (saxo), David Altaba (tuba), Víctor Guzmán
(marimba) i un grup de rock que ha donat el punt i final al
concert i que ha estat format per a l'ocasió per Erik Grau
(guitarra elèctrica), Héctor Roca (bateria), Juanvi Lladosa
(teclat), David Maura (baix elèctric) i Josh Villanueva (veu).

CONCERT DE SOLISTES A BENICARLÓ
text AMCB 

fotos VICENT FERRER i PEPEPINTAT
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El conseller d'Educació,
Investigació, Cultura i
Esport, Vicent Marzà,
acompanyat pel director
general d'Esport, Josep
Miquel Moya, va assistit a
una jornada d'introducció
a la pilota valenciana al
CEIP Marqués de
Benicarló, dins el
programa de la conselleria
"Pilota a l'Escola". 

Aquestes sessions
compten amb l'assistència
de tècnics de la federació i jugadors professionals que acosten
als més menuts el joc de pilota i les seues diferents modalitats.
A la sessió han assistit els jugadors Pedro, Fageca, Víctor
Serrano, Víctor Bueno, Pablo de Borriol i Javi Ruix, a més del
vicepresident de la Federació de Pilota de la Comunitat
Valenciana, Pedro López Martínez, i del vicepresident de les
comarques de Castelló, Pedro López. Després de la visita al
centre educatiu, on ha estat acompanyat per l'alcaldessa de
Benicarló, Xaro Miralles, el regidor d'Educació, Ximo Bueno, i
el regidor d'Esports, Carlos Flos, Marzà ha firmat en el Llibre
d'Honor de l'Ajuntament i ha mantingut una reunió de treball
amb l'alcaldessa i membres de l'equip de govern per tractar
temes relacionats amb l'educació. En primer lloc, l'Ajuntament
ha demanat al conseller que la Generalitat assumisca la gestió
del Conservatori Mestre Feliu, que suposa una despesa
pressupostària molt important per al consistori.

També han demanat la revisió dels cicles formatius i la
introducció d'un cicle formatiu d'agricultura ecològica i un de
química i s'ha tractat la possibilitat de crear, en un futur pròxim,
una escola de capacitació agrària a Benicarló L'equip de
govern també ha reclamat la màxima celeritat en les obres de
reforma i rehabilitació dels dos centres d'educació secundària
i s'ha reivindicat l'Escola Oficial d'Idiomes, un projecte que va
quedar paralitzat l'anterior legislatura i que l'Ajuntament s'ha
proposat reprendre. A més, i aprofitant el motiu de la visita del
conseller, el regidor d'Esports, Carlos Flos, ha demanat la
construcció d'un trinquet per a la pràctica de la pilota. Marzà
s'ha compromés a estudiar tots els temes i s'ha mostrat molt
receptiu amb totes les reivindicacions. A partir d'ara,
l'Ajuntament haurà de mantenir reunions amb els diferents
directors generals per a continuar avançant en les gestions. 

Vicent Marzà ha declarat que "estem especialment
contents de fer l'obertura del programa "Pilota a l'Escola"
perquè és un programa que aglutina tots els pilars de la nostra
conselleria: educació, esport i també cultura, ja que la pilota és
un dels fets culturals més importants del nostre poble". Marzà

ha afegit que "en aquest programa treballarem no només la
tècnica de la pilota, sinó també els valors que estan associats
a aquest esport, com són l'esforç, la cooperació i de camí
també estem treballant i vertebrant el nostre territori. Sabem
que els valencians som diversos com ho és de diversa la pilota
i per això volíem començar hui a Benicarló, al nord del nostre
país, per tal de posar en valor també les diferents modalitats
de pilota". 

Dins l'objectiu de destacar la pilota com un tret identitari i de
vertebració, de nord a sud, el programa "Pilota a l'Escola" s'ha
fixat com a objectiu la recuperació i la divulgació de
determinades modalitats, com ara la de "frontó a frares",
pròpia de poblacions com ara Benicarló i, en general, de les
comarques més septentrionals del territori valencià. En aquest
sentit, Vicent Marzà ha recordat que "aquesta modalitat s'ha
anat perdent i que nosaltres volem recuperar, no només per al
joc sinó també perquè tot el món conega que els valencians i
les valencianes tenim aquesta gran riquesa cultural". Enguany
s'han adherit a aquest programa de foment de l'esport
valencià 321 centres educatius, dels quals 49 pertanyen a la
província de Castelló, 166 a la de València i 106 més a la
d'Alacant. Aquesta xifra suposa un increment del 23%
respecte a l'any anterior en què van participar 260 centres.
L'objectiu del programa, que compta amb un pressupost de
100.000 euros, és introduir la pilota a l'escola, despertar
l'interés de l'alumnat i també tindre un seguiment adequat que
permeta que aquells que estiguen interessats puguen després
participar en les activitats dels diferents clubs d'arreu del
territori. 

Tant els docents com els tècnics i jugadors designats per
Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana han participat
en sessions prèvies on se'ls ha proporcionat formació i
material didàctic adequats. La segona part del programa
consisteix a realitzar sessions formatives als centres
educatius, com aquesta de Benicarló, perquè, posteriorment,
l'alumnat puga participar en un campionat interescolar.

BENICARLÓ LI FICA DEURES AL CONSELLER MARZÀ

text NATÀLIA SANZ

foto fedpival.es
Fernado Foix. El perfecte
equilibri i el delicat acabat de la
peça la converteixen quasi en
una peça de museu. En el cas
del ninot premiat de La
Barraca, és obra de l'artista
Loren Fandos i ve a premiar
l'esforç d'aquesta veterana
comissió, que enguany celebra
el seu 35 aniversari. 

A continuació, la comitiva
oficial es traslladava a l'Auditori
Pedro Mercader, on es
repartien les màximes
recompenses falleres. Era el
colofó a un intens cap de
setmana que ha obert de bat a
bat la ciutat a la celebració de
la festa fallera. Des del mateix
divendres, diverses
comissions van començar a
plantar les carpes que ja tallen diferents carrers. 

BORINOT EL QUE NO BOTE
L'Ajuntament de Benicarló ha volgut incorporar-se

activament a la campanya que ha posat en marxa el
col·lectiu Lambda de lesbianes, gais, transsexuals i
bisexuals, per a evitar els actes homòfobs de les festes
populars. Així, a través de la Regidoria de Joventut, amb el
suport de la Regidoria de Benestar Social, es promourà la
campanya a nivell de Benicarló, per tal de substituir el cant
festiu «maricón el que no bote» per la versió més

respectuosa «borinot el que no bote», amb l'objectiu
d'aconseguir la plena normalització de l'homosexualitat, la
transsexualitat i la bisexualitat, en tots els àmbits de la
societat, incloses les festes més populars.

La campanya ha tingut un èxit important en les xarxes
socials a nivell de tota la Comunitat Valenciana i inclou
també una invitació a totes les agrupacions musicals i
comissions falleres, perquè facen ús de la nova versió.
Segons els organitzadors de la campanya, es tracta de
d'implicar els diferents sectors socials en la lluita per
promoure el respecte cap a la diversitat sexual.

ve de la pàgina anterior
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El passat dissabte 5 de
marc, i coincidint amb la
Cavalcada, les seccions
infantils i juvenils de la Coral
Polifònica Benicarlanda van
oferir el Concert del Ninot. 

Un concert que va
començar sent un assaig obert
als pares s’ha convertit en una
cita obligada que enguany s’ha
traslladat a l’Auditori Pedro
Mercader pel gran nombre de públic que s’hi esperava. Maria
Foix, Raquel Maura i Clara Ferrer, directores de les corals
Bovalar, Petiquillo i Kylix van preparar un repertori divertit i de
qualitat que va deixar entusiasmats tots els assistents i que va
estar acompanyat per Juanvi Lladosa al piano i Juan Bañales
a la percussió. Però la sorpresa se la van emportar els xiquets

de la Coral Petiquillo i tot el públic assistent quan, un cop
acabat el repertori del programa, van sortir a l’escenari els
pares i mares per a interpretar una adaptació de “Som la
Petiquillo” i “Cien gaviotas”, demostrant així que ells també
saben cantar. Un magnífic punt i final a un concert que ja és
un acte tradicional del dia de la Cavalcada fallera del Ninot. 

CONCERT DEL NINOT DE LES CORALS INFANTILS

text i fotos CPB

La Guàrdia Civil ha detingut a sis persones,
veïns de Benicarló, Vinaròs i Càlig, com suposats
autors de quatre delictes de robatori amb força a
l’interior d'habitatges, un delicte de receptació i
un delicte contra la salut pública. L'actuació es va
iniciar al desembre del passat any arran de
diverses denúncies presentades en la Caserna
de la Guàrdia Civil de Benicarló, on s'informava
que autors desconeguts havien robat en
habitatges destinats a segones residències
situades en les localitats de Benicarló i Càlig. En
les mateixes havien sostret tot tipus d'efectes i
estris domèstics. Per dit motiu els agents van
iniciar la denominada operació “Armut”, donant
com resultat la identificació, localització i detenció
de sis barons, com suposats autors de quatre
delictes de robatori amb força en habitatges, un
delicte de receptació i altre delicte contra la salut
pública, degut al fet que en un dels registres
domiciliaris realitzats es va localitzar un
hivernacle de plantació de marihuana tipus
“indoor” totalment equipat per a la seua
immediata engegada. S'ha assolit recuperar els
efectes i estris domèstics valorats en uns 18.000
euros. Els detinguts en unió de les diligències
instruïdes van passar a la disposició del Jutjat
d'Instrucció número 1 de Vinaròs. 

MOBBING
Un jutjat social de Castelló ha declarat ferm la sentència

que va condemnar una treballadora de Benicarló, de 45 anys,
a pagar una indemnització de 10.000 euros a la seua
companya de treball, de 33, amb la finalitat de reparar-li els
danys morals patits en el seu lloc laboral. El tribunal ha estimat
provat, segons resa la sentència al contingut de la qual ha
tingut accés aquest mitjà, l'existència d'assetjament laboral,
també conegut com mobbing, patit per la demandant. Pel que
sembla, la víctima va estar sotmesa a aquesta situació de
menyspreu de forma sistematitzada durant més d'un any en

una farmàcia situada a Benicarló. L'afectada ha pogut
acreditar que, en nombroses ocasions, la seua companya
d'ocupació, que tenia un càrrec per sota del seu i feia les
vegades del seu auxiliar, verbalitzà comentaris denigrants i
humiliants cap a la seua persona i la seua professionalitat.
Aquesta actitud va generar un ambient hostil de treball i
intimidatori en la farmàcia en la qual ambdues compartien
horari.  L'afectada i els seues familiars s'han mostrat “satisfets”
amb la sentència, la fermesa de la qual ja s'ha fet efectiva,
després de desestimar-se el recurs presentat per la defensa.
Pel que sembla, la condemnada ja ha fet efectiu la totalitat del
pagament.

SIS DETINGUTS A LA OPERACIÓ “ARMUT” I UN CAS DE MOBBING

text i fotos NAT LIA SANZ



LOCAL

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 13pàgina 8    la veu de Benicarló 

LOCAL

Divendres de febrer. Tarde ventolada i fresca. Local del
Setrill amb caliu. Xerrada sobre el voluntariat, a càrrec de
Agustin Castell Maura, llicenciat en Ciències
Catequètiques, professor de Religió i Teologia a l’Institut
“Ramon Cid”, a la UNED i l'extensió de la Universitat
Rovira i Virgili a Tortosa, director de Càritas Diocesana de
Tortosa i ... voluntari.

Els seus coneixements i el viure intensament el voluntariat
en primera persona van fer que la xerrada prenguera una
atmosfera de col·laboració, sensibilitat, emoció, proximitat,
participació i bonhomia. Fabulosa sessió de la que tothom va
sortir una mica més sensibilitzat i amb ganes. Moltes gràcies
i enhorabona Agustin.

La presentació va anar a càrrec del seu amic Alfonso Arnau
qui, en finalitzar l’acte, li va lliurar el “nostre” setrill en senyal
d’agraïment.

Penya Setrill: Xerrada sobre el voluntariat

text PENYA SETRILL

En la província de Castelló s'està creant ocupació,
encara que a un ritme molt més pausat del que s'ha
destruït en els últims anys. 

La província acumula tres anys consecutius d'increments
pel que fa al nombre de treballadors afiliats a la Seguretat
Social, encara que la suma dels mateixos tan sols serveix per
a aplacar els efectes de la crisi en l'últim any de descens. En
la província de Castelló s'han generat 14.225 llocs de treball
des de febrer de 2013 al mateix mes de 2016, última dada
publicat pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. En
concret, en l'últim any s'han generat 6.350 nous llocs de
treball, que se sumen als 7.023 nous afiliats a la Seguretat
Social registrats en l'any precedent, i als 852 noves
ocupacions creats des de febrer de 2013 a febrer de 2014,
segons mostra l'evolució de les estadístiques d'afiliació a la
Seguretat Social que publica el Ministeri. En total, 14.225
treballadors nous afiliats a la Seguretat Social. Una xifra que
pràcticament iguala a les ocupacions destruïdes en l'any
precedent a l'inici de la senda alcista pel que a l’afiliació es
refereix. Així les coses, des de febrer de 2012 a febrer de
2013, l'afiliació es va desplomar en 12.083 treballadors en les
comarques castellonenques, el que va suposar un descens
percentual en taxa interanual del 5,80%. 

El ritme quant a creació d'ocupació es refereix, que es
tradueix mes a mes en les estadístiques d'afiliació a la
Seguretat Social, és menor, amb un màxim del 3%. En
aquests moments, en la província de Castelló hi ha una

mitjana de 210.478 treballadors afiliats a la Seguretat Social,
segons l'última dada publicat pel ministeri corresponent al mes
de febrer. Cal remuntar-se a 2011 per a trobar una dada millor
en afiliació en la província de Castelló en un mes de febrer,
amb 212.671 treballadors afiliats. Amb tot, la dada d'afiliació és
sensiblement inferior al registrat en els primers compassos de
la crisi. Així al febrer de 2008 havia un total de 261.950
treballadors afiliats a la Seguretat Social en la província de
Castelló, quan la xifra ja s'havia reduït en quasi mig miler de
persones respecte a l'any anterior. A partir d'ací, l'evolució va
ser dramàtica. El període comprès entre febrer de 2008 a 2009
va ser el més vulnerable per al mercat laboral, amb la
destrucció de més de 32.000 llocs de treball. Des de llavors,
amb caigudes anuals en afiliació fins a tocar fons en 2013,
amb 196.254 afiliats. Per altra banda, i respecte a l'última dada
d'atur referida a la província de Castelló, l'atur va pujar en 572
persones al febrer i s'allunya, a poc a poc, de l'horitzó de
50.000 aturats. Castelló va acomiadar febrer amb 50.876
desocupats, una xifra que suposa una reducció del 12,51% en
taxa interanual amb 7.273 aturats menys que fa un any, però
un augment sobre gener. Construcció i indústria són els únics
sectors econòmics que van baixar al febrer, amb descensos
de l'atur de 94 i 18 persones, respectivament. No obstant això,
la resta d'activitats van sumar més desocupats. El sector
serveis va guanyar 406 aturats a pesar de la campanya de
rebaixes d'hivern, la més important per a la facturació del
comerç. També va augmentar l'atur en 162 persones a
Castelló en agricultura, amb una campanya citrícola on la
producció ha caigut més d'un 20% respecte a l'anterior.

CREIX UNA MICA L’OCUPACIÓ

text REDACCI 

Benicarló ha commemorat el Dia de la Dona amb la
lectura d'un manifest a càrrec de representants de tota la
Corporació Municipal. La jornada s'ha completat amb uns
panells participatius al Mercat i amb la representació
d'una obra de teatre a l'Auditori Pedro Mercader.

El Dia de la Dona s'ha commemorat a Benicarló en diversos
escenaris. En primer lloc, l'Ajuntament, on ha tingut lloc la
lectura del manifest que han llegit l'alcaldessa de Benicarló,
Xaro Miralles, la regidora de Benestar Social, Marta Escudero,
el portaveu del PP, Juan Antonio Mañá, i el portaveu de
Ciudadanos, Benjamín Martí. Un manifest que ha posat èmfasi
en la necessitat d'implicar les administracions locals en la lluita
per una societat més igualitària i més justa i que ha apostat
perquè l'Ajuntament assumisca una tasca educadora i
transformadora, desenvolupant campanyes específiques
adreçades a diversos col·lectius i edats i que tinguen com a
principal objectiu l'eliminació de prejudicis sexistes. Després
de la lectura del manifest, des de la taula participativa
d'Igualtat de Gènere s'ha llegit un poema reivindicatiu de
Carmelina Sánchez Cutillas. Al Mercat, durant el matí, va

tindre lloc l'acte més participatiu, amb la col·locació de panells
que els ciutadans i ciutadanes han anat omplint amb les més
diverses propostes per a aconseguir la igualtat entre homes i
dones i on s'han pogut llegir idees com «educar en igualtat des
de petits» «compartir les tasques de la casa» o «No hauria
d'haver un dia de la igualtat de la dona però hem de seguir
lluitant». Per a tancar la jornada, a l'Auditori Pedro Mercader,
la representació de l'obra «Bolso», de la companyia Engrata,
una crítica a la societat de consum dedicada especialment a
les dones.

Benicarló reivindica la igualtat de gènere en el Dia de la Dona

text REDACCI 
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OPINIÓ

Arrea, açò ens faltava, que els coloms se'ns apoderen del
poble. Anem a la deriva. Si bé aquests animalets tenen un bon
cartell en la religió catòlica perquè com hom sap representen
una de les tres persones distintes, també és cert que en
alguna ocasió hem llegit que els coloms són les rates de l'aire.
Beghs, quin fàstic. A la placeta dels Bous, a l'explanada de la
Constitució... i alego patirem una invasió colombòfila que ens
deixarà tots els carrers fets un femer, els cotxes bruts,
l'estàtua dels llauradors coberta d'excrements, els vianants
circulant amb paraigües per no aguiar-se, tots calçats amb
catiusques per no anar xafant munts i munts de fem, els més
sensibles amb caretes protectores com les de sulfatar per no
poder suportar la pudor... Si no es prenen mesures radicals,
«Los pájaros» de Hitchcoc seran una modesta comèdia
comparat amb el nostre drama. A més, com són uns animals
tan reporcs no hi ha ningú que gose agarrar-ne cap per fer
caldo. Mares si foren bons per menjar! Els restaurants locals
podrien fer uns ranxos d'aqueixos amb esferificacions i
maridatges que podrien adquirir fama mundial: colom de
Benicarló farcit de carxofa de Benicarló, plàtera a la menier de
carxofa de Benicarló amb colom de Benicarló. Però no, o
comencem a parar cepets, a posar enfilats i a autoritzar a
tothom els rifles de perdigons (o les escopetes) o, ara sí,
Benicarló serà un poble envaït. 

Durant tres setmanes he llegit amb atenció els articles de
Joan Heras sobre educació. També anem a la deriva amb
això. A tot l'estat. Tenim un professorat preparat per al
multilingüisme?, i per a treballar amb les noves tecnologies?,
i per a emprendre noves maneres de funcionar que permeten
superar l'endèmic fracàs escolar del nostre jovent?  Tenim uns

polítics capaços de posar-se d'acord a no canviar les lleis
d'educació segons bufe el vent electoral? I una societat amb
suficients valors per pensar que a l'escola només cal dedicar-
se a «l'activitat acadèmica»? De moment, sembla ser que al
Ródenas s'han llençat a la piscina i han decidit que tot ha de
canviar, que pitjor del que estem ja no podem estar. 

I les falles, si són boniques les falles? Ara diu que volen
declarar aquesta festa tan valenciaaaana, tan popular, en
patrimoni mundial de la Humanitat o en bé d'interés cultural
universal de l'OTAN o una organització o altra d'aquestes. Lo
poble ja està sent tot un caos circulatori, hi ha xiquets que van
a escola amb xapetes diverses de fallerets i falleretes o
padrines de l'estandarte o dircetament amb la brusa fallera.
Quin fart, crega'm senyora Garcia. 

Vaig comprovar amb certa decepció que no havien concedit
cap carxofa ni cap panissola. No pot ser això. Estem perdent
els trets identitaris de la casa. Trobo que no haguera passat
res si li hagueren donat la carxofa al ja exregidor José Joaquín
Pérez. És aquest un senyor que ha, atenció, aconseguit  que
totes les entitats esportives locals estiguen d'acord a afirmar
que ha estat el millor regidor d'esports dels últims decennis.
No em siguen així, que no els està bé. I ja posats, tampoc li
haguera fet cap mal una carxofa al novament nou regidor
Serrano, per donar-li una mica de moral per vore si ell és
capaç de despertar l'oposició (?) que actualment hi ha al
nostre ajuntament. 

I ja n'hi ha prou. Anit vaig acompanyar lo Santo Cristo en la
seua pujada al poble. Pobret, no podrà sentir bé les sessions
de la novena perquè estarem, estem, immersos en plenes
falles. La manta al coooooooll i'l cabasseeeet

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

text EL LECTOR

Esquerra Republicana del País Valencià va celebrar el
passat dissabte 5 el seu VIIé Congrés al Centre Cívic del
Port de Sagunt. La militància d’Esquerra va escollir Josep
Barberà i Sorlí com a nou president d’ERPV amb el 98%
dels vots. Barberà pren el relleu d’Agustí Cerdà, president
de la formació els darrers 15 anys. El setè congrés dels
republicans valencianistes va comptar com a convidats
amb les diputades al Congrés, Teresa Jordà i Ester
Capella i el senador Miquel Aubà, així com amb
representants d’Esquerra Nacionalista Valenciana i dels
Verds del País Valencià.

El president d’Esquerra Republicana del País Valencià,
Josep Barberà va explicar que “en aquesta nova etapa que
iniciem, volem seguir sumant des del valencianisme
d’esquerres. L’actual context al País Valencià ja està posant
en relleu els límits de l’autonomia i és prioritari sumar esforços
perquè els valencians recuperem tots els instruments polítics
d’un Estat. La sobirania política així com l’energètica,
l’alimentària i la fiscal són imprescindibles per a garantir la
qualitat de vida dels valencians i les valencianes”.

La militància d’Esquerra Republicana del País Valencià
també va escollir amb un 93% dels suports la nova permanent
de l’organització, que inclou també altra representant
d'Esquerra Benicarló, Laura Domingo, com a nova Secretària
d’Ensenyament i Política Lingüística. Per la seua banda, el
president local Enoc Altabás va exercir com a secretari del
Congrés.

Josep Barberà nou President d’Esquerra Republicana del País Valencià

text i fotos ERPV

El ple de l'ajuntament de Benicarló va rebre la
notificació oficial de la renúncia al seu càrrec del regidor
del Partit Popular de Benicarló, Ximo Pérez Ollo. 

L'edil, com ja es va avançar, ha al·ludit motius de salut.
Ocuparà el seu lloc José Mª Serrano, número 8 de la llista
electoral del PP en les passades eleccions municipals del
mes de maig. Pérez Ollo ha estat treballant en la política
municipal com regidor d'Esports durant dues legislatures. En

aquest sentit, el grup municipal ha volgut “agrair-li la labor
realitzada durant tot aquest temps en el qual, a més de ser un
gran company, ha estat un excel·lent regidor que ha treballat
molt dur perquè l'esport de Benicarló siga avui tot un referent
comarcal”. José María Serrano, que va ocupar el vuitè lloc de
la llista electoral del PP benicarlando en les eleccions
municipals del mes de maig, serà qui el substituïsca en el
càrrec. Serrano, que ja va ser regidor d'Hisenda i Contractació
en l'anterior legislatura, s'incorporarà, oficialment, a la
corporació municipal, en el pròxim ple ordinari d'aquest mes
de març.

EL REGIDOR DEL PP, XIMO PÉREZ OLLO, 
SERÀ SUBSTITUÏT PER JOSÉ MARÍA SERRANO
text NAT LIA SANZ
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

El soroll i la fúria
Vinga, ja tenim ací a tocar les

falles! L'avantsala del seu
començament, la cavalcada del
ninot, va fer de tret de sortida de les
que diuen que són ja (disculpeu
tanta redundància però cal ser
redundants amb un tal
esdeveniment) les festes més
tradicionals de Benicarló: les Falles.
Ho hem de dir moltes vegedes
perquè si no, no ens ho creurem...
Què diem de ca nostra... del mundo
mundial! I, segurament, com diuen
els de l'Univers Fallero, igual ens
quedem curts. Doncs això, anem
per feina i comencem pel principi...
que va ser la dita cavalcada. (((((Per
cert, i per què es diu «cavalcada» si
no hi ha cavalls? No és suficient que
alguns es comporten com
quadrúpedes per a merèixer aquest
nom! Disposem de
desfilada,mostrao rua, que per
començar són més naturals en la
nostra llengua))))))) La cosa va així:
totes les falles, amb la seu carrossa
i el seu personal disfressat
acompanyant-la van anar passant
pels carrers del centre amb la seua
música particular. I és clar, la seua
música particular va provocar el que
ja ens sabem de cada any: que
ningú sap exactament què està
sonant i qui s'ha quedata a caa a
veure el futbol no tinga més remei
que incorporar a la retransmissió
uns quants renecs de collita pròpia
en direcció a les insignes mares dels
desfilants (((((o cavalcants, o
genets?))))). I és que la música de la

primera es mescla amb la de la
segona; la de la segona amb la de la
tercera; la de la tercera amb la
quarta... i així successivament.
Resultat, un guirigall de mil parells
de dimonis i cadascú una mica per
lliure. A veure, ¿no hi hauria alguna
manera que és pogués sentir la
música d'una manera mitjanament
correcta i, així, les coreografies
serien un poc més ajustades? En fi,
només és una idea per fer-ho tot
una mica més vistós! Està clar que
ací, els de l'Univers, tindrien molt a
dir. Per cert, ¿no havien de sortir
totes les carrosses de la plaça de la
Constitució, una darrere de l'altra?
Doncs, no sabem com s'ho van fer
però algunes seguien la lletra
d'aquella cançó de Llach: «Venim
del nord, venim del sud, de terra
endins, de mar enllaaaà!» clar, ja
tenim l'embolic muntat. Els pobres
municipals no sabien per on pegar-
la mentre la gent no sabia per on
mirar. Encara sort que al final tots
van trobar el solc i va poder
continuar la desfilada.

El millor de la nit
I ja que estem arromangats amb

això de la coreografia doncs... què
voleu que us diguem? No són els
carnavals de Rio... però serveix per
passar-s'ho bé i que la gent xale una
mica. Ara bé, per damunt de tot cal

destacar la que van muntar, però
muntar de veritat, els de la Falla
l'Embut amb el seu campanar mòbil!
Simplement van estar genials! El
campanar que anava amunt i avall,
ara amb el bisbe, ara amb
l'alcaldessa, amb els policies fent de
comparsa, i mai millor dit. Val a dir
que l'originalitat de la idea va fer
petar de riure a tot el públic. Sí,
senyor, quina manera més divertida
de traure ferro a un problema ara ja
judicial. I la caracterització dels
personatges... espectacular!
Sobretot Marcelino amb el seu casc
de motorista assegut a la taula del
bar Enmi fent-se la cerveseta! Si
l'arriben a traure amb la moto, ja
s'enfonsa fins i tot la carrossa! I què
podríem dir de la caracterització de
l'alcaldessa amb perruca? I la del
bisbe? Quines carreres es pegaven
els uns i els altres arrossegant el
campanar amb els municipals al
darrere. Ho haurien acabat
d'arrodonir si hagueren incorporat
Xurrimango al sainet... La repera!
Mireu que, a nosaltres, això de la
desfilada no ens mou de casa (i més
quan fa fred), però aquesta vegada
cal llevar-se el barret davant de la
idea i de l'execució.

Municipals de pega 
Per cert, parlant dels municipals, i

l'anècdota és del tot certa, la

text LA COLLA DE TAFANERS

caracterització era tan perfecta que
la gent es pensava que eren els de
veritat. I si no us ho creieu, llegiu el
que vam sentir. Com sol ser habitual
en aquests esdeveniments, la gent
alça el colze com si s'acabara el
món i, per això, al cap d'unes hores
la sensació de la bufeta plena fa que
es tinga ganes, com no, de buidar-
la. I clar, poliklins d'eixos per fer la
pixarada, com també és habitual, no
n'hi molts o simplement, com encara
no són falles pròpiament dites, no
n'hi ha cap. Solució, canviar l'aigua
als carrerons dels voltants,
especialment on ja és una tradició
quasi tan arrelada com les mateixes
falles, al carrer de sant Blai o al de
Salines. Doncs mireu: uns quants
d'aquests que perden la força per la
titola (disculpen vostés la grolleria
però  és la veritat) i que apareixen
en rabera a fer el riu als dits carrers
van ser ser increpats per un veí
fartet de la història dient-los com
són de porcs i que ho podien fer a
casa seua i quan es disposaven a
revirar l'instrument per pixar de cara
a ponent, se'ls apareix al final del
carrer un municipal que els va tallar
en sec les intencions per segona
vegada. Casualitat? Previsió del
regidor de Policia? Doncs, no. Al
final, només va ser un miratge i una
burla cruel del destí perquè només
girar cua els pixadors va ser el
municipal el que es va traure l'arma
d'orinar i es va alleujar a la
cantonada. Era un municipal de
falla! Se li notava en l'educació i en
el civisme...

Tradicions locals
Per cert, com la fluixera de

baixos sembla ser una cosa habitual
a desfilades com la que ens ocupa,
tampoc estaria de més que, com
una altra peça del decorat de la
carrossa, ficaren enganxats uns
oportuns poliklins portàtils. Segur
que la neteja dels carrers en sortiria
beneficiada. Que per cert, ja podria
ser una mica més curosa, sobretot
perquè va brillar per la seua
absència el dia després, en els

carrers del centre del poble que van
rebre la visita de tots els que tenien
l'aixeta mal tancada. I la pudor que
van deixar els la podrien encomanar
als nostres governants. Fàstic feia!
Fa un parell d'anys, almenys,
suposem per allò de tancar la boca,
baldejaven els carrers. Ara ni això. 

Consum d'alcohol
Un tema recurrent, tot i les

mesures que, ens consta, s'hi han
introduït enguany per reduir-ne
l'impacte, és el del consum
desinhibit d'alcohol per part també
de menors. La veritat, no és una
imatge gens edificant. Després el
personal es queixarà que altres
critiquem aquestes actituds. Quina
mania d'identificar la festa amb anar
mamat contínuament... Xeic, que no
veieu que després els trobem a les
cantonades intentant... aguantar les
parets? El cartell de la ruta de la
mistela que vam comentar la
setmana passada és un altre
exemple a afegir a aquest desgavell
etílic en què han convertit alguns
aspectes de les festes locals. I açò
només és el començament...

...la resta ve ara
Clar, i ja mateix, tindrem la ruta

etílica continuada, a la qual haurem
d'afegir també els coets a orri amb
els casals amb la música a tota
castanya i amb els carrers del
centre convertits en latrines
públiques. I després sentirem els
regidors del ram, de festes i policia,
demanar que la gent es comporte.
Només els proposem un parell de
cosetes: a les nits, a partir de les 12,
si fa o no fa, vagen voltant per
darrere dels casals per comprovar,
in situ, com escolten la música els
veïns, tremolant els vidres de les
finestres, i al matí, allà a les set, que
facen una passejadeta pels
carreronets del centre, per veure,
també in situ, com els entradors de
les cases i les cantonades s'han
convertit por obra de la màgia de la
festa en zones pixumades. Si això
és el que entenen per civisme i
respecte.... nosaltres devem viure
en un altre país! En fi, que no volem
ser més pesats, però aquesta
cantarella l'escoltem cada any.
Esperem, si més no, que es
recupere el baldeo dia després, un
costum tan saludable com
benicarlando. I amb açò tanquem
aquest monogràfic d'allò que tots
sabem que hi és però no volem
veure que està.

ve de la p gina anterior
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mirar. Encara sort que al final tots
van trobar el solc i va poder
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de traure ferro a un problema ara ja
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l'arriben a traure amb la moto, ja
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els uns i els altres arrossegant el
campanar amb els municipals al
darrere. Ho haurien acabat
d'arrodonir si hagueren incorporat
Xurrimango al sainet... La repera!
Mireu que, a nosaltres, això de la
desfilada no ens mou de casa (i més
quan fa fred), però aquesta vegada
cal llevar-se el barret davant de la
idea i de l'execució.

Municipals de pega 
Per cert, parlant dels municipals, i

l'anècdota és del tot certa, la

text LA COLLA DE TAFANERS

caracterització era tan perfecta que
la gent es pensava que eren els de
veritat. I si no us ho creieu, llegiu el
que vam sentir. Com sol ser habitual
en aquests esdeveniments, la gent
alça el colze com si s'acabara el
món i, per això, al cap d'unes hores
la sensació de la bufeta plena fa que
es tinga ganes, com no, de buidar-
la. I clar, poliklins d'eixos per fer la
pixarada, com també és habitual, no
n'hi molts o simplement, com encara
no són falles pròpiament dites, no
n'hi ha cap. Solució, canviar l'aigua
als carrerons dels voltants,
especialment on ja és una tradició
quasi tan arrelada com les mateixes
falles, al carrer de sant Blai o al de
Salines. Doncs mireu: uns quants
d'aquests que perden la força per la
titola (disculpen vostés la grolleria
però  és la veritat) i que apareixen
en rabera a fer el riu als dits carrers
van ser ser increpats per un veí
fartet de la història dient-los com
són de porcs i que ho podien fer a
casa seua i quan es disposaven a
revirar l'instrument per pixar de cara
a ponent, se'ls apareix al final del
carrer un municipal que els va tallar
en sec les intencions per segona
vegada. Casualitat? Previsió del
regidor de Policia? Doncs, no. Al
final, només va ser un miratge i una
burla cruel del destí perquè només
girar cua els pixadors va ser el
municipal el que es va traure l'arma
d'orinar i es va alleujar a la
cantonada. Era un municipal de
falla! Se li notava en l'educació i en
el civisme...

Tradicions locals
Per cert, com la fluixera de
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a desfilades com la que ens ocupa,
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una altra peça del decorat de la
carrossa, ficaren enganxats uns
oportuns poliklins portàtils. Segur
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carrers del centre del poble que van
rebre la visita de tots els que tenien
l'aixeta mal tancada. I la pudor que
van deixar els la podrien encomanar
als nostres governants. Fàstic feia!
Fa un parell d'anys, almenys,
suposem per allò de tancar la boca,
baldejaven els carrers. Ara ni això. 

Consum d'alcohol
Un tema recurrent, tot i les

mesures que, ens consta, s'hi han
introduït enguany per reduir-ne
l'impacte, és el del consum
desinhibit d'alcohol per part també
de menors. La veritat, no és una
imatge gens edificant. Després el
personal es queixarà que altres
critiquem aquestes actituds. Quina
mania d'identificar la festa amb anar
mamat contínuament... Xeic, que no
veieu que després els trobem a les
cantonades intentant... aguantar les
parets? El cartell de la ruta de la
mistela que vam comentar la
setmana passada és un altre
exemple a afegir a aquest desgavell
etílic en què han convertit alguns
aspectes de les festes locals. I açò
només és el començament...
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etílica continuada, a la qual haurem
d'afegir també els coets a orri amb
els casals amb la música a tota
castanya i amb els carrers del
centre convertits en latrines
públiques. I després sentirem els
regidors del ram, de festes i policia,
demanar que la gent es comporte.
Només els proposem un parell de
cosetes: a les nits, a partir de les 12,
si fa o no fa, vagen voltant per
darrere dels casals per comprovar,
in situ, com escolten la música els
veïns, tremolant els vidres de les
finestres, i al matí, allà a les set, que
facen una passejadeta pels
carreronets del centre, per veure,
també in situ, com els entradors de
les cases i les cantonades s'han
convertit por obra de la màgia de la
festa en zones pixumades. Si això
és el que entenen per civisme i
respecte.... nosaltres devem viure
en un altre país! En fi, que no volem
ser més pesats, però aquesta
cantarella l'escoltem cada any.
Esperem, si més no, que es
recupere el baldeo dia després, un
costum tan saludable com
benicarlando. I amb açò tanquem
aquest monogràfic d'allò que tots
sabem que hi és però no volem
veure que està.

ve de la p gina anterior
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OPINIÓ

Arrea, açò ens faltava, que els coloms se'ns apoderen del
poble. Anem a la deriva. Si bé aquests animalets tenen un bon
cartell en la religió catòlica perquè com hom sap representen
una de les tres persones distintes, també és cert que en
alguna ocasió hem llegit que els coloms són les rates de l'aire.
Beghs, quin fàstic. A la placeta dels Bous, a l'explanada de la
Constitució... i alego patirem una invasió colombòfila que ens
deixarà tots els carrers fets un femer, els cotxes bruts,
l'estàtua dels llauradors coberta d'excrements, els vianants
circulant amb paraigües per no aguiar-se, tots calçats amb
catiusques per no anar xafant munts i munts de fem, els més
sensibles amb caretes protectores com les de sulfatar per no
poder suportar la pudor... Si no es prenen mesures radicals,
«Los pájaros» de Hitchcoc seran una modesta comèdia
comparat amb el nostre drama. A més, com són uns animals
tan reporcs no hi ha ningú que gose agarrar-ne cap per fer
caldo. Mares si foren bons per menjar! Els restaurants locals
podrien fer uns ranxos d'aqueixos amb esferificacions i
maridatges que podrien adquirir fama mundial: colom de
Benicarló farcit de carxofa de Benicarló, plàtera a la menier de
carxofa de Benicarló amb colom de Benicarló. Però no, o
comencem a parar cepets, a posar enfilats i a autoritzar a
tothom els rifles de perdigons (o les escopetes) o, ara sí,
Benicarló serà un poble envaït. 

Durant tres setmanes he llegit amb atenció els articles de
Joan Heras sobre educació. També anem a la deriva amb
això. A tot l'estat. Tenim un professorat preparat per al
multilingüisme?, i per a treballar amb les noves tecnologies?,
i per a emprendre noves maneres de funcionar que permeten
superar l'endèmic fracàs escolar del nostre jovent?  Tenim uns

polítics capaços de posar-se d'acord a no canviar les lleis
d'educació segons bufe el vent electoral? I una societat amb
suficients valors per pensar que a l'escola només cal dedicar-
se a «l'activitat acadèmica»? De moment, sembla ser que al
Ródenas s'han llençat a la piscina i han decidit que tot ha de
canviar, que pitjor del que estem ja no podem estar. 

I les falles, si són boniques les falles? Ara diu que volen
declarar aquesta festa tan valenciaaaana, tan popular, en
patrimoni mundial de la Humanitat o en bé d'interés cultural
universal de l'OTAN o una organització o altra d'aquestes. Lo
poble ja està sent tot un caos circulatori, hi ha xiquets que van
a escola amb xapetes diverses de fallerets i falleretes o
padrines de l'estandarte o dircetament amb la brusa fallera.
Quin fart, crega'm senyora Garcia. 

Vaig comprovar amb certa decepció que no havien concedit
cap carxofa ni cap panissola. No pot ser això. Estem perdent
els trets identitaris de la casa. Trobo que no haguera passat
res si li hagueren donat la carxofa al ja exregidor José Joaquín
Pérez. És aquest un senyor que ha, atenció, aconseguit  que
totes les entitats esportives locals estiguen d'acord a afirmar
que ha estat el millor regidor d'esports dels últims decennis.
No em siguen així, que no els està bé. I ja posats, tampoc li
haguera fet cap mal una carxofa al novament nou regidor
Serrano, per donar-li una mica de moral per vore si ell és
capaç de despertar l'oposició (?) que actualment hi ha al
nostre ajuntament. 

I ja n'hi ha prou. Anit vaig acompanyar lo Santo Cristo en la
seua pujada al poble. Pobret, no podrà sentir bé les sessions
de la novena perquè estarem, estem, immersos en plenes
falles. La manta al coooooooll i'l cabasseeeet

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

text EL LECTOR

Esquerra Republicana del País Valencià va celebrar el
passat dissabte 5 el seu VIIé Congrés al Centre Cívic del
Port de Sagunt. La militància d’Esquerra va escollir Josep
Barberà i Sorlí com a nou president d’ERPV amb el 98%
dels vots. Barberà pren el relleu d’Agustí Cerdà, president
de la formació els darrers 15 anys. El setè congrés dels
republicans valencianistes va comptar com a convidats
amb les diputades al Congrés, Teresa Jordà i Ester
Capella i el senador Miquel Aubà, així com amb
representants d’Esquerra Nacionalista Valenciana i dels
Verds del País Valencià.

El president d’Esquerra Republicana del País Valencià,
Josep Barberà va explicar que “en aquesta nova etapa que
iniciem, volem seguir sumant des del valencianisme
d’esquerres. L’actual context al País Valencià ja està posant
en relleu els límits de l’autonomia i és prioritari sumar esforços
perquè els valencians recuperem tots els instruments polítics
d’un Estat. La sobirania política així com l’energètica,
l’alimentària i la fiscal són imprescindibles per a garantir la
qualitat de vida dels valencians i les valencianes”.

La militància d’Esquerra Republicana del País Valencià
també va escollir amb un 93% dels suports la nova permanent
de l’organització, que inclou també altra representant
d'Esquerra Benicarló, Laura Domingo, com a nova Secretària
d’Ensenyament i Política Lingüística. Per la seua banda, el
president local Enoc Altabás va exercir com a secretari del
Congrés.

Josep Barberà nou President d’Esquerra Republicana del País Valencià

text i fotos ERPV

El ple de l'ajuntament de Benicarló va rebre la
notificació oficial de la renúncia al seu càrrec del regidor
del Partit Popular de Benicarló, Ximo Pérez Ollo. 

L'edil, com ja es va avançar, ha al·ludit motius de salut.
Ocuparà el seu lloc José Mª Serrano, número 8 de la llista
electoral del PP en les passades eleccions municipals del
mes de maig. Pérez Ollo ha estat treballant en la política
municipal com regidor d'Esports durant dues legislatures. En

aquest sentit, el grup municipal ha volgut “agrair-li la labor
realitzada durant tot aquest temps en el qual, a més de ser un
gran company, ha estat un excel·lent regidor que ha treballat
molt dur perquè l'esport de Benicarló siga avui tot un referent
comarcal”. José María Serrano, que va ocupar el vuitè lloc de
la llista electoral del PP benicarlando en les eleccions
municipals del mes de maig, serà qui el substituïsca en el
càrrec. Serrano, que ja va ser regidor d'Hisenda i Contractació
en l'anterior legislatura, s'incorporarà, oficialment, a la
corporació municipal, en el pròxim ple ordinari d'aquest mes
de març.

EL REGIDOR DEL PP, XIMO PÉREZ OLLO, 
SERÀ SUBSTITUÏT PER JOSÉ MARÍA SERRANO
text NAT LIA SANZ
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Divendres de febrer. Tarde ventolada i fresca. Local del
Setrill amb caliu. Xerrada sobre el voluntariat, a càrrec de
Agustin Castell Maura, llicenciat en Ciències
Catequètiques, professor de Religió i Teologia a l’Institut
“Ramon Cid”, a la UNED i l'extensió de la Universitat
Rovira i Virgili a Tortosa, director de Càritas Diocesana de
Tortosa i ... voluntari.

Els seus coneixements i el viure intensament el voluntariat
en primera persona van fer que la xerrada prenguera una
atmosfera de col·laboració, sensibilitat, emoció, proximitat,
participació i bonhomia. Fabulosa sessió de la que tothom va
sortir una mica més sensibilitzat i amb ganes. Moltes gràcies
i enhorabona Agustin.

La presentació va anar a càrrec del seu amic Alfonso Arnau
qui, en finalitzar l’acte, li va lliurar el “nostre” setrill en senyal
d’agraïment.

Penya Setrill: Xerrada sobre el voluntariat

text PENYA SETRILL

En la província de Castelló s'està creant ocupació,
encara que a un ritme molt més pausat del que s'ha
destruït en els últims anys. 

La província acumula tres anys consecutius d'increments
pel que fa al nombre de treballadors afiliats a la Seguretat
Social, encara que la suma dels mateixos tan sols serveix per
a aplacar els efectes de la crisi en l'últim any de descens. En
la província de Castelló s'han generat 14.225 llocs de treball
des de febrer de 2013 al mateix mes de 2016, última dada
publicat pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. En
concret, en l'últim any s'han generat 6.350 nous llocs de
treball, que se sumen als 7.023 nous afiliats a la Seguretat
Social registrats en l'any precedent, i als 852 noves
ocupacions creats des de febrer de 2013 a febrer de 2014,
segons mostra l'evolució de les estadístiques d'afiliació a la
Seguretat Social que publica el Ministeri. En total, 14.225
treballadors nous afiliats a la Seguretat Social. Una xifra que
pràcticament iguala a les ocupacions destruïdes en l'any
precedent a l'inici de la senda alcista pel que a l’afiliació es
refereix. Així les coses, des de febrer de 2012 a febrer de
2013, l'afiliació es va desplomar en 12.083 treballadors en les
comarques castellonenques, el que va suposar un descens
percentual en taxa interanual del 5,80%. 

El ritme quant a creació d'ocupació es refereix, que es
tradueix mes a mes en les estadístiques d'afiliació a la
Seguretat Social, és menor, amb un màxim del 3%. En
aquests moments, en la província de Castelló hi ha una

mitjana de 210.478 treballadors afiliats a la Seguretat Social,
segons l'última dada publicat pel ministeri corresponent al mes
de febrer. Cal remuntar-se a 2011 per a trobar una dada millor
en afiliació en la província de Castelló en un mes de febrer,
amb 212.671 treballadors afiliats. Amb tot, la dada d'afiliació és
sensiblement inferior al registrat en els primers compassos de
la crisi. Així al febrer de 2008 havia un total de 261.950
treballadors afiliats a la Seguretat Social en la província de
Castelló, quan la xifra ja s'havia reduït en quasi mig miler de
persones respecte a l'any anterior. A partir d'ací, l'evolució va
ser dramàtica. El període comprès entre febrer de 2008 a 2009
va ser el més vulnerable per al mercat laboral, amb la
destrucció de més de 32.000 llocs de treball. Des de llavors,
amb caigudes anuals en afiliació fins a tocar fons en 2013,
amb 196.254 afiliats. Per altra banda, i respecte a l'última dada
d'atur referida a la província de Castelló, l'atur va pujar en 572
persones al febrer i s'allunya, a poc a poc, de l'horitzó de
50.000 aturats. Castelló va acomiadar febrer amb 50.876
desocupats, una xifra que suposa una reducció del 12,51% en
taxa interanual amb 7.273 aturats menys que fa un any, però
un augment sobre gener. Construcció i indústria són els únics
sectors econòmics que van baixar al febrer, amb descensos
de l'atur de 94 i 18 persones, respectivament. No obstant això,
la resta d'activitats van sumar més desocupats. El sector
serveis va guanyar 406 aturats a pesar de la campanya de
rebaixes d'hivern, la més important per a la facturació del
comerç. També va augmentar l'atur en 162 persones a
Castelló en agricultura, amb una campanya citrícola on la
producció ha caigut més d'un 20% respecte a l'anterior.

CREIX UNA MICA L’OCUPACIÓ

text REDACCI 

Benicarló ha commemorat el Dia de la Dona amb la
lectura d'un manifest a càrrec de representants de tota la
Corporació Municipal. La jornada s'ha completat amb uns
panells participatius al Mercat i amb la representació
d'una obra de teatre a l'Auditori Pedro Mercader.

El Dia de la Dona s'ha commemorat a Benicarló en diversos
escenaris. En primer lloc, l'Ajuntament, on ha tingut lloc la
lectura del manifest que han llegit l'alcaldessa de Benicarló,
Xaro Miralles, la regidora de Benestar Social, Marta Escudero,
el portaveu del PP, Juan Antonio Mañá, i el portaveu de
Ciudadanos, Benjamín Martí. Un manifest que ha posat èmfasi
en la necessitat d'implicar les administracions locals en la lluita
per una societat més igualitària i més justa i que ha apostat
perquè l'Ajuntament assumisca una tasca educadora i
transformadora, desenvolupant campanyes específiques
adreçades a diversos col·lectius i edats i que tinguen com a
principal objectiu l'eliminació de prejudicis sexistes. Després
de la lectura del manifest, des de la taula participativa
d'Igualtat de Gènere s'ha llegit un poema reivindicatiu de
Carmelina Sánchez Cutillas. Al Mercat, durant el matí, va

tindre lloc l'acte més participatiu, amb la col·locació de panells
que els ciutadans i ciutadanes han anat omplint amb les més
diverses propostes per a aconseguir la igualtat entre homes i
dones i on s'han pogut llegir idees com «educar en igualtat des
de petits» «compartir les tasques de la casa» o «No hauria
d'haver un dia de la igualtat de la dona però hem de seguir
lluitant». Per a tancar la jornada, a l'Auditori Pedro Mercader,
la representació de l'obra «Bolso», de la companyia Engrata,
una crítica a la societat de consum dedicada especialment a
les dones.

Benicarló reivindica la igualtat de gènere en el Dia de la Dona

text REDACCI 
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El passat dissabte 5 de
marc, i coincidint amb la
Cavalcada, les seccions
infantils i juvenils de la Coral
Polifònica Benicarlanda van
oferir el Concert del Ninot. 

Un concert que va
començar sent un assaig obert
als pares s’ha convertit en una
cita obligada que enguany s’ha
traslladat a l’Auditori Pedro
Mercader pel gran nombre de públic que s’hi esperava. Maria
Foix, Raquel Maura i Clara Ferrer, directores de les corals
Bovalar, Petiquillo i Kylix van preparar un repertori divertit i de
qualitat que va deixar entusiasmats tots els assistents i que va
estar acompanyat per Juanvi Lladosa al piano i Juan Bañales
a la percussió. Però la sorpresa se la van emportar els xiquets

de la Coral Petiquillo i tot el públic assistent quan, un cop
acabat el repertori del programa, van sortir a l’escenari els
pares i mares per a interpretar una adaptació de “Som la
Petiquillo” i “Cien gaviotas”, demostrant així que ells també
saben cantar. Un magnífic punt i final a un concert que ja és
un acte tradicional del dia de la Cavalcada fallera del Ninot. 

CONCERT DEL NINOT DE LES CORALS INFANTILS

text i fotos CPB

La Guàrdia Civil ha detingut a sis persones,
veïns de Benicarló, Vinaròs i Càlig, com suposats
autors de quatre delictes de robatori amb força a
l’interior d'habitatges, un delicte de receptació i
un delicte contra la salut pública. L'actuació es va
iniciar al desembre del passat any arran de
diverses denúncies presentades en la Caserna
de la Guàrdia Civil de Benicarló, on s'informava
que autors desconeguts havien robat en
habitatges destinats a segones residències
situades en les localitats de Benicarló i Càlig. En
les mateixes havien sostret tot tipus d'efectes i
estris domèstics. Per dit motiu els agents van
iniciar la denominada operació “Armut”, donant
com resultat la identificació, localització i detenció
de sis barons, com suposats autors de quatre
delictes de robatori amb força en habitatges, un
delicte de receptació i altre delicte contra la salut
pública, degut al fet que en un dels registres
domiciliaris realitzats es va localitzar un
hivernacle de plantació de marihuana tipus
“indoor” totalment equipat per a la seua
immediata engegada. S'ha assolit recuperar els
efectes i estris domèstics valorats en uns 18.000
euros. Els detinguts en unió de les diligències
instruïdes van passar a la disposició del Jutjat
d'Instrucció número 1 de Vinaròs. 

MOBBING
Un jutjat social de Castelló ha declarat ferm la sentència

que va condemnar una treballadora de Benicarló, de 45 anys,
a pagar una indemnització de 10.000 euros a la seua
companya de treball, de 33, amb la finalitat de reparar-li els
danys morals patits en el seu lloc laboral. El tribunal ha estimat
provat, segons resa la sentència al contingut de la qual ha
tingut accés aquest mitjà, l'existència d'assetjament laboral,
també conegut com mobbing, patit per la demandant. Pel que
sembla, la víctima va estar sotmesa a aquesta situació de
menyspreu de forma sistematitzada durant més d'un any en

una farmàcia situada a Benicarló. L'afectada ha pogut
acreditar que, en nombroses ocasions, la seua companya
d'ocupació, que tenia un càrrec per sota del seu i feia les
vegades del seu auxiliar, verbalitzà comentaris denigrants i
humiliants cap a la seua persona i la seua professionalitat.
Aquesta actitud va generar un ambient hostil de treball i
intimidatori en la farmàcia en la qual ambdues compartien
horari.  L'afectada i els seues familiars s'han mostrat “satisfets”
amb la sentència, la fermesa de la qual ja s'ha fet efectiva,
després de desestimar-se el recurs presentat per la defensa.
Pel que sembla, la condemnada ja ha fet efectiu la totalitat del
pagament.

SIS DETINGUTS A LA OPERACIÓ “ARMUT” I UN CAS DE MOBBING

text i fotos NAT LIA SANZ
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El conseller d'Educació,
Investigació, Cultura i
Esport, Vicent Marzà,
acompanyat pel director
general d'Esport, Josep
Miquel Moya, va assistit a
una jornada d'introducció
a la pilota valenciana al
CEIP Marqués de
Benicarló, dins el
programa de la conselleria
"Pilota a l'Escola". 

Aquestes sessions
compten amb l'assistència
de tècnics de la federació i jugadors professionals que acosten
als més menuts el joc de pilota i les seues diferents modalitats.
A la sessió han assistit els jugadors Pedro, Fageca, Víctor
Serrano, Víctor Bueno, Pablo de Borriol i Javi Ruix, a més del
vicepresident de la Federació de Pilota de la Comunitat
Valenciana, Pedro López Martínez, i del vicepresident de les
comarques de Castelló, Pedro López. Després de la visita al
centre educatiu, on ha estat acompanyat per l'alcaldessa de
Benicarló, Xaro Miralles, el regidor d'Educació, Ximo Bueno, i
el regidor d'Esports, Carlos Flos, Marzà ha firmat en el Llibre
d'Honor de l'Ajuntament i ha mantingut una reunió de treball
amb l'alcaldessa i membres de l'equip de govern per tractar
temes relacionats amb l'educació. En primer lloc, l'Ajuntament
ha demanat al conseller que la Generalitat assumisca la gestió
del Conservatori Mestre Feliu, que suposa una despesa
pressupostària molt important per al consistori.

També han demanat la revisió dels cicles formatius i la
introducció d'un cicle formatiu d'agricultura ecològica i un de
química i s'ha tractat la possibilitat de crear, en un futur pròxim,
una escola de capacitació agrària a Benicarló L'equip de
govern també ha reclamat la màxima celeritat en les obres de
reforma i rehabilitació dels dos centres d'educació secundària
i s'ha reivindicat l'Escola Oficial d'Idiomes, un projecte que va
quedar paralitzat l'anterior legislatura i que l'Ajuntament s'ha
proposat reprendre. A més, i aprofitant el motiu de la visita del
conseller, el regidor d'Esports, Carlos Flos, ha demanat la
construcció d'un trinquet per a la pràctica de la pilota. Marzà
s'ha compromés a estudiar tots els temes i s'ha mostrat molt
receptiu amb totes les reivindicacions. A partir d'ara,
l'Ajuntament haurà de mantenir reunions amb els diferents
directors generals per a continuar avançant en les gestions. 

Vicent Marzà ha declarat que "estem especialment
contents de fer l'obertura del programa "Pilota a l'Escola"
perquè és un programa que aglutina tots els pilars de la nostra
conselleria: educació, esport i també cultura, ja que la pilota és
un dels fets culturals més importants del nostre poble". Marzà

ha afegit que "en aquest programa treballarem no només la
tècnica de la pilota, sinó també els valors que estan associats
a aquest esport, com són l'esforç, la cooperació i de camí
també estem treballant i vertebrant el nostre territori. Sabem
que els valencians som diversos com ho és de diversa la pilota
i per això volíem començar hui a Benicarló, al nord del nostre
país, per tal de posar en valor també les diferents modalitats
de pilota". 

Dins l'objectiu de destacar la pilota com un tret identitari i de
vertebració, de nord a sud, el programa "Pilota a l'Escola" s'ha
fixat com a objectiu la recuperació i la divulgació de
determinades modalitats, com ara la de "frontó a frares",
pròpia de poblacions com ara Benicarló i, en general, de les
comarques més septentrionals del territori valencià. En aquest
sentit, Vicent Marzà ha recordat que "aquesta modalitat s'ha
anat perdent i que nosaltres volem recuperar, no només per al
joc sinó també perquè tot el món conega que els valencians i
les valencianes tenim aquesta gran riquesa cultural". Enguany
s'han adherit a aquest programa de foment de l'esport
valencià 321 centres educatius, dels quals 49 pertanyen a la
província de Castelló, 166 a la de València i 106 més a la
d'Alacant. Aquesta xifra suposa un increment del 23%
respecte a l'any anterior en què van participar 260 centres.
L'objectiu del programa, que compta amb un pressupost de
100.000 euros, és introduir la pilota a l'escola, despertar
l'interés de l'alumnat i també tindre un seguiment adequat que
permeta que aquells que estiguen interessats puguen després
participar en les activitats dels diferents clubs d'arreu del
territori. 

Tant els docents com els tècnics i jugadors designats per
Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana han participat
en sessions prèvies on se'ls ha proporcionat formació i
material didàctic adequats. La segona part del programa
consisteix a realitzar sessions formatives als centres
educatius, com aquesta de Benicarló, perquè, posteriorment,
l'alumnat puga participar en un campionat interescolar.

BENICARLÓ LI FICA DEURES AL CONSELLER MARZÀ

text NATÀLIA SANZ

foto fedpival.es
Fernado Foix. El perfecte
equilibri i el delicat acabat de la
peça la converteixen quasi en
una peça de museu. En el cas
del ninot premiat de La
Barraca, és obra de l'artista
Loren Fandos i ve a premiar
l'esforç d'aquesta veterana
comissió, que enguany celebra
el seu 35 aniversari. 

A continuació, la comitiva
oficial es traslladava a l'Auditori
Pedro Mercader, on es
repartien les màximes
recompenses falleres. Era el
colofó a un intens cap de
setmana que ha obert de bat a
bat la ciutat a la celebració de
la festa fallera. Des del mateix
divendres, diverses
comissions van començar a
plantar les carpes que ja tallen diferents carrers. 

BORINOT EL QUE NO BOTE
L'Ajuntament de Benicarló ha volgut incorporar-se

activament a la campanya que ha posat en marxa el
col·lectiu Lambda de lesbianes, gais, transsexuals i
bisexuals, per a evitar els actes homòfobs de les festes
populars. Així, a través de la Regidoria de Joventut, amb el
suport de la Regidoria de Benestar Social, es promourà la
campanya a nivell de Benicarló, per tal de substituir el cant
festiu «maricón el que no bote» per la versió més

respectuosa «borinot el que no bote», amb l'objectiu
d'aconseguir la plena normalització de l'homosexualitat, la
transsexualitat i la bisexualitat, en tots els àmbits de la
societat, incloses les festes més populars.

La campanya ha tingut un èxit important en les xarxes
socials a nivell de tota la Comunitat Valenciana i inclou
també una invitació a totes les agrupacions musicals i
comissions falleres, perquè facen ús de la nova versió.
Segons els organitzadors de la campanya, es tracta de
d'implicar els diferents sectors socials en la lluita per
promoure el respecte cap a la diversitat sexual.

ve de la pàgina anterior
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LA CAVALCADA DEL NINOT
La sàtira, la creativitat i el bon humor faller van inundar

dissabte els carrers de Benicarló gràcies a la Cavalcada del
Ninot. Les tretze comissions falleres van traure al carrer
unes disfresses inspirades en la temàtica sobre la qual
versaran els monuments que a partir d'aquesta setmana
plantaran en els carrers de Benicarló. Una de les més
atrevides, la de la Falla L’Embut, va escenificar el seu
particular robatori del campanar: policies que perseguien a
clergues, en clara al·lusió a la recent immatriculació del
campanar a favor del bisbat de Tortosa. No va faltar la figura
de l'alcaldessa, encarnada per la Fallera Major de la
Comissió. Pintors, pirates, dimonis, integraven també altres
colorits seguicis. Tot, esquitxat per l'ambient festiu que ja
inunda els carrers de la ciutat. No van faltar cuidades
coreografies que, al llarg de les últimes setmanes i en el més
absolut dels secrets, les comissions han preparat. També les
carrosses van ambientar la desfilada, que es va perllongar
durant tota la vesprada. 

La cavalcada d'enguany estrenava recorregut, canviant el
sentit de la desfilada per a fluir en la direcció del trànsit. Es
va evitar d'aquesta manera talls innecessaris, amb el que
circular per la ciutat es va fer més còmode. Així, les
comissions es van concentrar als voltants de la Plaça
Constitució per a endinsar-se en la Avinguda Joan Carles I,
girar per Crist de la Mar i encarar Pius XII, on a les portes del
mercat es va instal·lar la tribuna d'autoritats. Des d'ella les
Falleres Majors de Benicarló. Noa Pegueroles i Rosa Rillo
van gaudir de les evolucions dels fallers acompanyades de
les seues corts d'honor. 

DESPERTÀ DE LES FALLERES MAJORS
El dia del Ninot, com ja ho coneixen els benicarlandos, va

començar a les vuit del matí. A aqueixa hora, els fallers
estaven citats en la seu de Junta Local Fallera, des d'on va
arrancar la despertà organitzada en honor a les Falleres
Majors de Benicarló, Noa Pegueroles i Rosa Rillo. Elles,
juntament amb les seues corts d'honor, van ser les
protagonistes de l'acte, que va recórrer els carrers del centre
de la ciutat. Al finalitzar, i per a reposar forces, es va oferir un
gran esmorzar. Ja al migdia, eren les seccions infantils i
juvenil de la Coral Polifònica Benicarlanda les encarregades
d'animar la jornada amb les cançons que van interpretar en
el ja tradicional Concert del Ninot. I per a rematar la jornada,
els sopars i les festes es van succeir en tots els casals de
falla, una vegada finalitzada la cavalcada del Ninot.

LA BARRACA I ELS CREMATS INDULTEN ELS SEUES
NINOTS

El ninot de la Falla La Barraca en la categoria de
monuments grans i el de la comissió de Els Cremats, en la
d'Infantils, seran indultats del foc a Benicarló el pròxim 19 de
març. Diumenge es va desvetllar el veredicte del jurat de
Junta Central Fallera, que es va desplaçar des de València
per a qualificar les 13 obres grans i les 13 infantils que altres
tantes comissions falleres de la ciutat van presentar
enguany. A les portes del Mucbe, centre expositiu on es
mostren a la ciutadania, es desvetllaven les travesses que
aquests dies han circulat per la ciutat. Els fallers van
aguantar la respiració mentre es llegia el veredicte. El primer
que es va desvetllar va ser el premi infantil. La comissió de
Els Cremats, ja veterana en premis, es va alçar amb el
guardó gràcies al treball presentat per l'artista benicarlando

ve de la pàgina anterior

La Banda de l'Associació
Musical "Ciutat de Benicarló" va
oferir el passat diumenge 6 de
març a l'Auditori Municipal
"Pedro Mercader" de Benicarló el
que ja va sent per aquestes
primeres dates de l'any, el
tradicional Concert de Solistes.
Un concert que ha esdevingut
novedós en el repertori on els
participants han envoltat al
públic assintent d'una màgica i
meravellosa vesprada musical.

Sota la batuta de Pablo Anglés i
acompanyats per tota la resta de la
formació, els músics solistes han
anat oferint unes magnífiques
interpretacions de les diferents obres amb formes i estils
distints, mostrant amb gran destresa el seu saber fer música
amb els seus respectius instruments.

Per ordre d'actuació han estat a l'escenari Belén Serrat
(flauta), Germán Fernández (trompeta), Ignacio Falcó (fagot),

Virginia Octavio (saxo), David Altaba (tuba), Víctor Guzmán
(marimba) i un grup de rock que ha donat el punt i final al
concert i que ha estat format per a l'ocasió per Erik Grau
(guitarra elèctrica), Héctor Roca (bateria), Juanvi Lladosa
(teclat), David Maura (baix elèctric) i Josh Villanueva (veu).

CONCERT DE SOLISTES A BENICARLÓ
text AMCB 

fotos VICENT FERRER i PEPEPINTAT
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EL TEMA ESPORTS

El regidor de Policia i Seguretat de Benicarló, Ximo
Bueno, ho té clar encara que sap que és difícil: vol evitar que
els carrers de Benicarló “es convertisquen en Hiroshima”
durant aquestes Falles. L'edil va recordar que “la majoria
d'inputs negatius” que generen les festes deriven del soroll i
la brutícia que es genera en els carrers de la ciutat. És per
això que ha fet una crida al civisme, al compliment de l'horari
de llançament de petards i a evitar pixar a la via pública. Pel
que fa a la pólvora, va especificar que en el ban de
l'alcaldessa es marca que “està limitat als actes festius
organitzats per les comissions falleres i Junta Local Fallera”.
Fora d'aqueix horari “els cossos de seguretat tenen potestat
per a multar”. Bueno va recordar, a més, que cada any, el
consistori es veu obligat a destinar una part del pressupost a
la subsanació de danys al mobiliari urbà. Un altre dels
problemes derivats de la falta de civisme són els comes
etílics que es registren nit darrera nit. En ocasions, els
episodis són protagonitzats per menors. Només aquest
passat cap de setmana, avantsala dels festejos, se n'han
registrat dos. “Si aconseguim que no hi haja cap estarà molt
bé”, va sostenir.

CARRERS TALLATS
El dispositiu especial de Falles ha començat aquest

passat cap de setmana amb la instal·lació de casals i el tall
a la circulació d'alguns carrers. Després de diverses
reunions de treball amb els diferents cossos de seguretat i
també amb les 13 comissions falleres, el dispositiu de
seguretat per a aquestes falles ja està en marxa. A
conseqüència d’açò, s'ha hagut de canviar el sentit en

alguns carrers, per a millorar la fluïdesa del trànsit.
Concretament, els carrers de Botànic Cavanilles i Pérez Pina
seran de doble sentit i al carrer de Mossén Lajunta estarà
prohibit aparcar a les dues parts per motius de seguretat.
Sobre l'horari de tancament dels casals, es mantenen les
mateixes directrius que en els anys anteriors. En concret, els
casals obriran fins a les 5.30 hores els dies de major
afluència (11, 12, 17 i 18 de març), i fins a les 4.30 hores la
resta de dies. Els dies de les mascletades, 11, 12 i 19 de
març, l'operatiu de seguretat (i per tant, els talls de trànsit)
començaran una hora abans, a les 13 hores. Enguany, a
més, hi haurà una mascletà manual el dia 16 de març i una
altra nocturna la nit del 18 al 19 de març. 

A més, la cremà, atès que cau en dissabte, es retardarà
una hora. Així, les falles infantils començaran a cremar a les
20.00 hores i les grans a les 23.00 hores, de dos en dos i en
coordinació amb els bombers, excepte la falla guanyadora
que es cremarà en solitari i en últim lloc. Pel que fa als
aparcaments, enguany també es podrà aparcar en el nou
pàrquing de la plaça de Mossèn Tomàs i en diferents zones
habilitades (Jacinto Benavente, carrer dels Boters, carrer de
Peníscola, avinguda Corts Valencianes, avinguda de Iecla i
avinguda de Méndez Núñez). La zona blava quedarà lliure
del 13 al 19 de març, ambdós inclosos. Una de les novetats
d'enguany és el la nova ubicació de la fira d'atraccions, que
es traslladarà des de la partida Povet fins al solar que
ocupava antigament la Cooperativa. Totes aquestes
informacions, juntament amb un plànol indicatiu i amb el
programa d'actes editat en quatre llengües (valencià,
castellà, anglès i francès), s'han arreplegat en un llibret editat
per l'Ajuntament, amb la col·laboració de les regidories de
Medi ambient i Turisme, del com s'han fet més de 5.000
còpies.

Falles: entre la festa i el cau del soroll i la brutícia

textREDACCIÓ

Diumenge passat 6, el Riu Sénia Benicarló A, va jugar
contra el Reus Ploms A, en la seu del Club Escacs
Benicarló, on va ser a punt de vèncer en la trobada. El
resultat final va ser Riu Sénia Benicarló A 2,5, Reus Ploms
3,5.

La jornada va començar amb mals resultats per als locals,
ja que les tres primeres partides van acabar amb victòria dels
jugadors de l'equip de Reus. Després de dues victòries locals
l'emoció es va mantenir fins a passades quatre hores i mitja
des que va començar la trobada. En aqueix moment l'última
partida va acabar en empat ja que, amb un bon joc per
ambdues parts, cap dels dos jugadors podia vèncer. En cas
d'haver guanyat aqueix punt els benicarlandos haurien acabat
Campions atès que el desempat els era favorable.

Aquest resultat li permet al Riu Sénia Benicarló A disputar
la Final Catalana, a partir del diumenge 10 d'Abril, per a decidir
el Campió de Segona Provincial a nivell autonòmic, on
s'enfrontaran els millors equips de tota Catalunya de cada
categoria. Est és un gran honor per als pocs equips que

aconsegueixen classificar-se.
Aquesta setmana l'equip benicarlando va estar format per:

Enoc Altabás, Jorge Gutiérrez (Chapu), Vicent Villarroya,
Miguel Gea, Agustín Llorach i Ari Nogués.

Escacs: El Riu Sènia Benicarló no va acabar campió 
per tan sols mig punt en les seues partides davant el Reus Ploms

text i fotos VICENT FERRER

Les Gimnastas del Club Mabel, Maria Añó i Noa Ros, han
sigut seleccionades per la Real Federació de Gimnàstica per
a representar a Espanya en el Torneig Internacional de Lisboa
els dies 17 al 20 de març. Noa amb corda i maces i Maria amb
corda i cèrcol.

Han sigut convocades per la federació de cara al
Campionat Europeu que se celebrarà a mitjans de Juny a
Holon (Israel).

María i Noa, que a més de grans gimnastes són excel•lents
estudiants, podran entrenar diàriament en el seu Club,
únicament havent d'acudir a controls rutinaris al CAR de
Madrid, seu de la Real Federación Española de Gimnasia.

Aquesta notícia, és una gran recompensa esportiva per al
Club Mabel i les seues entrenadores Manola Belda i Blanca
López.

Dos gimnastes benicarlandes del Mabel 
a la selecció espanyola que anirà a Lisboa

text i fotos A. SAURA
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No hi ha millor època de l’any per a mi que aquesta. Sense
cap mena de dubte. Sense discussió. És un goig enorme
arribar al poble amb lo tren i baixar a peu fins a casa, gaudint
de l’únic i irrepetible ambient faller que es respira a partir del
dissabte del ninot. M’omple de vida constatar com els nostres
carrers són tallats a la circulació pels fallers, amos i senyors
del nostre poble. El primer orgasme l’experimento en veure
com tot s’omple de carpes de color blanc al bell mig dels
carrers. Les carpes blanques em posen molt, m’exciten. Les
observo detingudament, amb detall. Miro com any rere any
són perforats els nostres carrers per aquells enormes tacs que
fan que queden fixades al terra. Forats i més forats que
després queden a la nostra via pública com a testimonis
d’aquesta gran festa. Imagino els dinars, sopars i balls dels
quals seran protagonistes aquests grans ingenis de la
tecnologia. Imagino les cançons que sonaran dins, les
quantitats de menjar que es serviran, els diners que ingressarà
la falla, les ingents quantitats de begudes espirituoses que es
serviran per a gaudi i diversió del personal. Ooooh!! Vaig a
voltar-los tots sense deixar-me’n cap. Com m’agraden
aquestes carpes! Enormes tendes de felicitat i il·lusió per a tot
el món. M’agrada olorar-les, tocar-les, sentir-les, palpar-les,
fregar el meu cos per la seua superfície, ensumar la seua
essència festera i fallera tot arribant a un nou orgasme. Què hi
ha millor al món que una carpa que barra el pas de la
circulació? Quin immens poder tenen les carpes! Poden
aturar, col·lapsar i bloquejar el trànsit de tot un poble al llarg
del temps sense que ningú no es queixe i sense que les
autoritzats siguen capaces de frenar la seua immensa força. Ai
les carpes! Grans objectes dotats d’un poder immens que ve
directament d’una força encara més gran: les falles.

És un gran goig anar pel carrer i observar com els
repartidors, gent que està treballant per tal de guanyar-se un
jornal, fan voltes i més voltes pel poble per tal d’arribar allà on
la seua feina els fa anar. Carrers i més carrers tallats al trànsit.
Vies importants i encreuaments crítics que per uns dies tenen
prohibit el seu ús perquè hi ha una carpa, o dues, o tres.
Tothom hauria de saber que des del dia del ninot fins al 20 de
març no s’ha repartir res, no s’ha de circular i, sobretot, s’ha
de respectar el poder de les carpes. Ací ve el proper orgasme,
tot veient la cara que posen els repartidors quan es troben que

el camí habitual per tal d’accedir als seus client es troba barrat
per una carpa, sempre precedida per les sofertes tanques, que
són l’avantguarda de la carpa. Per això també vull retre un
emotiu homenatge a les sofertes tanques, autèntics
guardaespatlles de les carpes, que fan que el tram de carrer
que va des de l’encreuament a l’envelat –de vegades prou
llarg- siga utilitzat pels xiquets de la falla com a camp de tir de
coets i altres artefactes pirotècnics. Tanques i carpes, un
tàndem invencible. 

Els envelats també em recorden que ja estem en falles, que
tots i cadascun dels benicarlandos estem contents perquè
anem a gaudir d’aquesta festa tan nostra i que tant ens
representa. Perquè tothom sap que els benicarlandos som
generosos i  despresos, que no escatimem un duro per a la
falla i que ens agrada gaudir quan es crema allò que tants de
diners ens ha costat. Ens agrada vore com l’esforç de tot un
any de treball, de loteries, de rifes, de sopars amb recàrrec per
a la falla, d’anar a casa del socis a cobrar les quotes, de
gratar-nos la butxaca perquè no arribem, de negociar lo preu
amb l’artista faller, de passar hores i hores a la barra del nostre
casal, de cuinar per a la falla... Tot aquest esforç per a després
pegar-li foc i cremar-lo tot. Això és l’esperit benicarlando:
llançar al foc l’esforç de tot un any de treball. Ufff. I ací és on
arriba l’orgasme final, contemplant com es crema la falla, vore
plorar la fallera major, la fallera menor i el president de la falla
mentre les juganeres flames devoren la dura feina de tot un
any en uns poc minuts. Oooooooh!!!

No hi ha dubte que hi ha més orgasmes al llarg del dies
fallers, però aquests me’ls guardo per a mi... i per algú que
potser estiga recolzat a alguna barra gaudint de la bellesa de
la meua Margot. Per cert, si algú sap alguna cosa d’ella, que
m’ho faça saber. Dissabte passat, després de la cavalcada del
ninot va desaparèixer i encara no en sé res d’ella. Sé que està
bé perquè em va enviar un SMS que deia “tu no preocupa, yo
bein, bulsilho leinu, paisanos tuios generosos”.

Per cert, el Benicarló va perdre al camp del segon
classificat. Com sempre, massa premi per al que es va veure
al camp. Però què hem de fer? A vore si ens espavilem i
guanyen un parell de partits.

Primera final que s’ha de guanyar sense cap fissura és
aquest dissabte a partir de les tres i mitja de la tarde contra el
San Pedro. Hem de trencar la ratxa de derrotes.

Multiorgàsmic
text VICENT T. PERIS 

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”
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El còmic ClimàticPer Xavi Burriel

EL CÒMIC
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Una convivència en bones mans

Diu el regidor de Policia i Seguretat, Bueno, que no vol
que els carrers benicarlandos es convertisquen en
Hiroshima. Certament, no cal arribar a  aquest extrem com
si ací hagués caigut la primera bomba atòmica. Tampoc és
això tot i que no li falta raó atés que falles, desgraciadament,
també és sinònim de desgavell en molts aspectes. Ara bé,
feta aquesta puntualització, atòmica, és del tot cert que,
almenys ací a casa nostra, d'un temps ençà, les falles tenen
una cara negativa que ningú s'atreveix a traure a la llum per
por, massa vegades, a ser considerat un mal benicarlando.

I és que, no ens enganyem, tot i que les falles són un
atractiu social i turístic de primer ordre, a més de motor
econòmic, no per això, en aquests dies, tot s'hi val i hom pot
anar pel carrer fent el cafre, llençant coets a dojo i a tota
hora, fer les necessitats a la via pública o considerar que els

carrers són la seua bossa d'escombreries particular. Doncs
no. Aquestes actituds s'haurien d'eradicar se soca-rel de
manera que els inputs negatius, als quals al·ludeix el regidor
Bueno en les seues declaracions, no foren, per desgràcia el
pa nostre de cada dia. Bé, millor dit de cada nit també.

I és que està clar que aquestes actituds poc incíviques no
es poden canviar de la nit al dia, com tampoc, òbviament, se
li pot exigir a aquest regidor que, a les seus primeres falles,
ens ho solucione. Ja ens agradaria a molts. Ara bé, marcat
el matís, a ell, com a responsable polític de la seguretat, i al
seus subordinats, com a responsables de vetllar per ella,
se'ls ha d'exigir que facen complir les normes bàsiques de
convivència ciutadana que tenim aprovades. I no per cap raó
especial, simplement perquè el càrrec, o treball que
desenvolupen, així els obliga i la ciutadania els ho demanda.

Sabem que actuar quan açò passa, i més en dates
assenyalades, pot no resultar massa popular, però és que ni
cobren ni estan per fer ostentació del càrrec, estan per
garantir mitjançant unes normes aprovades per tots que la
convivència siga això, convivència. I aquesta exigència es
traslladable a tota la resta de classe política que, massa
vegades, anteriorment, ha mirat cap un altre lloc.

Tenen des d'ací, en aquesta primera embranzida seriosa,
tota la nostra solidaritat i suport. Ara bé, mirar com s'ha fet
abans, cap un altre lloc, tindrà la nostra crítica més
contundent. Esperem estar en bones mans.
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

El cap de setmana del 5-6 de Març, a la piscina de 25 m
de La Nucia va tindre lloc el campionat infantil d’hivern de
la Comunitat Valenciana. El club Natació Benicarló, a les
ordres de l’entrenadora Myriam Martínez,  va presentar un
equip de 6 nedadors: Sergi Saura, Raul Carbó, Maria
García, Gemma Labèrnia, Júlia Barrachina i Laura
Jiménez.

Individualment estigueren especialment brillants: ues
personals generalitzades.

L’actuació global de l’equip va ser molt bona, aconseguint
els 6 components millores de marques personals
generalitzades.

Individualment, va estar especialment brillant Gemma
Labèrnia, que es va proclamar doble campiona autonòmica
als 100 I 200 braça i que, a més, a més, va aconseguir una
mínima nacional als 50 lliures on va ser la 5ª classificada.

Júlia Barrachina, per la seua part, va ser subcampiona
autonòmica als 100 esquena i va ser 5ª classificada als 100
lliures.

L’equip femení dels 4x100 estils (Júlia Barrachina, Gemma
Labèrnia, Maria García, Laura Jiménez), en una fabulosa
carrera, va aconseguir una valuosíssima medalla de plata, a
menys d’un segon de poder guanyar l’or.

En resum, un gran campionat dels nostres nedadors que
demostraren que s’ha de tindre molt present a l’equip
benicarlando en la natació valenciana.

5ª JORNADA LLIGA PROMESES A BENICARLÓ.
Dissabte 5 de Març, a la piscina municipal de Benicarló, es

va disputar la 5ª jornada de la lliga provincial de promeses (en
aquesta oportunitat de categoria benjamí exclusivament). 

El Club Natació Benicarló, va presentar un equip de 11
nedadors, dirigit per Lucia Vicente: Blai Marzà, Joan Verge,
Guillem Tomàs, Alejandro Rodríguez,  Diego Pérez, Noemí
Verge, Maria Verge, Joana Bel, Ainhoa Baró, Henar Àvila i
Alejandra Oroian. L’equip, que tenia moltes baixes per
coincidir la competició amb l’inici de les festes de falles, va
competir amb l’entusiasme habitual dels nedadors de la
categoria més menuda.

Campionat Autonòmic Infantil d’Hivern
GRAN  RESULTAT DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ: 2 MEDALLES D’OR I 2 DE PLATA

text i fotos CNB

Carxofa: a la falla l'Embut per la seua ironia i gràcia, i també perquè no dir-lo, una mica de mala
llet, en el bon sentit de la paraula, de la representació que van fer del robatori del nostre campanar a
mans del bisbat, en la passada cavalcada del ninot. Enhorabona!

Panissola: als porcs que creuen que els carrerons són les seues latrines públiques. Ja n'hi ha prou
d'aquesta porqueria consentida per tots els governs municipals. Que fiquen, si és necessari, pixador
públics per tot arreu i, aleshores, ningú tindrà excusa i podran rescabalar les arques municipals amb
bona cosa de multes a qui enganxen pixant, i mai millor dit, fora del test. 

CARXOFA i PANISSOLA



PUBLICITAT

pàgina 20  la veu de Benicarló CLUB NATACIÓ BENICARLÓ A L’AUTONÒMIC: 2 MEDALLES D’OR I 2 DE PLATA




