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L'Open Benèfic de Tennis Taula se celebrarà el 17 de juliol

El passat dissabte 11 de Juny es van disputar la
cinquena i la sisena ronda de la tercera edició del torneig
Memorial Aicart al Club Escacs Benicarló. Els
guanyadors per categories van ser Vicent Villarroya,
David Teply, Omar Mantil i Manuel Fernández.

En la cinquena ronda "Yeye" Martínez no va acudir al
torneig per disputar el Social de Vinaròs, per la qual cosa
Vicent Villarroya va obtenir els dos punts sense jugar. En el
segon tauler, Vicent Ferrer, va vèncer en les dues partides a
Ernesto Albaral el que va mantenir al jugador benicarlando a
mig punt de Villarroya. En el tercer tauler, Jorge Gutiérrez,
també va guanyar les seues dues partides davant d'Ari
Nogués, cosa que el va col·locar en tercer lloc a mig punt del
capdavanter.

En la sisena ronda, en el primer tauler, Vicent Villarroya,
va vèncer a Jorge Gutiérrez "Chapu", en les dues partides
malgrat que en la segona partida Chapu va tenir una posició
guanyadora però per dificultat de temps i cansament no va
aconseguir rematar la partida. Vicent Villarroya, clar campió
absolut de la tercera edició de Memorial Aicart amb 10,5
punts de 12 possibles, i Chapu tercer classificat absolut amb
8 punts de 12 possibles. En el segon tauler va haver-hi
repartiment de punts entre Vicent Ferrer i Pedro García. En
la primera partida Vicent va perdre perquè se li va acabar el

temps en una posició guanyadora amb dama d'avantatge i
mat en poques jugades. Mentre que en la segona partida
Vicent va guanyar la seua partida en poc temps. Vicent
Ferrer va acabar segon classificat absolut amb 9 punts de 12
possibles. En el tercer tauler el repartiment de punts entre Ari
Nogués i Juan Andrés va deixar a tots dos a mig punt del
tercer lloc. En el cinquè tauler David Teply va vèncer les
seues dues partides davant d'Álvaro Serrano convertint-se
en el Campió Sub-16 i novè classificat absolut malgrat tenir
tan sols 8 anys. En el vuitè tauler Oscar González va vèncer
les seues dues partides a Manuel Fernández el que va
col·locar a Oscar en el desè lloc absolut i Subcampió Sub-16
amb menys de 10 anys. Manuel va acabar amb 5 punts de 5
possibles, 18º classificat absolut i Campió Sub-10.

Una sorpresa del torneig va ser Omar Mantil, amb 5,5
punts de 12 possibles, amb trofeu de Campió Sub-12 per de
davant de Xavi Martinez amb 5 punts de 12, i Subcampió
Sub-12. L'últim premiat va ser Lucas Muñoz amb 5 punts de
5 possibles i Subcampió Sub-10.

Disputat el 3r Memorial "José Miguel Aicart" al Club Ajedrez Benicarló

text VICENT FERRER foto CAB
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Deixar-nos portar per la música

La frescor musical que aporta el Conservatori Mestre
Feliu, embolcallada de tot un seguit d'actes, on a més
participen diversos grups procedents d'altres àmbits,
certament, és una de les apostes que millor defineixen el
panorama musical benicarlando d'aquest començament
d'estiu. La Brass Band, L'Ensemble i l'Orquestra de Corda
del Conservatori, amb l'Escola de Música de l'Associació
Musical Diabolus, l'Escola de Música Spicatto, y les diverses
corals, són, sens dubte, un ventall musical que no deixarà
indiferent ningú i que farà, segurament, que la gent prenga
els carrers acompanyats de la Batukada anant d'espectacle
en espectacle. I si a això li afegim La Nit en Vetla, que va ser
un èxit en edicions anteriors, amb més de 125 establiments
adherits que aportaran la seua part comercial perquè la gent
puga gaudir de la nostra oferta comercial, d'oci i culinària,
aleshores haurem aconseguit la quasi quadratura del cercle.

No podem més que felicitar-nos, tothom, perquè aquesta
aposta que ha continuat l'ajuntament benicarlando tinga una
seguida que esperem siga referent a la comarca i servisca
per rellançar-nos en tots els àmbits. 

Ara toca gaudir de tots els espectacles, que no són pocs,
sortir al carrer i fer-lo nostre. La resta..., la resta és seguir la
música i deixar-nos portar per ella allà on ens duga.  Segur
que trobarem de tot.

Vinga, que la música ressone més que els nostres
problemes. Benicarló ens ho agrairà!
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Carxofa:  a tots (no volem deixar-nos ningú), els que han fet, fan, i faran possible, l'espectable de
musica en directe al carrer d'este començament d'estiu. I també als establiments que participaran en
la Nit en Vetla que faran, valga la redundància, que la vetla valga la pena. Enhorabona a tots pel
vostre esforç.

CARXOFA i PANISSOLA

El diumenge 17 de juliol es disputarà en el Pavelló
Poliesportiu de Benicarló un torneig benèfic de tennis de
taula, que organitza el Club Tennis Taula de la ciutat.

Un torneig amb un parèntesi temporal i que enguany
tornarà a celebrar-se i un dels motius que ha impulsat al club
són les grans necessitats de la gent, pobresa o malalties
greus. És per açò que el club organitzador, a més de convidar
a jugadors de totes les categories, conviden al públic en
general a participar veient el torneig i animant els jugadors.
Per a accedir al recinte sols es demana una quantitat
econòmica anònima, o el més fàcil, aliments no peribles, que
després es repartiran entre entitats com la Creu Roja o
Càrites.

El torneig es jugarà amb el sistema Open, amb una fase
inicial de grups amb quatre jugadors, passant els dos millors a
un quadre A per el títol, mentre que els perdedors jugaran un
Open B, de manera que així cada jugador podrà jugar més
partides. Les partides donaran començament a les nou del
matí i està previst finalitzen sobre les dos de la vesprada,
després de la qual cosa es lliuraren trofeus als millors.

L'Open Benèfic de Tennis Taula se celebrarà el 17 de juliol

text i foto VICENT FERRER
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El naiexement d’un poblePer Xavi Burriel

EL CÒMIC

No entenc res. Ja començo a
estar una mica fart de tot i de tots
perquè tinc la sensació de que els
esdeveniments més quotidians
em superen per totes bandes. Ja
no sé què fer i això provoca en mi
un estat d’inseguretat que mai no
havia experimentat i que tampoc
no sé com afrontar. Em tanco a la
meua habitació, que cada dia és
menys meua perquè poc a poc
em sento envaït per alguna cosa
que no sabria descriure i que soc
incapaç de tallar. És com si el
meu espai vital, poc a poc, s’anés
esvaint. M’ofego. Si algú de
vostès, estimats i fidels lectors ha
llegit el conte de Julio Cortàzar
que es diu “Casa tomada” ho
entendrà a la perfecció. Se
m’acaba l’espai vital, la meua
intimitat. Cada sia em plantejo si
realment la meua mare és la
meua mare o me l’han canviada.
La casa s’ha convertit en una
invasió de draps que imiten els colors del estancs de la
postguerra. Tota la casa està empaperada de groc, roig i –per
suposat- de blanc. Si fa un parell de setmanes tot era “la
undécima”, ara és “la cuarta”. La porta de la meua habitació
llueix una gallina al mig d’un drap. La mama m’ha dit que no
gose tocar-la perquè m’envia de casa a cops de peu del seu
amic. Manolo Escobar i el seu “Que viva España” sonen a tota
hora pels altaveus estratègicament col·locats per tota la casa.
Lo papa se n’ha vingut a la meua habitació perquè diu que és
l’únic refugi que li queda i que així ens donem ànims. La que
faltava. Si ja tenia poc espai vital, ara em queda la meitat. Més
enllà de la porta regnen l’espanyolisme més caspós, el
madridisme més castís i el catolicisme preconciliar. Tot això
barrejat amb la concupiscència més exacerbada entre la
mama i el seu amic, que per a això han adoptat la màxima
aquella que diu “dels pecats del piu el nostre senyor se’n riu”,
i ja els puc assegurar, estimats lectors que el tal senyor deu
pegar unes bones panxades de riure.

Miren, estimats lectors, fins on hem arribat lo papa i jo, que
ens hem fet seguidors de l’equip d’Albània i tenim, cap a això
que anomenen “la roja”, la mateixa consideració que al Madrit
perquè són les mateixes banderes i la mateixa gent que els
anima. I no som radicals, no, som realistes i toquem de peus
a terra. Sí, ens hem rebotat i no hem celebrat el gol de Piqué.
No volem ser com Roncero, no volem sentir el mateix que ell
ni celebrar les coses que ell celebra.    

Em sembla que me n’estic passant contant les intimitats de
la meua família, però ho havia de dir perquè no puc més. La

meua vida és un martiri, i em sembla que me n’aniré amb la
Margot i ja no tornaré. M’estimo més estar al Brasil amb el
virus zica que no a casa amb la plaga de les estanqueres, del
“yo soy espanyol, espanyol, espanyol” a ritme de música russa
o de les celebracions d’una hipotètica victòria final.

Ara, després de compartir amb vostès les meues
inquietuds, les meues penes i la meua angoixa, els parlaré
una mica de les poques coses que se saben del meu estimat
C.D. Benicarló. He sentit que la plantilla serà, pràcticament la
mateixa de l’any passat, amb algunes baixes i amb algunes
incorporacions. La novetat més important la trobarem a la
banqueta, on s’asseurà un entrenador del poble, Daniel
Domingo, que m’han dit que va jugar a futbol i ha estat vinculat
a alguns equips. Jo no el conec, però he sabut que el pare va
ser president del Benicarló fa uns anys. Tampoc no he sentit
res de la seua manera d’entrenar perquè no sé qui és, així que
poques coses puc dir al respecte. Es veu que torna el brau
davanter Guillem Ripollès, després del seu pas per l’Amposta.
Un altre que s’incorpora serà, segurament, un davanter del
Càlig que aquesta passada temporada s’ha unflat a fer gols
que li diuen Òscar Garcia i es veu que és prou bo.

Ara toca quadrar els números perquè la sortida de la crisi
no s’acaba de vore i les coses estan molt malament. Sobretot
per als equips modestos com el nostre, que any rere any
veuen disminuïts els seus ingressos.

De moment això és tot. Li demanaré unes petites vacances
al director gerent d’aquesta magnifica publicació perquè no
puc viure així. 

UFFFFF!!
text VICENT T. PERIS
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MÚSICA A LA FRESCA
Els alumnes del conservatori de música Mestre Feliu de

Benicarló han pres els carrers de la ciutat. Ho han fet per
demostrar que la música pot ser també la banda sonora dels
nostres carrers i dels racons més emblemàtics de la ciutat.
Breus però intensos, els alumnes celebraven el final del curs
escolar traient al carrer el seu bon fer i demostrant perquè el
conservatori benicarlando és un dels millors considerats dins
el panorama educatiu musical. Perquè no només s’estudia
música a Benicarló. Alumnes de tota la comarca estudien ací
gràcies al suport de l’ajuntament de Benicarló, que es deixa
una bona quantitat de diners en el seu manteniment. Diuen
que enguany pot ser passe a ser de titularitat supra
municipal. El que és ben cert és que ningú pot dir que els
diners allí invertits s’han tirat al fem. Pot ser siga una de les
millors inversions que es fan en este poble: donar un futur
musical als nostres joves. I tot i ser responsabilitat de l’àrea
d’Educació, la música també és Cultura. El regidor Ximo
Bueno sí que hi era present als actes.

Música per a acomiadar el curs i rebre l'estiu. Benicarló
aposta per posar en Solfa la ciutat i ho farà celebrant el final
de curs dels alumnes del conservatori professional Mestre
Feliu amb diversos concerts a l'aire lliure. El primer acte es
va celebrar dimecres sota el nom global de Concerts de Final
de Curs i s'iniciava a les sis de la vesprada amb l'actuació de

ESTIU MUSICAL

textREDACCIÓ

NOMENAMENT DE LA MILLOR ESPORTISTA DEL
CLUB NATACIÓ BENICARLÓ ANY 2015, JÚLIA
BARRACHINA, I DE LA NOVA DAMA DEL CLUB,
CLÀUDIA BARRACHINA

Divendres 10 de Juny, una nombrosa representació de
la junta directiva del CNB, es va desplaçar al domicili de
les germanes Júlia i Clàudia Barrachina, per a comunicar-
los oficialment que havien estat escollides com a millor
esportista del club 2015 i com a nova dama del club,
respectivament.

Les 2 esportistes estigueren acompanyades en l’acte per
altres nedadors del club, per les entrenadores i pels seus
familiars.

Júlia Barrachina (14 anys), que està finalitzant 3r d'ESO,
va estar escollida millor esportista després d’avaluar els seus
resultats esportius durant l’any 2015. Júlia serà així, la
nedadora que representarà al CNB durant la gala de l’esport
de Benicarló que tindrà lloc el proper 25 de Juny. Entre els
seus mèrits durant l’any 2015, es pot destacar el haver-se
classificat per a disputar fins a 7 proves del Campionat
d’Espanya Infantil de Sabadell; haver fet pòdium als
campionats autonòmics de la seua categoria en diverses
ocasions (5 medalles), així com, també, tindre els rècords del
club en diverses proves d’esquena i crol, al final de
2015.  Clàudia Barrachina (16 anys), la nova dama del club,
està acabant primer de batxillerat actualment i ha sigut, com
sa germana, nadadora del club des de menuda.

Durant la seua carrera esportiva, Clàudia ha destacat per
la seua polivalència, ocupant les primeres posicions dels
rànquings del club en els diferents estils, especialment en
proves curtes i, naturalment, també, en la modalitat d'estils
combinats. Clàudia ha tingut bons resultats, inclús, en les
aigües obertes, on crida l'atenció, que va arribar a finalitzar la
travessia Peníscola-Benicarló, en la seua primera participació,
quan tenia només 12 anys d'edat.

CONSTITUCIÓ DE LA NOVA JUNTA DEL CLUB
NATACIÓ BENICARLÓ

Dijous 2 de juny, a la seu social del club Natació
Benicarló, va tindre lloc l’assemblea extraordinària per a
elegir la nova junta directiva del club, perquè,
reglamentàriament, havia finalitzat el mandat de l’anterior.

L’assemblea va estar presidida pels ex-presidents Adolfo
Saura i Miguel Piñana. Com que sols es va presentar una
candidatura, va ser proclamada com a nova junta directiva a
la mateixa assemblea.

Els components de la nova junta directiva del club son:
PRESIDENT: XAVIER RODRÍGUEZ BAYARRI
VICEPRESIDENT: FERRAN BARRACHINA ALBERT
SECRETARI: FERNANDO PÉREZ TORRIJOS
TRESORER: SERGIO LABÈRNIA VALLÉS
VOCALS: ADOLFO SAURA GALIANO, AMPARO GRACIA

MARTÍN, CRISTINA ESPAÑA MONTILLA, P JAVIER MARTÍN
CHACÓN, ANTONIO RILLO FERNÁNDEZ, DAMIÁN VIDAL
MUÑOZ, RICHARD GARCÍA PLAZAS, FELIPE MARZÀ
FORNER, PEDRO ÀVILA NAVARRO, MIGUEL LEBRÓN
QUEVEDO, ALFONSO BARÓ CANELA.

ve de la pàgina anterior
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la Brass Band del Conservatori a la plaça de Sant Bartomeu,
dirigida per David Rubiera. Va ser  l'inici d'una ruta guiada
musical que va comptar amb l'ajuda de la rua Batukada, que
van actuar com fil conductor entre els diferents concerts. Un
bon grup d'afeccionats a la música, coneixedors de l'activitat,
es van acostar fins a la plaça de Sant Bartomeu per a gaudir
amb els alumnes que cursen els seus estudis de música
professionals a Benicarló. També espectadors espontanis
que es van sorprendre pel bon fer dels alumnes. De fet, la
Brass Band, va deixar amb la boca oberta als espectadors i
als passejants que en aqueix moment gaudien de les
agradables temperatures de la vesprada pel casc històric de
la ciutat. A ritme d'Star Wars, els alumnes demostraren el
que han aprés aquest curs. Breu però intens, el concert va
deixar molt bon sabor de boca i ganes d'escoltar més
música. Així que els assistents van marxar darrere de la rua
Batukada, que va marcar el ritme del passeig fins a la plaça
del Mercat Vell. En aquest emblemàtic espai esperava
l'Ensemble, de vent-fusta, del Conservatori. Vint minuts més
de música de Lady Gaga, que ajudava a acompanyar amb
cops de peu el ritme. 

A l'acabar, era de nou la rua Batukada l'encarregada de
marcar el trasllat fins al següent escenari. El Mercat Central
acollia el següent escenari, sobre el qual actuaven els
integrants de la banda de jazz, que van oferir una sessió
plena de ritme. En eixos moments, el públic ja havia
augmentat de forma considerable, arrastrat com en El
Flautista d'Hamelín darrere de la batukada. Passaven pocs
minuts de les set de la vesprada quan arrancava de nou la
rua per arribar fins l'Auditori pel carrer d'Hernán Cortés. Allí
tenia lloc l'actuació de l'Orquestra de Corda del Conservatori

d'ensenyaments professionals. El lliurament de diplomes i
reconeixement als alumnes que han acabat sisè
d'Ensenyaments Professionals i el recital de música de
cambra i piano amb la col·laboració del Ballet Lupe, posaven
el punt i final a una vesprada nova.

NITS AL CONVENT
Però els amants de la bona música no només han tingut

aquesta oportunitat. Enguany, les tradicionals Nits al
Convent, que organitzava el Mucbe cada mes de juny, han
donat lloc a un cicle d'actuacions musicals més
diversificades que, amb el nom de Concerts al Claustre,

ve de la pàgina anterior

FASE PROVINCIAL DEL JOCS ESPORTIUS A
CASTELLÓ, 9 MEDALLES PER ALS ALEVINS DEL
CNB

El club Natació Benicarló va participar a la fase
provincial del jocs esportius, per a categoria aleví,
disputada a la piscina provincial de Castelló aquest cap
de setmana, 11-12 de Juny de 2016.

Dirigits per Lucia Vicente, els de Benicarló presentaren un
equip de 12 nedadors:

Dylan Villanueva, Óscar García, Joan Martín, David
García, Oriol Lluch, Sara Vea, Eva Valdearcos, Sara Troncho,
Laura Verge, Blanca Zorrilla,  Clara Salvador i Maria Ginesta. 

L’equip masculí del CNB (O. Lluch, D. García, J. Martín i O.
García) va aconseguir 2 meritòries medalles de plata als
relleus dels 4x100 lliures i dels 4x100 estils.

Individualment destacaren: David García, que va
aconseguir l’or als 200 braça; la plata, als 200 lliures i el
bronze, als 200 estils.  El seu germà, Oscar García, per la
seua part, era plata, als 200 esquena i bronze, als 100
esquena. Oriol Lluch, també va obtindre 2 medalles
individuals, plata, als 100 braça i bronze, als 100 esquena.   

En resum, un bon campionat per als benicarlandos, en
general, en una competició molt densa i amb poc temps de
recuperació entre proves.

CAMPIONAT AUTONÒMIC MÀSTER D’ESTIU A
CASTELLÓ: 11 MEDALLES ACONSEGUIDES  

Diumenge 12 de Juny, l’equip Màster del club Natació
Benicarló va participar al campionat autonòmic d’estiu, a
la piscina olímpica de Castelló.

Dirigits per Myriam Martínez, presentaren un equip format
per 11 nedadors: Miguel Piñana, Javier Roca, Eva García,
Alicia Gilabert, Elena Lores, Damián Vidal, Jaime Ibáñez,
Alexandre López, Jose Luís Beltrán, Javier Vicente I Jordi
Curto.

Competint amb el seu entusiasme habitual, en aquest cas
en piscina olímpica de 50 metres, els de Benicarló tingueren
una bona actuació conjunta.

Destacaren, en els diferents grups d’edat,  els medallistes:
Miguel Piñana, or als 100 i 200 esquena i plata, als 50
esquena; Alex López, or, als 100 braça i plata, als 200 i 400
estils; Jordi Curto, plata, als 200 papallona i bronze, als 100
papallona i 400 lliures; Alicia Gilabert, plata, als 100 lliures i
Eva García, bronze, als 200 lliures.             

CLUB NATACIÓ BENICARLÓ

text CNB
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Una vegada meś, el passat deu de juny, l'Auditori Pedro
Mercader es va quedar menut, com per a tantes coses
tantes vegades a Benicarlo,́ per a l'acte de graduacio ́de
l'alumnat de quart d'ESO i segon de batxillerat de l'IES
Joan Coromines.

La vesprada es va iniciar amb un record emotiu per a
l'alumne Rauĺ Requena, que va morir sobtadament a principis
de curs, i amb un homenatge al professor Ferran Royo, que
ens va deixar el passat mes de marc.̧ Es va aprofitar per lliurar
els primers premis de fotografia que porten el nom d'aquest
volgut mestre enmig de mostres d'emocio ́ difićilment
dissimulables pels assistents.

L'acompanyament musical del sextet dirigit per Frank Widal
va posar l'ambient solemne requerit per a aquests casos.

Cada grup d'alumnes va pujar a l'escenari i va ser el tutor
l'encarregat de lliurar-los l'orla de record d'aquest curs tan
important per a tots ells. Tots havien preparat el seu parlament
i el seu vid́eo i entre riures i alguna que altra llag̀rima hom va
coincidir a destacar que el Coromines havia estat la seua casa
i que volien que ho continuara sent per sempre.

Es va aprofitar tambe ́per concedir als alumnes de segon de
batxillerat un diploma acreditatiu per aquells que havien
excel·lit en les seues notes academ̀iques. En les altres notes,
les humanes, havien excel·lit tots.

L'acte el van cloure el director i la presidenta de l'AMPA.
Jose ́Antonio Peŕez va recordar que estava molt orgulloś de
l'alumnat que va al Coromines i, sobretot, va insistir en el fet
que el satisfeia saber que els alumnes d'aqueixa casa, tal i
com havien insistit els tutors, eren bones persones i que
aquesta era la primera condicio ́ a la vida per ser un bon
professional en qualsevol cosa. Dolo Cuartero va aprofitar per
reivindicar el paper de les associacions de pares i mares i per
manifestar el seu orgull per l'ensenyament pub́lic.

En definitiva, una jornada plena d'alegria i emocio ́i també
de comiats. Pero ̀no, del Coromines l'alumnat no s'acomiada,
nomeś diu fins sempre.

NOU TIT́OL D'FP A L'IES JOAN COROMINES

Per a aquest curs 2016-17, l'IES Joan Coromines
implanta el cicle de grau superior, Desenrotllament
d'Aplicacions Web, DAW.

La seua competeǹcia professional eś: Desenvolupar,
implantar, i mantenir aplicacions web, amb independeǹcia del
model emprat i utilitzant tecnologies especif́iques, garantint
l'acceś a les dades de forma segura i complint els criteris
d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estaǹdards
establerts. Les ocupacions que es poden exercir amb
l'adquisicio ́ d'aquest nou tit́ol soń: Programador Web,
Programador Multimed̀ia i Desenvolupador d'aplicacions en
entorns Web.El cicle de grau mitja ̀Sistemes Microinformat̀ics
i Xarxes complementa l'oferta formativa de la famiĺia
d'Informat̀ica i Comunicacions. Aquest cicle substitueix al
d'ASIX, Administracio d'Aplicacions Informat̀iques. Meś
informacio ́a www.iesjoancoromines.org

GRADUACIONS DEL COROMINES

text IES JC
inclouen audicions, contes musicats, accions poètiques i
concerts. El programa va començar el dilluns 13 de juny i el
dimarts 14 amb dos concerts de cambra a càrrec dels
alumnes del Conservatori Professional de Música Mestre
Feliu de Benicarló i continuava el dijous 16 amb l'audició de
final de curs dels alumnes de l'escola de música de
l'Associació Cultural Diabolus. El divendres, es realitza el
concert Homenatge a Enrique Granados, a càrrec de la
pianista Mª Carmen Gil Betancor i el saxofonista Jorge
Martorell-Loriente, amb un magnífic
recital amb obres del músic lleidatà
en el centenari de la seua mort. Per
al dissabte 18 de juny de matí s'ha
programat el conte musicat 'La
marieta aventurera' a càrrec de
Laura Genovés, de l'escola de
música Spicatto, i l'audició dels
alumnes i l'orquestra infantil de
l'escola de música Spicatto. A la
tarda, a partir de les 20.30 hores,
serà el torn de l'acció poètica 'Bridem
amb foc', a càrrec d'Alicia Coscollano
i Inés Borràs. Els Concerts al
Claustre es tancaran el dissabte 25
amb un concert de la Coral Juvenil
Kylix al matí (12.30 hores), i a la
vesprada, a les 20.30 hores, amb
l'espectacle 'Artur Àlvarez canta als
nostres poetes', amb Carlos Álvarez
al piano i Ángel Belinchón al baix. Es
tracta d'un concert acústic en el qual
el blues es fusiona amb els versos de
poetes com Ausiàs March, Joan
Maragall, Vicent Andrés Estellés,
Carles Salvador, Miquel Martí i Pol o
Salvador Espriu.

I LA NIT EN VETLA
Després de l'èxit aconseguit en

les tres edicions anteriors, amb
milers de persones omplint els
carrers de Benicarló, la Regidoria de
Cultura segueix apostant fort a la nit en Vela, un
esdeveniment que ja s'ha consolidat com un dels plats forts
de l'estiu a Benicarló destinat a promocionar l'oferta cultural,
turística i comercial de la ciutat. Enguany la cita serà el
divendres 15 de juliol, una nit en la qual es concentraran al
centre de la ciutat nou hores ininterrompudes de teatre,
música i dansa de companyies nacionals i internacionals i
que inclouen també la presència dels artistes de Benicarló,
que també presentaran algunes de les seues creacions. La
llum de més de 3.000 espelmes tornarà a il·luminar la ciutat
i els edificis més emblemàtics, com el Convent de Sant
Francesc, la Presó, l'Edifici Gòtic, la casa de Santa Càndida
o l'Ajuntament. Tots els edificis estaran oberts fins a les
22.00 hores i en l'església de Sant Bartomeu s'ha programat

un concert d'òrgan a càrrec d'Augusto Belau. La vesprada-
nit reunirà propostes per a tots els gustos, des de 'Asseu el
cap' (un espectacle de perruqueria a ritme de música en
directe), fins al muntatge itinerant 'Residual Gurus', que
proposen una sonoritat electrònica amb instruments
originals, humor i molta improvisació.

També haurà circ, amb 'L'home que perdia els botons' i
'The Audition', un espectacle molt divertit sobre l'obra 'El llac
dels cignes'. També  circ i acrobàcies amb l'obra 'Au pied du
mur' i l'espectacle 'Petjades en l'arena', on l'artista en art
d'arena, Didi Rodan, conta la historia d'un viatge pels

autèntics valors de la vida. L'estudi de
fotografia Javier Roda & La Pepa,
després dels tres anys anteriors, ha
decidit tornar a apostar per
immortalitzar el moment amb la
fotografia i col·locarà un marc
incomparable en la plaça de Sant
Joan perquè la gent es puga fer fotos
per a rememorar un moment únic i
irrepetible. Aquesta vegada, amb el
fons d'una de les fotos més famoses
de la història: la que retrata un grup
de treballadors menjant damunt d'un
gratacel. Finalment, la Nit en Vetla la
tancarà l'estrena d'un nou espectacle
de The SlapDrum Orquestra, un dels
actes més esperats de la nit. Aquesta
vegada seran 50 bateries, tocades
per músics locals i dirigides pel també
benicarlando Dani Tejedor, les que
faran vibrar a tots els assistents amb
un espectacle sonor que enguany
s'ha traslladat a l'esplanada del Port.

Des del centre de la ciutat fins al
port haurà una cercavila que
comptarà amb la presència dels
Gegants de Benicarló, la Colla de
Dolçainers, la Grup de Bombos i
Tabals de Benicarló, el Grup de
Bombos de la Salle i el Grup de
Bombos i Tambors del Crist de la Mar.
Juntament a aquesta àmplia oferta
cultural, el Mercat Central, els bars i

cafeteries i els comerços del centre de la ciutat obriran des
de les 20.00 hores fins a la mitjanit per a mostrar el millor
dels seus productes. De moment, s'han inscrit un total de
125 establiments, entre comerços, perruqueries, centres
d'estètica, restaurants, bars i cafeteries, concentrats en els
carrers de la zona centre de Ferreres Bretó, Major, Sant
Joan, Joan Carles I, Pius XII, Francisco Pizarro i Crist de la
Mar. Tots han preparat promocions especials, descomptes i
regals dirigits als clients, a més d'una mostra dels seus
productes i serveis a través de desfilades de moda, tallers de
manualitats i demostracions de pentinats, entre uns altres.
Tota aquesta oferta comercial, unida a la potent aposta
cultural ha contribuït a posicionar Benicarló com un referent
cultural, turístic i comercial de l'estiu.

ve de la pàgina anterior
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LA VEU DE BENICARL 

 20 ANYS, 
100 C MICS 

per XAVI BURRIEL

A LA VENDA A LA LLIBRER˝A
GR¨VOL

La pintora  Isabel López Ciriano ha obert  la seua
exposició,  ''De percepciones y otros sentimientos'' en les
sales de la segona planta del Mucbe. L'exposició
romandrà oberta fins al 30 de juliol de 2016, Isabel López
Ciriano és llicenciada en Belles Arts, en l'especialitat de
Restauració, per la universitat «Sant Jordi» de Barcelona.
Després, amplia els seus estudis amb cursos
d'especialització en restauració, disseny gràfic i
museologia a Florència, Barcelona i Saragossa
respectivament. En la seua activitat professional, s'ha
dedicat a l'ensenyament d'Educació Plàstica i Visual en
col·legis i ha fet diversos treballs de restauració de
pintura en museus i col·leccions particulars, exposicions
de pintura col·lectives i individuals en ciutats com
Saragossa, Barcelona, Figueres i Santander; així com
altres treballs de disseny gràfic i il·lustració. Actualment,
compagina aquestes activitats artístiques amb
l'ensenyament de dibuix, pintura i restauració a la
Universitat Popular de Benicarló i a la de Peníscola.

És innegable d'on ve Isabel López Ciriano. Ho diuen a crits
les seues pintures, per molt que durant anys ho haja amagat.
Per a l'espectador, és un luxe que ella haja recorregut el camí
de l'evolució i, de nou, reprenga el realisme com a forma
d'expressió. Això sí, combinat amb recreacions i
interpretacions que l'abstracció ha deixat en ella com una
rèmora dels coquetejos que va fer en aquest camp. López
torna ara amb una pintura serena, reposada, que mira amb la
cara ben alta i que tuteja l'espectador i revela paisatges que
han deixat l'empremta en la seua retina amb jocs de llums i
ombres úniques. És la llum de la Mediterrània, on López viu
des de fa uns quants anys i que ha deixat marca en la seua
paleta de colors, molt més viva que en els seus inicis. Però

sense estridències, sempre dins de la moderació amb què es
mouen els seus pinzells.

El mateix succeeix amb els seus retrats. Mirades netes i
clares que requereixen l'atenció de l'espectador, que atrapen
amb la seua sinceritat. Que busquen la complicitat per a,
després, revelar una pinzellada que compon fons abstractes i
que envolta les figures i les dota de complicitat. Que
arrosseguen al món que envolta López, tan amant de la seua
discreció. Tot això està present en aquesta mostra que ara
presenta al Mucbe. Des dels paisatges sorians d'infància, terra
dels seus pares i que ara torna a representar, fins a les
marines mediterrànies que acompanyen aquests anys de la
seua vida. Els seus nebots, la seua volguda Inés i, fins i tot,
Tobi. Una exposició a cor obert que pot ser entesa com un
exercici de reflexió i introspecció que, inconscientment, ha
revelat un catàleg de llums i ombres, una explosió de colors
mediterranis i un cercle que es tanca gràcies a les picades
d'ullet, a l'abstracció, relegats a un segon plànol però presents
encara en la seua obra. Un regal per als sentits.

LÓPEZ CIRIANO AL MUCBE

text REDACCI 

La Penya Setrill celebrarà el seu 25 aniversari amb
l’espectacle Musicant Benicarló, que s’oferirà  els pròxims
dies 30 de juny i 1 de juliol a les 22 hores. 

En l’espectacle actuaran  les associacions musicals, de ball
i tradicions de Benicarló. Un total de 12 entitats han donat el
vist-i-plau a este projecte, que es realitzarà al pati de La Salle.
Les entrades ja estan a la venda al centre òptic Eva Marín.  El
president de la penya, José Luis Guzmán, va detallar que
“l'espectacle pretén explicar a través de la música la història
de Benicarló”. Els assessors de l'argument musical han estat
Pablo Anglés, director de la banda de Benicarló, i  Josvi Arnau,
professor del Conservatori de Tarragona. L'obra es basa en 25
temes musicals que aniran recolzats amb  la projecció
d’imatges antigues de la ciutat, que il·lustraran l’espectacle.

L’eix cronològic arranca amb el passat iber i finalitza a als
nostres dies.  Les entitats que s'han implicat aportant la seua
corresponent participació musical són la Associació Musical
Ciutat de Benicarló, la Coral Polifònica benicarlanda, el Cor de
la Gent Gran, Cor Gregorià, el Cor Da Capo de Benicarló, la
Colla de Dolçainers, la Colla de Gegants i Cabuts, Veniu a
Cantar, Orquestra Clàssica Benicarló, Grup instrumental de
vent, Escola Música Arts, Ballet Lupe i el Grup de danses la
Sotà.

EL SETRILL COMPLIX 25 ANYS

text i foto REDACCI 
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LOCAL

ARCADES

La calor que fa em matarà. O potser he de dir el calor
perquè des del dia de la borratxera de les torres de Serrans
aquest mot ha canviat de gènere? I em poso de mal humor
i de seguida em canso i em farto de tot. 

Sí, estic fart d'aquestes basques que ens castiguen
abans d'hora. I molt fart també de sentir gentola que no ha
sabut pair que el govern de Benicarló ara mateix no estiga
en mans de «gent d'ordre». Tant s'hi val que la «gent
d'ordre» represente un partit polític on la corrupció és el pa
seu de cada dia.  Fart de gent que riu les gràcies a
personatges ridículs d'extrema dreta perquè en el fons
diuen el que ells no gosen dir.  Fart de farts. De farts polls
ressuscitats que es creuen els amos del poble. I de farts
que diuen que s'han tret la carrera copiant i ara van donant
lliçons d'ètica. Fins més amunt del nas de gent que no parla
més que castellà, corcada -sí, corcada- d'autoodi que,
burro (o burra) diu que català i valencià són llengües
diferents. 

M'hauré de comprar un ventilador. O un palmito d'Aldaia. 

J. SOTO

Les alumnes i alumnes del CEIP Francisco Catalán es
van desplaçar amb bicicletes en companyia de la Policia
Local de Benicarló al «Barranc d'Aiguadoliva» el passat
27 de Maig de 2016

Les Alumnes i alumnes del CEIP Francisco Catalán es van
desplaçar amb bicicletes acompanyats per la Policia Local de
Benicarló al «Barranc d'Aiguadoliva», una eixida que estava
programada dins del projecte mediambiental «Camins
d'aigua» que complementa l'anterior denominat «Mulla't per la
costa».

Tots els alumnes del Centre, Infantil i Primària estudien
l'estat de la costa i els barrancs del terme municipal. Fauna,
flora, impactes per les accions de l'home, contaminació, etc
per a prendre consciència de la importància de la conservació
i respecte del medi ambient.

En aquesta ocasió van ser acompanyats en el seu
recorregut amb bicicleta per la Policia Local dins de les
jornades d'Educació Vial impartides en el centre educatiu, l'ús
de la bicicleta i la seua contribució al respecte del medi
ambient.

Excursió ciclista

text PL

PENYA SETRILL
DIJOUS 30 i 

DIVENDRES 01 JULIOL

ART AL SETRILL
22.00 h. 

Posada en escena de l’espectacle
MUSICANT BENICARLÓ (La història de
Benicarló a través de la música, el cant i el
ball) organitzat per la nostra Penya amb
motiu del 25é aniversari, amb la participa-
ció de: Banda de Música Ciutat de
Benicarló, Ballet Lupe, Colla de Dolçainers,
Colla de Gegants i Cabuts, Cor Da Capo,

Coral de la Gent Gran, Coral Polifònica
Benicarlanda, Coro Gregoriano La Salle,
Escola de Música Moderna Arts, Grup de
Ball La Sotà, Grup Veniu a Cantar i
Orquestra Clàssica Benicarló, al pati del
Col·legi La Salle. Adquisició d’entrades
(numerades) a Centro Óptico Eva Marín,
a partir del dia 14 de juny. Donatiu: 5€.
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Preciosa la foto de la portada. S'hi el claustre del
convent de sant Francesc que sembla més un claustre
que no un pati de llums que és en realitat el que és. El
tema de la setmana el centra el MUCBE. L'actual
ajuntament està movent els fils perquè aquest espai es
convertisca en un museu, amb tot sels avantatges que
comportaria aquest fet. El que em sorprén de veritat és
que, després de tants anys, això no hagueren fet els
anteriors governs. Igual que amb el Conservatori. Si ara
resultara que des de València ens feren cas a aquestes
dues peticions, tindria encara més clar que el PP local a
nivell autonòmic no pinta absolutament res. 

M'he llegit amb fruïció l'article de Joan Heras. Diu moltes
coses de substància i d'una lògica aclaparadora, però m'he
quedat amb aquesta sentència: "al capdavall, allò que és
indiscutible és que la neutralitat no existeix." I té tota la raó.
Diuen en castellà que "quien calla otorga" i a la nostra societat
hi ha molta gent que ja li va tot bé mentre Espanya es
classifique per a la següent ronda de l'Eurocopa o mentre
Rafa Nadal vaja guanyant tornejos de tennis amb una
polsereta amb els colors de la bandera que posen a les
capsetes de les llimonades de paperet. No som neutrals quan
som capaços de sortir al carrer per un gol de Piqué i de
quedar-nos a casa quan se'ns convoca -per exemple- a tallar
la carretera per demanar la gratuïtat de l'AP7. Per exemple
vull dir. 

Segueixo amb Heras. Comenta que a molts de pobles els
ha pegat fort per fer consultes populars sobre totes les coses.
Sobre si s'ha de complir la llei o no com a Tortosa o sobre si
tal carrer ha de ser d'una o dues direccions. Ara, el que està
de moda de veritat és fer consultes sobre els bous en general.
Bé siguen els bous de carrer, els de plaça o els embolats. A
Olot els han prohibit. A Xàtiva no hi haurà corrida a la Fira
d'Agost. A València no embolaran més bous. No ho tinc clar jo
això. Els bous són una activitat de moment legal i no
comprenc com hi ha ciutats en què no es done permís per fer
activitats legals. No vull abundar en el tema, però no ho puc
evitar. Va, sí, ho deixaré estar...

Encara no he acabat amb les Fronteres. El bo de Joan
parla de la gent que es posa a la porta d'un espectacle amb la
finalitat de boicotejar-lo. Una mena d'escrache o de piquets
informatius que intenten fer fracassar determinades
actuacions perquè qui les realitza no comparteix la seua
ideologia i se senten ofesos amb les seues intervencions. Una
cosa com el que passa a les corrides de bous o com el que va
passar a Benicarló el passat Nou d'Octubre. La gent hem de
passar-nos la vida prenent partit i deu haver moments en què
ja no ens ve de gust. 

I ja no vull dir res més. Permeta'm, això sí, que una vegada
més critique la manera de treballar de La Veu de Benicarló. En
segons quines coses estem ben coberts (esports, banda de
música, Club de Natació...), però en segons quines altres
regna l'anarquia a la casa. Per exemple, fa unes setmanes es
va omplir l'auditori de gom a gom per sentir cantar Pep
Botifarra, hi havia gent que té relació amb la revista i no hi va
sortir ni una trista línia al respecte. Potser n'hi haguera hagut
prou de dir-li (no sé qui, és cert) a algú que se n'haguera
encarregat de fer més que fóra una breu ressenya, no troba?

En fi. Ja tenim Espanya a les semifinals de la Copa
d'Europa de futbol i tota la resta és pecata minuta. Aéu,
senyora Garcia!

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

text EL LECTOR
L'Institut Superior d'Estudis Turístics de la Universitat

de Girona (INSETUR) elaborarà un Pla Estratègic de
Turisme per a Benicarló que assente les bases per al futur
desenvolupament turístic de la ciutat. El pla s'estructura
sobre els pilars de la participació ciutadana, la innovació i
la sostenibilitat.

Ha tingut lloc la primera presa de contacte entre
l'Ajuntament de Benicarló i l'INSETUR, Institut Superior
d'Estudis Turístics de la Universitat de Girona, per a
l'elaboració d'un Pla Estratègic de Turisme per a Benicarló.
L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, acompanyada del
vicedegà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona,
José Antonio Donaire, i la regidora de Turisme, Rosana Marzá,
han fet l'anunci «amb el convenciment -en paraules de
l'alcaldessa- que podem elaborar una estratègia que
convertisca Benicarló en una marca turística de referència».

El Pla, que compta amb el suport de tots els grups polítics
amb representació municipal, es desenvoluparà en tres fases:
una primera fase d'anàlisi, una segona fase de diagnosi
estratègica i una tercera que serà un pla d'accions per a dur a
terme en els propers anys. Els encarregats de dur-lo a terme
seran l'investigador José Antonio Donaire, especialista en
estudis sobre ordenació i planificació d'espais turístics i tot un
referent en matèria de turisme, i Jordi López, expert en gestió
de destinacions turístiques.

Segons la regidora de Turisme, Rosana Marzá, «ens hem
decidit a emprendre aquest projecte perquè ens interessa el
nostre poble, els nostres veïns i les nostres empreses.
Necessitem vore on estem, què tenim i cap on volem anar».
Marzá ha explicat que el que es pretén amb aquest pla és
«assentar les bases del futur desenvolupament del turisme a
Benicarló sobre uns pilars d'un turisme sostenible a nivell
econòmic, ambiental i social». En aquest sentit, Marzá ha
destacat que es treballaran aspectes com l'economia blava
(relacionada amb el sector marítim), l'economia verda
(relacionada amb el territori) i un model de gestió participatiu
obert als ciutadans i a les empreses.

De fet, la participació ciutadana és una de les bases sobre
les quals es desenvoluparà l'estratègia turística, juntament
amb unes metodologies innovadores, l'adaptació als nous
temps i el respecte per la sostenibilitat. «En el cas de Benicarló
-ha explicat José Antonio Donaire-, partim d'un diagnòstic
inicial que es basa en les seues potencialitats, que són el
sector primari, el sector gastronòmic, el sector comercial, els
recursos patrimonials i el turisme verd i el turisme nàutic».
«Amb tot això -ha assegurat Donaire-, podem desenvolupar
una estratègia turística per a Benicarló de gran potencialitat,
que la diferencie d'altres destinacions i que la dote d'una
identitat turística pròpia».

Tant Donaire com l'alcaldessa han fet una crida als
ciutadans i al sector turístic perquè s'impliquen al màxim en el
desenvolupament del Pla, que estarà finalitzat al mes
d'octubre. El cost total de l'elaboració del Pla és de 16.940
euros (IVA inclòs).

Pla Estratègic per al desenvolupament turístic de la ciutat

text i foto REDACCI 
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Nova toponímia urbana
Vinga, que ja tenim altra volta ací

la campanya electoral (realment
hem deixat alguna vegada d'estar
en campanya electoral estos últims
sis o set mesos?), i els partits
comencen a passejar-se per tot
arreu, amunt i avall, presentant les
propostes que fa no res els havíem
sentit un munt de vegades. I clar,
com en aquest país està tot
centralitzat i coneixen molt poc la
perifèria, de tant en tant, se'ls
escapa alguna errada divertida.
Mireu, si no, el que van enviar els
socialistes, la candidatura de
Castelló per a ser més exactes, per
al cap de setmana, com a acció
conjunta a tots els municipis de la
costa: "11.00h. – Acción de
proximidad. Benicarló. Punto de
encuentro: Morrango". banda de
l'ús de la llengua de Cervantes,
suposem per allò que a l'empara de
la commemoració dels 400 anys de
la mort de l'autor del Quijote, hem
descobert que, a més, la trobada es
va fer al... "Morrango" (???). Sí, el
que heu llegit ja dues vegades, en
un lloc anomenat Morrango.
Nosaltres, que mireu que en sabem
de coses del poble, parem orelles
per tot arreu i aquest lloc en
concret... el desconeixíem. Després
de no calfar-nos massa el cap, tot
siga dit, ho hem tingut clar i
suposem que el que volien dir era
que la concentració era al
"Morrongo". «Se me lengua la
traba»... ¿Recordeu, fa uns anys,
quan els populars benicarlandos

van començar a ficar rètols
indicatius de "playa del Morongo"?
Igual algun en queda per algun lloc.
Quina manera de canviar-nos els
noms de les coses. Tot això els
passa perquè són els de fora els que
ho fan i els d'ací no es preocupen de
supervisar-lo. Morongo, Morrango,
la pròxima què serà... Mondongo?
Com els còmics de Mortadelo?
Després es queixaran que els traiem
massa en aquesta secció! És que ni
es miren el que escriuen!

Gastropolítica
Tenim la imatge de la setmana!

Què diem, de la setmana, del mes!
Què diem, del mes, de l'any! Què
diem, de l'any, del segle! La imatge
per antonomàsia! Simplement, La
imatge! Si fa un parell de setmanes
comentàvem que l'alcaldessa, tal
volta, s'havia errat d'ofici, per allò de
la seua faceta culinària, que
últimament ompli planes i més
planes dels mitjans de comunicació,
cullerot en mà, aleshores, ¿què en
podríem dir, veient aquesta altra,
d'aquest enyorat personatge de la
nostra vida política recent, el que va
ser pioner en aquests menesters?
Ens falten les paraules! Estem
segurs que el Lector, reconegut
seguidor nostre, en veure-la,
quedarà tan arravatat que el plaer el
traslladarà al seté cel, que cantava
Jaume Sisa. I us deveu preguntanr
de qui redimonis parlem i de què en

concret... però resulta una obvietat:
del nostre remenador de paelles per
excel·lència Jaume Mundo. La foto,
sens dubte, honora el seu
protagonista en el seu art més
reconegut. Mireu quin encert en la
indumentària, quin posat, el barret
de palla, el davantal perquè els
escatxills no el taquen però,
sobretot, la gran cullera de fusta que
branda amb autoritat per a remenar
tot el que faça falta. Després de la
seua retirada de la política activa,
ara jubilat, el podem vore en la que
ha estat la seua passió encoberta i
per la qual va destacar sobremanera
en la seua etapa de mandatari local.
Estem segurs que aquesta obra
d'art, a la seua paella ens referim,
les paelles de Mundo no tenen
parell, és el signe més evident de la
relació tan estreta que hi ha entre
cuina i política. I és que de tots és
sabut que la bona política també
necessita cuinar-se. I en això Mundo
era un excel·lent xef. L'alcaldessa
veiem que està fent el primers
passos per aquest camí i de segur
que pot arribar a ser una digna
successora. La imatge li pot servir
de model, no?

Un pato coixo
Va, que amb tant de remenar

l'olla política local diràs que
necessitem passar a un tema més
terrenal per vore el que realment
passa al poble. I amb aquest

text LA COLLA DE TAFANERS

objectiu el millor serà fer una ullada
als partes dels nostres amics de la
policia local per adonar-nos del que
realment es cou al brou
benicarlando. I el primer que ens
trobem és, casualitat, una possible
peça culinària. Resulta que: "11
12:14. Se recupera un pato herido
en la Calle Vinaròs y se pone en
conocimiento del Centro de
Recuperación de Fauna Forn del
Vidre". Sort que van ser els
municipals el que es van trobar
aquest animalet de Déu perquè molt
ens temem que hauria pogut anar a
parar a alguna cassola del veïnat
amb acompanyament de salsa de
taronja si no arriba a ser per ells. La
veritat, ho hem dit moltes vegades, i
no ens ho cansarem de repetir, la
nostra policia té una mà amb els
animals que ja la voldria més d'un
veterinari. De tota manera, què feia
un ànec al mig del poble? Trobar-lo
al Barranquet o a la Basseta, seria
el més normal, però... s'intentava
escapar d'alguna cuina? El que
comentàvem, gràcies a la policia.

Pescar a la Basseta
I ja que anomenem la Basseta i

un ànec ferit que bé podria procedir
d'allí dalt, ara resulta que també
troben al personal anant de
cacera... de peixos. Bé, millor dit
seria pescant però per al cas és el
mateix. Segons diu l'informe dels
nostres amics policials: "11 20:30.
Se identifican 3 personas de
nacionalidad rumana en el Paraje
de la Basseta del Bovalar pescando
con cañas". Està clar que si foren
d'ací ni s'hagueren plantejat anar a
pescar a la Basseta. A banda de ser
brètols, i amb molta mala llet, el que
són és una colla d'innocents. ¿Què
volien trobar, una truita despistada o
una perca del Nil, o un peixet d'eixos
de peixera que alguns amollen allí
quan es cansen se netejar la
peixera? El que haurien de fer-los
fer seria netejar aquell paratge que
gent com ells fa malbé. Segur que
amb un meset de no res, ara al
juliol, a la solana, com a
"recompensa", els llevaria les ganes
de buscar peixos on no n'hi ha.
Soques! 

El saludable ambient del futbol
Diuen que l'alcohol és un dels

greus problemes que té la nostra
societat actualment. Només cal
veure les imatges de televisió
d'aquesta Eurocopa de futbol que
s'està celebrant a França, per
adonar-nos de com és de crua
aquesta realitat amb les
esbatussades que s'arreen els
holigans dels diversos equips.
Russos i anglesos el primer dia,
bufats com a pilotes, repartint-se
estopa com energúmens. Després
entre alemanys i ucraïnesos, que no
volien quedar-se darrere. I després
surt el govern francés prohibint la
venda de begudes espirituoses per
intentar tallar el problema. Però si
no hi ha solució! Mireu, a mode de
curiositat i exemple també, de casa
nostra, amb el que li ha tocat lidiar a
la nostra policia local: "11 01:35
Atención a una mujer de
nacionalidad alemana en estado
ebrio que fue acompañada a su
domicilio en la Calle César Cataldo
donde se encontraba su esposo
también en estado ebrio". Cágate
lorito que diria Cervantes! 

ve de la p gina anterior
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Preciosa la foto de la portada. S'hi el claustre del
convent de sant Francesc que sembla més un claustre
que no un pati de llums que és en realitat el que és. El
tema de la setmana el centra el MUCBE. L'actual
ajuntament està movent els fils perquè aquest espai es
convertisca en un museu, amb tot sels avantatges que
comportaria aquest fet. El que em sorprén de veritat és
que, després de tants anys, això no hagueren fet els
anteriors governs. Igual que amb el Conservatori. Si ara
resultara que des de València ens feren cas a aquestes
dues peticions, tindria encara més clar que el PP local a
nivell autonòmic no pinta absolutament res. 

M'he llegit amb fruïció l'article de Joan Heras. Diu moltes
coses de substància i d'una lògica aclaparadora, però m'he
quedat amb aquesta sentència: "al capdavall, allò que és
indiscutible és que la neutralitat no existeix." I té tota la raó.
Diuen en castellà que "quien calla otorga" i a la nostra societat
hi ha molta gent que ja li va tot bé mentre Espanya es
classifique per a la següent ronda de l'Eurocopa o mentre
Rafa Nadal vaja guanyant tornejos de tennis amb una
polsereta amb els colors de la bandera que posen a les
capsetes de les llimonades de paperet. No som neutrals quan
som capaços de sortir al carrer per un gol de Piqué i de
quedar-nos a casa quan se'ns convoca -per exemple- a tallar
la carretera per demanar la gratuïtat de l'AP7. Per exemple
vull dir. 

Segueixo amb Heras. Comenta que a molts de pobles els
ha pegat fort per fer consultes populars sobre totes les coses.
Sobre si s'ha de complir la llei o no com a Tortosa o sobre si
tal carrer ha de ser d'una o dues direccions. Ara, el que està
de moda de veritat és fer consultes sobre els bous en general.
Bé siguen els bous de carrer, els de plaça o els embolats. A
Olot els han prohibit. A Xàtiva no hi haurà corrida a la Fira
d'Agost. A València no embolaran més bous. No ho tinc clar jo
això. Els bous són una activitat de moment legal i no
comprenc com hi ha ciutats en què no es done permís per fer
activitats legals. No vull abundar en el tema, però no ho puc
evitar. Va, sí, ho deixaré estar...

Encara no he acabat amb les Fronteres. El bo de Joan
parla de la gent que es posa a la porta d'un espectacle amb la
finalitat de boicotejar-lo. Una mena d'escrache o de piquets
informatius que intenten fer fracassar determinades
actuacions perquè qui les realitza no comparteix la seua
ideologia i se senten ofesos amb les seues intervencions. Una
cosa com el que passa a les corrides de bous o com el que va
passar a Benicarló el passat Nou d'Octubre. La gent hem de
passar-nos la vida prenent partit i deu haver moments en què
ja no ens ve de gust. 

I ja no vull dir res més. Permeta'm, això sí, que una vegada
més critique la manera de treballar de La Veu de Benicarló. En
segons quines coses estem ben coberts (esports, banda de
música, Club de Natació...), però en segons quines altres
regna l'anarquia a la casa. Per exemple, fa unes setmanes es
va omplir l'auditori de gom a gom per sentir cantar Pep
Botifarra, hi havia gent que té relació amb la revista i no hi va
sortir ni una trista línia al respecte. Potser n'hi haguera hagut
prou de dir-li (no sé qui, és cert) a algú que se n'haguera
encarregat de fer més que fóra una breu ressenya, no troba?

En fi. Ja tenim Espanya a les semifinals de la Copa
d'Europa de futbol i tota la resta és pecata minuta. Aéu,
senyora Garcia!

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

text EL LECTOR
L'Institut Superior d'Estudis Turístics de la Universitat

de Girona (INSETUR) elaborarà un Pla Estratègic de
Turisme per a Benicarló que assente les bases per al futur
desenvolupament turístic de la ciutat. El pla s'estructura
sobre els pilars de la participació ciutadana, la innovació i
la sostenibilitat.

Ha tingut lloc la primera presa de contacte entre
l'Ajuntament de Benicarló i l'INSETUR, Institut Superior
d'Estudis Turístics de la Universitat de Girona, per a
l'elaboració d'un Pla Estratègic de Turisme per a Benicarló.
L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, acompanyada del
vicedegà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona,
José Antonio Donaire, i la regidora de Turisme, Rosana Marzá,
han fet l'anunci «amb el convenciment -en paraules de
l'alcaldessa- que podem elaborar una estratègia que
convertisca Benicarló en una marca turística de referència».

El Pla, que compta amb el suport de tots els grups polítics
amb representació municipal, es desenvoluparà en tres fases:
una primera fase d'anàlisi, una segona fase de diagnosi
estratègica i una tercera que serà un pla d'accions per a dur a
terme en els propers anys. Els encarregats de dur-lo a terme
seran l'investigador José Antonio Donaire, especialista en
estudis sobre ordenació i planificació d'espais turístics i tot un
referent en matèria de turisme, i Jordi López, expert en gestió
de destinacions turístiques.

Segons la regidora de Turisme, Rosana Marzá, «ens hem
decidit a emprendre aquest projecte perquè ens interessa el
nostre poble, els nostres veïns i les nostres empreses.
Necessitem vore on estem, què tenim i cap on volem anar».
Marzá ha explicat que el que es pretén amb aquest pla és
«assentar les bases del futur desenvolupament del turisme a
Benicarló sobre uns pilars d'un turisme sostenible a nivell
econòmic, ambiental i social». En aquest sentit, Marzá ha
destacat que es treballaran aspectes com l'economia blava
(relacionada amb el sector marítim), l'economia verda
(relacionada amb el territori) i un model de gestió participatiu
obert als ciutadans i a les empreses.

De fet, la participació ciutadana és una de les bases sobre
les quals es desenvoluparà l'estratègia turística, juntament
amb unes metodologies innovadores, l'adaptació als nous
temps i el respecte per la sostenibilitat. «En el cas de Benicarló
-ha explicat José Antonio Donaire-, partim d'un diagnòstic
inicial que es basa en les seues potencialitats, que són el
sector primari, el sector gastronòmic, el sector comercial, els
recursos patrimonials i el turisme verd i el turisme nàutic».
«Amb tot això -ha assegurat Donaire-, podem desenvolupar
una estratègia turística per a Benicarló de gran potencialitat,
que la diferencie d'altres destinacions i que la dote d'una
identitat turística pròpia».

Tant Donaire com l'alcaldessa han fet una crida als
ciutadans i al sector turístic perquè s'impliquen al màxim en el
desenvolupament del Pla, que estarà finalitzat al mes
d'octubre. El cost total de l'elaboració del Pla és de 16.940
euros (IVA inclòs).

Pla Estratègic per al desenvolupament turístic de la ciutat

text i foto REDACCI 
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ARCADES

La calor que fa em matarà. O potser he de dir el calor
perquè des del dia de la borratxera de les torres de Serrans
aquest mot ha canviat de gènere? I em poso de mal humor
i de seguida em canso i em farto de tot. 

Sí, estic fart d'aquestes basques que ens castiguen
abans d'hora. I molt fart també de sentir gentola que no ha
sabut pair que el govern de Benicarló ara mateix no estiga
en mans de «gent d'ordre». Tant s'hi val que la «gent
d'ordre» represente un partit polític on la corrupció és el pa
seu de cada dia.  Fart de gent que riu les gràcies a
personatges ridículs d'extrema dreta perquè en el fons
diuen el que ells no gosen dir.  Fart de farts. De farts polls
ressuscitats que es creuen els amos del poble. I de farts
que diuen que s'han tret la carrera copiant i ara van donant
lliçons d'ètica. Fins més amunt del nas de gent que no parla
més que castellà, corcada -sí, corcada- d'autoodi que,
burro (o burra) diu que català i valencià són llengües
diferents. 

M'hauré de comprar un ventilador. O un palmito d'Aldaia. 

J. SOTO

Les alumnes i alumnes del CEIP Francisco Catalán es
van desplaçar amb bicicletes en companyia de la Policia
Local de Benicarló al «Barranc d'Aiguadoliva» el passat
27 de Maig de 2016

Les Alumnes i alumnes del CEIP Francisco Catalán es van
desplaçar amb bicicletes acompanyats per la Policia Local de
Benicarló al «Barranc d'Aiguadoliva», una eixida que estava
programada dins del projecte mediambiental «Camins
d'aigua» que complementa l'anterior denominat «Mulla't per la
costa».

Tots els alumnes del Centre, Infantil i Primària estudien
l'estat de la costa i els barrancs del terme municipal. Fauna,
flora, impactes per les accions de l'home, contaminació, etc
per a prendre consciència de la importància de la conservació
i respecte del medi ambient.

En aquesta ocasió van ser acompanyats en el seu
recorregut amb bicicleta per la Policia Local dins de les
jornades d'Educació Vial impartides en el centre educatiu, l'ús
de la bicicleta i la seua contribució al respecte del medi
ambient.

Excursió ciclista

text PL

PENYA SETRILL
DIJOUS 30 i 

DIVENDRES 01 JULIOL

ART AL SETRILL
22.00 h. 

Posada en escena de l’espectacle
MUSICANT BENICARLÓ (La història de
Benicarló a través de la música, el cant i el
ball) organitzat per la nostra Penya amb
motiu del 25é aniversari, amb la participa-
ció de: Banda de Música Ciutat de
Benicarló, Ballet Lupe, Colla de Dolçainers,
Colla de Gegants i Cabuts, Cor Da Capo,

Coral de la Gent Gran, Coral Polifònica
Benicarlanda, Coro Gregoriano La Salle,
Escola de Música Moderna Arts, Grup de
Ball La Sotà, Grup Veniu a Cantar i
Orquestra Clàssica Benicarló, al pati del
Col·legi La Salle. Adquisició d’entrades
(numerades) a Centro Óptico Eva Marín,
a partir del dia 14 de juny. Donatiu: 5€.
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 20 ANYS, 
100 C MICS 

per XAVI BURRIEL

A LA VENDA A LA LLIBRER˝A
GR¨VOL

La pintora  Isabel López Ciriano ha obert  la seua
exposició,  ''De percepciones y otros sentimientos'' en les
sales de la segona planta del Mucbe. L'exposició
romandrà oberta fins al 30 de juliol de 2016, Isabel López
Ciriano és llicenciada en Belles Arts, en l'especialitat de
Restauració, per la universitat «Sant Jordi» de Barcelona.
Després, amplia els seus estudis amb cursos
d'especialització en restauració, disseny gràfic i
museologia a Florència, Barcelona i Saragossa
respectivament. En la seua activitat professional, s'ha
dedicat a l'ensenyament d'Educació Plàstica i Visual en
col·legis i ha fet diversos treballs de restauració de
pintura en museus i col·leccions particulars, exposicions
de pintura col·lectives i individuals en ciutats com
Saragossa, Barcelona, Figueres i Santander; així com
altres treballs de disseny gràfic i il·lustració. Actualment,
compagina aquestes activitats artístiques amb
l'ensenyament de dibuix, pintura i restauració a la
Universitat Popular de Benicarló i a la de Peníscola.

És innegable d'on ve Isabel López Ciriano. Ho diuen a crits
les seues pintures, per molt que durant anys ho haja amagat.
Per a l'espectador, és un luxe que ella haja recorregut el camí
de l'evolució i, de nou, reprenga el realisme com a forma
d'expressió. Això sí, combinat amb recreacions i
interpretacions que l'abstracció ha deixat en ella com una
rèmora dels coquetejos que va fer en aquest camp. López
torna ara amb una pintura serena, reposada, que mira amb la
cara ben alta i que tuteja l'espectador i revela paisatges que
han deixat l'empremta en la seua retina amb jocs de llums i
ombres úniques. És la llum de la Mediterrània, on López viu
des de fa uns quants anys i que ha deixat marca en la seua
paleta de colors, molt més viva que en els seus inicis. Però

sense estridències, sempre dins de la moderació amb què es
mouen els seus pinzells.

El mateix succeeix amb els seus retrats. Mirades netes i
clares que requereixen l'atenció de l'espectador, que atrapen
amb la seua sinceritat. Que busquen la complicitat per a,
després, revelar una pinzellada que compon fons abstractes i
que envolta les figures i les dota de complicitat. Que
arrosseguen al món que envolta López, tan amant de la seua
discreció. Tot això està present en aquesta mostra que ara
presenta al Mucbe. Des dels paisatges sorians d'infància, terra
dels seus pares i que ara torna a representar, fins a les
marines mediterrànies que acompanyen aquests anys de la
seua vida. Els seus nebots, la seua volguda Inés i, fins i tot,
Tobi. Una exposició a cor obert que pot ser entesa com un
exercici de reflexió i introspecció que, inconscientment, ha
revelat un catàleg de llums i ombres, una explosió de colors
mediterranis i un cercle que es tanca gràcies a les picades
d'ullet, a l'abstracció, relegats a un segon plànol però presents
encara en la seua obra. Un regal per als sentits.

LÓPEZ CIRIANO AL MUCBE

text REDACCI 

La Penya Setrill celebrarà el seu 25 aniversari amb
l’espectacle Musicant Benicarló, que s’oferirà  els pròxims
dies 30 de juny i 1 de juliol a les 22 hores. 

En l’espectacle actuaran  les associacions musicals, de ball
i tradicions de Benicarló. Un total de 12 entitats han donat el
vist-i-plau a este projecte, que es realitzarà al pati de La Salle.
Les entrades ja estan a la venda al centre òptic Eva Marín.  El
president de la penya, José Luis Guzmán, va detallar que
“l'espectacle pretén explicar a través de la música la història
de Benicarló”. Els assessors de l'argument musical han estat
Pablo Anglés, director de la banda de Benicarló, i  Josvi Arnau,
professor del Conservatori de Tarragona. L'obra es basa en 25
temes musicals que aniran recolzats amb  la projecció
d’imatges antigues de la ciutat, que il·lustraran l’espectacle.

L’eix cronològic arranca amb el passat iber i finalitza a als
nostres dies.  Les entitats que s'han implicat aportant la seua
corresponent participació musical són la Associació Musical
Ciutat de Benicarló, la Coral Polifònica benicarlanda, el Cor de
la Gent Gran, Cor Gregorià, el Cor Da Capo de Benicarló, la
Colla de Dolçainers, la Colla de Gegants i Cabuts, Veniu a
Cantar, Orquestra Clàssica Benicarló, Grup instrumental de
vent, Escola Música Arts, Ballet Lupe i el Grup de danses la
Sotà.

EL SETRILL COMPLIX 25 ANYS

text i foto REDACCI 
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Una vegada meś, el passat deu de juny, l'Auditori Pedro
Mercader es va quedar menut, com per a tantes coses
tantes vegades a Benicarlo,́ per a l'acte de graduacio ́de
l'alumnat de quart d'ESO i segon de batxillerat de l'IES
Joan Coromines.

La vesprada es va iniciar amb un record emotiu per a
l'alumne Rauĺ Requena, que va morir sobtadament a principis
de curs, i amb un homenatge al professor Ferran Royo, que
ens va deixar el passat mes de marc.̧ Es va aprofitar per lliurar
els primers premis de fotografia que porten el nom d'aquest
volgut mestre enmig de mostres d'emocio ́ difićilment
dissimulables pels assistents.

L'acompanyament musical del sextet dirigit per Frank Widal
va posar l'ambient solemne requerit per a aquests casos.

Cada grup d'alumnes va pujar a l'escenari i va ser el tutor
l'encarregat de lliurar-los l'orla de record d'aquest curs tan
important per a tots ells. Tots havien preparat el seu parlament
i el seu vid́eo i entre riures i alguna que altra llag̀rima hom va
coincidir a destacar que el Coromines havia estat la seua casa
i que volien que ho continuara sent per sempre.

Es va aprofitar tambe ́per concedir als alumnes de segon de
batxillerat un diploma acreditatiu per aquells que havien
excel·lit en les seues notes academ̀iques. En les altres notes,
les humanes, havien excel·lit tots.

L'acte el van cloure el director i la presidenta de l'AMPA.
Jose ́Antonio Peŕez va recordar que estava molt orgulloś de
l'alumnat que va al Coromines i, sobretot, va insistir en el fet
que el satisfeia saber que els alumnes d'aqueixa casa, tal i
com havien insistit els tutors, eren bones persones i que
aquesta era la primera condicio ́ a la vida per ser un bon
professional en qualsevol cosa. Dolo Cuartero va aprofitar per
reivindicar el paper de les associacions de pares i mares i per
manifestar el seu orgull per l'ensenyament pub́lic.

En definitiva, una jornada plena d'alegria i emocio ́i també
de comiats. Pero ̀no, del Coromines l'alumnat no s'acomiada,
nomeś diu fins sempre.

NOU TIT́OL D'FP A L'IES JOAN COROMINES

Per a aquest curs 2016-17, l'IES Joan Coromines
implanta el cicle de grau superior, Desenrotllament
d'Aplicacions Web, DAW.

La seua competeǹcia professional eś: Desenvolupar,
implantar, i mantenir aplicacions web, amb independeǹcia del
model emprat i utilitzant tecnologies especif́iques, garantint
l'acceś a les dades de forma segura i complint els criteris
d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estaǹdards
establerts. Les ocupacions que es poden exercir amb
l'adquisicio ́ d'aquest nou tit́ol soń: Programador Web,
Programador Multimed̀ia i Desenvolupador d'aplicacions en
entorns Web.El cicle de grau mitja ̀Sistemes Microinformat̀ics
i Xarxes complementa l'oferta formativa de la famiĺia
d'Informat̀ica i Comunicacions. Aquest cicle substitueix al
d'ASIX, Administracio d'Aplicacions Informat̀iques. Meś
informacio ́a www.iesjoancoromines.org

GRADUACIONS DEL COROMINES

text IES JC
inclouen audicions, contes musicats, accions poètiques i
concerts. El programa va començar el dilluns 13 de juny i el
dimarts 14 amb dos concerts de cambra a càrrec dels
alumnes del Conservatori Professional de Música Mestre
Feliu de Benicarló i continuava el dijous 16 amb l'audició de
final de curs dels alumnes de l'escola de música de
l'Associació Cultural Diabolus. El divendres, es realitza el
concert Homenatge a Enrique Granados, a càrrec de la
pianista Mª Carmen Gil Betancor i el saxofonista Jorge
Martorell-Loriente, amb un magnífic
recital amb obres del músic lleidatà
en el centenari de la seua mort. Per
al dissabte 18 de juny de matí s'ha
programat el conte musicat 'La
marieta aventurera' a càrrec de
Laura Genovés, de l'escola de
música Spicatto, i l'audició dels
alumnes i l'orquestra infantil de
l'escola de música Spicatto. A la
tarda, a partir de les 20.30 hores,
serà el torn de l'acció poètica 'Bridem
amb foc', a càrrec d'Alicia Coscollano
i Inés Borràs. Els Concerts al
Claustre es tancaran el dissabte 25
amb un concert de la Coral Juvenil
Kylix al matí (12.30 hores), i a la
vesprada, a les 20.30 hores, amb
l'espectacle 'Artur Àlvarez canta als
nostres poetes', amb Carlos Álvarez
al piano i Ángel Belinchón al baix. Es
tracta d'un concert acústic en el qual
el blues es fusiona amb els versos de
poetes com Ausiàs March, Joan
Maragall, Vicent Andrés Estellés,
Carles Salvador, Miquel Martí i Pol o
Salvador Espriu.

I LA NIT EN VETLA
Després de l'èxit aconseguit en

les tres edicions anteriors, amb
milers de persones omplint els
carrers de Benicarló, la Regidoria de
Cultura segueix apostant fort a la nit en Vela, un
esdeveniment que ja s'ha consolidat com un dels plats forts
de l'estiu a Benicarló destinat a promocionar l'oferta cultural,
turística i comercial de la ciutat. Enguany la cita serà el
divendres 15 de juliol, una nit en la qual es concentraran al
centre de la ciutat nou hores ininterrompudes de teatre,
música i dansa de companyies nacionals i internacionals i
que inclouen també la presència dels artistes de Benicarló,
que també presentaran algunes de les seues creacions. La
llum de més de 3.000 espelmes tornarà a il·luminar la ciutat
i els edificis més emblemàtics, com el Convent de Sant
Francesc, la Presó, l'Edifici Gòtic, la casa de Santa Càndida
o l'Ajuntament. Tots els edificis estaran oberts fins a les
22.00 hores i en l'església de Sant Bartomeu s'ha programat

un concert d'òrgan a càrrec d'Augusto Belau. La vesprada-
nit reunirà propostes per a tots els gustos, des de 'Asseu el
cap' (un espectacle de perruqueria a ritme de música en
directe), fins al muntatge itinerant 'Residual Gurus', que
proposen una sonoritat electrònica amb instruments
originals, humor i molta improvisació.

També haurà circ, amb 'L'home que perdia els botons' i
'The Audition', un espectacle molt divertit sobre l'obra 'El llac
dels cignes'. També  circ i acrobàcies amb l'obra 'Au pied du
mur' i l'espectacle 'Petjades en l'arena', on l'artista en art
d'arena, Didi Rodan, conta la historia d'un viatge pels

autèntics valors de la vida. L'estudi de
fotografia Javier Roda & La Pepa,
després dels tres anys anteriors, ha
decidit tornar a apostar per
immortalitzar el moment amb la
fotografia i col·locarà un marc
incomparable en la plaça de Sant
Joan perquè la gent es puga fer fotos
per a rememorar un moment únic i
irrepetible. Aquesta vegada, amb el
fons d'una de les fotos més famoses
de la història: la que retrata un grup
de treballadors menjant damunt d'un
gratacel. Finalment, la Nit en Vetla la
tancarà l'estrena d'un nou espectacle
de The SlapDrum Orquestra, un dels
actes més esperats de la nit. Aquesta
vegada seran 50 bateries, tocades
per músics locals i dirigides pel també
benicarlando Dani Tejedor, les que
faran vibrar a tots els assistents amb
un espectacle sonor que enguany
s'ha traslladat a l'esplanada del Port.

Des del centre de la ciutat fins al
port haurà una cercavila que
comptarà amb la presència dels
Gegants de Benicarló, la Colla de
Dolçainers, la Grup de Bombos i
Tabals de Benicarló, el Grup de
Bombos de la Salle i el Grup de
Bombos i Tambors del Crist de la Mar.
Juntament a aquesta àmplia oferta
cultural, el Mercat Central, els bars i

cafeteries i els comerços del centre de la ciutat obriran des
de les 20.00 hores fins a la mitjanit per a mostrar el millor
dels seus productes. De moment, s'han inscrit un total de
125 establiments, entre comerços, perruqueries, centres
d'estètica, restaurants, bars i cafeteries, concentrats en els
carrers de la zona centre de Ferreres Bretó, Major, Sant
Joan, Joan Carles I, Pius XII, Francisco Pizarro i Crist de la
Mar. Tots han preparat promocions especials, descomptes i
regals dirigits als clients, a més d'una mostra dels seus
productes i serveis a través de desfilades de moda, tallers de
manualitats i demostracions de pentinats, entre uns altres.
Tota aquesta oferta comercial, unida a la potent aposta
cultural ha contribuït a posicionar Benicarló com un referent
cultural, turístic i comercial de l'estiu.

ve de la pàgina anterior
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la Brass Band del Conservatori a la plaça de Sant Bartomeu,
dirigida per David Rubiera. Va ser  l'inici d'una ruta guiada
musical que va comptar amb l'ajuda de la rua Batukada, que
van actuar com fil conductor entre els diferents concerts. Un
bon grup d'afeccionats a la música, coneixedors de l'activitat,
es van acostar fins a la plaça de Sant Bartomeu per a gaudir
amb els alumnes que cursen els seus estudis de música
professionals a Benicarló. També espectadors espontanis
que es van sorprendre pel bon fer dels alumnes. De fet, la
Brass Band, va deixar amb la boca oberta als espectadors i
als passejants que en aqueix moment gaudien de les
agradables temperatures de la vesprada pel casc històric de
la ciutat. A ritme d'Star Wars, els alumnes demostraren el
que han aprés aquest curs. Breu però intens, el concert va
deixar molt bon sabor de boca i ganes d'escoltar més
música. Així que els assistents van marxar darrere de la rua
Batukada, que va marcar el ritme del passeig fins a la plaça
del Mercat Vell. En aquest emblemàtic espai esperava
l'Ensemble, de vent-fusta, del Conservatori. Vint minuts més
de música de Lady Gaga, que ajudava a acompanyar amb
cops de peu el ritme. 

A l'acabar, era de nou la rua Batukada l'encarregada de
marcar el trasllat fins al següent escenari. El Mercat Central
acollia el següent escenari, sobre el qual actuaven els
integrants de la banda de jazz, que van oferir una sessió
plena de ritme. En eixos moments, el públic ja havia
augmentat de forma considerable, arrastrat com en El
Flautista d'Hamelín darrere de la batukada. Passaven pocs
minuts de les set de la vesprada quan arrancava de nou la
rua per arribar fins l'Auditori pel carrer d'Hernán Cortés. Allí
tenia lloc l'actuació de l'Orquestra de Corda del Conservatori

d'ensenyaments professionals. El lliurament de diplomes i
reconeixement als alumnes que han acabat sisè
d'Ensenyaments Professionals i el recital de música de
cambra i piano amb la col·laboració del Ballet Lupe, posaven
el punt i final a una vesprada nova.

NITS AL CONVENT
Però els amants de la bona música no només han tingut

aquesta oportunitat. Enguany, les tradicionals Nits al
Convent, que organitzava el Mucbe cada mes de juny, han
donat lloc a un cicle d'actuacions musicals més
diversificades que, amb el nom de Concerts al Claustre,

ve de la pàgina anterior

FASE PROVINCIAL DEL JOCS ESPORTIUS A
CASTELLÓ, 9 MEDALLES PER ALS ALEVINS DEL
CNB

El club Natació Benicarló va participar a la fase
provincial del jocs esportius, per a categoria aleví,
disputada a la piscina provincial de Castelló aquest cap
de setmana, 11-12 de Juny de 2016.

Dirigits per Lucia Vicente, els de Benicarló presentaren un
equip de 12 nedadors:

Dylan Villanueva, Óscar García, Joan Martín, David
García, Oriol Lluch, Sara Vea, Eva Valdearcos, Sara Troncho,
Laura Verge, Blanca Zorrilla,  Clara Salvador i Maria Ginesta. 

L’equip masculí del CNB (O. Lluch, D. García, J. Martín i O.
García) va aconseguir 2 meritòries medalles de plata als
relleus dels 4x100 lliures i dels 4x100 estils.

Individualment destacaren: David García, que va
aconseguir l’or als 200 braça; la plata, als 200 lliures i el
bronze, als 200 estils.  El seu germà, Oscar García, per la
seua part, era plata, als 200 esquena i bronze, als 100
esquena. Oriol Lluch, també va obtindre 2 medalles
individuals, plata, als 100 braça i bronze, als 100 esquena.   

En resum, un bon campionat per als benicarlandos, en
general, en una competició molt densa i amb poc temps de
recuperació entre proves.

CAMPIONAT AUTONÒMIC MÀSTER D’ESTIU A
CASTELLÓ: 11 MEDALLES ACONSEGUIDES  

Diumenge 12 de Juny, l’equip Màster del club Natació
Benicarló va participar al campionat autonòmic d’estiu, a
la piscina olímpica de Castelló.

Dirigits per Myriam Martínez, presentaren un equip format
per 11 nedadors: Miguel Piñana, Javier Roca, Eva García,
Alicia Gilabert, Elena Lores, Damián Vidal, Jaime Ibáñez,
Alexandre López, Jose Luís Beltrán, Javier Vicente I Jordi
Curto.

Competint amb el seu entusiasme habitual, en aquest cas
en piscina olímpica de 50 metres, els de Benicarló tingueren
una bona actuació conjunta.

Destacaren, en els diferents grups d’edat,  els medallistes:
Miguel Piñana, or als 100 i 200 esquena i plata, als 50
esquena; Alex López, or, als 100 braça i plata, als 200 i 400
estils; Jordi Curto, plata, als 200 papallona i bronze, als 100
papallona i 400 lliures; Alicia Gilabert, plata, als 100 lliures i
Eva García, bronze, als 200 lliures.             

CLUB NATACIÓ BENICARLÓ

text CNB
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MÚSICA A LA FRESCA
Els alumnes del conservatori de música Mestre Feliu de

Benicarló han pres els carrers de la ciutat. Ho han fet per
demostrar que la música pot ser també la banda sonora dels
nostres carrers i dels racons més emblemàtics de la ciutat.
Breus però intensos, els alumnes celebraven el final del curs
escolar traient al carrer el seu bon fer i demostrant perquè el
conservatori benicarlando és un dels millors considerats dins
el panorama educatiu musical. Perquè no només s’estudia
música a Benicarló. Alumnes de tota la comarca estudien ací
gràcies al suport de l’ajuntament de Benicarló, que es deixa
una bona quantitat de diners en el seu manteniment. Diuen
que enguany pot ser passe a ser de titularitat supra
municipal. El que és ben cert és que ningú pot dir que els
diners allí invertits s’han tirat al fem. Pot ser siga una de les
millors inversions que es fan en este poble: donar un futur
musical als nostres joves. I tot i ser responsabilitat de l’àrea
d’Educació, la música també és Cultura. El regidor Ximo
Bueno sí que hi era present als actes.

Música per a acomiadar el curs i rebre l'estiu. Benicarló
aposta per posar en Solfa la ciutat i ho farà celebrant el final
de curs dels alumnes del conservatori professional Mestre
Feliu amb diversos concerts a l'aire lliure. El primer acte es
va celebrar dimecres sota el nom global de Concerts de Final
de Curs i s'iniciava a les sis de la vesprada amb l'actuació de

ESTIU MUSICAL

textREDACCIÓ

NOMENAMENT DE LA MILLOR ESPORTISTA DEL
CLUB NATACIÓ BENICARLÓ ANY 2015, JÚLIA
BARRACHINA, I DE LA NOVA DAMA DEL CLUB,
CLÀUDIA BARRACHINA

Divendres 10 de Juny, una nombrosa representació de
la junta directiva del CNB, es va desplaçar al domicili de
les germanes Júlia i Clàudia Barrachina, per a comunicar-
los oficialment que havien estat escollides com a millor
esportista del club 2015 i com a nova dama del club,
respectivament.

Les 2 esportistes estigueren acompanyades en l’acte per
altres nedadors del club, per les entrenadores i pels seus
familiars.

Júlia Barrachina (14 anys), que està finalitzant 3r d'ESO,
va estar escollida millor esportista després d’avaluar els seus
resultats esportius durant l’any 2015. Júlia serà així, la
nedadora que representarà al CNB durant la gala de l’esport
de Benicarló que tindrà lloc el proper 25 de Juny. Entre els
seus mèrits durant l’any 2015, es pot destacar el haver-se
classificat per a disputar fins a 7 proves del Campionat
d’Espanya Infantil de Sabadell; haver fet pòdium als
campionats autonòmics de la seua categoria en diverses
ocasions (5 medalles), així com, també, tindre els rècords del
club en diverses proves d’esquena i crol, al final de
2015.  Clàudia Barrachina (16 anys), la nova dama del club,
està acabant primer de batxillerat actualment i ha sigut, com
sa germana, nadadora del club des de menuda.

Durant la seua carrera esportiva, Clàudia ha destacat per
la seua polivalència, ocupant les primeres posicions dels
rànquings del club en els diferents estils, especialment en
proves curtes i, naturalment, també, en la modalitat d'estils
combinats. Clàudia ha tingut bons resultats, inclús, en les
aigües obertes, on crida l'atenció, que va arribar a finalitzar la
travessia Peníscola-Benicarló, en la seua primera participació,
quan tenia només 12 anys d'edat.

CONSTITUCIÓ DE LA NOVA JUNTA DEL CLUB
NATACIÓ BENICARLÓ

Dijous 2 de juny, a la seu social del club Natació
Benicarló, va tindre lloc l’assemblea extraordinària per a
elegir la nova junta directiva del club, perquè,
reglamentàriament, havia finalitzat el mandat de l’anterior.

L’assemblea va estar presidida pels ex-presidents Adolfo
Saura i Miguel Piñana. Com que sols es va presentar una
candidatura, va ser proclamada com a nova junta directiva a
la mateixa assemblea.

Els components de la nova junta directiva del club son:
PRESIDENT: XAVIER RODRÍGUEZ BAYARRI
VICEPRESIDENT: FERRAN BARRACHINA ALBERT
SECRETARI: FERNANDO PÉREZ TORRIJOS
TRESORER: SERGIO LABÈRNIA VALLÉS
VOCALS: ADOLFO SAURA GALIANO, AMPARO GRACIA

MARTÍN, CRISTINA ESPAÑA MONTILLA, P JAVIER MARTÍN
CHACÓN, ANTONIO RILLO FERNÁNDEZ, DAMIÁN VIDAL
MUÑOZ, RICHARD GARCÍA PLAZAS, FELIPE MARZÀ
FORNER, PEDRO ÀVILA NAVARRO, MIGUEL LEBRÓN
QUEVEDO, ALFONSO BARÓ CANELA.

ve de la pàgina anterior
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El naiexement d’un poblePer Xavi Burriel

EL CÒMIC

No entenc res. Ja començo a
estar una mica fart de tot i de tots
perquè tinc la sensació de que els
esdeveniments més quotidians
em superen per totes bandes. Ja
no sé què fer i això provoca en mi
un estat d’inseguretat que mai no
havia experimentat i que tampoc
no sé com afrontar. Em tanco a la
meua habitació, que cada dia és
menys meua perquè poc a poc
em sento envaït per alguna cosa
que no sabria descriure i que soc
incapaç de tallar. És com si el
meu espai vital, poc a poc, s’anés
esvaint. M’ofego. Si algú de
vostès, estimats i fidels lectors ha
llegit el conte de Julio Cortàzar
que es diu “Casa tomada” ho
entendrà a la perfecció. Se
m’acaba l’espai vital, la meua
intimitat. Cada sia em plantejo si
realment la meua mare és la
meua mare o me l’han canviada.
La casa s’ha convertit en una
invasió de draps que imiten els colors del estancs de la
postguerra. Tota la casa està empaperada de groc, roig i –per
suposat- de blanc. Si fa un parell de setmanes tot era “la
undécima”, ara és “la cuarta”. La porta de la meua habitació
llueix una gallina al mig d’un drap. La mama m’ha dit que no
gose tocar-la perquè m’envia de casa a cops de peu del seu
amic. Manolo Escobar i el seu “Que viva España” sonen a tota
hora pels altaveus estratègicament col·locats per tota la casa.
Lo papa se n’ha vingut a la meua habitació perquè diu que és
l’únic refugi que li queda i que així ens donem ànims. La que
faltava. Si ja tenia poc espai vital, ara em queda la meitat. Més
enllà de la porta regnen l’espanyolisme més caspós, el
madridisme més castís i el catolicisme preconciliar. Tot això
barrejat amb la concupiscència més exacerbada entre la
mama i el seu amic, que per a això han adoptat la màxima
aquella que diu “dels pecats del piu el nostre senyor se’n riu”,
i ja els puc assegurar, estimats lectors que el tal senyor deu
pegar unes bones panxades de riure.

Miren, estimats lectors, fins on hem arribat lo papa i jo, que
ens hem fet seguidors de l’equip d’Albània i tenim, cap a això
que anomenen “la roja”, la mateixa consideració que al Madrit
perquè són les mateixes banderes i la mateixa gent que els
anima. I no som radicals, no, som realistes i toquem de peus
a terra. Sí, ens hem rebotat i no hem celebrat el gol de Piqué.
No volem ser com Roncero, no volem sentir el mateix que ell
ni celebrar les coses que ell celebra.    

Em sembla que me n’estic passant contant les intimitats de
la meua família, però ho havia de dir perquè no puc més. La

meua vida és un martiri, i em sembla que me n’aniré amb la
Margot i ja no tornaré. M’estimo més estar al Brasil amb el
virus zica que no a casa amb la plaga de les estanqueres, del
“yo soy espanyol, espanyol, espanyol” a ritme de música russa
o de les celebracions d’una hipotètica victòria final.

Ara, després de compartir amb vostès les meues
inquietuds, les meues penes i la meua angoixa, els parlaré
una mica de les poques coses que se saben del meu estimat
C.D. Benicarló. He sentit que la plantilla serà, pràcticament la
mateixa de l’any passat, amb algunes baixes i amb algunes
incorporacions. La novetat més important la trobarem a la
banqueta, on s’asseurà un entrenador del poble, Daniel
Domingo, que m’han dit que va jugar a futbol i ha estat vinculat
a alguns equips. Jo no el conec, però he sabut que el pare va
ser president del Benicarló fa uns anys. Tampoc no he sentit
res de la seua manera d’entrenar perquè no sé qui és, així que
poques coses puc dir al respecte. Es veu que torna el brau
davanter Guillem Ripollès, després del seu pas per l’Amposta.
Un altre que s’incorpora serà, segurament, un davanter del
Càlig que aquesta passada temporada s’ha unflat a fer gols
que li diuen Òscar Garcia i es veu que és prou bo.

Ara toca quadrar els números perquè la sortida de la crisi
no s’acaba de vore i les coses estan molt malament. Sobretot
per als equips modestos com el nostre, que any rere any
veuen disminuïts els seus ingressos.

De moment això és tot. Li demanaré unes petites vacances
al director gerent d’aquesta magnifica publicació perquè no
puc viure així. 

UFFFFF!!
text VICENT T. PERIS



EDITORIAL

pàgina 2  la veu de Benicarló 

ESPORTS

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 19

Deixar-nos portar per la música

La frescor musical que aporta el Conservatori Mestre
Feliu, embolcallada de tot un seguit d'actes, on a més
participen diversos grups procedents d'altres àmbits,
certament, és una de les apostes que millor defineixen el
panorama musical benicarlando d'aquest començament
d'estiu. La Brass Band, L'Ensemble i l'Orquestra de Corda
del Conservatori, amb l'Escola de Música de l'Associació
Musical Diabolus, l'Escola de Música Spicatto, y les diverses
corals, són, sens dubte, un ventall musical que no deixarà
indiferent ningú i que farà, segurament, que la gent prenga
els carrers acompanyats de la Batukada anant d'espectacle
en espectacle. I si a això li afegim La Nit en Vetla, que va ser
un èxit en edicions anteriors, amb més de 125 establiments
adherits que aportaran la seua part comercial perquè la gent
puga gaudir de la nostra oferta comercial, d'oci i culinària,
aleshores haurem aconseguit la quasi quadratura del cercle.

No podem més que felicitar-nos, tothom, perquè aquesta
aposta que ha continuat l'ajuntament benicarlando tinga una
seguida que esperem siga referent a la comarca i servisca
per rellançar-nos en tots els àmbits. 

Ara toca gaudir de tots els espectacles, que no són pocs,
sortir al carrer i fer-lo nostre. La resta..., la resta és seguir la
música i deixar-nos portar per ella allà on ens duga.  Segur
que trobarem de tot.

Vinga, que la música ressone més que els nostres
problemes. Benicarló ens ho agrairà!

EDITORIAL
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Carxofa:  a tots (no volem deixar-nos ningú), els que han fet, fan, i faran possible, l'espectable de
musica en directe al carrer d'este començament d'estiu. I també als establiments que participaran en
la Nit en Vetla que faran, valga la redundància, que la vetla valga la pena. Enhorabona a tots pel
vostre esforç.

CARXOFA i PANISSOLA

El diumenge 17 de juliol es disputarà en el Pavelló
Poliesportiu de Benicarló un torneig benèfic de tennis de
taula, que organitza el Club Tennis Taula de la ciutat.

Un torneig amb un parèntesi temporal i que enguany
tornarà a celebrar-se i un dels motius que ha impulsat al club
són les grans necessitats de la gent, pobresa o malalties
greus. És per açò que el club organitzador, a més de convidar
a jugadors de totes les categories, conviden al públic en
general a participar veient el torneig i animant els jugadors.
Per a accedir al recinte sols es demana una quantitat
econòmica anònima, o el més fàcil, aliments no peribles, que
després es repartiran entre entitats com la Creu Roja o
Càrites.

El torneig es jugarà amb el sistema Open, amb una fase
inicial de grups amb quatre jugadors, passant els dos millors a
un quadre A per el títol, mentre que els perdedors jugaran un
Open B, de manera que així cada jugador podrà jugar més
partides. Les partides donaran començament a les nou del
matí i està previst finalitzen sobre les dos de la vesprada,
després de la qual cosa es lliuraren trofeus als millors.

L'Open Benèfic de Tennis Taula se celebrarà el 17 de juliol

text i foto VICENT FERRER
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El passat dissabte 11 de Juny es van disputar la
cinquena i la sisena ronda de la tercera edició del torneig
Memorial Aicart al Club Escacs Benicarló. Els
guanyadors per categories van ser Vicent Villarroya,
David Teply, Omar Mantil i Manuel Fernández.

En la cinquena ronda "Yeye" Martínez no va acudir al
torneig per disputar el Social de Vinaròs, per la qual cosa
Vicent Villarroya va obtenir els dos punts sense jugar. En el
segon tauler, Vicent Ferrer, va vèncer en les dues partides a
Ernesto Albaral el que va mantenir al jugador benicarlando a
mig punt de Villarroya. En el tercer tauler, Jorge Gutiérrez,
també va guanyar les seues dues partides davant d'Ari
Nogués, cosa que el va col·locar en tercer lloc a mig punt del
capdavanter.

En la sisena ronda, en el primer tauler, Vicent Villarroya,
va vèncer a Jorge Gutiérrez "Chapu", en les dues partides
malgrat que en la segona partida Chapu va tenir una posició
guanyadora però per dificultat de temps i cansament no va
aconseguir rematar la partida. Vicent Villarroya, clar campió
absolut de la tercera edició de Memorial Aicart amb 10,5
punts de 12 possibles, i Chapu tercer classificat absolut amb
8 punts de 12 possibles. En el segon tauler va haver-hi
repartiment de punts entre Vicent Ferrer i Pedro García. En
la primera partida Vicent va perdre perquè se li va acabar el

temps en una posició guanyadora amb dama d'avantatge i
mat en poques jugades. Mentre que en la segona partida
Vicent va guanyar la seua partida en poc temps. Vicent
Ferrer va acabar segon classificat absolut amb 9 punts de 12
possibles. En el tercer tauler el repartiment de punts entre Ari
Nogués i Juan Andrés va deixar a tots dos a mig punt del
tercer lloc. En el cinquè tauler David Teply va vèncer les
seues dues partides davant d'Álvaro Serrano convertint-se
en el Campió Sub-16 i novè classificat absolut malgrat tenir
tan sols 8 anys. En el vuitè tauler Oscar González va vèncer
les seues dues partides a Manuel Fernández el que va
col·locar a Oscar en el desè lloc absolut i Subcampió Sub-16
amb menys de 10 anys. Manuel va acabar amb 5 punts de 5
possibles, 18º classificat absolut i Campió Sub-10.

Una sorpresa del torneig va ser Omar Mantil, amb 5,5
punts de 12 possibles, amb trofeu de Campió Sub-12 per de
davant de Xavi Martinez amb 5 punts de 12, i Subcampió
Sub-12. L'últim premiat va ser Lucas Muñoz amb 5 punts de
5 possibles i Subcampió Sub-10.

Disputat el 3r Memorial "José Miguel Aicart" al Club Ajedrez Benicarló

text VICENT FERRER foto CAB
En la sisena ronda, en el primer tauler,

Vicent Villarroya, va vèncer a Jorge
Gutiérrez "Chapu", en les dues partides
malgrat que en la segona partida Chapu va
tenir una posició guanyadora però per
dificultat de temps i cansament no va
aconseguir rematar la partida.




