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Impressionant èxit del CNB aconseguint l’ascens a la
màxima categoria de la natació valenciana

El darrer cap de setmana, 16-17 d’abril, l’equip del Club
Natació Benicarló va aconseguir l’ascens a la Divisió d’Honor
en la copa autonòmica de clubs de primera divisió disputada
a La Nucía (Alacant).

La divisió d’honor està composada pels 8 millors clubs de
la comunitat valenciana segons els resultat de la copa
autonòmica que es celebra cada temporada en les seues 3
categories (divisió d’honor, primera divisió i segona divisió). 

El Club natació Benicarló competirà així la propera
temporada amb el selecte grup dels més potents equips de
la natació valenciana que estarà format pels següents clubs:
Castàlia, Ferca, Delfín, Tenis-Elche, Natació Elche,
Valenciano, Petrer i Benicarló. 

És la segona vegada, en els 27 anys d’història del club,
que s’aconsegueix classificar l’equip per a disputar la copa
de la Divisió d’Honor.

L’equip va obtindre l’ascens en una disputada copa de
primera divisió, en dura pugna amb equips molt poderosos
representants, tots ells, de ciutats molt més grans que
Benicarló com son Vila-real, Gandia, Sagunt, Elda, etc.

Els 20 components d’aquest equip, fantàsticament dirigit
per Myriam Martínez, varen ser: Carlos Astor, Miguel Piñana,
Marcos Fuente, Albert Astor, Carlos Fuente, Irene Sorando,
David Curto, Dídac Saura, Marc Vea, Clàudia Barrachina,
Gemma Rillo, Ester Segura, Raul Carbó, Maria García,
Gemma Labèrnia, Júlia Barrachina, David García, Marina
Segura, Laura Jiménez i Sara Vea. 

L’entrenadora estava especialment satisfeta del rendiment
dels seus esportistes com a conjunt: des del més veterà,
Carlos Astor, a la més jove, Sara Vea.

I és que, tot i que molts tingueren actuacions individuals
destacadíssimes, aconseguint  mínimes nacionals i
autonòmiques, el més important va ser que els nedadors és
“deixaren la pell” pel grup de forma solidària. 

Tots varen obtindre punts valuosos en les proves que els
va assignar per a nadar l’entrenadora, encara que, en alguns
casos, van haver de renunciar a nadar les seues proves
favorites pel bé del conjunt.

Els aficionats desplaçats a la Nucía també esclataren, al
final de la competició, en una explosió d’alegria que va
acabar amb alguns d’ells celebrant l’èxit, junt als nadadors,
dintre de la piscina.

En resum, aquest cap de setmana, els nedadors
esmentats i la seua entrenadora, varen escriure una de les
més glorioses pàgines de la història del Club i de la natació
benicarlanda.

EL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ A DIVISIÓ D'HONOR 

text i fotos CNB
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Diferència de tarannà

Està clar que la relació entre ajuntament i Generalitat Valenciana
ha canviat... per a millor. El fet que la Conselleria d'Educació i
Cultura s'haja compromès a estudiar la incorporació del nostre
Conservatori de Música Professional a la xarxa de Conservatoris de
la Generalitat és, sense dubte, una excel·lent notícia.

Excel·lent notícia des de dos vessants, una, l'econòmica, pel fet
que al nostre ajuntament li permetrà estalviar-se més de mig milió
d'euros, i dos, l'educativa, no pel fet que ara no estigués coberta,
sinó pel fet que passarà a dependre directament de la xarxa de

conservatoris de la Generalitat amb la qual cosa la gestió
administrativa seria més directa cosa que incidiria, segurament, en
una rebaixa de les taxes acadèmiques i d'una equiparació
professional, en tots els aspectes, a la resta de conservatoris.

La data del curs 2017-2018 és, segons indica el regidor
d'Educació Ximo Bueno, la que significaria l'inici d'aquest traspàs si
les negociacions que s'estan portant a termini arriben a bon port.
Segons sembla, la predisposició per part de Conselleria és la
màxima i ara serà l'ajuntament el que haurà d'acomplir tots
els requisits que la Generalitat li demane. Cal pensar que ja al 2011,
la corporació anterior, amb Marcelino Domingo (PP), al seu
capdavant, ho va intentar fer aprovant una moció que ho demanava
explícitament, però que mai va ser ni escoltada pels governants
populars que hi havia a la Generalitat ni arribada a desenvolupar
mínimament.

Tenint en compte que vora el 50% de l'alumnat matriculat al
nostre conservatori no és de la nostra ciutat resulta encoratjador
comprovar que aquest canvi de tarannà de l'administració
autonòmica pot reforçar encara més la seu vessant comarcal cosa
que, sens dubte, ens ajudarà a mantindre Benicarló com a referent
musical tant, del nord del País com del sud del Principat.
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa 1: a l'equip de govern del nostre ajuntament per aconseguir que la Generalitat estudie i, de
cara al 2018, es faça càrrec del Conservatori Mestre Feliu. Bona sintonia i bones gestions entre les dos
parts han desbloquejat una situació que cap govern del PP local, tot i tenir totes les institucions del seu
color, havia aconseguit. Enhorabona!

Carxofa 2: per a les inciatives de la nova comissió de festes. Que comencen en divendres ens
iguala a la resta de pobles de la comarca. Que l'elecció de la reina siga per sorteig evitarà cap mena
de suspicàcia. Que la presentació de les dames es faça al carrer obrirà a tot el poble un acte que algú
podria pensar que és elitista. Endavant. 

Panissola: Per als joves de les penyes que no van saber comportar-se i van fer actes de vandalisme
al restaurant on es va celebrar el sopar de presentació de les dames. Segur que van ser una minoria
que no representa ningú, però així, xics i xiques, no es pot sortir de casa. Potser caldrà plantejar-se qui
pot beure i què i qui no...

CARXOFA i PANISSOLA

ESPORTS

Dissabte passat 16 d'abril va ser un dia complet per a la
família Mabel.

Al matí, al pavelló municipal d'Almussafes, es va celebrar la
fase provincial nivell absolut de gimnàstica rítmica on la
gimnasta infantil del Club, Leire Rovira, es va proclamar
campiona provincial a la general,  emportant-se l'or en els tres
aparells ( cèrcol, pilota i maces). A més, l'equip infantil compost
per Patricia Saura, Alba Ciurans i Leire Rovira va aconseguir
l'or i es va proclamar campió provincial. 

D'altra banda, l'aleví Carla Bianca, cedida al club L'Almara
de Burjassot per a formar part de l'equip, va obtenir juntament
amb les seues companyes el bronze. 

Els desitgem molta sort a totes elles, ja que, dins de dues
setmanes se celebrarà la fase autonòmica on es jugaran la
plaça al nacional. 

A la vesprada es va celebrar en la mateixa seu la fase
autonòmica dels Jocs Esportius. Les nostres internacionals
Noa Ros i María Añó van ocupar les primeres places de la
classificació emportant-se l'or i la plata respectivament, en

corda i cèrcol. En pilota van canviar de graó sent María la que
es va emportar l'or per davant de Noa que va ser plata, i en
maces María va repetir metall i va compartir podi amb la seua
companya Helena Andrei que va ser bronze. 

A totes elles els desitgem molta sort en les seues pròximes
competicions i els felicitem tant a elles com a les seues
entrenadores Manola Belda, Blanca López i Cristina Morales
pel treball que estan realitzant amb les seues gimnastes. 

Enhorabona i a seguir recollint èxits.

Èxit del Club Mabel en la Fase Provincial Absoluta 
i en els Jocs Esportius Autonòmics de gimnàstica
text i fotos A. SAURA
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Els he de confessar, estimats lectors d’aquesta
modesta però gran publicació, que del partit que el meu
estimat CDB va verificar el passat dissabte a la ciutat
d’Alcora, només en sé el resultat. 

Davant aquesta circumstància, lo papa me diu que òmpliga la
pàgina parlant de la bellesa d’aquesta ciutat, capital de la comarca de
l’Alcalatén, famosa per la seua ancestral ceràmica. També em diu que
parle dels punts que tenim en comú totes dues ciutats, però sobretot
de l’afició pels tabals i els bombos, tradicions molt arrelades a tots dos
pobles i que es perden en la nit dels temps i estan gravades a foc dins
la memòria històrica dels dos municipis. És ben cert que jo també soc
un gran aficionat a la percussió passional, però trobo que això aniria
millor si el partit s’hagués jugat més prop de la nostra setmana de
passió, així que he decidit no fer cas al papa i no agafar eixe filó per
omplir la pàgina.

El que passa és que l’equip de la meua ànima va perdre per un
resultat tan contundent com injust, i això, encara que sone a tòpic, és
la pura realitat, i per això em resisteixo a parlar de futbol. Tot i ser una
secció dedicada a l’esport rei, no em ve de gust escriure res que tinga
que vore a pegar puntades a una bimba amb el noble objectiu de fer
que arribe a un lloc delimitat per tres pals i tancat per una xarxa. Però
he de demostrar que soc un gran periodista en potència i relatar la
realitat tal com és, malgrat el meu estat d’ànim. Això em donarà una
fortalesa i una credibilitat que ja m’estic guanyant setmana rere
setmana amb aquesta secció. A més a més, lo senyor director gerent
d’aquesta empresa em va notificar la setmana passada que m’ha
nomenat cap de la secció de futbol -dins de l’apartat d’esports-
d’aquesta publicació setmanal. M’ha fet molta il·lusió aquesta
distinció, que confirma la meua trajectòria ascendent dins del món
periodístic. Per això em vull donar l’enhorabona pel nomenament i
desitjar-me molts d’èxits dins del dur camí d’espines que és el
periodisme, i al qual em penso dedicar en cos i ànima perquè és la
meua vocació i vull que siga el meu mitjà de vida. 

Ara, com a cap de futbol, em permetré el luxe de no parlar del partit
del qual hauria d’escriure perquè amb el resultat obtingut, no em ve de
gust. Però sí que els parlaré, estimats lectors, de quina és la situació
que es viu a casa i que podria ser una bona inspiració per a una
seqüela dels Roper. 

Resulta que l’amic de la mama -merengue ell, fanàtic ell- ha
omplert la llar familiar de tota la col·lecció de banderes, bufandes,
pancartes, cartells i altres reclams publicitaris de l’equip espanyol per
excel·lència que tenia a casa seua. Sí, estimats lectors, sí, s’ha mudat
a casa nostra i ha ocupat un lloc preferent al jaç de la mama. Es
passeja per casa amb els seus calçotets blancs amb tota naturalitat, i
el seu entrecuix ha agafat la mateixa embranzida que el seu equip.
Per això al papa i a mi no ens resulta agradable tindre un hoste com
aquest, però ens hem d’aguantar perquè la casa on vivim és de la
mama, que la va heretar d’una tia rica i, per tant, és la propietària de
l’immoble. I això és una cosa que sempre ens ha deixat molt clara a
tots dos, especialment al papa, que s’ha atrinxerat al seu silló preferit
i no hi ha qui el traga. Diu que és l’únic immoble que em podrà deixar
d’herència.

Però o es ceguen que s’acaba ací la cosa, no. La mama, en honor
al seu amic, ha canviat tota la roba de llar. Cortines, tovalloles,
llençols, roba de cuina, pijames i estors. Tot, absolutament tot de color
blanc en honor –diu- al seu convidat. Ha llevat la foto del casament del
papàs i ha posat en el seu lloc un retrat que es va fer amb el seu amic
al Valle de los Caídos. Fins i tot ha canviat les fotos que hi havia al
menjador on apareixia el papa saludant el Marcelino Camacho i n’ha
posat una on es veu el seu amic besant la mà de Rouco Varela.
Aquella casa és un desgavell total.

Tornat al futbol els he de dir que el proper diumenge, a partir de les
quatre i quart de la tarde, juguem a casa contra l’equip filical del
Castelló, també conegut com Castellón B. Té vuit punts més que
nosaltres, per la qual cosa no serà un partit fàcil. Encara que no es
juguen res, és ben segur que vindran a guanyar. Ja veurem.     

UN PARTIT MENYS

text VICENT T. PERIS

Sant Jordi, el drac, la princesa... i un llibrePer Xavi Burriel

EL CÒMIC
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EL TEMA

Mes de mig milió d'euros d'estalvi per a les arques
municipals. És el que s'aconseguiria si finalment la
Conselleria d'Educació compleix el compromís que van
arrancar durant la reunió que van mantenir l'alcaldessa
de Benicarló, Xaro Miralles, el regidor d'Educació, Ximo
Bueno, i la regidora de Serveis Generals, Marta
Escudero, a València.

Educació i Cultura s'ha compromès a estudiar la
incorporació del Conservatori Professional de Música Mestre
Feliu de Benicarló a la xarxa de conservatoris de la
Generalitat. El traspàs, que suposaria un estalvi de quasi
500.000 euros per a l'Ajuntament, es faria efectiu per al curs
2017-2018. No va ser aquest l'únic compromís relacionat
amb l'educació que van arrancar els responsables
benicarlandos en la seua visita a la conselleria. La
Conselleria d'Educació està estudiant la possibilitat
d'implantar a Benicarló un cicle formatiu de Tècnic Superior
en Química Industrial, donada la gran presència d'aquest
tipus d'indústries a la zona. De moment, el projecte està en
fase d'estudi i per anar avançant en la planificació es
convocarà pròximament una reunió a tres bandes a
Benicarló entre empresaris del sector, centres educatius i la
pròpia Conselleria. Sobre la proposta de l'equip de govern de
revisar els cicles formatius que s'imparteixen ara mateix i
d'implantar a Benicarló un cicle formatiu d'agricultura
ecològica, la Conselleria s'ha compromès a estudiar-lo, atès
que tant la Conselleria d'Agricultura com la Regidoria

d'Agricultura de l'Ajuntament estan apostant fort per aquest
sector productiu. D'altra banda, la Conselleria també ha
anunciat que s'implantarà a Benicarló, en el Centre Integrat
Públic de Formació Professional, un cicle formatiu de FP
bàsica de segona oportunitat (per a alumnes d'entre 17 i 29
anys) de Fusta i Manteniment d'Habitatges. 

GESTIONS PER PART DE L’AJUNTAMENT 

Tal com van explicar l'alcaldessa i el regidor d'Educació
pel que fa al traspàs del conservatori, «la predisposició és
molt bona. Hi ha voluntat política d'estudiar el tema i estem
convençuts que arribarem a un acord». Perquè la Generalitat
comence a estudiar el traspàs, la Conselleria ha demanat a
l'Ajuntament una sèrie de documents: en primer lloc, un
acord de ple en el qual se sol·licite oficialment la incorporació
del Conservatori a la xarxa de conservatoris de la
Generalitat, que es farà efectiu en el ple ordinari del mes
d'abril. També ha demanat documentació relativa a la
situació administrativa del centre i una cessió d'ús de l'espai,
a més d'un informe sobre la situació del personal laboral
docent i no docent. Finalment, la Generalitat sol·licita la
justificació de la proposta. 

El Conservatori suposa una despesa de prop de 800.000
euros a l'Ajuntament, una xifra a la qual cal restar els
150.000 euros que es recapten a través de les taxes, 97.000
euros de la subvenció de la Generalitat i 60.000 euros de
subvenció de la Diputació. «Si es fa efectiu el traspàs de la
gestió podrem dedicar aquests diners a moltes altres

BENICARLÓ NEGOCIA EL TRASPÀS DEL CONSERVATORI 
A LA GENERALITAT VALENCIANA 

textREDACCIÓ

ESPORTS COMARCAL

La Mediterranean Xtrem, que ha tingut Morella com a
escenari central, ha tornat a ser un èxit

Més de 400 bikers han gaudit aquest cap de setmana
de Morella i de la MTB.

Morella va acollir aquest cap de setmana una gran festa de
l'esport i, en concret, de la MTB. La regidor d'esports, Lola
Viñals, va fer una valoració "positiva" del transcurs d'aquesta
competició, que ha tingut a Morella com a escenari central, en
ser meta de l'etapa del divendres, eixida de la del diumenge i
acollir íntegrament el desenvolupament de la del dissabte. La
tercera MedXtrem ha congregat a 400 participants durant tot
el cap de setmana en la localitat, que s'ha reflectit en un
impacte econòmic positiu, estant els hotels quasi al 100%.
Viñals també ha volgut agrair el gran treball que han realitzat
els empleats municipals i els voluntaris, així com la
coordinació entre els diferents cossos de seguretat i sanitat
perquè el transcurs de la competició fóra un autèntic èxit.

La regidora d'esports assenyalà que, "Morella ha tornat a
estar a l'altura organitzativa del que exigeix una competició
com aquesta, gràcies a l'esforç que realitza l'Ajuntament, als
treballadors i voluntaris de la localitat". En aquest sentit indicà
que "per a que la MedXtrem haja sigut un èxit hem treballat
molt intensament durant setmanes i hem tornat a demostrar la
gran capacitat de la nostra localitat per a albergar
competicions de màxim nivell". Cal recordar que per a la
celebració d'aquesta prova ha sigut necessari un gran

desplegament material i humà. A Morella, hi ha hagut diferents
instal·lacions fonamentals per a poder-se disputar la
competició en la localitat, com el Centre Lúdic i Esportiu, que
s'ha convertit en un gran centre de recuperació i taller, amb
matalassos en la pista multiesportiva i zona de massatges,
spa, sauna i jacuzzi per a facilitar el descans dels corredors,
amb llocs habilitats per a deixar les bicicletes i serveis de
mecànics i neteja, l'Espai Firal, on s'han realitzat els sopars i
el Teatre Municipal per als brífings. A més, s'han necessitat
més de cinquanta treballadors i voluntaris per a poder
organitzar aquesta prova tan important. 

Finalment, Lola Viñals destacava que, "Morella s'ha tornat
a convertir en la capital provincial del BTT i, després d'aquest
èxit, esperem seguir posicionant-nos com una destinació BTT
i ja estem preparant la Morella Enduro Race, que enguany
formarà part de l'Open Enduro d'Espanya". Cal recordar que
la localitat albergarà la tercera Enduro Race els dies 25 i 26 de
juny.

Mediterranean Xtrem

text VICENT FERRER foto DAVID GIL
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coses», va explicar l'edil d'Educació benicarlando. «A més el
traspàs facilitaria molt el dia a dia en el Conservatori i es
rebaixarien les taxes de matriculació», va sostenir.
Actualment, el 52% dels alumnes del Conservatori són de
Benicarló. La resta, el 48%, provenen de fins a 19 municipis
de la comarca. 

UN LLAST PER A LES ARQUES MUNICIPALS 

Les gestions perquè el conservatori passara a titularitat
de la generalitat no són noves. Recentment, al juliol del
2011, l'ajuntament de Benicarló aprovava en ple una moció
perquè conselleria d'Educació es faça càrrec del cost de les
despeses de personal del Conservatori de Música Mestre
Feliu. El conveni que es plantejava, i que mai va arribar a
bon port, pretenia acabar amb els problemes de finançament
que el servei suposa per a les arques municipals de
Benicarló. El consistori té en la seua plantilla de funcionaris
a 7 dels professors, d'un total de 24 professionals que es
dediquen a la docència en el centre. Així mateix,
s'estudiaven noves taxes de matriculació, en les quals es
contemplava la possibilitat que els alumnes no empadronats
a Benicarló pagaren un preu més car pels serveis. La
reducció practicada per l'administració autonòmica sobre la
subvenció que rebien, suposava en aquella data un 65%
menys d'aportació per a sufragar els costos. Així les coses,
a l'octubre 2011, el AMPA del conservatori feia arribar més
de 4.000 signatures a la conselleria d'Educació per a
demostrar el suport social que el centre té enfront de les
amenaces de tancament que s'escoltaven per part del
consistori. Els pares rebutjaven el lliurament de les

signatures en el consistori “perquè hem comprovat en
aquest temps que l'administració local no està disposada” a
lluitar per la supervivència del conservatori.

El Conservatori Professional de Música Mestre Feliu
ofereix als seus alumnes quatre cursos d’Ensenyança
Elemental (segons la L.O.E. (Lley Orgànica d’Educació)), en
els quals els alumnes aprendran diferents instruments,
llenguatge musical, cor i conjunt, i sis anys d’Ensenyment
Professional (també seguint la L.O.E.), dividits en quatre
modalitats: piano, guitarra, cant, i tota la resta d'instruments.
Al 1976 va néixer l’escola de música, la qual es va unir més
tard amb el Conservatori de València i de Castelló. És al
1996 quan l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” va
proposar canviar-li el nom al Conservatori per Conservatori
Professional de Música Mestre Feliu, en honor als seus
mèrits.

ve de la pàgina anterior

El Junior Femení està pràcticament
eliminat en la promoció d'ascens,
després de la dura derrota encaixada
davant el CB Quart, per 40 punts de
diferència, i havent d'anar a terres
valencianes a disputar el segon partit. 

Per la seua banda el Sènior B va sumar
una altra victòria i l'A va perdre en el seu
desplaçament a València. Els equips
infantils van perdre tots els seus partits. En
resum una setmana negativa.

Resultats

San José B València 69- Sènior
Autonòmic 60

Sènior B 58-Jovens l'Eliana 51
Vall d'Uxó Básquet 51-Júnior Masculí

85
Júnior Femení 50-Quart 90
Cadet Masculí 35-San José A 46
Nou Bàsquet Celeste 33- Cadet Femení 46
Infantil Masculí Blau 49-NB Alboraia 94
Infantil Masculí Verd 39- Bétera 66

Infantil Femení 55, Nou Bàsquet Blau 64
Aleví Femení 5-Castelló 56
Aleví Masculí Blanc 26- Amics 66
Aleví Masculí Roig 33-Torreblanca 47
Benjamí Blau 14-Vila-real 18
Benjamí Taronja Mixt 45, Nules 37

Bàsquet: El Junior Femení pràcticament eliminat de la promoció d'ascens

text I fotos VICENT FERRER
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PORTES OBERTES AL CEIP MARQUÉS DE
BENICARLÓ.

El passat dissabte 16 d'abril el Marqués va obrir les seves
portes per explicar el seu projecte educatiu als pares, mares,
futurs alumnes de 3 anys del proper curs i a públic en general.
En primer lloc es va fer una reunió informativa i desprès es va
procedir a fer una visita guiada pel centre.

EL MARQUÉS PROMOCIONA LES AULES CICLISTES
 Els dies 12, 13, 14 i 15 d'abril  els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è

del nostre centre educatiu van poder gaudir de la pràctica del
ciclisme a les pistes del pati de l'escola. "Deportes Balaguer"
va aportar el material necessari per a dur a terme aquesta
motivadora activitat esportiva, que pretén fomentar el ciclisme
davant de l'acabament de la Volta Ciclista a Espanya el 5 de
setembre a Peníscola, fent partíceps als alumnes en aquesta
última etapa.

PORTES OBERTES AL CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ
EL MARQUÉS PROMOCIONA LES AULES CICLISTES

text i fotos CEIP MB
La presència del científic Avelino Corma, premi Príncep

d'Astúries d'Investigació Científica 2014, marcarà la
quarta edició de la Setmana de la Ciència de Benicarló,
que torna del 10 al 14 de maig amb més força, més
continguts i amb un salt qualitatiu important. Temes com
els transgènics, l'homeopatia i la investigació amb
espècies amenaçades centraran la programació.

La quarta edició de la Setmana de la Ciència de Benicarló
tindrà lloc del 10 al 14 de maig, convertida ja en una de les
millors setmanes de la ciència que s'organitzen a Espanya.
Amb pocs referents d'un nivell tan elevat, l'aposta
compromesa de la Regidoria de Cultura per la divulgació
científica torna amb més força, més continguts i un salt
qualitatiu important, on no només s'aposta per les activitats
divulgatives, sinó també per portar els millors científics. Així ho
han destacat en l'acte de presentació l'alcaldessa de
Benicarló, Xaro Miralles, el regidor de Cultura, Josep Barberà,
i Ángel Alberich, president d'Abacs (Associació Benicarlanda
d'Amics de la Ciència i la Salut) i destacat científic i
investigador.

Sense dubte, la presència del reputat científic Avelino
Corma (Moncofa, 1951), reconegut l'any 2014 amb el Premi
Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica, marcarà
aquesta edició de la Setmana de la Ciència, així com la de
José Miguel Mulet, professor de Biotecnologia, investigador i
divulgador científic conegut per llibres com Comer sin miedo o
Medicina sin engaños, que parlarà de transgènics i
d'homeopatia.

Un altre dels científics de primer nivell que visitaran
Benicarló és Daniel García Párraga, director de l'àrea de
Veterinària i Laboratoris de l'Oceanogràfic de la Ciutat de les
Arts i les Ciències de València, on desenvolupa diversos
treballs relacionats amb els processos de rehabilitació
d'espècies marines amenaçades. L'última presència de primer
nivell serà la del biòleg argentí Mariano Collantes, un
apassionat de la divulgació científica que, a través del
monòleg «L'art de vendre merda», parlarà de la relació entre
insectes i a més explicarà la seua experiència personal a
l'hora d'inventar-se una teràpia alternativa.

I a més...

Paral·lelament a la presència d'aquests quatre científics de
primer nivell, s'han preparat altres activitats, com ara una
exposició de llibres sobre divulgació científica a la Biblioteca
Manel Garcia Grau o la mostra d'experiments realitzats per les
escoles de Benicarló al Mercat Municipal.

D'altra banda, es presentarà el cotxe elèctric e-SEVEN, un
projecte emmarcat en el cicle formatiu de grau superior
d'Energies Renovables del Centre Integrat Públic de Formació
Professional de Benicarló, que ha dissenyat i fabricat un nou

cotxe que competirà en la Sehll Ecomarathon Europe 2016
que tindrà lloc a Londres el mes de juny.

Per últim, els divulgadors Helena González i Oriol Marimon
posaran el toc d'humor amb l'espectacle «Clowstifics, la
ciència més pallassa».

Setmana de la Ciència

text i foto REDACCI 
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Dels 14 nius artificials instal·lats a la plaça dels Telers i
a l'Auditori, 10 han estat ocupats per parelles de falciots
per a la posta d'ous. La presència d'aquests pardals
ajudarà en la lluita contra els mosquits i se sumarà als
tractaments que ja ha començat a realitzar l'Ajuntament.

La instal·lació de nius artificials a la plaça dels Telers de
Benicarló i a l'Auditori Pedro Mercader ha donat bons resultats:
dels 14 nius instal·lats, 10 han estat ocupats per parelles de
falciots per a la posta d'ous. Donada la bona acollida que estan
tenint els nius artificials, l'Ajuntament s'està plantejant
d'instal·lar-ne més de cara a l'any que ve i fins i tot s'està
pensant de fer tallers per ensenyar a construir nius artificials a
ciutadans que s'han mostrat interessats en la qüestió. «Podem
estar contents -ha dit el regidor de Medi Ambient, Ximo Bueno-
que els nius els hagen agradat». «Aquests pardals -ha
destacat el regidor- mengen tones d'insectes, així que quants
més en tinguem, menys mosquits apareixeran».

La lluita contra el mosquit és, precisament, un dels
principals arguments per a mantindre les colònies de falciots.
En aquest sentit, Ximo Bueno ha assenyalat que «avui per
avui encara no s'ha detectat la presència del mosquit tigre a
Benicarló». «Sí que tenim colònies de mosquit endèmic, però
estan controlades i ja hem fet els tractaments corresponents
en els embornals», ha afegit. El regidor ha constatat que «el
sistema de control del mosquit el tenim molt ben assumit i
estem fent un seguiment exhaustiu dels focus més importants.
El que hem de fer és insistir en les campanyes de
conscienciació». «No podem baixar la guàrdia. És un tema
complex i hem de treballar tots junts». Des de la Regidoria de
Medi Ambient es demana sensibilitat i cooperació per part dels
ciutadans en el sentit de no tindre recipients amb poca aigua
en les terrasses, cossis amb aigua o piscines amb aigua

estancada. També al Cementeri Municipal es demana als
ciutadans que canvien l'aigua sovint.

10 parelles de falciots nidifiquen als nius artificials de la plaça dels Telers

text REDACCI 

El portaveu del Grup Municipal Popular de Benicarló,
Juan Antonio Mañá, ha instat a l'equip de govern a tenir en
compte les consideracions de l'informe elaborat pel
laboratori de Entomología i Control de Plagues de la
Universitat de València i a realitzar “com més prompte
millor” tractaments per a evitar la proliferació de mosquits
en la localitat. 

Mañá ha recordat que l'informe encarregat per Diputació, i
que ha estat remès a l'Ajuntament, “ha localitzat diferents
estats del cicle vital de mosquits en diversos embornals de
Benicarló, pel que es recomanen tractar “amb la màxima
brevetat possible a causa del gran nombre de larves en
desenvolupament”. L'informe de la Universitat de València ha
localitzat diferents estats del cicle vital de mosquits de
l'espècie Culiseta longiareolata en embornals localitzats en
zones perifèriques, zones d'interior i, sobretot, en les àrees de

nova construcció i interseccions de les vies. L'informe
encarregat per la Diputació provincial té com finalitat identificar
les espècies i els focus de proliferació de mosquits per a
assessorar i recomanar als ajuntaments els tractaments més
efectius perquè, atès que ells són els que tenen les
competències en la matèria, puguen actuar amb la major
eficàcia per a evitar circumstàncies com les viscudes l'estiu
passat. 

Tal com detalla el portaveu del Partit Popular, “a més
d'aquest suport i assessorament tècnic i científic, la Diputació
ha llançat una línia d'ajudes econòmiques per un valor total de
400,000€ perquè els Ajuntaments, puguen realitzar els
tractaments efectius indicats pels tècnics per a evitar la
proliferació d'aquest insecte”. El Partit Popular de Benicarló
espera que l'Ajuntament prenga nota de les recomanacions
tècniques, vaja més enllà en la lluita contra mosquits i no es
quede en una campanya informativa com l'anunciada pel
consell.

Informe de control de plagues

text NAT LIA SANZ

Divendres passat 11
d'abril, el grup de rock
"Smoking Gun" va oferir
un concert en el pub
Tropik de Benicarló,
situat al port esportiu de
la localitat. 

Van oferir un repertori
de versions de clàssics de
rock en una nit en la qual
va destacar el bon
ambient que va fer als
assistents sentir-se com
en família.

"SMOKING GUN" AL PUB TROPIK

text REDACCI 

L'Auditori Pedro
Mercader acollirà
aquest divendres la
representació de
l ' e s p e c t a c l e
‘Autorretrato de un
joven capitalista
español’, dins del cicle
Teatre Polítik. L'obra
és una producció de
Teatro del Barrio.

El teatre professional
torna a Benicarló aquest
divendres i ho fa de la
mà del cicle Teatre

Polítik, una aposta pel teatre de crítica política i social que es
va estrenar el passat 24 de març amb l'obra ‘Ruz-Bárcenas’ i
que inclou noms del nivell d'Alberto San Juan, Pedro
Casablanc, Sergi Belbel, Jordi Galceran, Joan Miquel Reig o
Juli Disla.

L'espectacle que es podrà veure aquest divendres 22
d'abril a partir de les 22.00 hores a l'Auditori Pedro Mercader
és ‘Autorretrato de un joven capitalista español’, una
producció de Teatro del Barrio creada, dirigida i interpretada
per Alberto San Juan. El muntatge presenta la visió personal
del seu creador, membre de la companyia Animalario, sempre
crítica i amb humor, de l'actualitat i la història. Un monòleg en
què l'actor reflexiona sobre la crueltat i la injustícia de la
societat actual. 

Les entrades, a un preu de 10 euros, es poden aconseguir
de manera anticipada a la Tourist Info i a la taquilla de l'Auditori
Pedro Mercader una hora abans de l'espectacle.

Torna el cicle Teatre Polítik amb l'obra ‘Autorretrato de un joven capitalista español’

text REDACCI 
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Però anem a veure Xavi, el teu humor es podria
descriure com a humor blanc…

Humor blanc i suau, són més durs els lloeros que jo, de bon
tros!! Jo intento arrencar-li un somriure al lector, però sense
faltar ningú. Crec que és normal que al llarg de 20 anys i tants
còmics, li haja ficat el dit a l’ull a algú… més d’una vegada.

Explica’ns alguna cosa del crowdfunding. Com vas
agrair a la gent que va col·laborar aportant diners en
l’edició del llibre?

Hi havia diferents nivells de recompensa en les
col·laboracions, però tots els llibres que s’emportaven els
col·laboradors anaven dedicats. Vaig xalar molt fent aquestes
dedicatòries. A més a més eren dedicatòries totalment
personalitzades. En els casos en els que coneixia a la persona
els feia un dibuix sobre els seus gustos, o sobre algun tret
especial d’ells. A la gent que no coneixia personalment es vaig
demanar informació per poder fer una dedicatòria que els
arribés més. Espero que els haja agradat a tots!

Per acabar Xavi, estàs satisfet amb l’acollida que ha
tingut el llibre?

Sí, però també sóc conscient que La Veu és una revista poc
coneguda en el nostre poble i per poder durar 20 anys més
necessita tot el suport possible. Espero que aquest Sant Jordi
molts més benicarlandos s’animen a adquirir el llibre, són 20
anys de la història de Benicarló molt entretinguts de llegir! 

El CIPFP Benicarló present en XI Fira Intercomarcal
d'Oferta Formativa celebrada el passat 12 d'abril a
Benicarló. 

Durant tot el matí a la plaça Constitució de Benicarló els
departaments d'Agrària, d'Hoteleria i turisme, d'Instal·lació i
manteniment i d'Energia i aigua del centre, han fet
demostracions i diferents tallers per mostrar in situ a l'alumnat
d'ESO i a tots aquells interessats i interessades en formar-se,
l'oferta formativa  del Centre Integrat Públic de Formació
Professional  Benicarló. 

Fira d'Oferta Formativa 

text i foto CIPFP

ve de la p gina anteriorDia del Llibre

Dia 22 d’abril a les 19h. 
CELEBRACI  DEL DIA DEL LLIBRE 

A LA BIBLIOTECA MANEL GARCIA I GRAU DE
BENICARL : 

-Presentaci  del llibre: D’ nimes ven uts i altres
roman os de Josep-Joan Miralles Torl , publicat

per l’editorial Onada.

-En acabar la presentaci  del llibre, es far 
entrega dels II Premis als Beni-Lectors
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Després de llegir l'editorial i el tema de la setmana sobre
com s'ha acabat -de moment- l'anomenat «cas Castor» m'han
entrat unes ganes terribles de pegar-li a algú. Sí, sí, ja sé que
no està bé la violència, que fins i tot és de ments malaltes
arribar a pensar-hi, però m'haurà de reconéixer, senyora
Garcia, que se'ns han pixat literalment a la cara i ens han dit
que plovia. Siguem francs, vosté, si sorgira l'ocasió no li
fumaria una bona galleta a la cara del ja exministre Soria? I a
Florentino Fernández no li apetiria deixar-li marcats a les
galtes tots els dits de la mà? I dic això perquè sóc bona
persona, vosté ja m'entén. Quin negoci més redó! L'Estat (els
contribuents que no tenim prou perra per endur-nos a
Panamà) se n'ha de fer càrrec de més de mil milions d'euros
perquè el negoci no ha sortit bé. Si arriba a sortir bé, quant
hagueren guanyat? I quina barra que tenen, Déu! Els
terratrèmols no van ser res, com si passara un camió per baix
de casa, diuen. Llàstima de garrot. 

Al col·legi del Marqués estan celebrant el quart centenari
de la mort de Cervantes. Em sembla bé. No bé, molt bé.
També m'agradaria però que els centres escolars locals (de
primària i de secundària) se'n recordaren que aquest és
també l'any dedicat a Ramon Llull, un dels escriptors i
pensadors més destacats de l’Edat Mitjana. No sols dels
territoris de parla catalana, sinó de tota la tradició europea.
Cervantes sí, però Llull també. Al geni d'Alcalà d'Henares (jo
no em crec aqueixes històries de si era de Xixona!) li faran la
festa los 300 millones, però al boig mallorquí si no li la fem
nosaltres no li la farà ningú!

Segueixo llegint. Natàlia Sanz explica que Benicarló tindrà
xiringuitos a la platja tot l'any. Tampoc cal tant, però que no
passe com l'any passat que no en va haver ni un. M'agrada la
paraula «xiringuito». No sé on vaig llegir que aquesta paraula,
per la qual va fer tant i tant Jorgidan, venia de Cuba. M'ho miro
ara mateix. Sí, això he trobat a Internet: «¿De dónde procede
el vocablo? Al parecer, de Cuba, donde chiringuito era una
forma de consumir el café en las plantaciones: con una caña
y una media, salía filtrado mediante un chorro o chiringo. Por
eso, era frecuente la expresión ponme un chiringuito». Què li
pareix? 

Veig que tornaré a fer curt i no voldria acomaidar-me sense
referir-me a les fotografies amb què s'il·lustren els comentaris
dels senyors tafaners. Benjamín Martí és, sens dubte, el
nostre Albert Rivera local, sempre tan moderat, sempre tan
mirant les càmeres, sempre amb tant de postureig (com odio
aquest paraulot, però com resulta d'explícit!), amb aqueixa
careta que fa de beatet de no haver trencat mai un plat... La
foto de l'alcaldessa també és bona quan li diu, iepa, que estic
aquí (ella diu aquí i no ací) menejant les manetes. Quina rissa
(aquesta tampoc surt als diccionaris) que tinc. 

Joan Heras reflexiona sobre l'arribada de la primavera. Sí,
sí, «les roses esclatant per tot arreu» i «les tardes de
diumenge plenes de lectura i de música»... però se n'adona
que no estem bé, que estem malalts, que Europa és un fracàs
i que el que passa amb els refugiats sirians és dantesc. I diu
que se'n dóna vergonya de ser europeu. I jo. No ja només de
ser europeu, vosté ja m'entén. 

Ho deixo ací. Vaig a vore què li ha passat a Fibla per allà
l'altra punta de món. 

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

text EL LECTOR

Aprofitant que estem a les portes de Sant Jordi, el
nostre dibuixant de capçalera ens ha contestat a unes
preguntes referents a l’acollida que ha tingut el llibre
recopilatori dels seus 100 millors còmics. La Veu de
Benicarló, 20 anys en 100 còmics es va publicar al
desembre de l’any passat, i va ser auto editat per La Veu
de Benicarló i finançat per crowdfunding.

Bé Xavi, sabem que tens més de 600 còmics publicats
a La Veu, però en aquestos moments,  en el cap dels teus
lectors estan aquestos 100 que es van recopilar en el
llibre. Ens pots dir quin ha estat el més comentat?

Un dels còmics dels que he rebut més comentaris és el de
la zona blava, que és de l’any 1996. Gràcies al còmic la gent
recorda que en un passat no massa llunyà no es pagava per
aparcar en el nostre poble. També els sorprèn el fet de com
han augmentat dràsticament el nombre de carrers amb
aparcament regulat al llarg d’aquestos anys. 

I sobre els personatges públics que apareixen…
polítics, gent de la cultura… Hi ha algú que t’haja fet algun
comentari (positiu o negatiu) sobre la seua caricatura?

Realment el feedback el vaig tenir el dia de la presentació,
ja que Jaume Rolíndez  i Enric Escuder em van comprar el
llibre i em van demanar que el signés. Vaig compartir algunes
paraules amb ells i semblaven prou satisfets i s’ho van agafar
amb humor. També van venir un parell de persones més però
no vaig tenir l’oportunitat de parlar amb elles, espero que no
estiguen enfadades!

ENTREVISTA a Xavi Burriel

text REDACCI 
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

El tema del tema
Lo de vostès deu ser premonitori.

Es posen a parlar del Castor, la
planta gasista que tenim ací davant
per la generositat del ministre Soria,
bé ara ja exministre, i tot seguit, amb
l'escàndol d'un entramat d'empreses
que deia que no tenia i després que
no sabia que tenia, o que  no se'n
recordava que tenia, va i escampa la
boira (el ministre, la planta marina ja
ens agradaria... però no). Tenia
empreses off shore (com la del
Castor, lluny de la platja!) que
fiscalment tributaven a paradisos
fiscals, on estaven dipositats tots els
seus quartos, que eixos sí que sabia
on els tenia i quants n'eren, però no
n'havia dit res al seu company
Montoro. Però ha caigut de quatre
potes, com els gats, i se'n va cap a
casa amb una mà a la galta. I diem
que se'n va impune perquè que no
tenim constància que ningú haja dit
que l'investiguen, ni el govern, amb
el mateix Montoro, azote de
defraudadores (si no són amics), ni
ningú del seu partit, mentre que ací
ens ha deixat l'empastre gasístic per
antonomàsia que, per més inri,
haurem de pagar entre tots i no
precisament amb diners de

paradisos fiscals: de la nostra
escurada butxaca. Ja se sap qui
mana, no, a l'Estat espanyol? En
aquesta terra de xauxa surt més
rendible ser un  defraudador amic
que un contribuent natural. I cada
vegada n'hi ha més! Bárcenas,
Gurtels, Sorias, Matas, Urdangarins,
Terra Natura, Emarsa, Baltar,
Brugal...  (la llista és tan llarga que
no cabria en les nostres dos planes.
Per a més info aneu a la viquipèdia
que allí està el llistat complet de tots
els partits). I no cal patir que ací no
passa res. D'ací a quatre dies el
veurem al consell d'administració
d'alguna elèctrica, gasista, nuclear,
química... Efectivament Spain is
different, com deien els nostres
iaios.

Dimi... què?
I parlant de dimissions, bé,

dimissió, en singular, que només ha
estat la del ministre (els del seu
partit, que primer el van animar a no
dimitir, ara l'eleven als altars per
haver-ho fet). A vore si ara, com no
ha tingut més collons que fer-ho,
feia massa pudor a gas, resultarà
que li hem de ficar la catifa i entonar
el que bueno es que asume su
responsabilidad. Damunt de tindre
els diners fora del control de la
hisenda espanyola i del seu
compare Montoro, que sempre
havia criticat els defraudadors, ara
ens el faran bo. Ei, que l'han agafat
amb els pixats als ventre! No res,
com deia un seguidor nostre al
twitter tafaner, "La OMS alarmada
por la ola de dimisiones en España".
A vore, quantes n'hem tingut enmig
del reguitzell d'escàndols i més
escàndols que esquitxa el PP i resta

de partits en aquesta pàtria de goma
amb la qual tant se'ls omple la
boca? Un parell... si arriba? En
altres països, només pel fet d'haver
copiat a un examen... se'n van cap a
casa. Ací, a la "una, grande y libre",
amb la llista de casos de corrupció
que comentàvem a dalt, més llarga
que un dia sense pa, que podem
vore a la viquipèdia sense
actualitzar, no fot el camp quasi
ningú. Apegats a la cadira amb
Superglue 3! I algú ha tornat els
diners que ha defraudat? Home, si a
l'únic que li ha caigut el calbot ha
estat al Mario Conde, que se'n va
voler passar de llest al voler tornar a
portar uns poquets dels diners del
forat de Banesto. Suposem que així,
mentre ens entretenim en
miquitanyes, 12 o 13 milions i un cap
de turc, no és parla dels milions de
milions que tots els casos de
corrupció han fet desaparèixer. Un
Tsunami hauria de vindre! A vore si
se'ls emporta a tots d'una vegada!
Però ni així, que el Superglue és
molt fort!

A la font a les fosques 
Canviem de tema i tornem a

casa, que encara ens farem mala
sang. Doncs això, tenim entés que a
la plaça més gran del poble, la de la
Constitució, a les nits li han arribat,
també, les retallades. I és que no
sabem si no paguem la llum, s'han
fos les bombetes o els ploms, o
costa molt pujar a aquelles alçades
per canviar les bombetes, ni amb la
grua de brigadilla es deu poder, però
a les nits allò ja sembla la gola del
llop, sobretot a la part no
formigonada. A la millor és que toca
estalviar, com ho fan en alguns

text LA COLLA DE TAFANERS carrers on s'encenen les d'una
banda i no les de l'altra! Tampoc és
mala idea. Tot i que allí, com no en
va cap i l'espai és tan gran, la foscor
és com la gola del llop. I si algú
s'emporta els cadufos de la font de
Kuen-ka? A vore si resultarà que ho
han fet a posta. Que ací ens
coneixem tots!

A cagar al descampat, on si no?
Mira que quan van eliminar el

famós pipi-can que hi havia al carrer
del Méndez Núñez, que com no el
netejaven mai allò era un cagader
infecte, ja ens va parèixer bé. El
problema és que, de totes maneres,
les merdes no es volatilitzen i en
algun lloc els animalets havien de
deixar anar la seua ídem. I
lògicament, si no hi ha lloc on
cagar... caldria buscar-ne un de nou,
no? Així que mireu que no han
tardat gens a trobar-ne un per
substituir-lo i menys a utilitzar-lo.
Simplement han passat a l'altra

banda del mateix carrer, a
l'esplanada dels terrenys que hi ha
allí, entre la nova plaça de les
mongetes i l'aparcament de
camions, allà on fan el tir i
arrossegament de cavalls. Aquestes
dos pastilles sense urbanitzar que hi
ha, ben grans, s'han convertit, tal
com ens ho ensenya un altre dels
seguidors, en la nova latrina per a
gossos a l'aire lliure. Diuen que pels
gossos i els seus amos passejant, a
banda de l'oloreta, reconeixereu el
lloc. A vore, que nosaltres no diem
que no puguen cagar animalets i
animalots, tampoc passaria res si
els propietaris dels animals
replegaren alguna merda, sobretot
tenint en compte que el lloc està a
tocar d'una escola... Segurament
ens direu que si no repleguen les
xumeles dels carrers, com ho han
de fer amb les del descampat. Tal
volta tingueu raó, però potser una
mica de civisme, replegant alguna
merdeta, tampoc no faria mal a
ningú. Com, tal volta, els municipals
que hi ha matí i vesprada passant
per allí quan van a regular el trànsit

a la sortida de l'escola podien fer-ne
alguna cosa més i ensenyar el
significat de la paraula: civisme.
Segur que hi ha més d'una manera
de fer-ho, educadament explicant o
educadament multant. Sí, senyors,
civisme policial ben entés!

Patrullando la ciudad
Atenció a l'arriscada acció que

han dut a terme els herois de
l'autoritat municipal: 20:13 Se
identifican tres personas y se
incauta una bolsita con cogollos de
marihuana en la Plaza de Ladispoli.
Se instruye denuncia. Com ho
veieu, es tracta de dos accions o
d'una sola? La citada bosseta
pertanyia a les tres persones
identificades o anava sola perquè
havia baixat a passejar el gos? Què
tal si hagueren escrit «se les
incauta»? Millor, no? Aprofitem la
referència al contingut de la bossa,
els «cogollos», per recordar que en
valencià en diem «cabdells».
Cabdells com els que comprem
d'encisam en envasos de plàstic no
sostenibles. 

ve de la p gina anterior
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

El tema del tema
Lo de vostès deu ser premonitori.

Es posen a parlar del Castor, la
planta gasista que tenim ací davant
per la generositat del ministre Soria,
bé ara ja exministre, i tot seguit, amb
l'escàndol d'un entramat d'empreses
que deia que no tenia i després que
no sabia que tenia, o que  no se'n
recordava que tenia, va i escampa la
boira (el ministre, la planta marina ja
ens agradaria... però no). Tenia
empreses off shore (com la del
Castor, lluny de la platja!) que
fiscalment tributaven a paradisos
fiscals, on estaven dipositats tots els
seus quartos, que eixos sí que sabia
on els tenia i quants n'eren, però no
n'havia dit res al seu company
Montoro. Però ha caigut de quatre
potes, com els gats, i se'n va cap a
casa amb una mà a la galta. I diem
que se'n va impune perquè que no
tenim constància que ningú haja dit
que l'investiguen, ni el govern, amb
el mateix Montoro, azote de
defraudadores (si no són amics), ni
ningú del seu partit, mentre que ací
ens ha deixat l'empastre gasístic per
antonomàsia que, per més inri,
haurem de pagar entre tots i no
precisament amb diners de

paradisos fiscals: de la nostra
escurada butxaca. Ja se sap qui
mana, no, a l'Estat espanyol? En
aquesta terra de xauxa surt més
rendible ser un  defraudador amic
que un contribuent natural. I cada
vegada n'hi ha més! Bárcenas,
Gurtels, Sorias, Matas, Urdangarins,
Terra Natura, Emarsa, Baltar,
Brugal...  (la llista és tan llarga que
no cabria en les nostres dos planes.
Per a més info aneu a la viquipèdia
que allí està el llistat complet de tots
els partits). I no cal patir que ací no
passa res. D'ací a quatre dies el
veurem al consell d'administració
d'alguna elèctrica, gasista, nuclear,
química... Efectivament Spain is
different, com deien els nostres
iaios.

Dimi... què?
I parlant de dimissions, bé,

dimissió, en singular, que només ha
estat la del ministre (els del seu
partit, que primer el van animar a no
dimitir, ara l'eleven als altars per
haver-ho fet). A vore si ara, com no
ha tingut més collons que fer-ho,
feia massa pudor a gas, resultarà
que li hem de ficar la catifa i entonar
el que bueno es que asume su
responsabilidad. Damunt de tindre
els diners fora del control de la
hisenda espanyola i del seu
compare Montoro, que sempre
havia criticat els defraudadors, ara
ens el faran bo. Ei, que l'han agafat
amb els pixats als ventre! No res,
com deia un seguidor nostre al
twitter tafaner, "La OMS alarmada
por la ola de dimisiones en España".
A vore, quantes n'hem tingut enmig
del reguitzell d'escàndols i més
escàndols que esquitxa el PP i resta

de partits en aquesta pàtria de goma
amb la qual tant se'ls omple la
boca? Un parell... si arriba? En
altres països, només pel fet d'haver
copiat a un examen... se'n van cap a
casa. Ací, a la "una, grande y libre",
amb la llista de casos de corrupció
que comentàvem a dalt, més llarga
que un dia sense pa, que podem
vore a la viquipèdia sense
actualitzar, no fot el camp quasi
ningú. Apegats a la cadira amb
Superglue 3! I algú ha tornat els
diners que ha defraudat? Home, si a
l'únic que li ha caigut el calbot ha
estat al Mario Conde, que se'n va
voler passar de llest al voler tornar a
portar uns poquets dels diners del
forat de Banesto. Suposem que així,
mentre ens entretenim en
miquitanyes, 12 o 13 milions i un cap
de turc, no és parla dels milions de
milions que tots els casos de
corrupció han fet desaparèixer. Un
Tsunami hauria de vindre! A vore si
se'ls emporta a tots d'una vegada!
Però ni així, que el Superglue és
molt fort!

A la font a les fosques 
Canviem de tema i tornem a

casa, que encara ens farem mala
sang. Doncs això, tenim entés que a
la plaça més gran del poble, la de la
Constitució, a les nits li han arribat,
també, les retallades. I és que no
sabem si no paguem la llum, s'han
fos les bombetes o els ploms, o
costa molt pujar a aquelles alçades
per canviar les bombetes, ni amb la
grua de brigadilla es deu poder, però
a les nits allò ja sembla la gola del
llop, sobretot a la part no
formigonada. A la millor és que toca
estalviar, com ho fan en alguns

text LA COLLA DE TAFANERS carrers on s'encenen les d'una
banda i no les de l'altra! Tampoc és
mala idea. Tot i que allí, com no en
va cap i l'espai és tan gran, la foscor
és com la gola del llop. I si algú
s'emporta els cadufos de la font de
Kuen-ka? A vore si resultarà que ho
han fet a posta. Que ací ens
coneixem tots!

A cagar al descampat, on si no?
Mira que quan van eliminar el

famós pipi-can que hi havia al carrer
del Méndez Núñez, que com no el
netejaven mai allò era un cagader
infecte, ja ens va parèixer bé. El
problema és que, de totes maneres,
les merdes no es volatilitzen i en
algun lloc els animalets havien de
deixar anar la seua ídem. I
lògicament, si no hi ha lloc on
cagar... caldria buscar-ne un de nou,
no? Així que mireu que no han
tardat gens a trobar-ne un per
substituir-lo i menys a utilitzar-lo.
Simplement han passat a l'altra

banda del mateix carrer, a
l'esplanada dels terrenys que hi ha
allí, entre la nova plaça de les
mongetes i l'aparcament de
camions, allà on fan el tir i
arrossegament de cavalls. Aquestes
dos pastilles sense urbanitzar que hi
ha, ben grans, s'han convertit, tal
com ens ho ensenya un altre dels
seguidors, en la nova latrina per a
gossos a l'aire lliure. Diuen que pels
gossos i els seus amos passejant, a
banda de l'oloreta, reconeixereu el
lloc. A vore, que nosaltres no diem
que no puguen cagar animalets i
animalots, tampoc passaria res si
els propietaris dels animals
replegaren alguna merda, sobretot
tenint en compte que el lloc està a
tocar d'una escola... Segurament
ens direu que si no repleguen les
xumeles dels carrers, com ho han
de fer amb les del descampat. Tal
volta tingueu raó, però potser una
mica de civisme, replegant alguna
merdeta, tampoc no faria mal a
ningú. Com, tal volta, els municipals
que hi ha matí i vesprada passant
per allí quan van a regular el trànsit

a la sortida de l'escola podien fer-ne
alguna cosa més i ensenyar el
significat de la paraula: civisme.
Segur que hi ha més d'una manera
de fer-ho, educadament explicant o
educadament multant. Sí, senyors,
civisme policial ben entés!

Patrullando la ciudad
Atenció a l'arriscada acció que

han dut a terme els herois de
l'autoritat municipal: 20:13 Se
identifican tres personas y se
incauta una bolsita con cogollos de
marihuana en la Plaza de Ladispoli.
Se instruye denuncia. Com ho
veieu, es tracta de dos accions o
d'una sola? La citada bosseta
pertanyia a les tres persones
identificades o anava sola perquè
havia baixat a passejar el gos? Què
tal si hagueren escrit «se les
incauta»? Millor, no? Aprofitem la
referència al contingut de la bossa,
els «cogollos», per recordar que en
valencià en diem «cabdells».
Cabdells com els que comprem
d'encisam en envasos de plàstic no
sostenibles. 

ve de la p gina anterior
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Després de llegir l'editorial i el tema de la setmana sobre
com s'ha acabat -de moment- l'anomenat «cas Castor» m'han
entrat unes ganes terribles de pegar-li a algú. Sí, sí, ja sé que
no està bé la violència, que fins i tot és de ments malaltes
arribar a pensar-hi, però m'haurà de reconéixer, senyora
Garcia, que se'ns han pixat literalment a la cara i ens han dit
que plovia. Siguem francs, vosté, si sorgira l'ocasió no li
fumaria una bona galleta a la cara del ja exministre Soria? I a
Florentino Fernández no li apetiria deixar-li marcats a les
galtes tots els dits de la mà? I dic això perquè sóc bona
persona, vosté ja m'entén. Quin negoci més redó! L'Estat (els
contribuents que no tenim prou perra per endur-nos a
Panamà) se n'ha de fer càrrec de més de mil milions d'euros
perquè el negoci no ha sortit bé. Si arriba a sortir bé, quant
hagueren guanyat? I quina barra que tenen, Déu! Els
terratrèmols no van ser res, com si passara un camió per baix
de casa, diuen. Llàstima de garrot. 

Al col·legi del Marqués estan celebrant el quart centenari
de la mort de Cervantes. Em sembla bé. No bé, molt bé.
També m'agradaria però que els centres escolars locals (de
primària i de secundària) se'n recordaren que aquest és
també l'any dedicat a Ramon Llull, un dels escriptors i
pensadors més destacats de l’Edat Mitjana. No sols dels
territoris de parla catalana, sinó de tota la tradició europea.
Cervantes sí, però Llull també. Al geni d'Alcalà d'Henares (jo
no em crec aqueixes històries de si era de Xixona!) li faran la
festa los 300 millones, però al boig mallorquí si no li la fem
nosaltres no li la farà ningú!

Segueixo llegint. Natàlia Sanz explica que Benicarló tindrà
xiringuitos a la platja tot l'any. Tampoc cal tant, però que no
passe com l'any passat que no en va haver ni un. M'agrada la
paraula «xiringuito». No sé on vaig llegir que aquesta paraula,
per la qual va fer tant i tant Jorgidan, venia de Cuba. M'ho miro
ara mateix. Sí, això he trobat a Internet: «¿De dónde procede
el vocablo? Al parecer, de Cuba, donde chiringuito era una
forma de consumir el café en las plantaciones: con una caña
y una media, salía filtrado mediante un chorro o chiringo. Por
eso, era frecuente la expresión ponme un chiringuito». Què li
pareix? 

Veig que tornaré a fer curt i no voldria acomaidar-me sense
referir-me a les fotografies amb què s'il·lustren els comentaris
dels senyors tafaners. Benjamín Martí és, sens dubte, el
nostre Albert Rivera local, sempre tan moderat, sempre tan
mirant les càmeres, sempre amb tant de postureig (com odio
aquest paraulot, però com resulta d'explícit!), amb aqueixa
careta que fa de beatet de no haver trencat mai un plat... La
foto de l'alcaldessa també és bona quan li diu, iepa, que estic
aquí (ella diu aquí i no ací) menejant les manetes. Quina rissa
(aquesta tampoc surt als diccionaris) que tinc. 

Joan Heras reflexiona sobre l'arribada de la primavera. Sí,
sí, «les roses esclatant per tot arreu» i «les tardes de
diumenge plenes de lectura i de música»... però se n'adona
que no estem bé, que estem malalts, que Europa és un fracàs
i que el que passa amb els refugiats sirians és dantesc. I diu
que se'n dóna vergonya de ser europeu. I jo. No ja només de
ser europeu, vosté ja m'entén. 

Ho deixo ací. Vaig a vore què li ha passat a Fibla per allà
l'altra punta de món. 

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

text EL LECTOR

Aprofitant que estem a les portes de Sant Jordi, el
nostre dibuixant de capçalera ens ha contestat a unes
preguntes referents a l’acollida que ha tingut el llibre
recopilatori dels seus 100 millors còmics. La Veu de
Benicarló, 20 anys en 100 còmics es va publicar al
desembre de l’any passat, i va ser auto editat per La Veu
de Benicarló i finançat per crowdfunding.

Bé Xavi, sabem que tens més de 600 còmics publicats
a La Veu, però en aquestos moments,  en el cap dels teus
lectors estan aquestos 100 que es van recopilar en el
llibre. Ens pots dir quin ha estat el més comentat?

Un dels còmics dels que he rebut més comentaris és el de
la zona blava, que és de l’any 1996. Gràcies al còmic la gent
recorda que en un passat no massa llunyà no es pagava per
aparcar en el nostre poble. També els sorprèn el fet de com
han augmentat dràsticament el nombre de carrers amb
aparcament regulat al llarg d’aquestos anys. 

I sobre els personatges públics que apareixen…
polítics, gent de la cultura… Hi ha algú que t’haja fet algun
comentari (positiu o negatiu) sobre la seua caricatura?

Realment el feedback el vaig tenir el dia de la presentació,
ja que Jaume Rolíndez  i Enric Escuder em van comprar el
llibre i em van demanar que el signés. Vaig compartir algunes
paraules amb ells i semblaven prou satisfets i s’ho van agafar
amb humor. També van venir un parell de persones més però
no vaig tenir l’oportunitat de parlar amb elles, espero que no
estiguen enfadades!

ENTREVISTA a Xavi Burriel

text REDACCI 
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Però anem a veure Xavi, el teu humor es podria
descriure com a humor blanc…

Humor blanc i suau, són més durs els lloeros que jo, de bon
tros!! Jo intento arrencar-li un somriure al lector, però sense
faltar ningú. Crec que és normal que al llarg de 20 anys i tants
còmics, li haja ficat el dit a l’ull a algú… més d’una vegada.

Explica’ns alguna cosa del crowdfunding. Com vas
agrair a la gent que va col·laborar aportant diners en
l’edició del llibre?

Hi havia diferents nivells de recompensa en les
col·laboracions, però tots els llibres que s’emportaven els
col·laboradors anaven dedicats. Vaig xalar molt fent aquestes
dedicatòries. A més a més eren dedicatòries totalment
personalitzades. En els casos en els que coneixia a la persona
els feia un dibuix sobre els seus gustos, o sobre algun tret
especial d’ells. A la gent que no coneixia personalment es vaig
demanar informació per poder fer una dedicatòria que els
arribés més. Espero que els haja agradat a tots!

Per acabar Xavi, estàs satisfet amb l’acollida que ha
tingut el llibre?

Sí, però també sóc conscient que La Veu és una revista poc
coneguda en el nostre poble i per poder durar 20 anys més
necessita tot el suport possible. Espero que aquest Sant Jordi
molts més benicarlandos s’animen a adquirir el llibre, són 20
anys de la història de Benicarló molt entretinguts de llegir! 

El CIPFP Benicarló present en XI Fira Intercomarcal
d'Oferta Formativa celebrada el passat 12 d'abril a
Benicarló. 

Durant tot el matí a la plaça Constitució de Benicarló els
departaments d'Agrària, d'Hoteleria i turisme, d'Instal·lació i
manteniment i d'Energia i aigua del centre, han fet
demostracions i diferents tallers per mostrar in situ a l'alumnat
d'ESO i a tots aquells interessats i interessades en formar-se,
l'oferta formativa  del Centre Integrat Públic de Formació
Professional  Benicarló. 

Fira d'Oferta Formativa 

text i foto CIPFP

ve de la p gina anteriorDia del Llibre

Dia 22 d’abril a les 19h. 
CELEBRACI  DEL DIA DEL LLIBRE 

A LA BIBLIOTECA MANEL GARCIA I GRAU DE
BENICARL : 

-Presentaci  del llibre: D’ nimes ven uts i altres
roman os de Josep-Joan Miralles Torl , publicat

per l’editorial Onada.

-En acabar la presentaci  del llibre, es far 
entrega dels II Premis als Beni-Lectors
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Dels 14 nius artificials instal·lats a la plaça dels Telers i
a l'Auditori, 10 han estat ocupats per parelles de falciots
per a la posta d'ous. La presència d'aquests pardals
ajudarà en la lluita contra els mosquits i se sumarà als
tractaments que ja ha començat a realitzar l'Ajuntament.

La instal·lació de nius artificials a la plaça dels Telers de
Benicarló i a l'Auditori Pedro Mercader ha donat bons resultats:
dels 14 nius instal·lats, 10 han estat ocupats per parelles de
falciots per a la posta d'ous. Donada la bona acollida que estan
tenint els nius artificials, l'Ajuntament s'està plantejant
d'instal·lar-ne més de cara a l'any que ve i fins i tot s'està
pensant de fer tallers per ensenyar a construir nius artificials a
ciutadans que s'han mostrat interessats en la qüestió. «Podem
estar contents -ha dit el regidor de Medi Ambient, Ximo Bueno-
que els nius els hagen agradat». «Aquests pardals -ha
destacat el regidor- mengen tones d'insectes, així que quants
més en tinguem, menys mosquits apareixeran».

La lluita contra el mosquit és, precisament, un dels
principals arguments per a mantindre les colònies de falciots.
En aquest sentit, Ximo Bueno ha assenyalat que «avui per
avui encara no s'ha detectat la presència del mosquit tigre a
Benicarló». «Sí que tenim colònies de mosquit endèmic, però
estan controlades i ja hem fet els tractaments corresponents
en els embornals», ha afegit. El regidor ha constatat que «el
sistema de control del mosquit el tenim molt ben assumit i
estem fent un seguiment exhaustiu dels focus més importants.
El que hem de fer és insistir en les campanyes de
conscienciació». «No podem baixar la guàrdia. És un tema
complex i hem de treballar tots junts». Des de la Regidoria de
Medi Ambient es demana sensibilitat i cooperació per part dels
ciutadans en el sentit de no tindre recipients amb poca aigua
en les terrasses, cossis amb aigua o piscines amb aigua

estancada. També al Cementeri Municipal es demana als
ciutadans que canvien l'aigua sovint.

10 parelles de falciots nidifiquen als nius artificials de la plaça dels Telers

text REDACCI 

El portaveu del Grup Municipal Popular de Benicarló,
Juan Antonio Mañá, ha instat a l'equip de govern a tenir en
compte les consideracions de l'informe elaborat pel
laboratori de Entomología i Control de Plagues de la
Universitat de València i a realitzar “com més prompte
millor” tractaments per a evitar la proliferació de mosquits
en la localitat. 

Mañá ha recordat que l'informe encarregat per Diputació, i
que ha estat remès a l'Ajuntament, “ha localitzat diferents
estats del cicle vital de mosquits en diversos embornals de
Benicarló, pel que es recomanen tractar “amb la màxima
brevetat possible a causa del gran nombre de larves en
desenvolupament”. L'informe de la Universitat de València ha
localitzat diferents estats del cicle vital de mosquits de
l'espècie Culiseta longiareolata en embornals localitzats en
zones perifèriques, zones d'interior i, sobretot, en les àrees de

nova construcció i interseccions de les vies. L'informe
encarregat per la Diputació provincial té com finalitat identificar
les espècies i els focus de proliferació de mosquits per a
assessorar i recomanar als ajuntaments els tractaments més
efectius perquè, atès que ells són els que tenen les
competències en la matèria, puguen actuar amb la major
eficàcia per a evitar circumstàncies com les viscudes l'estiu
passat. 

Tal com detalla el portaveu del Partit Popular, “a més
d'aquest suport i assessorament tècnic i científic, la Diputació
ha llançat una línia d'ajudes econòmiques per un valor total de
400,000€ perquè els Ajuntaments, puguen realitzar els
tractaments efectius indicats pels tècnics per a evitar la
proliferació d'aquest insecte”. El Partit Popular de Benicarló
espera que l'Ajuntament prenga nota de les recomanacions
tècniques, vaja més enllà en la lluita contra mosquits i no es
quede en una campanya informativa com l'anunciada pel
consell.

Informe de control de plagues

text NAT LIA SANZ

Divendres passat 11
d'abril, el grup de rock
"Smoking Gun" va oferir
un concert en el pub
Tropik de Benicarló,
situat al port esportiu de
la localitat. 

Van oferir un repertori
de versions de clàssics de
rock en una nit en la qual
va destacar el bon
ambient que va fer als
assistents sentir-se com
en família.

"SMOKING GUN" AL PUB TROPIK

text REDACCI 

L'Auditori Pedro
Mercader acollirà
aquest divendres la
representació de
l ' e s p e c t a c l e
‘Autorretrato de un
joven capitalista
español’, dins del cicle
Teatre Polítik. L'obra
és una producció de
Teatro del Barrio.

El teatre professional
torna a Benicarló aquest
divendres i ho fa de la
mà del cicle Teatre

Polítik, una aposta pel teatre de crítica política i social que es
va estrenar el passat 24 de març amb l'obra ‘Ruz-Bárcenas’ i
que inclou noms del nivell d'Alberto San Juan, Pedro
Casablanc, Sergi Belbel, Jordi Galceran, Joan Miquel Reig o
Juli Disla.

L'espectacle que es podrà veure aquest divendres 22
d'abril a partir de les 22.00 hores a l'Auditori Pedro Mercader
és ‘Autorretrato de un joven capitalista español’, una
producció de Teatro del Barrio creada, dirigida i interpretada
per Alberto San Juan. El muntatge presenta la visió personal
del seu creador, membre de la companyia Animalario, sempre
crítica i amb humor, de l'actualitat i la història. Un monòleg en
què l'actor reflexiona sobre la crueltat i la injustícia de la
societat actual. 

Les entrades, a un preu de 10 euros, es poden aconseguir
de manera anticipada a la Tourist Info i a la taquilla de l'Auditori
Pedro Mercader una hora abans de l'espectacle.

Torna el cicle Teatre Polítik amb l'obra ‘Autorretrato de un joven capitalista español’

text REDACCI 
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LOCAL OPINIÓ

PORTES OBERTES AL CEIP MARQUÉS DE
BENICARLÓ.

El passat dissabte 16 d'abril el Marqués va obrir les seves
portes per explicar el seu projecte educatiu als pares, mares,
futurs alumnes de 3 anys del proper curs i a públic en general.
En primer lloc es va fer una reunió informativa i desprès es va
procedir a fer una visita guiada pel centre.

EL MARQUÉS PROMOCIONA LES AULES CICLISTES
 Els dies 12, 13, 14 i 15 d'abril  els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è

del nostre centre educatiu van poder gaudir de la pràctica del
ciclisme a les pistes del pati de l'escola. "Deportes Balaguer"
va aportar el material necessari per a dur a terme aquesta
motivadora activitat esportiva, que pretén fomentar el ciclisme
davant de l'acabament de la Volta Ciclista a Espanya el 5 de
setembre a Peníscola, fent partíceps als alumnes en aquesta
última etapa.

PORTES OBERTES AL CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ
EL MARQUÉS PROMOCIONA LES AULES CICLISTES

text i fotos CEIP MB
La presència del científic Avelino Corma, premi Príncep

d'Astúries d'Investigació Científica 2014, marcarà la
quarta edició de la Setmana de la Ciència de Benicarló,
que torna del 10 al 14 de maig amb més força, més
continguts i amb un salt qualitatiu important. Temes com
els transgènics, l'homeopatia i la investigació amb
espècies amenaçades centraran la programació.

La quarta edició de la Setmana de la Ciència de Benicarló
tindrà lloc del 10 al 14 de maig, convertida ja en una de les
millors setmanes de la ciència que s'organitzen a Espanya.
Amb pocs referents d'un nivell tan elevat, l'aposta
compromesa de la Regidoria de Cultura per la divulgació
científica torna amb més força, més continguts i un salt
qualitatiu important, on no només s'aposta per les activitats
divulgatives, sinó també per portar els millors científics. Així ho
han destacat en l'acte de presentació l'alcaldessa de
Benicarló, Xaro Miralles, el regidor de Cultura, Josep Barberà,
i Ángel Alberich, president d'Abacs (Associació Benicarlanda
d'Amics de la Ciència i la Salut) i destacat científic i
investigador.

Sense dubte, la presència del reputat científic Avelino
Corma (Moncofa, 1951), reconegut l'any 2014 amb el Premi
Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica, marcarà
aquesta edició de la Setmana de la Ciència, així com la de
José Miguel Mulet, professor de Biotecnologia, investigador i
divulgador científic conegut per llibres com Comer sin miedo o
Medicina sin engaños, que parlarà de transgènics i
d'homeopatia.

Un altre dels científics de primer nivell que visitaran
Benicarló és Daniel García Párraga, director de l'àrea de
Veterinària i Laboratoris de l'Oceanogràfic de la Ciutat de les
Arts i les Ciències de València, on desenvolupa diversos
treballs relacionats amb els processos de rehabilitació
d'espècies marines amenaçades. L'última presència de primer
nivell serà la del biòleg argentí Mariano Collantes, un
apassionat de la divulgació científica que, a través del
monòleg «L'art de vendre merda», parlarà de la relació entre
insectes i a més explicarà la seua experiència personal a
l'hora d'inventar-se una teràpia alternativa.

I a més...

Paral·lelament a la presència d'aquests quatre científics de
primer nivell, s'han preparat altres activitats, com ara una
exposició de llibres sobre divulgació científica a la Biblioteca
Manel Garcia Grau o la mostra d'experiments realitzats per les
escoles de Benicarló al Mercat Municipal.

D'altra banda, es presentarà el cotxe elèctric e-SEVEN, un
projecte emmarcat en el cicle formatiu de grau superior
d'Energies Renovables del Centre Integrat Públic de Formació
Professional de Benicarló, que ha dissenyat i fabricat un nou

cotxe que competirà en la Sehll Ecomarathon Europe 2016
que tindrà lloc a Londres el mes de juny.

Per últim, els divulgadors Helena González i Oriol Marimon
posaran el toc d'humor amb l'espectacle «Clowstifics, la
ciència més pallassa».

Setmana de la Ciència

text i foto REDACCI 
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coses», va explicar l'edil d'Educació benicarlando. «A més el
traspàs facilitaria molt el dia a dia en el Conservatori i es
rebaixarien les taxes de matriculació», va sostenir.
Actualment, el 52% dels alumnes del Conservatori són de
Benicarló. La resta, el 48%, provenen de fins a 19 municipis
de la comarca. 

UN LLAST PER A LES ARQUES MUNICIPALS 

Les gestions perquè el conservatori passara a titularitat
de la generalitat no són noves. Recentment, al juliol del
2011, l'ajuntament de Benicarló aprovava en ple una moció
perquè conselleria d'Educació es faça càrrec del cost de les
despeses de personal del Conservatori de Música Mestre
Feliu. El conveni que es plantejava, i que mai va arribar a
bon port, pretenia acabar amb els problemes de finançament
que el servei suposa per a les arques municipals de
Benicarló. El consistori té en la seua plantilla de funcionaris
a 7 dels professors, d'un total de 24 professionals que es
dediquen a la docència en el centre. Així mateix,
s'estudiaven noves taxes de matriculació, en les quals es
contemplava la possibilitat que els alumnes no empadronats
a Benicarló pagaren un preu més car pels serveis. La
reducció practicada per l'administració autonòmica sobre la
subvenció que rebien, suposava en aquella data un 65%
menys d'aportació per a sufragar els costos. Així les coses,
a l'octubre 2011, el AMPA del conservatori feia arribar més
de 4.000 signatures a la conselleria d'Educació per a
demostrar el suport social que el centre té enfront de les
amenaces de tancament que s'escoltaven per part del
consistori. Els pares rebutjaven el lliurament de les

signatures en el consistori “perquè hem comprovat en
aquest temps que l'administració local no està disposada” a
lluitar per la supervivència del conservatori.

El Conservatori Professional de Música Mestre Feliu
ofereix als seus alumnes quatre cursos d’Ensenyança
Elemental (segons la L.O.E. (Lley Orgànica d’Educació)), en
els quals els alumnes aprendran diferents instruments,
llenguatge musical, cor i conjunt, i sis anys d’Ensenyment
Professional (també seguint la L.O.E.), dividits en quatre
modalitats: piano, guitarra, cant, i tota la resta d'instruments.
Al 1976 va néixer l’escola de música, la qual es va unir més
tard amb el Conservatori de València i de Castelló. És al
1996 quan l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” va
proposar canviar-li el nom al Conservatori per Conservatori
Professional de Música Mestre Feliu, en honor als seus
mèrits.

ve de la pàgina anterior

El Junior Femení està pràcticament
eliminat en la promoció d'ascens,
després de la dura derrota encaixada
davant el CB Quart, per 40 punts de
diferència, i havent d'anar a terres
valencianes a disputar el segon partit. 

Per la seua banda el Sènior B va sumar
una altra victòria i l'A va perdre en el seu
desplaçament a València. Els equips
infantils van perdre tots els seus partits. En
resum una setmana negativa.

Resultats

San José B València 69- Sènior
Autonòmic 60

Sènior B 58-Jovens l'Eliana 51
Vall d'Uxó Básquet 51-Júnior Masculí

85
Júnior Femení 50-Quart 90
Cadet Masculí 35-San José A 46
Nou Bàsquet Celeste 33- Cadet Femení 46
Infantil Masculí Blau 49-NB Alboraia 94
Infantil Masculí Verd 39- Bétera 66

Infantil Femení 55, Nou Bàsquet Blau 64
Aleví Femení 5-Castelló 56
Aleví Masculí Blanc 26- Amics 66
Aleví Masculí Roig 33-Torreblanca 47
Benjamí Blau 14-Vila-real 18
Benjamí Taronja Mixt 45, Nules 37

Bàsquet: El Junior Femení pràcticament eliminat de la promoció d'ascens

text I fotos VICENT FERRER
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Mes de mig milió d'euros d'estalvi per a les arques
municipals. És el que s'aconseguiria si finalment la
Conselleria d'Educació compleix el compromís que van
arrancar durant la reunió que van mantenir l'alcaldessa
de Benicarló, Xaro Miralles, el regidor d'Educació, Ximo
Bueno, i la regidora de Serveis Generals, Marta
Escudero, a València.

Educació i Cultura s'ha compromès a estudiar la
incorporació del Conservatori Professional de Música Mestre
Feliu de Benicarló a la xarxa de conservatoris de la
Generalitat. El traspàs, que suposaria un estalvi de quasi
500.000 euros per a l'Ajuntament, es faria efectiu per al curs
2017-2018. No va ser aquest l'únic compromís relacionat
amb l'educació que van arrancar els responsables
benicarlandos en la seua visita a la conselleria. La
Conselleria d'Educació està estudiant la possibilitat
d'implantar a Benicarló un cicle formatiu de Tècnic Superior
en Química Industrial, donada la gran presència d'aquest
tipus d'indústries a la zona. De moment, el projecte està en
fase d'estudi i per anar avançant en la planificació es
convocarà pròximament una reunió a tres bandes a
Benicarló entre empresaris del sector, centres educatius i la
pròpia Conselleria. Sobre la proposta de l'equip de govern de
revisar els cicles formatius que s'imparteixen ara mateix i
d'implantar a Benicarló un cicle formatiu d'agricultura
ecològica, la Conselleria s'ha compromès a estudiar-lo, atès
que tant la Conselleria d'Agricultura com la Regidoria

d'Agricultura de l'Ajuntament estan apostant fort per aquest
sector productiu. D'altra banda, la Conselleria també ha
anunciat que s'implantarà a Benicarló, en el Centre Integrat
Públic de Formació Professional, un cicle formatiu de FP
bàsica de segona oportunitat (per a alumnes d'entre 17 i 29
anys) de Fusta i Manteniment d'Habitatges. 

GESTIONS PER PART DE L’AJUNTAMENT 

Tal com van explicar l'alcaldessa i el regidor d'Educació
pel que fa al traspàs del conservatori, «la predisposició és
molt bona. Hi ha voluntat política d'estudiar el tema i estem
convençuts que arribarem a un acord». Perquè la Generalitat
comence a estudiar el traspàs, la Conselleria ha demanat a
l'Ajuntament una sèrie de documents: en primer lloc, un
acord de ple en el qual se sol·licite oficialment la incorporació
del Conservatori a la xarxa de conservatoris de la
Generalitat, que es farà efectiu en el ple ordinari del mes
d'abril. També ha demanat documentació relativa a la
situació administrativa del centre i una cessió d'ús de l'espai,
a més d'un informe sobre la situació del personal laboral
docent i no docent. Finalment, la Generalitat sol·licita la
justificació de la proposta. 

El Conservatori suposa una despesa de prop de 800.000
euros a l'Ajuntament, una xifra a la qual cal restar els
150.000 euros que es recapten a través de les taxes, 97.000
euros de la subvenció de la Generalitat i 60.000 euros de
subvenció de la Diputació. «Si es fa efectiu el traspàs de la
gestió podrem dedicar aquests diners a moltes altres

BENICARLÓ NEGOCIA EL TRASPÀS DEL CONSERVATORI 
A LA GENERALITAT VALENCIANA 

textREDACCIÓ

ESPORTS COMARCAL

La Mediterranean Xtrem, que ha tingut Morella com a
escenari central, ha tornat a ser un èxit

Més de 400 bikers han gaudit aquest cap de setmana
de Morella i de la MTB.

Morella va acollir aquest cap de setmana una gran festa de
l'esport i, en concret, de la MTB. La regidor d'esports, Lola
Viñals, va fer una valoració "positiva" del transcurs d'aquesta
competició, que ha tingut a Morella com a escenari central, en
ser meta de l'etapa del divendres, eixida de la del diumenge i
acollir íntegrament el desenvolupament de la del dissabte. La
tercera MedXtrem ha congregat a 400 participants durant tot
el cap de setmana en la localitat, que s'ha reflectit en un
impacte econòmic positiu, estant els hotels quasi al 100%.
Viñals també ha volgut agrair el gran treball que han realitzat
els empleats municipals i els voluntaris, així com la
coordinació entre els diferents cossos de seguretat i sanitat
perquè el transcurs de la competició fóra un autèntic èxit.

La regidora d'esports assenyalà que, "Morella ha tornat a
estar a l'altura organitzativa del que exigeix una competició
com aquesta, gràcies a l'esforç que realitza l'Ajuntament, als
treballadors i voluntaris de la localitat". En aquest sentit indicà
que "per a que la MedXtrem haja sigut un èxit hem treballat
molt intensament durant setmanes i hem tornat a demostrar la
gran capacitat de la nostra localitat per a albergar
competicions de màxim nivell". Cal recordar que per a la
celebració d'aquesta prova ha sigut necessari un gran

desplegament material i humà. A Morella, hi ha hagut diferents
instal·lacions fonamentals per a poder-se disputar la
competició en la localitat, com el Centre Lúdic i Esportiu, que
s'ha convertit en un gran centre de recuperació i taller, amb
matalassos en la pista multiesportiva i zona de massatges,
spa, sauna i jacuzzi per a facilitar el descans dels corredors,
amb llocs habilitats per a deixar les bicicletes i serveis de
mecànics i neteja, l'Espai Firal, on s'han realitzat els sopars i
el Teatre Municipal per als brífings. A més, s'han necessitat
més de cinquanta treballadors i voluntaris per a poder
organitzar aquesta prova tan important. 

Finalment, Lola Viñals destacava que, "Morella s'ha tornat
a convertir en la capital provincial del BTT i, després d'aquest
èxit, esperem seguir posicionant-nos com una destinació BTT
i ja estem preparant la Morella Enduro Race, que enguany
formarà part de l'Open Enduro d'Espanya". Cal recordar que
la localitat albergarà la tercera Enduro Race els dies 25 i 26 de
juny.

Mediterranean Xtrem

text VICENT FERRER foto DAVID GIL
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Els he de confessar, estimats lectors d’aquesta
modesta però gran publicació, que del partit que el meu
estimat CDB va verificar el passat dissabte a la ciutat
d’Alcora, només en sé el resultat. 

Davant aquesta circumstància, lo papa me diu que òmpliga la
pàgina parlant de la bellesa d’aquesta ciutat, capital de la comarca de
l’Alcalatén, famosa per la seua ancestral ceràmica. També em diu que
parle dels punts que tenim en comú totes dues ciutats, però sobretot
de l’afició pels tabals i els bombos, tradicions molt arrelades a tots dos
pobles i que es perden en la nit dels temps i estan gravades a foc dins
la memòria històrica dels dos municipis. És ben cert que jo també soc
un gran aficionat a la percussió passional, però trobo que això aniria
millor si el partit s’hagués jugat més prop de la nostra setmana de
passió, així que he decidit no fer cas al papa i no agafar eixe filó per
omplir la pàgina.

El que passa és que l’equip de la meua ànima va perdre per un
resultat tan contundent com injust, i això, encara que sone a tòpic, és
la pura realitat, i per això em resisteixo a parlar de futbol. Tot i ser una
secció dedicada a l’esport rei, no em ve de gust escriure res que tinga
que vore a pegar puntades a una bimba amb el noble objectiu de fer
que arribe a un lloc delimitat per tres pals i tancat per una xarxa. Però
he de demostrar que soc un gran periodista en potència i relatar la
realitat tal com és, malgrat el meu estat d’ànim. Això em donarà una
fortalesa i una credibilitat que ja m’estic guanyant setmana rere
setmana amb aquesta secció. A més a més, lo senyor director gerent
d’aquesta empresa em va notificar la setmana passada que m’ha
nomenat cap de la secció de futbol -dins de l’apartat d’esports-
d’aquesta publicació setmanal. M’ha fet molta il·lusió aquesta
distinció, que confirma la meua trajectòria ascendent dins del món
periodístic. Per això em vull donar l’enhorabona pel nomenament i
desitjar-me molts d’èxits dins del dur camí d’espines que és el
periodisme, i al qual em penso dedicar en cos i ànima perquè és la
meua vocació i vull que siga el meu mitjà de vida. 

Ara, com a cap de futbol, em permetré el luxe de no parlar del partit
del qual hauria d’escriure perquè amb el resultat obtingut, no em ve de
gust. Però sí que els parlaré, estimats lectors, de quina és la situació
que es viu a casa i que podria ser una bona inspiració per a una
seqüela dels Roper. 

Resulta que l’amic de la mama -merengue ell, fanàtic ell- ha
omplert la llar familiar de tota la col·lecció de banderes, bufandes,
pancartes, cartells i altres reclams publicitaris de l’equip espanyol per
excel·lència que tenia a casa seua. Sí, estimats lectors, sí, s’ha mudat
a casa nostra i ha ocupat un lloc preferent al jaç de la mama. Es
passeja per casa amb els seus calçotets blancs amb tota naturalitat, i
el seu entrecuix ha agafat la mateixa embranzida que el seu equip.
Per això al papa i a mi no ens resulta agradable tindre un hoste com
aquest, però ens hem d’aguantar perquè la casa on vivim és de la
mama, que la va heretar d’una tia rica i, per tant, és la propietària de
l’immoble. I això és una cosa que sempre ens ha deixat molt clara a
tots dos, especialment al papa, que s’ha atrinxerat al seu silló preferit
i no hi ha qui el traga. Diu que és l’únic immoble que em podrà deixar
d’herència.

Però o es ceguen que s’acaba ací la cosa, no. La mama, en honor
al seu amic, ha canviat tota la roba de llar. Cortines, tovalloles,
llençols, roba de cuina, pijames i estors. Tot, absolutament tot de color
blanc en honor –diu- al seu convidat. Ha llevat la foto del casament del
papàs i ha posat en el seu lloc un retrat que es va fer amb el seu amic
al Valle de los Caídos. Fins i tot ha canviat les fotos que hi havia al
menjador on apareixia el papa saludant el Marcelino Camacho i n’ha
posat una on es veu el seu amic besant la mà de Rouco Varela.
Aquella casa és un desgavell total.

Tornat al futbol els he de dir que el proper diumenge, a partir de les
quatre i quart de la tarde, juguem a casa contra l’equip filical del
Castelló, també conegut com Castellón B. Té vuit punts més que
nosaltres, per la qual cosa no serà un partit fàcil. Encara que no es
juguen res, és ben segur que vindran a guanyar. Ja veurem.     

UN PARTIT MENYS

text VICENT T. PERIS

Sant Jordi, el drac, la princesa... i un llibrePer Xavi Burriel

EL CÒMIC
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Diferència de tarannà

Està clar que la relació entre ajuntament i Generalitat Valenciana
ha canviat... per a millor. El fet que la Conselleria d'Educació i
Cultura s'haja compromès a estudiar la incorporació del nostre
Conservatori de Música Professional a la xarxa de Conservatoris de
la Generalitat és, sense dubte, una excel·lent notícia.

Excel·lent notícia des de dos vessants, una, l'econòmica, pel fet
que al nostre ajuntament li permetrà estalviar-se més de mig milió
d'euros, i dos, l'educativa, no pel fet que ara no estigués coberta,
sinó pel fet que passarà a dependre directament de la xarxa de

conservatoris de la Generalitat amb la qual cosa la gestió
administrativa seria més directa cosa que incidiria, segurament, en
una rebaixa de les taxes acadèmiques i d'una equiparació
professional, en tots els aspectes, a la resta de conservatoris.

La data del curs 2017-2018 és, segons indica el regidor
d'Educació Ximo Bueno, la que significaria l'inici d'aquest traspàs si
les negociacions que s'estan portant a termini arriben a bon port.
Segons sembla, la predisposició per part de Conselleria és la
màxima i ara serà l'ajuntament el que haurà d'acomplir tots
els requisits que la Generalitat li demane. Cal pensar que ja al 2011,
la corporació anterior, amb Marcelino Domingo (PP), al seu
capdavant, ho va intentar fer aprovant una moció que ho demanava
explícitament, però que mai va ser ni escoltada pels governants
populars que hi havia a la Generalitat ni arribada a desenvolupar
mínimament.

Tenint en compte que vora el 50% de l'alumnat matriculat al
nostre conservatori no és de la nostra ciutat resulta encoratjador
comprovar que aquest canvi de tarannà de l'administració
autonòmica pot reforçar encara més la seu vessant comarcal cosa
que, sens dubte, ens ajudarà a mantindre Benicarló com a referent
musical tant, del nord del País com del sud del Principat.
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa 1: a l'equip de govern del nostre ajuntament per aconseguir que la Generalitat estudie i, de
cara al 2018, es faça càrrec del Conservatori Mestre Feliu. Bona sintonia i bones gestions entre les dos
parts han desbloquejat una situació que cap govern del PP local, tot i tenir totes les institucions del seu
color, havia aconseguit. Enhorabona!

Carxofa 2: per a les inciatives de la nova comissió de festes. Que comencen en divendres ens
iguala a la resta de pobles de la comarca. Que l'elecció de la reina siga per sorteig evitarà cap mena
de suspicàcia. Que la presentació de les dames es faça al carrer obrirà a tot el poble un acte que algú
podria pensar que és elitista. Endavant. 

Panissola: Per als joves de les penyes que no van saber comportar-se i van fer actes de vandalisme
al restaurant on es va celebrar el sopar de presentació de les dames. Segur que van ser una minoria
que no representa ningú, però així, xics i xiques, no es pot sortir de casa. Potser caldrà plantejar-se qui
pot beure i què i qui no...

CARXOFA i PANISSOLA

ESPORTS

Dissabte passat 16 d'abril va ser un dia complet per a la
família Mabel.

Al matí, al pavelló municipal d'Almussafes, es va celebrar la
fase provincial nivell absolut de gimnàstica rítmica on la
gimnasta infantil del Club, Leire Rovira, es va proclamar
campiona provincial a la general,  emportant-se l'or en els tres
aparells ( cèrcol, pilota i maces). A més, l'equip infantil compost
per Patricia Saura, Alba Ciurans i Leire Rovira va aconseguir
l'or i es va proclamar campió provincial. 

D'altra banda, l'aleví Carla Bianca, cedida al club L'Almara
de Burjassot per a formar part de l'equip, va obtenir juntament
amb les seues companyes el bronze. 

Els desitgem molta sort a totes elles, ja que, dins de dues
setmanes se celebrarà la fase autonòmica on es jugaran la
plaça al nacional. 

A la vesprada es va celebrar en la mateixa seu la fase
autonòmica dels Jocs Esportius. Les nostres internacionals
Noa Ros i María Añó van ocupar les primeres places de la
classificació emportant-se l'or i la plata respectivament, en

corda i cèrcol. En pilota van canviar de graó sent María la que
es va emportar l'or per davant de Noa que va ser plata, i en
maces María va repetir metall i va compartir podi amb la seua
companya Helena Andrei que va ser bronze. 

A totes elles els desitgem molta sort en les seues pròximes
competicions i els felicitem tant a elles com a les seues
entrenadores Manola Belda, Blanca López i Cristina Morales
pel treball que estan realitzant amb les seues gimnastes. 

Enhorabona i a seguir recollint èxits.

Èxit del Club Mabel en la Fase Provincial Absoluta 
i en els Jocs Esportius Autonòmics de gimnàstica
text i fotos A. SAURA
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Impressionant èxit del CNB aconseguint l’ascens a la
màxima categoria de la natació valenciana

El darrer cap de setmana, 16-17 d’abril, l’equip del Club
Natació Benicarló va aconseguir l’ascens a la Divisió d’Honor
en la copa autonòmica de clubs de primera divisió disputada
a La Nucía (Alacant).

La divisió d’honor està composada pels 8 millors clubs de
la comunitat valenciana segons els resultat de la copa
autonòmica que es celebra cada temporada en les seues 3
categories (divisió d’honor, primera divisió i segona divisió). 

El Club natació Benicarló competirà així la propera
temporada amb el selecte grup dels més potents equips de
la natació valenciana que estarà format pels següents clubs:
Castàlia, Ferca, Delfín, Tenis-Elche, Natació Elche,
Valenciano, Petrer i Benicarló. 

És la segona vegada, en els 27 anys d’història del club,
que s’aconsegueix classificar l’equip per a disputar la copa
de la Divisió d’Honor.

L’equip va obtindre l’ascens en una disputada copa de
primera divisió, en dura pugna amb equips molt poderosos
representants, tots ells, de ciutats molt més grans que
Benicarló com son Vila-real, Gandia, Sagunt, Elda, etc.

Els 20 components d’aquest equip, fantàsticament dirigit
per Myriam Martínez, varen ser: Carlos Astor, Miguel Piñana,
Marcos Fuente, Albert Astor, Carlos Fuente, Irene Sorando,
David Curto, Dídac Saura, Marc Vea, Clàudia Barrachina,
Gemma Rillo, Ester Segura, Raul Carbó, Maria García,
Gemma Labèrnia, Júlia Barrachina, David García, Marina
Segura, Laura Jiménez i Sara Vea. 

L’entrenadora estava especialment satisfeta del rendiment
dels seus esportistes com a conjunt: des del més veterà,
Carlos Astor, a la més jove, Sara Vea.

I és que, tot i que molts tingueren actuacions individuals
destacadíssimes, aconseguint  mínimes nacionals i
autonòmiques, el més important va ser que els nedadors és
“deixaren la pell” pel grup de forma solidària. 

Tots varen obtindre punts valuosos en les proves que els
va assignar per a nadar l’entrenadora, encara que, en alguns
casos, van haver de renunciar a nadar les seues proves
favorites pel bé del conjunt.

Els aficionats desplaçats a la Nucía també esclataren, al
final de la competició, en una explosió d’alegria que va
acabar amb alguns d’ells celebrant l’èxit, junt als nadadors,
dintre de la piscina.

En resum, aquest cap de setmana, els nedadors
esmentats i la seua entrenadora, varen escriure una de les
més glorioses pàgines de la història del Club i de la natació
benicarlanda.

EL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ A DIVISIÓ D'HONOR 

text i fotos CNB




