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El Pavelló Poliesportiu va acollir el
passat cap de setmana la festa de final de
curs de l'esport escolar municipal, amb el
lliurament de trofeus als tres primers
classificats, individual i per equips, dels
esports practicats des de l'inici de les
competicions. L'acte va estar presidit per
l'alcaldessa Xaro Miralles, acompanyada
del regidor d'Esports, Carlos Flos.

Premis esport individual

Escacs

Benjamins: 1. Ferrán Baca Martínez, Col·legi

Consolació. 2. Lucas Jeriel Farcas, Col·legi Marques

Benicarló.

Alevins: 1. Biel Banyeres Galindo, Col·legi Marqués Benicarló. 2.

Alba Jornet Arenós. Col·legi Marqués Benicarló.

Atletisme

Benjamins: 1. Chaima Chouta, Col·legi Ródenas. 2. Anas

Koukouch, Col·legi Esteban. 3. Mohamed El Khaya, Col·legi Catalán.

Alevins: Marc Esbrí Machordom, Col·legi Ródenas. 2. Hiva Maji,

Col·legi Catalán. 3. Marc Miquel Mayoral, Col·legi Consolació.

Judo

Benjamins: 1. Bianca Salvatierra, Col·legi Consolació. 2. Itziar

Querol Galán, Col·legi Consolació. 3. Adnan Kadara, Col·legi

Catalán.

Alevins: 1. Lina Tahiri Bousbik, Col·legi Marqués Benicarló. 2.

Albert Lores Pedrosa, Col·legi Consolació. 3. Saúl Roberston Pérez,

Col·legi Consolació.

Triatló

Benjamins: 1. Nabila Khayat El Khayat, Col·legi Catalán. 2.

Mohamed Maache, Col·legi Catalán. 3. Marcela Ramallo Granell.

Col·legi Marqués Benicarló.

Alevins; 1. Libertad Pérez Cabanes, Col·legi Esteban. 2.3 Adam

Fikri, Col·legi Esteban. 3. Aya Ouahssain, Col·legi Esteban.

Premis esport per equips

Bàsquet

Benjamins: 1. Col·legi Ródenas. 2. Col·legi Esteban. 3. Col·legi

Consolació.

Handbol

Benjamines: 1. Col·legi Esteban. 2. Col·legi Marqués Benicarló. 3.

Col·legi Consolació.

Alevins: 1. Col·legi Marqués Benicarló 2. Col·legi Esteban. 3.

Col·legi Consolació.

Fútbol Sala

Benjamines: 1. Col·legi Esteban. 2. Col·legi Marqués Benicarló. 3.

Col·legi Consolació.

Alevins 10-11: 1. Col·legi Catalán. 2. Col·legi Marqués Benicarló.

3. Col·legi Ródenas.

Infantil-cadet: 1. La Salle A. 2. La Salle B. 3. Ramón Cid.

Després del lliurament de trofeus van prendre la paraula el
regidor d'Esports, Carlos Flos i va tancar l'acte l'alcaldessa de
la ciutat, Xaro Miralles.

FI DE CURS DE L'ESPORT ESCOLAR MUNICIPAL

text i foto VICENT�FERRER
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QUÈ VOLEN AQUESTA GENT?

Dimecres passat a les Corts Valencianes va haver una
“enganxada” entre una diputada valencianoparlant de
Castelló i una altra nascuda en un poblet de Conca a
propòsit de la judicialització del Decret de Plurilingüisme.
Hom hauria de pensar que la primera defensava la llengua
dels seus pares i avantapassats i que estava a favor da la
necessària protecció del valencià i que la segona parlaria
d'”imposiciones” i drames diversos amb la gent que ve de
fora i la “libertat de elecsión” i bla, bla, bla. Doncs no. Qui
defensava el Decret en termes exclusivament tècnics i
expressant-se en un digníssim  valencià era la senyora de
Conca i qui feia l'esperpent (tal i com el va fer son pare
tantes vegades sobre els escenaris de Castelló cantant

sarsuela) parlant en castellà i defensant l'essència
valenciana era una diputa del PP filla del conegut professor
castellonenc Antonio Gascó. És, efectivament, el món al
revés. 

Tanta nosa els fa el valencià? Tanta que ni encara que
siga associat amb l'anglés se'l volen vore per davant? Que
diguen -el PP, Ciutadanos i el súrsum corda- que en España
en español i com a molt en anglés o chino mandarín, però
que aquestes coses del valencià són d'aldeanos, de gent
tancada i retrògrada que van contra els avenços de la
Humanitat i que qui vulga parlar valencià ja ho farà a casa.
Dur, però des d'aquesta modesta publicació és el que
pensem que hi ha al moll de l'os de la política lingüística
d'aquests partits. Només cal vore com la setmana passada
no li va tirar ningú cap tomacada al cap al senyor Hernando
(li diuen així a aquell que fara de sépia del PP?) quan se'n
va burlar de la nostra llengua tot fent una “gracieta” amb la
pronúncia del cognom Puig, que ell va considerar exòtica.  

El Decret de Plurilingüisme pretén -des d'un punt de vista
racional i mesurable- formar usuaris competents en tres
llengües i, per descomptat, afavorir la llengua que està en
una situació de clara minorització que no és una altra que la
nostra. Tota la confiança als nostres mestres, que són qui de
veritat saben què necessiten els seus alumnes. Endavant
sempre!
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: Per a tots els joves benicarlandos que aquesta setmana han hagut d'examinar-se a l'UJI
de les proves d'accés a la Universitat. I per als seus professors per preparar-los i patir tant com ells. 

Panissola: als que consideren la nostra llengua com de segona categoria (i encara ens quedem
curts). Encara, en aquestes alçades, hi ha gent que no té altra dèria que anar presentant recursos als
tribunals perquè els seus fills faran una mica més de valencià a les aules. I damunt els tribunals
valencians els hi segueixen la corda. I això que, suposadament, castellà i valencià, almenys al nostre
país (en teoria), tenen el mateix rang de llei. No ens en sortirem mai! 

CARXOFA i PANISSOLA

El passat dissabte 3 de juny, es va disputar la copa
Marcelino Fuster, a la piscina de Vinaròs. El Club Natació
Benicarló, dirigit per Lucía Vicente, va presentar un equip
de 17 nedadors alevins: Sara Vea, Henar Àvila, Eva
Valdearcos, Sara Troncho, Laura Verge, Clara Salvador,
Noemí Verge, Maria Verge, Marta Cheto, Alejandra Oroian,
Maria Ginesta, Laura Beltrán, Danel Atutxa, Dylan
Villanueva, Diego Pérez, Claudio Dragoste i Hèctor
Castillo. 

També es va aprofitar el trofeu per a fer un control de
marques de categories superiors, en el qual participaren 2
nedadors del CNB: Blanca Pérez i Dídac Saura.

Pel que fa als alevins, tingueren algunes actuacions
destacades: Danel Atutxa, or, als 100 papallona i bronze, als
200 estils; Sara Vea, plata, als 100 lliures; Clara Salvador,
bronze, als 100 papallona; Héctor Castillo, bronze, als 100
lliures i l’equip masculí de relleus, bronze als 4x100 estils.

El més significatiu del control de marques va ser la mínima
autonòmica de Dídac Saura, als 100 papallona. 

CAMPIONAT SOCIAL DEL CLUB NATACIÓ
BENICARLÓ

Diumenge 4 de juny va tindre lloc el campionat social
del club Natació Benicarló.

A la piscina municipal, pel matí,  amb gran presència de
públic,  va haver una entusiasta demostració natatòria a càrrec
dels grups d’escoleta, promeses i de les categories de
competició més joves: benjamins i alevins.

Posteriorment, a migdia, en la pista annexa del pavelló
poliesportiu municipal, va haver un dinar de germanor, amb
assistència d’unes 400 persones, entre socis i nedadors del
club, de totes les categories.  

En acabar el dinar, s’entregaren medalles commemoratives
a tots els participants en l’exhibició del matí. 

Copa Marcelino Fuster i 4t
Campionat Social del CNB

text i foto CNB
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Potser –o potser no- alguns de vostès, estimats lectors,
es preguntaran si això d’avui és una delirant crònica
sorgida de la febrosa ment d’un jove estudiant de
periodisme, o de les esbojarrades ocurrències d’un pare
jubilat que té poca feina i massa verdolaga pel cap. Fins i
tot potser que, si existeix al món alguna lectora d’aquesta
secció, haja pensat que ja era hora que els homes passen
a l’altra banda i siguin ells els tractats com a objectes
sexuals i no les dones. Res més lluny de la realitat. Lo
significat del títol és més prosaic d’allò que en un principi
cabia pensar. Si algú ha pensat en contactes físics de
qualsevol tipus entre jugadors de futbol i/o terceres
persones relacionades, estan totalment equivocats i van
pel mal camí. Tant lo papa com jo podem pensar que els
lectors d’aquesta pàgina -donada la nostra propensió als
jocs florals i a l’eròtica festiva d’algunes de les nostres
cròniques- hagen suposat que la cosa anava per eixe
camí. No els culpem per això, perquè som conscients de
que la frivolitat i al procel·lós món del plaer carnal són
temes que ens agraden i als quals ens movem amb la
mateixa habilitat que tenen les mosques en esquivar les
envestides de la cua d’una vaca.

Això de “tocar jugadors” és un fenomen cíclic, que es
produeix any rere any quan les competicions han arribat a la
seua fi. En algunes ocasions, fins i tot abans de la finalització
dels campionats. Els mesos de maig i juny, coincidint amb la
collita de les cireres, aquesta pràctica arriba al seu cim. Els
principals participants d’aquest joc venen a ser entrenadors,
tècnics de calbot, ajudants d’entrenadors i toca pilotes en
general. Es quedarien estupefactes, estimats lectors, de la
gran quantitat i poca qualitat dels personatges que es
dediquen a exercir aquest noble art. El joc consisteix en anar
trucant, parlant, amb jugadors que tenen fitxa en vigor amb
uns altres equips amb la finalitat de convèncer-los per a que
deixen la disciplina del seu equip actual i que fitxen pel d’aquell
que els truca, parla amb ells. Per suposat, els ofereixen el oro
i el moro, amb promeses d’equips competitius i remuneracions
mensual inversemblants. Alguns jugadors es deixen enlluernar

per aquests xarlatans i cauen a la seua xarxa. Però
afortunadament, solen ser una selecta minoria.

Aquest any, la cosa s’ha intensificat notablement gràcies a
cinc factors fonamentals. Per un costat, la gran qualitat dels
jugadors que han defensat els colors del nostre estimat CDB
al llarg d’aquesta temporada. En segon lloc, l’austeritat
obligada que ha implantat el nostre equip en el seus comptes
i que s’ajusta a la realitat. En tercer lloc, l’excel·lent campanya
de l’equip amateur, campió de lliga, que compta amb una
excel·lent plantilla. En quart lloc, la proliferació d’entrenadors
del nostre poble pels equips dels pobles del voltant i que
coneixen bé els jugadors. En cinquè lloc, la reaparició d’un vell
conegut entrenador local -que fa uns anys va ser durament
sancionat pel comitè de competició- que domina aquest art
com ningú i que s’ha incorporat a un altre equip comarcal amb
aspiracions de no se sap què. 

Tots aquests factors fan que l’elaboració de la plantilla del
nostre equip siga una mica més complicada que altres anys.
No tots són immunes als cants de sirena que els arriben, i ja
se sap que sempre hi ha qui no es pot resistir i cau en la
temptació. Res a criticar, tots som humans i cadascú ha de
mirar per la seua conveniència i posar a la balança els pros i
les contres. 

En aquests moments ens trobem en el punt més àlgid de
l’any pel que fa a aquesta pràctica. Però també hi ha estils de
jugar i no tots tenen la mateixa manera de portar a terme
aquest joc. N’hi ha qui tenen un cert respecte cap als altres
clubs i primer parlen amb els seus directius per tal de saber la
situació dels jugadors que els poden interessar. Però hi ha
d’altres que fan d’aquesta pràctica una autèntica guerra
soterrada, parlant directament amb els jugadors sense cap
escrúpol demostrant la seua manca d’educació i el seu excés
de mediocritat. Lo papa i jo ens em assabentat que hi ha qui
ha tocat a pràcticament tots el jugadors de les plantilles del
Benicarló, del l’amateur i fins i tot del juvenil. Si tots els
jugadors que han estat tocats per aquest personatge
acudeixen el dia de la presentació d’aquest equip, allò
semblarà la Puerta del Sol de Madrit lo dia trenta-u de
desembre a les dotze de la nit.     

TOCAR JUGADORS

text VICENT T.�PERIS

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners   mail: veubenicarlo@gmail.com

Taller
d’intel•ligŁncia
emocional en la
vida i en el teu

treball

Assolir un major
autoconeixement, així com de
les possibilitats, aptituds i

actituds de cada un i millorar la
comprensió cap als altres. Taller
pràctic de formació vivencial en

grup.

Destinataris: 
Dirigit a persones que busquen

faena, emprenedores i/o
interessades a desenvolupar›se com
a individus, per donar un impuls a
la seua vida personal o professional.

Dates: 20, 21 i 23 de juny.
Durada: 12 h. 

Horari: De 10.00 a 14.00 h.
Lloc: Mucbe

Inscripció presencial: 
AODL › Ajuntament de Benicarló (c.

de CØsar Cataldo, 2).

Cal emplenar el formulari d’inscripció
(disponible en la web de l’Ajuntament i

al registre municipal)

Això de “tocar jugadors” és un
fenomen cíclic, que es produeix any
rere any quan les competicions han
arribat a la seua fi.
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EL TEMA ESPORTS

Doble suspensió cautelar per al decret de
plurilingüisme impulsat per la Conselleria d'Educació
que hauria d'entrar en vigor el pròxim curs. A la decisió
acordada per la Sala contenciosa administrativa de
deixar en l'aire el model lingüístic educatiu impulsat per
Vicent Marzà després de la petició formulada per la
Diputació d'Alacant,  se suma ara un segon acord davant
el recurs interposat per l'Associació de Defensa del
Castellà de la Comunitat Valenciana. És la segona
vegada, en menys d'un mes, que el TSJ es pronuncia
sobre el decret, i en aquesta ocasió ho fa davant la
petició d'una entitat cívica i amb els mateixos
arguments. "La qüestió debatuda és idèntica i les raons
assenyalades en aquell acte són totalment traslladables
a aquest cas, per la qual cosa procedeix la mateixa
solució jurídica", indica el breu acte de la Sala. La secció
quarta assenyalava en la seua resolució del 23 de maig
que, sense entrar "al fons del recurs", trobava un
besllum de discriminació entre els alumnes que
cursaven els models amb més valencià i els que
prevalien el castellà. 

EL DECRET

Plurilingüe dinàmic, com es denomina el nou decret, té
com a objectiu que els alumnes usen de manera integrada el
valencià, el castellà i l'anglès amb sis nivells de
competència, com recomana el Marc Comú Europeu de
Referència per a les Llengües (MECR). Al mateix temps que
es corregeixen els desequilibris de competència i ús del
valencià entre la població escolar. Els centres públics i
concertats decidiran el programa lingüístic que volen aplicar.

El nou decret, pensat perquè es desenvolupe a llarg
termini, començaria  a aplicar-se el pròxim curs en infantil i
primària. El calendari seria progressiu fins al 2023 que
s'implantarà en batxillerat i formació professional.

En concret, el decret ara paralitzat, contempla que els
estudiants puguen certificar coneixements d'anglès i
valencià en funció del nivell de plurilingüisme del seu
col·legi. Amb nivells més avançats (amb més hores de
valencià i anglès), major serà el títol d'idiomes que es puga
obtenir. Així, en el nivell intermedi se certificarà en acabar
Batxillerat un A1 d'anglès i un B2 de valencià. En l'avançat,
s'aconseguirà automàticament un B1 d'anglès i un C1 de
valencià. No obstant açò, en el nivell bàsic -el corresponent
a l'ensenyament en castellà- no hi ha opció de certificar.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA (TSJ) VOL PARALITZAR EL
PLURILINGÜISME EN PLENA FASE D'ESCOLARITZACIÓ

CONSELLERIA DIU QUE CONTINUARÀ AMB EL SEU FULL DE RUTA

textREDACCIÓ

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MAR: PRIMER CONCURS DE LA TEMPORADA

En la matinal del passat diumenge, l'Associació de
Pesca "Amics de la Mar" de Benicarló va organitzar el
primer Concurs de Pesca de la temporada, en la
modalitat de Ronsa. 

Després de quatre hores de competició, amb males
condicions marítimes i pluja intermitent durant tot el matí les
nou embarcacions participants van tornar al port i després del
corresponent pesatge, la classificació final va quedar així: 1ª)
Los Mosqueteros, 3316 punts; 2ª) Estel Blanc, 1537; 3ª)
Xaloc, 1349; 4ª) Patroneta, 1224; 5ª) Ino, 1110; 6ª) Ronsera
III, 1017; 7ª) Newpyl, 1006; 8ª) Carpau, 958; 9ª) Camarón, 0.

text i foto GREGORIO�SEGARRA
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ESPORTS EL TEMA

MODELS TRIATS

A Benicarló, segons va explicar el regidor d’Educació, Ximo
Bueno,  “el Ródenas, Ángel Esteban i Francesc Catalán han
triat l’avançat 1. En el cas de la Consolació i Marqués, s’ha
optat pel avançat 2”. Bueno considera que el decret de
suspensió “no afecta per a res aquest curs escolar, perquè
comença a Infantil i està ja previst a l’anterior decret. Tenim
encara un any de cadència, ja que no començarà a afectar fins
el curs 2018-19”. En el cas dels que han triat el model 2,
“tampoc els afecta fins a dins de dos cursos escolars”. 

A la Comunitat Valenciana, el 54% ha triat l'“avançat”, un
30% l'intermedi i un 16% el bàsic (cadascun d'ells té dos
mòduls). Com era de preveure, en la província de Castelló han
sol·licitat un 83% l'“avançat”, i en la província d'Alacant és on
menys s'ha sol·licitat, sols un 40%, pel rebuig generalitzat a la
imposició del valencià en una província on preval el castellà
majoritàriament, a més de les zones castellanoparlants de la
província de València (comarca d'Utiel-Requena) i Castelló
(comarca de l'Alt Palància, amb Sogorb a l'epicentre).

EL QUE DIUEN ELS RECORRENTS

"Malgrat el que al·lega el lletrat de la Generalitat, existeix
una diferència entre les acreditacions dels idiomes en els
nivells bàsic, intermedi i avançat", arreplegava la
l'interlocutòria. "De no suspendre's fins que recaiga sentència,
un gran nombre d'alumnes podrien veure els seus drets
disminuïts en relació a l'acreditació d'idiomes", justificava.
L'Associació entén que amb la nova suspensió cautelar, el
TSJ reconeix la legitimitat dels reclamants, que ja no són una
institució governada per un partit polític, i que l'aplicació del
model plurilingüe tal com s'ha dissenyat pot provocar "danys
de difícil o impossible reparació". La Conselleria, com va
ocórrer en el cas del recurs interposat per la Diputació
alacantina, té cinc dies per a presentar els seus arguments de
reposició. 

I tornaran a tenir com a eix fonamental que no existeixen
aqueixos danys irreparables -"i, per tant, cap justificació per a
adoptar mesures cautelars"-, i que el decret -que començarà
a aplicar-se en Infantil al setembre- no comença a concedir
acreditacions a l'alumnat fins al curs 2023-2024. A més,
segons Educació, tots els centres disposen de "mecanismes
perquè l'alumnat puga acreditar els coneixements de llengua
al final de cadascuna de les etapes".

VISTIPLAU DEL DECRET

El departament de Marzà, que ja ha anunciat que no
modificarà la seua idea d'iniciar el curs amb el model triat per
cada centre, esgrimeix que el decret compta amb el vistiplau
de tots els filtres jurídics pels quals ha de passar: l'Advocacia
de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu i fins i tot el
Ministeri d'Educació. A pesar que el Govern valencià té sobre

la taula una suspensió cautelar del seu decret de
plurilingüisme -que pensa recórrer-, la intenció no és ni molt
menys tornar a la normativa anterior de 2012. El recurs de la
Diputació d'Alacant davant el Tribunal Superior de Justícia
(TSJ) de la Comunitat Valenciana contra el nou decret que
derogava el del PP no ha fet al Consell moure's gens de la
seua postura: continuar avant amb el procés d'admissió
escolar en marxa, condicionat no obstant açò per uns
projectes lingüístics aprovats recentment pels col·legis per a
complir amb un decret que ara pot quedar paralitzat.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, es
va limitar a dir que «tot segueix sota absoluta normalitat» i que
«no hi ha pla B» en cas que el TSJ mantinga la suspensió del
decret. Una norma, per cert, que ha determinat fins i tot la
planificació d'aules i de plantilla docent per al pròxim curs. És
més, Oltra va arribar a afirmar que el projecte lingüístic que ha
hagut d'aprovar cada centre «no depèn» del decret que
justament regula el model lingüístic educatiu valencià.
Preguntada la Conselleria d'Educació quina norma empara
llavors aqueixos projectes lingüístics, la resposta va ser que el
projecte educatiu de centre, i que «així consta tant en les
instruccions d'inici de curs com en els decrets de currículum
vigents».

«Els actuals projectes lingüístics estan aprovats pels
centres educatius mitjançant el seu consell escolar, i han estat
autoritzats per la Conselleria. Estan, per tant, vigents», van
sentenciar les mateixes fonts. «Encara que es mantinga la
suspensió cautelar, s'aplicarà el projecte lingüístic del centre,
i en aplicar-se, que és el mateix que s'aplicaria en cas del
decret, no hi ha variació, no es torna a l'antic model del PP»,
va insistir Oltra. Fonts de la Conselleria responsable de la
norma van apuntar en conseqüència que «es continua
exactament amb el mateix full de ruta per al pròxim curs». No
hi haurà, per tant, un termini extra d'admissió en els col·legis.

EL PROCÉS CONTINUA ENDAVANT

En Educació es neguen a plantejar aqueix hipotètic
escenari d'inici de curs amb un decret frenat en els tribunals.
També Oltra va valorar que la suspensió cautelar «és un

ve de la pàgina anterior

La Campanya Esportiva d'Estiu 2017
arriba amb alternatives per a totes les
edats i condicions físiques, amb vuit
programes que abasten un amplíssim
ventall de pràctiques esportives. La
principal novetat és què el campus
Diverestiu comptarà amb servei de
menjador.

El regidor d'Esports, Carlos Flos, ha
presentat aquesta matí una nova edició de la
Campanya Esportiva d'Estiu, que té com a
objectiu la promoció de la pràctica de l'esport
a qualsevol edat, conciliant a més la vida
laboral i familiar. La campanya, amb una
orientació marcadament popular i oberta,
compta amb la col·laboració de clubs i
entitats esportives de Benicarló.

La principal aposta de la Regidoria
d'Esports es plasma en el Campus
Diverestiu, orientat a xiquets i xiquetes
d'entre 6 i 14 anys, amb programes adaptats
a cada franja d'edat. Enguany hi haurà una
àmplia oferta d'activitats nàutiques, natació,
esports de raqueta, tir amb arc, esgrima,
tallers i excursions, entre moltes altres
alternatives, que els menuts podran gaudir
des de les 9.00 fins a les 13.00 hores. A més,
i per primera vegada, Diverestiu comptarà
amb un servei de menjador conjunt amb
l'Escola d'Estiu entre les 13:30 i les 15:30 al
CEIP Marqués de Benicarló. El regidor
d'Esports ha explicat que amb el servei de
menjador «l'Ajuntament dóna resposta a una
demanda que els pares i mares havien
reclamat repetidament, i que ajudarà a conciliar els horaris de
treball amb l'oci estiuenc dels xiquets».

L'oferta per als més joves es complementa amb les
Escoles Esportives d'Estiu, amb un ampli ventall de propostes
en horari de vesprada. Patins en línia, futbol sala, esports
alternatius, activitat física adaptada, o bateig de busseig són
només algunes de les alternatives pensades i orientades per
a xiquets i xiquetes fins als 16 anys.

La Campanya Esportiva d'Estiu contempla també activitats
físiques per a joves i adults a partir de 14 anys, amb una oferta
que combina disciplines nàutiques, escacs, aeròbic, zumba,
pilates o patinatge. Hi haurà també fit-platja entre les 9.00 i les
10.00 hores, de dimarts a dijous a la platja del Morrongo per
als qui matinen per a acudir a la platja.

Per als més mariners, l'Escola de Vela ha preparat un
seguit d'alternatives com Navega Fàcil (iniciació a la vela i

caiac), un campus nàutic amb activitats pràctiques i teòriques
i un curs de windsurf.

Hi haurà també Campus Esportius amb quatre programes:
Bàsquet, Campus de la Piscina Municipal, Campus de Futbol
BBF, i el Campus de Ball del Club Madison. L'oferta de la
Campanya Esportiva d'Estiu es complementa amb amb
campionats i tornejos populars, com el Bàsquet Memorial
Victor Pratsevall, el Torneig d'Estiu de Futbol Sala, el de
Voley-Platja, el Torneig Social de Tennis de Taula i el Torneig
Popular d'Atletisme, en els quals col·laboren diferents entitats
esportives.

Al llarg de juny, juliol, i agost també tindran lloc diferents
activitats fora dels Campus i Campionats, com la Festa de
Cloenda de l'Esport escolar el dissabte 3 de juny, o la Gala de
l'Esport el dia 24. I això, és només un tast de l'amplíssima
programació esportiva que viurà Benicarló en els pròxims
mesos.

ARRANCA UNA NOVA CAMPANYA ESPORTIVA D'ESTIU

text i foto AB
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EL TEMA OPINIÓ

excés de prudència», en la mesura en què les primeres
certificacions d'idiomes qüestionades no arribarien fins a
2024. De fet, la primera reacció del Consell a la suspensió
cautelar va ser argumentar que suposaria major perjudici per
al sistema a curt termini -per arribar en ple procés de
matriculació en els col·legis- que el que es vol evitar a mitjà
termini. Un argument al que ara es fa marxa enrere cridant a
la calma.

Però l'acte del TSJ assenyalava que no entra de moment
«al fons del recurs», encara que llisca quin pot ser
jurídicament el punt feble de la norma: «Malgrat el que al·lega
el lletrat de la Generalitat, existeix una diferència entre les
acreditacions dels idiomes en els nivells bàsic, intermedi i
avançat». El que diu el decret és que només els alumnes dels
nivells amb més valencià podran obtenir automàticament un
títol d'anglès. El Ministeri d'Educació va posar objeccions a est
i altres aspectes, al que la Conselleria va respondre que
introduiria les matisacions en el posterior desenvolupament
reglamentari. I la veritat és que el Ministeri no ho ha recorregut
encara.

INTERCANVI DE PROFESSORS

El conseller valencià va explicar que en la Conferència
d'Educació convocada pel ministeri, pensa demanar a
Méndez de Vigo la seua col·laboració per a fer possible el
projecte d'intercanvi de professors valencians que té preparat
la Generalitat amb Canadà, Estats Units, Regne Unit, Irlanda,
Austràlia i Nova Zelanda. Es tracta d'un programa que
facilitarà als docents valencians impartir classe de qualsevol
matèria en centres educatius d'aquests països de parla
anglesa i, al mateix temps, professionals d'aqueixos països fer
classe en els centres educatius valencians. La mesura
s'emmarca en el Pla de Xoc de Formació de Professorat en
Plurilingüisme Educatiu. "Nosaltres estem preparats.

Solament necessitem l'autorització i la col·laboració del
ministeri. Estem treballant per a assegurar un plurilingüisme
real i esperem que no ens impedisquen donar aquest pas de
gegant", ha explicat Marzà.

ELS MODELS PROPOSATS

Dels 6 models proposats pel decret, el “bàsic” suposa una
assignatura en valencià sols – qualsevol assignatura -, mentre
que els que han triat el “avançat” només tenen una
assignatura en castellà – Ètica o Matemàtiques, a triar pel
centre – i la resta en valencià i anglès. En l'“avançat” no es
poden donar en castellà ni ciències naturals ni socials. L'hora
de conversa en el “bàsic” és en valencià, mentre que en
l'“avançat” fins a aqueixa hora és en anglès, la qual cosa ha
sigut qualificat com a “xantatge lingüístic” per algunes
associacions de pares pròximes a partits polítics –PP i
Ciutadans -, i sindicats com ANPE, CSIF i ÚS, per imposar el
valencià per a aconseguir un nivell elevat d'anglès.

ve de la pàgina anterior

6 – V – 2017
De vegades anar al cine ens porta sorpreses com el

documental que ens trobem per casualitat i sense massa
informació, Dancing Beethoven, d’Arantxa Aguirre. La
pel·lícula és un ampli reportatge sobre el muntatge que el
Béjart Ballet de Lausanne, companyia que continua el
llegat del famós ballarí francès Maurice Béjart, el ballet de
Tokio i l’Orquestra Filharmònica d’Israel dirigida per Zubin
Mehta, fan a partir de la música
de la Novena Simfonia de
Beethoven. La pel·lícula va
desgranant els records que de
Maurice Béjart tenen aquells que
van treballar amb ell, al mateix
temps que assistim a les
vicissituds del nou muntatge. 

Dancing Beethoven és un
documental fascinant. Un cant a
l’harmonia del cos humà. Un
tribut a la bellesa. Una pel·lícula
que comunica emocions positives. I un missatge
d’esperança, quan persones de procedències tant
diverses són capaces d’unir-se  crear un espectacle tant
extraordinari.

11 – V – 2017
Primera presentació del meu llibre Manuel Milián

Mestre a Castelló de la Plana. El lloc la Llibreria Babel, un
dels fòrums de cultura més actius de la capital de La
Plana. Dia de retrobaments. Només entrar em trobo amb
dos persones estimades que fa molts anys que no veig.
El meu cosí JMQS i el meu amic JVC. Els dos professors
a l’UJI, encara que el segon ja gaudeix de la jubilació.

Arriba poc després Manuel Milián, el protagonista del
llibre, amb un seguici d’amics i familiars. Ens rep el gerent
de l’establiment, Pere Duch, a qui fa molts temps que
tampoc no saludava. Entre Manuel i Pere s’estableix un
animat diàleg sobre l’actualitat política. Pere es declara
seguidor de les tertúlies de Manuel, tot i que no pot
seguir-les des de que a terres valencianes ens han
desconnectat de TV3 i Catalunya Ràdio.

Jo he de fer la desconnexió de tant animada conversa
perquè és hora de començar la presentació. Després de
les meues paraules sobre el significat de la col·lecció
Gent Nostra i sobre el contingut del llibre, pren la paraula
Manuel Milián que amb la seua loquacitat habitual ens
delecta amb històries que amplien el contingut del llibre.
JMQS va estar uns anys després que Manuel Milián al
Seminari de Tortosa, on encara es recordava la seua
figura i la seua accidentada sortida. Enceten un animat
col·loqui sobre algun dels personatges que hi havia
llavors en aquell centre formatiu de futurs sacerdots i de
les debilitats humanes que hi podien tenir. A corre cuita

acaba la presentació ja que Manuel Milián ha de
pronunciar una conferència en un altre lloc de Castelló
deu minuts després.

Amb JMQS i JVC prenem una cervesa en una
cafeteria propera. Comparteix taula amb nosaltres SF,
catedràtic de Literatura de la UJI. Parlem de les nostres
vides actuals i fem referència a algun record passat. 

Al caure la tarda m’acomiado dels amics retrobats i
retorno cap a Benicarló, amb el regust agredolç del feliç
retrobament, però amb la comprovació de la crueltat del

pas ràpid del temps. 

24 – V – 2017
Presentació del llibre a

Barcelona. Faig el viatge amb
Òscar París, cap de premsa i
moltes altres funcions en Onada
edicions. Viatge agradós i
conversa interessant sobre temes
culturals i del món de l’edició. La
presentació del llibre es fa al
FNAC, en un local amagat que té
el pretensiós nom de Fòrum.

L’encarregat que ens atén ens diu que va poca gent als
actes que proclamen i que l’ampliació del bar ha reduït les
seues dimensions, tot i que una porta corredissa
permetria ampliar l’espai.

Pocs minuts abans de començar l’acte arriba un equip
dels informatius de 8TV, que després de preguntar-nos
algunes coses entra en directe per donar la notícia de la
presentació del llibre en el programa estrella del canal,
l’informatiu que dirigeix Josep Cuní.

Comença la presentació. Malgrat la malastrugança de
l’encarregat del local, l’assistència de públic és més que
acceptable. Comptem avui amb la col·laboració del
periodista i escriptor Víctor Amela. Els seus avantpassats
paterns eren de Forcall i sent especial predilecció pel
territori de Els Ports, que va conèixer a l’edat de sis anys
i no ha deixat de fascinar-lo. Sap conduir l’acte amb
mestria, controlant bé el temps.

Quan acabem intercanviem una breu conversa.
Parlem de la seua novel·la La filla del capità Groc,
ambientada en les nostres comarques durant les guerres
carlines. Lamentem els anys que ens hem passat matant-
nos. Comentem com a exemple la novel·la de Martí
Domínguez, La sega, que retrata els mateixos escenaris
cent anys després, en l’època dels maquis, on es
repeteixen les mateixes crueltats.

Tinc l’ocasió i el gust de saludar Àlex Gozalbo, brillant
cronista de bàsquet del diari Ara. Comentem la mala
temporada del Barça de bàsquet. Jo apunto que la causa
pot ser la globalització que ha arribat al món de l’esport,
els canvis continus de planter cada any que desfiguren la
personalitat dels equips. Deixem la conversa ajornada
perquè ha d’anar a treballar.

PRESENTACIONS

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Els Dies Gloriosos
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La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a
través del Centre de Salut Pública de Benicarló, estendrà
el programa de prevenció del càncer colorrectal a tots els
municipis del Departament de Salut de Vinaròs abans del
mes de juliol, la qual cosa beneficiarà a 20.500 persones
majors de 50 anys. 

El programa de prevenció del càncer colorrectal està dirigit
a la població sana d'entre 50 i 69 anys que no presenta
símptomes de sospita. La seua participació és senzilla, ja que
es realitza a través d'un test immunològic de sang oculta en
femta. L'objectiu d'aquest programa és conscienciar a la
ciutadania de la importància del diagnòstic precoç d'aquesta
malaltia oncològica, la qual cosa incrementa de forma
important les possibilitats de curació i el seu bon pronòstic. 

Cada dos anys, els beneficiaris d'aquest programa reben
una carta informativa en la qual se'ls convida a participar en el
programa, i en cas afirmatiu, se'ls remet als seus domicilis el

test de sang oculta en femta, amb les instruccions per a
realitzar-se la prova que han de dipositar en el seu centre de
salut. Si la mostra resulta positiva, es realitza una
colonoscòpia òptica com a prova de confirmació diagnòstica. 

Vuit centres de salut implicats 
El Centre de Salut Pública de Benicarló ha format al

personal sanitari dels centres de salut de Benicarló, Vinaròs,
Forcall, Traiguera, Peníscola, Alcalà de Xivert, Sant Mateu i
Morella, amb la finalitat d'arribar al 100 per 100 de la població.
D'aquesta forma, ja s'han inclòs en el programa 16.913
persones i en el mes de juny es remetran les cartes
informatives a altres 3.587 homes i dones. En total, 20.500
persones amb una edat compresa entre els 50 i els 69 anys,
considerats com a població de risc.

Mitjançant les proves de sang oculta en femta pot disminuir
la mortalitat per càncer de còlon entre un 30 i un 35%. A més,
la detecció precoç permet que els tractaments siguen menys
agressius, per la qual cosa també millora la qualitat de vida de
les persones que pateixen aquesta malaltia.

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE CÀNCER DE CÒLON

text NATÀLIA�SANZ 

El proper 14 de juliol tindrà
lloc la cinquena edició de la Nit
en Vetla, i els carrers de la
ciutat tornaran a omplir-se de
teatre, música i dansa amb
companyies nacionals i
internacionals de primer nivell.
Més de 140 comerços i
cafeteries complementaran una
oferta cultural excepcional.

Benicarló viurà el proper 14 de
juliol una nova edició de la Nit en
Vetla i ja en van cinc. Les
regidories de Cultura i Comerç
ultimen els detalls del que ja és un
dels esdeveniments més
importants del calendari festiu de
la ciutat, durant el qual els carrers
de la ciutat s'omplin de teatre,
música i dansa de la mà
d'algunes de les companyies
nacionals i internacionals més
prestigioses del moment. També
els comerços i cafeteries de la
ciutat participen de forma massiva
d'aquesta cita, sortint al carrer i
mostrant les millors ofertes. La programació, que es
presentarà en breu, inclourà com a un dels plats forts
l'actuació de la companyia francesa Beau Geste i el seu

impressionant espectacle «Transports exceptionnels». Un
motiu més per a no perdre's aquesta data imprescindible per
als amants de la cultura.

LA NIT EN VETLA ESCALFA MOTORS

text AB

El Centre Social Municipal La Farola ha millorat les
instal·lacions i ha actualitzat la retolació de l'edifici. A
més, s'ha renovat part del mobiliari i jocs i s'han dut a
terme treballs de millora de l'accessibilitat tant a l'interior
de les dependències com al seu entorn.

Els treballs de reforma que s'han dut a terme en les últimes
setmanes al Centre Social Municipal La Farola han finalitzat
aquesta setmana i han suposat una important millora per a les
instal·lacions. D'una banda, s'han obert finestres noves a la
Ludoteca Municipal, a la zona de recepció i a l'arxiu, de
manera que aquests espais compten amb una millor
il·luminació i ventilació.

D'altra banda, s'ha actualitzat la retolació exterior del centre
i de la Ludoteca Municipal i s'ha millorat l'accessibilitat en tot
l'entorn de l'edifici, una reivindicació que feia temps que estava
pendent d'executar-se i que s'han encarregat de dur a terme
vuit operaris contractats per l'Ajuntament a través d'un pla
d'ocupació local. Per últim, s'ha construït una rampa adaptada
que dota d'accessibilitat la sortida d'emergència de la
Ludoteca.

A totes aquestes millores cal afegir la renovació de part del
mobiliari del Centre Social Municipal La Farola.

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, ha
remarcat l'«absoluta necessitat» de dur a terme aquestes
obres, que estaven pendents d'executar-se des de 2015, i ha
subratllat que «la millora de les instal·lacions sempre suposa
una millora del servei». Escudero ha insistit en la importància
de comptar amb dependències municipals cent per cent
accessibles i ha valorat «l'esforç que estem fent en aquest
sentit», en referència al compliment del Pla Municipal
d'Accessibilitat.

text i fotos  AB

LA FAROLA MILLORA LES INSTAL·LACIONS I L'ACCESSIBILITAT

Els treballs de reforma que
s'han dut a terme en les
últimes setmanes al Centre
Social Municipal La Farola han
finalitzat aquesta setmana i
han suposat una important
millora per a les instal·lacions.
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LOCAL

MARIHUANA

La Guàrdia Civil ha detingut a Benicarló a una persona que
suposadament defraudava fluid elèctric i conreava 93 plantes
de marihuana de vora un metre i mig d'altura cadascuna a
l'interior d'un magatzem. Segons han informat fonts de la
Guàrdia Civil en un comunicat, l'actuació es va iniciar després
de conèixer els agents de la possible existència d'una
plantació de marihuana en un magatzem en la localitat de
Benicarló. Per açò es va iniciar una recerca que ha donat com
resultat la localització de 93 plantes de Cànnabis Sátiva, amb
una altura aproximada d'1,50 metres a l'interior d'aquest
magatzem, el qual disposava d'un sistema de ventilació i
extracció d'aire per a la seua elaboració. Per tot açò la Guàrdia
Civil ha procedit a la detenció d'un home de 34 anys, com a
suposat autor d'un delicte contra la salut pública (cultiu de
marihuana) i defraudació de fluid elèctric. Les diligències han
sigut lliurades en els jutjats de Vinaròs.

EXTORSIÓ A UNA MENOR

La Guàrdia Civil ha detingut a Mallorca
a un home acusat d'extorquir a una
menor en la localitat de Benicarló, a la
qual suposadament amenaçava amb
publicar fotos i vídeos que s'havien
intercanviat a través d'una xarxa social
quan tenien una relació sentimental si no
li donava diners, segons ha informat
l'institut armat en un comunicat.
L'actuació es va iniciar arran d'una
denúncia presentada en la Caserna de la
Guàrdia Civil de Benicarló, en la qual una
menor informava que estava sent
extorquida per part d'un jove que coneixia
des de fa un any a través d'una coneguda
xarxa social i amb el qual tenia una
relació sentimental en la qual
s'intercanviaven fotografies i missatges
de caràcter íntim, fins que va començar a
amenaçar-la amb publicar les fotografies
i vídeos si no li ingressava una quantitat
de diners. Per aquest motiu els guàrdies
civils van iniciar una recerca que, després
de seguir diverses línies telemàtiques,
van donar com a resultat que el
presumpte autor dels fets es trobava
residint en la localitat de Santa Margarida
(Mallorca). Traslladades les
corresponents diligències a la Guàrdia
Civil de Santa Margarida (Mallorca), van
procedir a la detenció d'aquest home, de
21 anys, com a suposat autor d'un delicte
contra la intimitat i el dret a la pròpia
imatge. 

ROBATORI DE JOIES

La Guàrdia Civil ha detingut a una dona com a suposada
autora d'un delicte de furt de joies. L'actuació es va iniciar amb
motiu dels serveis que la Guàrdia Civil té establits per a
combatre els robatoris i furts en habitatges i en locals públics,
quan els agents van tenir coneixement de la sostració de
diverses joies i diners en efectiu en un habitatge situat en la
localitat de Benicarló. Continuant amb les recerques els
agents van esbrinar que una dona, estava sostraient joies i
diners en efectiu en l'habitatge on era emprada de llar,
aprofitant que la propietària era una dona d'avançada edat, el
valor de les joies sostretes ascendeix a 20.000 euros, així com
6.000 euros en efectiu. Per aquest motiu la Guàrdia Civil va
procedir a la detenció d'aquesta dona, de 52 anys d'edat, com
a suposada autora d'un delicte de furt. A la mateixa ja li
constava antecedents per delictes similars. Finalment les joies
sostretes van ser recuperades i lliurades al seu propietari.

Les diligències instruïdes han sigut lliurades al Jutjat
d'Instrucció de Vinaròs. L'actuació ha sigut realitzada per
efectius de la Guàrdia Civil de Benicarló.

text NATÀLIA�SANZ

SUCCESSOS

L'Ajuntament de Benicarló referma el seu compromís
amb la creació d'ocupació i contractarà set joves menors
de 30 anys que prestaran serveis en diferents
departaments municipals al llarg d'un any. La iniciativa és
fruit del programa Avalem Joves Plus de la Generalitat,
que destinarà més de 140.000 euros a Benicarló.

L'alcaldessa de la ciutat, Xaro Miralles, i el secretari
autonòmic d'Ocupació i director general del Servef, Enric
Nomdedéu, han explicat aquest matí els detalls del Programa
Avalem Joves Plus de la Generalitat Valenciana i l'impacte que
aquest pla d'ocupació tindrà a Benicarló. L'alcaldessa ha
concretat que un dels objectius de l'Ajuntament pel que fa a la
creació d'ocupació «és treballar per a reduir l'atur juvenil,
efecte que repercuteix molt positivament en l'economia local». 

En concret, el pla Avalem Joves Plus permetrà la creació de
set llocs de treball en diferents departaments municipals, que
seran ocupats per joves amb diferents nivells de qualificació
professional. Les contractacions seran subvencionades pel
pla amb una quantitat total que supera els 140.000 euros. El
secretari autonòmic d'Ocupació ha detallat que l'objectiu del
programa Avalem Joves Plus «és incorporar el talent dels

joves a l'economia productiva» de manera que «puguen
estrenar el seu currículum amb contractes d'un any que
faciliten una experiència de treball real». 

Per a optar a qualsevol de les set places que oferta
l'Ajuntament cal estar inscrit al Servef i al Servei de Garantia
Juvenil com a demandant d'ocupació i ser menor de 30
anys.L'alcaldessa de Benicarló ha subratllat que el programa
«consolidarà a Benicarló una clara tendència de reducció de
les xifres d'atur», que han passat de 2.537 persones
desocupades al mes d'abril de 2015 a 1.858 en el mateix mes
de 2017. Aquestes xifres suposen una reducció del 25% en un
període de dos anys. 

Per la seua banda, Enric Nomdedéu ha explicat que «la
Generalitat ha invertit un global de 56 milions d'euros en
generació d'ocupació» en el que suposa «l'oferta de treball
més potent que s'ha fet en la història a la Comunitat
Valenciana». D'aquesta quantitat, vora un milió d'euros han
arribat a Benicarló en forma de tallers d'ocupació i altres
estratègies públiques de generació de llocs de treball. La
informació i els requisits per a participar en el programa
Avalem Joves Plus estan disponibles a l'Agència d'Ocupació i
Desenvolupament Local (AODL, Edifici de la Cambra Agrària,
al carrer de César Cataldo, 2).

text i fotos  AB

SET JOVES AMB TREBALL A TRAVÉS DEL PROGRAMA AVALEM JOVES PLUS
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LOCAL

Bé, aquesta setmana no tinc més remei que començar
donant-li la més efusiva de les felicitacions pel reportatge
d'allò que vostés anomenen «el tema». No n'hi ha prou de
presentar unes fredes (i esgarrifoses xifres) sobre l'atur a
Benicarló sinó que a més en fan una assenyada reflexió.
No estem bé. Benicarló no està bé. Parlem de 1858 aturats
al mes d'abril. Quants d'aquests són joves que no han
treballat mai?, quants d'aquests són persones grans que
ja no es podran reincorporar al món laboral?, quantes
famílies senceres hi ha en què no treballa ningú? Darrere
de cada persona que vol treballar i no pot hi ha un drama.
Darrere de cada persona que treballa i no pot arribar a
final de mes hi ha un drama. El «sistema» (deu ser això,
tat?) està arribant allà on vol: tindre sempre suficient gent
desesperada com per agarrar qualsevol pseudotreball.
Em disgusta molt aquesta situació. I em disgusta encara
més vore molt de jovent havent-se de guanyar les
garrofes fora de casa (les garrofes i poca cosa més,
compte) i, sobretot, em disgusta vore tant de jovent de la
«musclà», d'aquells que surten al carrer per anar de festa
(no hi tinc res en contra, que conste) o a celebrar amb
entusiasme la victòria d'un equip de futbol de
supermilionaris malcriats i no són capaços de plantar-se
davant dels polítics (els locals, que són els que coneixen)
per demanar-los que planten cara als seus partits, que no
hi ha dret a tanta precarietat i tanta -ja em perdonarà, però
m'encenc- hòstia.  

Recomano a tothom la relectura de l'editorial. Els
professors els l'haurien de fer llegir al seu alumnat als instituts.
I parlar-ne, que tindrem un jovent que sabrà fer una derivada
o sabrà posar els pronoms febles al lloc corresponent però que
en sortir al carrer li pegarà voltes a l'spinner mentre va
consultant la darrera actualització d'instagram al seu mòbil i
amb els auriculars escolta música. Si en tenen de faena els
mestres!

Segueixo llegint La Veu. Diu que «expropien un bar al
passeig sud»; jo que em pensava que es deia Manuel Azaña
allò. Parlem del bar que hom coneix com el del Garrut, Frexes
es va dir durant molts anys. No fa bonic. No ho ha fet mai. Però
comparat amb lo nyap que suposa les botigues i bars, pubs i
restaurants del port aquest local té un impacte visual mínim.
Fins i tot comparat amb la darrera reforma que es va fer del
Morrongo amb aquells redolins de colorins (redolí) passa
inadvertit. Veig que la diferència de diners que ofereix
l'Administració i la que volen els propietaris (en són
propietaris?) del local és molt gran. No tinc clar que s'hi
avinguen, no. 

«Treballs a les platges». Les «platges de Benicarló estan al
100% per a estrenar la temporada estiuenca». Encara no

sabien res del temporalet del passat cap de setmana i que ha
deixat la mar Xica poc bonica i l'aigua (amb perdó) merdosa.
Siempre me dices lo mismo. 

M'ha agradat també molt la dosi d'optimisme amb què ens
ha obsequiat Carles Lluch. És cert, de tant en tant també ens
mereixem sentir que estem vius i que en som uns quants.
Vostyé ja m'entén. 

Joan Heras va ser dels afortunats que va assistir a un dels
concerts de comiat de Raimon al Palau de la Música. Que bé
que ho explica aquest xicot. El cantautor de Xàtiva (ho dic així
per no repetir Raimon una altra vegada) es va acomiadar amb
«Al vent» i dient allò que hi ha escrit en algunes parets de
València: «Fins ací va arribar la riuada». 

També em sembla bé, sense aprofite de precedent de res,
el treball de Vicent T. Peris en què comenta que el Benicarló
de futbol ja comença a rutllar. I si se'n xalaran enguany quan
jugaran contra el Sant Jordi...

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

text EL LECTOR
Els alumnes de Primer curs de Primària del CEIP

Marqués de Benicarló participen en el Programa de
foment del consum de fruites i/o hortalisses a les escoles
d'aquest curs 2016-2017. Es tracta d'un  programa que
promou la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, que es va oferir a les
escoles de cara al tercer trimestre escolar.

Aquest programa busca millorar els hàbits de consum dels
menors envers productes més saludables i , al mateix temps,
conscienciar-los de la importància de consumir productes
locals i/o produïts mitjançant fórmules sostenibles i
respectuoses amb el medi ambient . Per això, a més de
repartir fruita setmanalment que els alumnes consumeixen a
l'escola, també es faran tot un seguit d'activitats com jornades
o xerrades informatives, lliurament de material educatiu, visites
guiades a explotacions agràries o centres de manipulació i
condicionament de fruites i verdures... El nostre objectiu:
Educar en el consum saludable els consumidors del futur.

text CEIP�MB

PROGRAMA "FRUITES I HORTALISSES A L'ESCOLA": 
UN ALTRA APOSTA DEL MARQUÉS
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

No ho entendran mai
No es cansen de repetir-ho els

savis: No digues babau a ningú si
abans no et mires tu. No hi ha cosa
més patètica que voler posar algú
en ridícul, sense haver passat un
mateix abans per davant del mateix
espill. Això és el que podem inferir
de la estúpida, per posar un
apel·latiu moderat, actuació del
portaveu popular Rafael Hernando,
fent burla i escarni del cognom del
president de la Generalitat, Ximo
Puig, en el passat congrés dels
populars valencians a Peníscola.
Doncs sí, es veu que allà a l'altiplà
madrileny el "Puig" ni existeix, ni el
coneixen, ni saben el que és. Però
sabeu, el pitjor no és aquesta mena
de fòbia contra tot el que no és
castellà, el pitjor és que se'ls veu la
veritable cara "democràtica".
D’aquesta manera particular que
tenen d’entendre la democràcia. De
la seua espanyolitat uniformada,
carca, que no és capaç de vore que
en la diversitat està la riquesa
cultural d'un estat. I és que fer mofa
del cognom del president, dient-lo
primer correctament, i acte seguit
castellanitzant-lo per voler
ridiculitzar-lo, demostra fins on
arriba la seua dèria malaltissa. No
ho entendran mai, caps de castellà! 

Una altra oportunitat
I per quina raó diem que açò és

una dèria de ments malaltisses?
Doncs és que, de vegades, són tan
curts que no se n'adonen que a casa
seua en tenen de semblants, com
per exemple la seua presidenta, la
del PPCV, Isabel "Bonig". També
farà el mateix i l'intentarà
castellanitzar? Acabarà fent broma
amb "boñiga"? Per què no? La
presidenta del seu partit a València,
aleshores, també li riurà la gràcia?
Mireu que n'arriben a ser de rucs!
De tota manera, el "puig", castellà,
sempre farà una oloreta a colònia,
mentre que la "boñiga"... Doncs

això, que ells mateixos s'han ficat al
femer i no se'n poden llevar la pudor.
En fi, ja sabem que d’on no n’hi ha,
no en pot rajar!

El video del congreso

Vinga, que per acabar amb
aquesta tema, i perquè no diguen
que també tenim una obsessió
malaltissa amb els populars, us
podem fer arribar, si voleu, el link on
teniu tot el que va passar en els
susdit congrés i així us
assabentareu de totes les seues
propostes, directrius, argumentaris i
moltes més coses que segur que no
us deixaran indiferents. Això sí, ja
avisem que si no teniu una bona
fibra òptica a la casa, no cal ni que
ho intenteu. I és que els 16 gigues
de res que té l'arxiu de marres tal
volta us penge l'ordinador i després
ens voldreu passar a nosaltres la
responsabilitat del desastre. Això
sense dir res del contingut que hi

podeu trobar, no sabem si amb
indicació de qualificació per edats,
que això poden ser figues d'un altre
paner, pel que diuen... i de si porta
algun virus o malware incrustat que
infecte els ordinadors dels rojos
espietes. Mireu la imatge que vos
posem i actueu amb responsabilitat,
com amb el vi.

Donant exemple pel món
Per cert, tot i que canviant una

mica de tema, encara que sense
abandonar dèries espanyolistes,
sembla que la jerarquia eclesiàstica
més repatània ha enviat un infiltrat
contra el "procés" al mateix
principat. Un religiós conegut com el
capellà legionari de l'Hospitalet, que
ha deixat ben clar que ell no està per
l'església catalana dels bisbes que
donen suport al referèndum. Torna
l'ancestral España PoPular, que
afirma que "la tradició d'Espanya és
més antiga que el catalanisme". Per
què deu ser que això de la santa

tradición, la legión, la bandera... ens
sona molt a alguna cosa una mica
rància. No ens estranyaria gens ni
mica que prompte sortira el bisbe
passejant amb la cabra i la legió...
per la diagonal! Això si no ens
envien el capellà als confins de la
Tarraconense: a Benicarló, que és
d’on va eixir!

A can Marengue carreguen cap
a la dreta

És que ens ho posen al plat!
Entre tanta bandera i tanta tradició,
no podia deixar de sortir l'equip
d'Espanya que l'altre dia va guanyar
la Champions. I és que els números
canten. I no, no ens estem referint a
les copes que ha aconseguit l'equip
blanc, no, ens estem referint a quan
i amb qui les ha guanyat al govern.
En aquest cas sí que s’ha que s'ha
instal·lat la tradició , o millor dit,
perdura en el temps... quan manen
el seus. Que no us ho creieu? Mireu
el quadre i sortireu de dubtes. Si la
dreta continue manat ací... ballarem
més merengue que a Sud-amèrica!.

text LA COLLA DE TAFANERS

La policia local, proteger y ayudar.

Per cert, a propòsit dels merengues, o millor dit dels
seguidors que van sortir en un modest tropell pels carrers
a fer sonar clàxons i enlairar banderoles a cavall de
qualsevol vehicle, molt bé l'actuació de la policia local.
Doncs sí senyors, si algú es pensa que els carrers són la
seua autopista particular i que poden anar fent el cafre
asseguts fins i tot al maleter... doncs que se n'obliden.
Una patrulla com cal va aturar un vehicle dels que anava
fent el borinot i li va engaltar la multa corresponent. Per
molt equip de Mariano i companyia, per molta tradició, al
final les normes de circulació estan per a fer-se complir...
com van fer els municipals i així ho arreplega la notícia
d’un dels diaris provincials. Mireu-ho a la imatge. Amunt la
policia local!

Intertextualitat mal entesa
Certament, hi ha alguns que tenen el gust al ses. Sí,

directament i sense embuts. Quina poca gràcia el
muntatge de la portada que van traure els del Today

imitant la portada de La Veu de fa dos setmanes. Ja ho
sabeu, aquella pel·li protagonitzada per Michael Douglas
i Sharon Stone, ara en versió cadufera. I damunt amb
l’indicatiu «portada polèmica»! Polèmica de què?
Polèmiques a banda, estem segur que tenen capacitat i
coneixements de sobre com per fer portades originals
amb els seus propis recursos. 

ve de la pàgina anterior
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abans no et mires tu. No hi ha cosa
més patètica que voler posar algú
en ridícul, sense haver passat un
mateix abans per davant del mateix
espill. Això és el que podem inferir
de la estúpida, per posar un
apel·latiu moderat, actuació del
portaveu popular Rafael Hernando,
fent burla i escarni del cognom del
president de la Generalitat, Ximo
Puig, en el passat congrés dels
populars valencians a Peníscola.
Doncs sí, es veu que allà a l'altiplà
madrileny el "Puig" ni existeix, ni el
coneixen, ni saben el que és. Però
sabeu, el pitjor no és aquesta mena
de fòbia contra tot el que no és
castellà, el pitjor és que se'ls veu la
veritable cara "democràtica".
D’aquesta manera particular que
tenen d’entendre la democràcia. De
la seua espanyolitat uniformada,
carca, que no és capaç de vore que
en la diversitat està la riquesa
cultural d'un estat. I és que fer mofa
del cognom del president, dient-lo
primer correctament, i acte seguit
castellanitzant-lo per voler
ridiculitzar-lo, demostra fins on
arriba la seua dèria malaltissa. No
ho entendran mai, caps de castellà! 

Una altra oportunitat
I per quina raó diem que açò és

una dèria de ments malaltisses?
Doncs és que, de vegades, són tan
curts que no se n'adonen que a casa
seua en tenen de semblants, com
per exemple la seua presidenta, la
del PPCV, Isabel "Bonig". També
farà el mateix i l'intentarà
castellanitzar? Acabarà fent broma
amb "boñiga"? Per què no? La
presidenta del seu partit a València,
aleshores, també li riurà la gràcia?
Mireu que n'arriben a ser de rucs!
De tota manera, el "puig", castellà,
sempre farà una oloreta a colònia,
mentre que la "boñiga"... Doncs

això, que ells mateixos s'han ficat al
femer i no se'n poden llevar la pudor.
En fi, ja sabem que d’on no n’hi ha,
no en pot rajar!

El video del congreso

Vinga, que per acabar amb
aquesta tema, i perquè no diguen
que també tenim una obsessió
malaltissa amb els populars, us
podem fer arribar, si voleu, el link on
teniu tot el que va passar en els
susdit congrés i així us
assabentareu de totes les seues
propostes, directrius, argumentaris i
moltes més coses que segur que no
us deixaran indiferents. Això sí, ja
avisem que si no teniu una bona
fibra òptica a la casa, no cal ni que
ho intenteu. I és que els 16 gigues
de res que té l'arxiu de marres tal
volta us penge l'ordinador i després
ens voldreu passar a nosaltres la
responsabilitat del desastre. Això
sense dir res del contingut que hi

podeu trobar, no sabem si amb
indicació de qualificació per edats,
que això poden ser figues d'un altre
paner, pel que diuen... i de si porta
algun virus o malware incrustat que
infecte els ordinadors dels rojos
espietes. Mireu la imatge que vos
posem i actueu amb responsabilitat,
com amb el vi.

Donant exemple pel món
Per cert, tot i que canviant una

mica de tema, encara que sense
abandonar dèries espanyolistes,
sembla que la jerarquia eclesiàstica
més repatània ha enviat un infiltrat
contra el "procés" al mateix
principat. Un religiós conegut com el
capellà legionari de l'Hospitalet, que
ha deixat ben clar que ell no està per
l'església catalana dels bisbes que
donen suport al referèndum. Torna
l'ancestral España PoPular, que
afirma que "la tradició d'Espanya és
més antiga que el catalanisme". Per
què deu ser que això de la santa

tradición, la legión, la bandera... ens
sona molt a alguna cosa una mica
rància. No ens estranyaria gens ni
mica que prompte sortira el bisbe
passejant amb la cabra i la legió...
per la diagonal! Això si no ens
envien el capellà als confins de la
Tarraconense: a Benicarló, que és
d’on va eixir!

A can Marengue carreguen cap
a la dreta

És que ens ho posen al plat!
Entre tanta bandera i tanta tradició,
no podia deixar de sortir l'equip
d'Espanya que l'altre dia va guanyar
la Champions. I és que els números
canten. I no, no ens estem referint a
les copes que ha aconseguit l'equip
blanc, no, ens estem referint a quan
i amb qui les ha guanyat al govern.
En aquest cas sí que s’ha que s'ha
instal·lat la tradició , o millor dit,
perdura en el temps... quan manen
el seus. Que no us ho creieu? Mireu
el quadre i sortireu de dubtes. Si la
dreta continue manat ací... ballarem
més merengue que a Sud-amèrica!.

text LA COLLA DE TAFANERS

La policia local, proteger y ayudar.

Per cert, a propòsit dels merengues, o millor dit dels
seguidors que van sortir en un modest tropell pels carrers
a fer sonar clàxons i enlairar banderoles a cavall de
qualsevol vehicle, molt bé l'actuació de la policia local.
Doncs sí senyors, si algú es pensa que els carrers són la
seua autopista particular i que poden anar fent el cafre
asseguts fins i tot al maleter... doncs que se n'obliden.
Una patrulla com cal va aturar un vehicle dels que anava
fent el borinot i li va engaltar la multa corresponent. Per
molt equip de Mariano i companyia, per molta tradició, al
final les normes de circulació estan per a fer-se complir...
com van fer els municipals i així ho arreplega la notícia
d’un dels diaris provincials. Mireu-ho a la imatge. Amunt la
policia local!

Intertextualitat mal entesa
Certament, hi ha alguns que tenen el gust al ses. Sí,

directament i sense embuts. Quina poca gràcia el
muntatge de la portada que van traure els del Today

imitant la portada de La Veu de fa dos setmanes. Ja ho
sabeu, aquella pel·li protagonitzada per Michael Douglas
i Sharon Stone, ara en versió cadufera. I damunt amb
l’indicatiu «portada polèmica»! Polèmica de què?
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ve de la pàgina anterior
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LOCAL

Bé, aquesta setmana no tinc més remei que començar
donant-li la més efusiva de les felicitacions pel reportatge
d'allò que vostés anomenen «el tema». No n'hi ha prou de
presentar unes fredes (i esgarrifoses xifres) sobre l'atur a
Benicarló sinó que a més en fan una assenyada reflexió.
No estem bé. Benicarló no està bé. Parlem de 1858 aturats
al mes d'abril. Quants d'aquests són joves que no han
treballat mai?, quants d'aquests són persones grans que
ja no es podran reincorporar al món laboral?, quantes
famílies senceres hi ha en què no treballa ningú? Darrere
de cada persona que vol treballar i no pot hi ha un drama.
Darrere de cada persona que treballa i no pot arribar a
final de mes hi ha un drama. El «sistema» (deu ser això,
tat?) està arribant allà on vol: tindre sempre suficient gent
desesperada com per agarrar qualsevol pseudotreball.
Em disgusta molt aquesta situació. I em disgusta encara
més vore molt de jovent havent-se de guanyar les
garrofes fora de casa (les garrofes i poca cosa més,
compte) i, sobretot, em disgusta vore tant de jovent de la
«musclà», d'aquells que surten al carrer per anar de festa
(no hi tinc res en contra, que conste) o a celebrar amb
entusiasme la victòria d'un equip de futbol de
supermilionaris malcriats i no són capaços de plantar-se
davant dels polítics (els locals, que són els que coneixen)
per demanar-los que planten cara als seus partits, que no
hi ha dret a tanta precarietat i tanta -ja em perdonarà, però
m'encenc- hòstia.  

Recomano a tothom la relectura de l'editorial. Els
professors els l'haurien de fer llegir al seu alumnat als instituts.
I parlar-ne, que tindrem un jovent que sabrà fer una derivada
o sabrà posar els pronoms febles al lloc corresponent però que
en sortir al carrer li pegarà voltes a l'spinner mentre va
consultant la darrera actualització d'instagram al seu mòbil i
amb els auriculars escolta música. Si en tenen de faena els
mestres!

Segueixo llegint La Veu. Diu que «expropien un bar al
passeig sud»; jo que em pensava que es deia Manuel Azaña
allò. Parlem del bar que hom coneix com el del Garrut, Frexes
es va dir durant molts anys. No fa bonic. No ho ha fet mai. Però
comparat amb lo nyap que suposa les botigues i bars, pubs i
restaurants del port aquest local té un impacte visual mínim.
Fins i tot comparat amb la darrera reforma que es va fer del
Morrongo amb aquells redolins de colorins (redolí) passa
inadvertit. Veig que la diferència de diners que ofereix
l'Administració i la que volen els propietaris (en són
propietaris?) del local és molt gran. No tinc clar que s'hi
avinguen, no. 

«Treballs a les platges». Les «platges de Benicarló estan al
100% per a estrenar la temporada estiuenca». Encara no

sabien res del temporalet del passat cap de setmana i que ha
deixat la mar Xica poc bonica i l'aigua (amb perdó) merdosa.
Siempre me dices lo mismo. 

M'ha agradat també molt la dosi d'optimisme amb què ens
ha obsequiat Carles Lluch. És cert, de tant en tant també ens
mereixem sentir que estem vius i que en som uns quants.
Vostyé ja m'entén. 

Joan Heras va ser dels afortunats que va assistir a un dels
concerts de comiat de Raimon al Palau de la Música. Que bé
que ho explica aquest xicot. El cantautor de Xàtiva (ho dic així
per no repetir Raimon una altra vegada) es va acomiadar amb
«Al vent» i dient allò que hi ha escrit en algunes parets de
València: «Fins ací va arribar la riuada». 

També em sembla bé, sense aprofite de precedent de res,
el treball de Vicent T. Peris en què comenta que el Benicarló
de futbol ja comença a rutllar. I si se'n xalaran enguany quan
jugaran contra el Sant Jordi...

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

text EL LECTOR
Els alumnes de Primer curs de Primària del CEIP

Marqués de Benicarló participen en el Programa de
foment del consum de fruites i/o hortalisses a les escoles
d'aquest curs 2016-2017. Es tracta d'un  programa que
promou la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, que es va oferir a les
escoles de cara al tercer trimestre escolar.

Aquest programa busca millorar els hàbits de consum dels
menors envers productes més saludables i , al mateix temps,
conscienciar-los de la importància de consumir productes
locals i/o produïts mitjançant fórmules sostenibles i
respectuoses amb el medi ambient . Per això, a més de
repartir fruita setmanalment que els alumnes consumeixen a
l'escola, també es faran tot un seguit d'activitats com jornades
o xerrades informatives, lliurament de material educatiu, visites
guiades a explotacions agràries o centres de manipulació i
condicionament de fruites i verdures... El nostre objectiu:
Educar en el consum saludable els consumidors del futur.

text CEIP�MB

PROGRAMA "FRUITES I HORTALISSES A L'ESCOLA": 
UN ALTRA APOSTA DEL MARQUÉS
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LOCAL

MARIHUANA

La Guàrdia Civil ha detingut a Benicarló a una persona que
suposadament defraudava fluid elèctric i conreava 93 plantes
de marihuana de vora un metre i mig d'altura cadascuna a
l'interior d'un magatzem. Segons han informat fonts de la
Guàrdia Civil en un comunicat, l'actuació es va iniciar després
de conèixer els agents de la possible existència d'una
plantació de marihuana en un magatzem en la localitat de
Benicarló. Per açò es va iniciar una recerca que ha donat com
resultat la localització de 93 plantes de Cànnabis Sátiva, amb
una altura aproximada d'1,50 metres a l'interior d'aquest
magatzem, el qual disposava d'un sistema de ventilació i
extracció d'aire per a la seua elaboració. Per tot açò la Guàrdia
Civil ha procedit a la detenció d'un home de 34 anys, com a
suposat autor d'un delicte contra la salut pública (cultiu de
marihuana) i defraudació de fluid elèctric. Les diligències han
sigut lliurades en els jutjats de Vinaròs.

EXTORSIÓ A UNA MENOR

La Guàrdia Civil ha detingut a Mallorca
a un home acusat d'extorquir a una
menor en la localitat de Benicarló, a la
qual suposadament amenaçava amb
publicar fotos i vídeos que s'havien
intercanviat a través d'una xarxa social
quan tenien una relació sentimental si no
li donava diners, segons ha informat
l'institut armat en un comunicat.
L'actuació es va iniciar arran d'una
denúncia presentada en la Caserna de la
Guàrdia Civil de Benicarló, en la qual una
menor informava que estava sent
extorquida per part d'un jove que coneixia
des de fa un any a través d'una coneguda
xarxa social i amb el qual tenia una
relació sentimental en la qual
s'intercanviaven fotografies i missatges
de caràcter íntim, fins que va començar a
amenaçar-la amb publicar les fotografies
i vídeos si no li ingressava una quantitat
de diners. Per aquest motiu els guàrdies
civils van iniciar una recerca que, després
de seguir diverses línies telemàtiques,
van donar com a resultat que el
presumpte autor dels fets es trobava
residint en la localitat de Santa Margarida
(Mallorca). Traslladades les
corresponents diligències a la Guàrdia
Civil de Santa Margarida (Mallorca), van
procedir a la detenció d'aquest home, de
21 anys, com a suposat autor d'un delicte
contra la intimitat i el dret a la pròpia
imatge. 

ROBATORI DE JOIES

La Guàrdia Civil ha detingut a una dona com a suposada
autora d'un delicte de furt de joies. L'actuació es va iniciar amb
motiu dels serveis que la Guàrdia Civil té establits per a
combatre els robatoris i furts en habitatges i en locals públics,
quan els agents van tenir coneixement de la sostració de
diverses joies i diners en efectiu en un habitatge situat en la
localitat de Benicarló. Continuant amb les recerques els
agents van esbrinar que una dona, estava sostraient joies i
diners en efectiu en l'habitatge on era emprada de llar,
aprofitant que la propietària era una dona d'avançada edat, el
valor de les joies sostretes ascendeix a 20.000 euros, així com
6.000 euros en efectiu. Per aquest motiu la Guàrdia Civil va
procedir a la detenció d'aquesta dona, de 52 anys d'edat, com
a suposada autora d'un delicte de furt. A la mateixa ja li
constava antecedents per delictes similars. Finalment les joies
sostretes van ser recuperades i lliurades al seu propietari.

Les diligències instruïdes han sigut lliurades al Jutjat
d'Instrucció de Vinaròs. L'actuació ha sigut realitzada per
efectius de la Guàrdia Civil de Benicarló.

text NATÀLIA�SANZ

SUCCESSOS

L'Ajuntament de Benicarló referma el seu compromís
amb la creació d'ocupació i contractarà set joves menors
de 30 anys que prestaran serveis en diferents
departaments municipals al llarg d'un any. La iniciativa és
fruit del programa Avalem Joves Plus de la Generalitat,
que destinarà més de 140.000 euros a Benicarló.

L'alcaldessa de la ciutat, Xaro Miralles, i el secretari
autonòmic d'Ocupació i director general del Servef, Enric
Nomdedéu, han explicat aquest matí els detalls del Programa
Avalem Joves Plus de la Generalitat Valenciana i l'impacte que
aquest pla d'ocupació tindrà a Benicarló. L'alcaldessa ha
concretat que un dels objectius de l'Ajuntament pel que fa a la
creació d'ocupació «és treballar per a reduir l'atur juvenil,
efecte que repercuteix molt positivament en l'economia local». 

En concret, el pla Avalem Joves Plus permetrà la creació de
set llocs de treball en diferents departaments municipals, que
seran ocupats per joves amb diferents nivells de qualificació
professional. Les contractacions seran subvencionades pel
pla amb una quantitat total que supera els 140.000 euros. El
secretari autonòmic d'Ocupació ha detallat que l'objectiu del
programa Avalem Joves Plus «és incorporar el talent dels

joves a l'economia productiva» de manera que «puguen
estrenar el seu currículum amb contractes d'un any que
faciliten una experiència de treball real». 

Per a optar a qualsevol de les set places que oferta
l'Ajuntament cal estar inscrit al Servef i al Servei de Garantia
Juvenil com a demandant d'ocupació i ser menor de 30
anys.L'alcaldessa de Benicarló ha subratllat que el programa
«consolidarà a Benicarló una clara tendència de reducció de
les xifres d'atur», que han passat de 2.537 persones
desocupades al mes d'abril de 2015 a 1.858 en el mateix mes
de 2017. Aquestes xifres suposen una reducció del 25% en un
període de dos anys. 

Per la seua banda, Enric Nomdedéu ha explicat que «la
Generalitat ha invertit un global de 56 milions d'euros en
generació d'ocupació» en el que suposa «l'oferta de treball
més potent que s'ha fet en la història a la Comunitat
Valenciana». D'aquesta quantitat, vora un milió d'euros han
arribat a Benicarló en forma de tallers d'ocupació i altres
estratègies públiques de generació de llocs de treball. La
informació i els requisits per a participar en el programa
Avalem Joves Plus estan disponibles a l'Agència d'Ocupació i
Desenvolupament Local (AODL, Edifici de la Cambra Agrària,
al carrer de César Cataldo, 2).

text i fotos  AB

SET JOVES AMB TREBALL A TRAVÉS DEL PROGRAMA AVALEM JOVES PLUS
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La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a
través del Centre de Salut Pública de Benicarló, estendrà
el programa de prevenció del càncer colorrectal a tots els
municipis del Departament de Salut de Vinaròs abans del
mes de juliol, la qual cosa beneficiarà a 20.500 persones
majors de 50 anys. 

El programa de prevenció del càncer colorrectal està dirigit
a la població sana d'entre 50 i 69 anys que no presenta
símptomes de sospita. La seua participació és senzilla, ja que
es realitza a través d'un test immunològic de sang oculta en
femta. L'objectiu d'aquest programa és conscienciar a la
ciutadania de la importància del diagnòstic precoç d'aquesta
malaltia oncològica, la qual cosa incrementa de forma
important les possibilitats de curació i el seu bon pronòstic. 

Cada dos anys, els beneficiaris d'aquest programa reben
una carta informativa en la qual se'ls convida a participar en el
programa, i en cas afirmatiu, se'ls remet als seus domicilis el

test de sang oculta en femta, amb les instruccions per a
realitzar-se la prova que han de dipositar en el seu centre de
salut. Si la mostra resulta positiva, es realitza una
colonoscòpia òptica com a prova de confirmació diagnòstica. 

Vuit centres de salut implicats 
El Centre de Salut Pública de Benicarló ha format al

personal sanitari dels centres de salut de Benicarló, Vinaròs,
Forcall, Traiguera, Peníscola, Alcalà de Xivert, Sant Mateu i
Morella, amb la finalitat d'arribar al 100 per 100 de la població.
D'aquesta forma, ja s'han inclòs en el programa 16.913
persones i en el mes de juny es remetran les cartes
informatives a altres 3.587 homes i dones. En total, 20.500
persones amb una edat compresa entre els 50 i els 69 anys,
considerats com a població de risc.

Mitjançant les proves de sang oculta en femta pot disminuir
la mortalitat per càncer de còlon entre un 30 i un 35%. A més,
la detecció precoç permet que els tractaments siguen menys
agressius, per la qual cosa també millora la qualitat de vida de
les persones que pateixen aquesta malaltia.

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE CÀNCER DE CÒLON

text NATÀLIA�SANZ 

El proper 14 de juliol tindrà
lloc la cinquena edició de la Nit
en Vetla, i els carrers de la
ciutat tornaran a omplir-se de
teatre, música i dansa amb
companyies nacionals i
internacionals de primer nivell.
Més de 140 comerços i
cafeteries complementaran una
oferta cultural excepcional.

Benicarló viurà el proper 14 de
juliol una nova edició de la Nit en
Vetla i ja en van cinc. Les
regidories de Cultura i Comerç
ultimen els detalls del que ja és un
dels esdeveniments més
importants del calendari festiu de
la ciutat, durant el qual els carrers
de la ciutat s'omplin de teatre,
música i dansa de la mà
d'algunes de les companyies
nacionals i internacionals més
prestigioses del moment. També
els comerços i cafeteries de la
ciutat participen de forma massiva
d'aquesta cita, sortint al carrer i
mostrant les millors ofertes. La programació, que es
presentarà en breu, inclourà com a un dels plats forts
l'actuació de la companyia francesa Beau Geste i el seu

impressionant espectacle «Transports exceptionnels». Un
motiu més per a no perdre's aquesta data imprescindible per
als amants de la cultura.

LA NIT EN VETLA ESCALFA MOTORS

text AB

El Centre Social Municipal La Farola ha millorat les
instal·lacions i ha actualitzat la retolació de l'edifici. A
més, s'ha renovat part del mobiliari i jocs i s'han dut a
terme treballs de millora de l'accessibilitat tant a l'interior
de les dependències com al seu entorn.

Els treballs de reforma que s'han dut a terme en les últimes
setmanes al Centre Social Municipal La Farola han finalitzat
aquesta setmana i han suposat una important millora per a les
instal·lacions. D'una banda, s'han obert finestres noves a la
Ludoteca Municipal, a la zona de recepció i a l'arxiu, de
manera que aquests espais compten amb una millor
il·luminació i ventilació.

D'altra banda, s'ha actualitzat la retolació exterior del centre
i de la Ludoteca Municipal i s'ha millorat l'accessibilitat en tot
l'entorn de l'edifici, una reivindicació que feia temps que estava
pendent d'executar-se i que s'han encarregat de dur a terme
vuit operaris contractats per l'Ajuntament a través d'un pla
d'ocupació local. Per últim, s'ha construït una rampa adaptada
que dota d'accessibilitat la sortida d'emergència de la
Ludoteca.

A totes aquestes millores cal afegir la renovació de part del
mobiliari del Centre Social Municipal La Farola.

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, ha
remarcat l'«absoluta necessitat» de dur a terme aquestes
obres, que estaven pendents d'executar-se des de 2015, i ha
subratllat que «la millora de les instal·lacions sempre suposa
una millora del servei». Escudero ha insistit en la importància
de comptar amb dependències municipals cent per cent
accessibles i ha valorat «l'esforç que estem fent en aquest
sentit», en referència al compliment del Pla Municipal
d'Accessibilitat.

text i fotos  AB

LA FAROLA MILLORA LES INSTAL·LACIONS I L'ACCESSIBILITAT

Els treballs de reforma que
s'han dut a terme en les
últimes setmanes al Centre
Social Municipal La Farola han
finalitzat aquesta setmana i
han suposat una important
millora per a les instal·lacions.
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EL TEMA OPINIÓ

excés de prudència», en la mesura en què les primeres
certificacions d'idiomes qüestionades no arribarien fins a
2024. De fet, la primera reacció del Consell a la suspensió
cautelar va ser argumentar que suposaria major perjudici per
al sistema a curt termini -per arribar en ple procés de
matriculació en els col·legis- que el que es vol evitar a mitjà
termini. Un argument al que ara es fa marxa enrere cridant a
la calma.

Però l'acte del TSJ assenyalava que no entra de moment
«al fons del recurs», encara que llisca quin pot ser
jurídicament el punt feble de la norma: «Malgrat el que al·lega
el lletrat de la Generalitat, existeix una diferència entre les
acreditacions dels idiomes en els nivells bàsic, intermedi i
avançat». El que diu el decret és que només els alumnes dels
nivells amb més valencià podran obtenir automàticament un
títol d'anglès. El Ministeri d'Educació va posar objeccions a est
i altres aspectes, al que la Conselleria va respondre que
introduiria les matisacions en el posterior desenvolupament
reglamentari. I la veritat és que el Ministeri no ho ha recorregut
encara.

INTERCANVI DE PROFESSORS

El conseller valencià va explicar que en la Conferència
d'Educació convocada pel ministeri, pensa demanar a
Méndez de Vigo la seua col·laboració per a fer possible el
projecte d'intercanvi de professors valencians que té preparat
la Generalitat amb Canadà, Estats Units, Regne Unit, Irlanda,
Austràlia i Nova Zelanda. Es tracta d'un programa que
facilitarà als docents valencians impartir classe de qualsevol
matèria en centres educatius d'aquests països de parla
anglesa i, al mateix temps, professionals d'aqueixos països fer
classe en els centres educatius valencians. La mesura
s'emmarca en el Pla de Xoc de Formació de Professorat en
Plurilingüisme Educatiu. "Nosaltres estem preparats.

Solament necessitem l'autorització i la col·laboració del
ministeri. Estem treballant per a assegurar un plurilingüisme
real i esperem que no ens impedisquen donar aquest pas de
gegant", ha explicat Marzà.

ELS MODELS PROPOSATS

Dels 6 models proposats pel decret, el “bàsic” suposa una
assignatura en valencià sols – qualsevol assignatura -, mentre
que els que han triat el “avançat” només tenen una
assignatura en castellà – Ètica o Matemàtiques, a triar pel
centre – i la resta en valencià i anglès. En l'“avançat” no es
poden donar en castellà ni ciències naturals ni socials. L'hora
de conversa en el “bàsic” és en valencià, mentre que en
l'“avançat” fins a aqueixa hora és en anglès, la qual cosa ha
sigut qualificat com a “xantatge lingüístic” per algunes
associacions de pares pròximes a partits polítics –PP i
Ciutadans -, i sindicats com ANPE, CSIF i ÚS, per imposar el
valencià per a aconseguir un nivell elevat d'anglès.

ve de la pàgina anterior

6 – V – 2017
De vegades anar al cine ens porta sorpreses com el

documental que ens trobem per casualitat i sense massa
informació, Dancing Beethoven, d’Arantxa Aguirre. La
pel·lícula és un ampli reportatge sobre el muntatge que el
Béjart Ballet de Lausanne, companyia que continua el
llegat del famós ballarí francès Maurice Béjart, el ballet de
Tokio i l’Orquestra Filharmònica d’Israel dirigida per Zubin
Mehta, fan a partir de la música
de la Novena Simfonia de
Beethoven. La pel·lícula va
desgranant els records que de
Maurice Béjart tenen aquells que
van treballar amb ell, al mateix
temps que assistim a les
vicissituds del nou muntatge. 

Dancing Beethoven és un
documental fascinant. Un cant a
l’harmonia del cos humà. Un
tribut a la bellesa. Una pel·lícula
que comunica emocions positives. I un missatge
d’esperança, quan persones de procedències tant
diverses són capaces d’unir-se  crear un espectacle tant
extraordinari.

11 – V – 2017
Primera presentació del meu llibre Manuel Milián

Mestre a Castelló de la Plana. El lloc la Llibreria Babel, un
dels fòrums de cultura més actius de la capital de La
Plana. Dia de retrobaments. Només entrar em trobo amb
dos persones estimades que fa molts anys que no veig.
El meu cosí JMQS i el meu amic JVC. Els dos professors
a l’UJI, encara que el segon ja gaudeix de la jubilació.

Arriba poc després Manuel Milián, el protagonista del
llibre, amb un seguici d’amics i familiars. Ens rep el gerent
de l’establiment, Pere Duch, a qui fa molts temps que
tampoc no saludava. Entre Manuel i Pere s’estableix un
animat diàleg sobre l’actualitat política. Pere es declara
seguidor de les tertúlies de Manuel, tot i que no pot
seguir-les des de que a terres valencianes ens han
desconnectat de TV3 i Catalunya Ràdio.

Jo he de fer la desconnexió de tant animada conversa
perquè és hora de començar la presentació. Després de
les meues paraules sobre el significat de la col·lecció
Gent Nostra i sobre el contingut del llibre, pren la paraula
Manuel Milián que amb la seua loquacitat habitual ens
delecta amb històries que amplien el contingut del llibre.
JMQS va estar uns anys després que Manuel Milián al
Seminari de Tortosa, on encara es recordava la seua
figura i la seua accidentada sortida. Enceten un animat
col·loqui sobre algun dels personatges que hi havia
llavors en aquell centre formatiu de futurs sacerdots i de
les debilitats humanes que hi podien tenir. A corre cuita

acaba la presentació ja que Manuel Milián ha de
pronunciar una conferència en un altre lloc de Castelló
deu minuts després.

Amb JMQS i JVC prenem una cervesa en una
cafeteria propera. Comparteix taula amb nosaltres SF,
catedràtic de Literatura de la UJI. Parlem de les nostres
vides actuals i fem referència a algun record passat. 

Al caure la tarda m’acomiado dels amics retrobats i
retorno cap a Benicarló, amb el regust agredolç del feliç
retrobament, però amb la comprovació de la crueltat del

pas ràpid del temps. 

24 – V – 2017
Presentació del llibre a

Barcelona. Faig el viatge amb
Òscar París, cap de premsa i
moltes altres funcions en Onada
edicions. Viatge agradós i
conversa interessant sobre temes
culturals i del món de l’edició. La
presentació del llibre es fa al
FNAC, en un local amagat que té
el pretensiós nom de Fòrum.

L’encarregat que ens atén ens diu que va poca gent als
actes que proclamen i que l’ampliació del bar ha reduït les
seues dimensions, tot i que una porta corredissa
permetria ampliar l’espai.

Pocs minuts abans de començar l’acte arriba un equip
dels informatius de 8TV, que després de preguntar-nos
algunes coses entra en directe per donar la notícia de la
presentació del llibre en el programa estrella del canal,
l’informatiu que dirigeix Josep Cuní.

Comença la presentació. Malgrat la malastrugança de
l’encarregat del local, l’assistència de públic és més que
acceptable. Comptem avui amb la col·laboració del
periodista i escriptor Víctor Amela. Els seus avantpassats
paterns eren de Forcall i sent especial predilecció pel
territori de Els Ports, que va conèixer a l’edat de sis anys
i no ha deixat de fascinar-lo. Sap conduir l’acte amb
mestria, controlant bé el temps.

Quan acabem intercanviem una breu conversa.
Parlem de la seua novel·la La filla del capità Groc,
ambientada en les nostres comarques durant les guerres
carlines. Lamentem els anys que ens hem passat matant-
nos. Comentem com a exemple la novel·la de Martí
Domínguez, La sega, que retrata els mateixos escenaris
cent anys després, en l’època dels maquis, on es
repeteixen les mateixes crueltats.

Tinc l’ocasió i el gust de saludar Àlex Gozalbo, brillant
cronista de bàsquet del diari Ara. Comentem la mala
temporada del Barça de bàsquet. Jo apunto que la causa
pot ser la globalització que ha arribat al món de l’esport,
els canvis continus de planter cada any que desfiguren la
personalitat dels equips. Deixem la conversa ajornada
perquè ha d’anar a treballar.

PRESENTACIONS

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Els Dies Gloriosos
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ESPORTS EL TEMA

MODELS TRIATS

A Benicarló, segons va explicar el regidor d’Educació, Ximo
Bueno,  “el Ródenas, Ángel Esteban i Francesc Catalán han
triat l’avançat 1. En el cas de la Consolació i Marqués, s’ha
optat pel avançat 2”. Bueno considera que el decret de
suspensió “no afecta per a res aquest curs escolar, perquè
comença a Infantil i està ja previst a l’anterior decret. Tenim
encara un any de cadència, ja que no començarà a afectar fins
el curs 2018-19”. En el cas dels que han triat el model 2,
“tampoc els afecta fins a dins de dos cursos escolars”. 

A la Comunitat Valenciana, el 54% ha triat l'“avançat”, un
30% l'intermedi i un 16% el bàsic (cadascun d'ells té dos
mòduls). Com era de preveure, en la província de Castelló han
sol·licitat un 83% l'“avançat”, i en la província d'Alacant és on
menys s'ha sol·licitat, sols un 40%, pel rebuig generalitzat a la
imposició del valencià en una província on preval el castellà
majoritàriament, a més de les zones castellanoparlants de la
província de València (comarca d'Utiel-Requena) i Castelló
(comarca de l'Alt Palància, amb Sogorb a l'epicentre).

EL QUE DIUEN ELS RECORRENTS

"Malgrat el que al·lega el lletrat de la Generalitat, existeix
una diferència entre les acreditacions dels idiomes en els
nivells bàsic, intermedi i avançat", arreplegava la
l'interlocutòria. "De no suspendre's fins que recaiga sentència,
un gran nombre d'alumnes podrien veure els seus drets
disminuïts en relació a l'acreditació d'idiomes", justificava.
L'Associació entén que amb la nova suspensió cautelar, el
TSJ reconeix la legitimitat dels reclamants, que ja no són una
institució governada per un partit polític, i que l'aplicació del
model plurilingüe tal com s'ha dissenyat pot provocar "danys
de difícil o impossible reparació". La Conselleria, com va
ocórrer en el cas del recurs interposat per la Diputació
alacantina, té cinc dies per a presentar els seus arguments de
reposició. 

I tornaran a tenir com a eix fonamental que no existeixen
aqueixos danys irreparables -"i, per tant, cap justificació per a
adoptar mesures cautelars"-, i que el decret -que començarà
a aplicar-se en Infantil al setembre- no comença a concedir
acreditacions a l'alumnat fins al curs 2023-2024. A més,
segons Educació, tots els centres disposen de "mecanismes
perquè l'alumnat puga acreditar els coneixements de llengua
al final de cadascuna de les etapes".

VISTIPLAU DEL DECRET

El departament de Marzà, que ja ha anunciat que no
modificarà la seua idea d'iniciar el curs amb el model triat per
cada centre, esgrimeix que el decret compta amb el vistiplau
de tots els filtres jurídics pels quals ha de passar: l'Advocacia
de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu i fins i tot el
Ministeri d'Educació. A pesar que el Govern valencià té sobre

la taula una suspensió cautelar del seu decret de
plurilingüisme -que pensa recórrer-, la intenció no és ni molt
menys tornar a la normativa anterior de 2012. El recurs de la
Diputació d'Alacant davant el Tribunal Superior de Justícia
(TSJ) de la Comunitat Valenciana contra el nou decret que
derogava el del PP no ha fet al Consell moure's gens de la
seua postura: continuar avant amb el procés d'admissió
escolar en marxa, condicionat no obstant açò per uns
projectes lingüístics aprovats recentment pels col·legis per a
complir amb un decret que ara pot quedar paralitzat.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, es
va limitar a dir que «tot segueix sota absoluta normalitat» i que
«no hi ha pla B» en cas que el TSJ mantinga la suspensió del
decret. Una norma, per cert, que ha determinat fins i tot la
planificació d'aules i de plantilla docent per al pròxim curs. És
més, Oltra va arribar a afirmar que el projecte lingüístic que ha
hagut d'aprovar cada centre «no depèn» del decret que
justament regula el model lingüístic educatiu valencià.
Preguntada la Conselleria d'Educació quina norma empara
llavors aqueixos projectes lingüístics, la resposta va ser que el
projecte educatiu de centre, i que «així consta tant en les
instruccions d'inici de curs com en els decrets de currículum
vigents».

«Els actuals projectes lingüístics estan aprovats pels
centres educatius mitjançant el seu consell escolar, i han estat
autoritzats per la Conselleria. Estan, per tant, vigents», van
sentenciar les mateixes fonts. «Encara que es mantinga la
suspensió cautelar, s'aplicarà el projecte lingüístic del centre,
i en aplicar-se, que és el mateix que s'aplicaria en cas del
decret, no hi ha variació, no es torna a l'antic model del PP»,
va insistir Oltra. Fonts de la Conselleria responsable de la
norma van apuntar en conseqüència que «es continua
exactament amb el mateix full de ruta per al pròxim curs». No
hi haurà, per tant, un termini extra d'admissió en els col·legis.

EL PROCÉS CONTINUA ENDAVANT

En Educació es neguen a plantejar aqueix hipotètic
escenari d'inici de curs amb un decret frenat en els tribunals.
També Oltra va valorar que la suspensió cautelar «és un

ve de la pàgina anterior

La Campanya Esportiva d'Estiu 2017
arriba amb alternatives per a totes les
edats i condicions físiques, amb vuit
programes que abasten un amplíssim
ventall de pràctiques esportives. La
principal novetat és què el campus
Diverestiu comptarà amb servei de
menjador.

El regidor d'Esports, Carlos Flos, ha
presentat aquesta matí una nova edició de la
Campanya Esportiva d'Estiu, que té com a
objectiu la promoció de la pràctica de l'esport
a qualsevol edat, conciliant a més la vida
laboral i familiar. La campanya, amb una
orientació marcadament popular i oberta,
compta amb la col·laboració de clubs i
entitats esportives de Benicarló.

La principal aposta de la Regidoria
d'Esports es plasma en el Campus
Diverestiu, orientat a xiquets i xiquetes
d'entre 6 i 14 anys, amb programes adaptats
a cada franja d'edat. Enguany hi haurà una
àmplia oferta d'activitats nàutiques, natació,
esports de raqueta, tir amb arc, esgrima,
tallers i excursions, entre moltes altres
alternatives, que els menuts podran gaudir
des de les 9.00 fins a les 13.00 hores. A més,
i per primera vegada, Diverestiu comptarà
amb un servei de menjador conjunt amb
l'Escola d'Estiu entre les 13:30 i les 15:30 al
CEIP Marqués de Benicarló. El regidor
d'Esports ha explicat que amb el servei de
menjador «l'Ajuntament dóna resposta a una
demanda que els pares i mares havien
reclamat repetidament, i que ajudarà a conciliar els horaris de
treball amb l'oci estiuenc dels xiquets».

L'oferta per als més joves es complementa amb les
Escoles Esportives d'Estiu, amb un ampli ventall de propostes
en horari de vesprada. Patins en línia, futbol sala, esports
alternatius, activitat física adaptada, o bateig de busseig són
només algunes de les alternatives pensades i orientades per
a xiquets i xiquetes fins als 16 anys.

La Campanya Esportiva d'Estiu contempla també activitats
físiques per a joves i adults a partir de 14 anys, amb una oferta
que combina disciplines nàutiques, escacs, aeròbic, zumba,
pilates o patinatge. Hi haurà també fit-platja entre les 9.00 i les
10.00 hores, de dimarts a dijous a la platja del Morrongo per
als qui matinen per a acudir a la platja.

Per als més mariners, l'Escola de Vela ha preparat un
seguit d'alternatives com Navega Fàcil (iniciació a la vela i

caiac), un campus nàutic amb activitats pràctiques i teòriques
i un curs de windsurf.

Hi haurà també Campus Esportius amb quatre programes:
Bàsquet, Campus de la Piscina Municipal, Campus de Futbol
BBF, i el Campus de Ball del Club Madison. L'oferta de la
Campanya Esportiva d'Estiu es complementa amb amb
campionats i tornejos populars, com el Bàsquet Memorial
Victor Pratsevall, el Torneig d'Estiu de Futbol Sala, el de
Voley-Platja, el Torneig Social de Tennis de Taula i el Torneig
Popular d'Atletisme, en els quals col·laboren diferents entitats
esportives.

Al llarg de juny, juliol, i agost també tindran lloc diferents
activitats fora dels Campus i Campionats, com la Festa de
Cloenda de l'Esport escolar el dissabte 3 de juny, o la Gala de
l'Esport el dia 24. I això, és només un tast de l'amplíssima
programació esportiva que viurà Benicarló en els pròxims
mesos.

ARRANCA UNA NOVA CAMPANYA ESPORTIVA D'ESTIU

text i foto AB
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EL TEMA ESPORTS

Doble suspensió cautelar per al decret de
plurilingüisme impulsat per la Conselleria d'Educació
que hauria d'entrar en vigor el pròxim curs. A la decisió
acordada per la Sala contenciosa administrativa de
deixar en l'aire el model lingüístic educatiu impulsat per
Vicent Marzà després de la petició formulada per la
Diputació d'Alacant,  se suma ara un segon acord davant
el recurs interposat per l'Associació de Defensa del
Castellà de la Comunitat Valenciana. És la segona
vegada, en menys d'un mes, que el TSJ es pronuncia
sobre el decret, i en aquesta ocasió ho fa davant la
petició d'una entitat cívica i amb els mateixos
arguments. "La qüestió debatuda és idèntica i les raons
assenyalades en aquell acte són totalment traslladables
a aquest cas, per la qual cosa procedeix la mateixa
solució jurídica", indica el breu acte de la Sala. La secció
quarta assenyalava en la seua resolució del 23 de maig
que, sense entrar "al fons del recurs", trobava un
besllum de discriminació entre els alumnes que
cursaven els models amb més valencià i els que
prevalien el castellà. 

EL DECRET

Plurilingüe dinàmic, com es denomina el nou decret, té
com a objectiu que els alumnes usen de manera integrada el
valencià, el castellà i l'anglès amb sis nivells de
competència, com recomana el Marc Comú Europeu de
Referència per a les Llengües (MECR). Al mateix temps que
es corregeixen els desequilibris de competència i ús del
valencià entre la població escolar. Els centres públics i
concertats decidiran el programa lingüístic que volen aplicar.

El nou decret, pensat perquè es desenvolupe a llarg
termini, començaria  a aplicar-se el pròxim curs en infantil i
primària. El calendari seria progressiu fins al 2023 que
s'implantarà en batxillerat i formació professional.

En concret, el decret ara paralitzat, contempla que els
estudiants puguen certificar coneixements d'anglès i
valencià en funció del nivell de plurilingüisme del seu
col·legi. Amb nivells més avançats (amb més hores de
valencià i anglès), major serà el títol d'idiomes que es puga
obtenir. Així, en el nivell intermedi se certificarà en acabar
Batxillerat un A1 d'anglès i un B2 de valencià. En l'avançat,
s'aconseguirà automàticament un B1 d'anglès i un C1 de
valencià. No obstant açò, en el nivell bàsic -el corresponent
a l'ensenyament en castellà- no hi ha opció de certificar.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA (TSJ) VOL PARALITZAR EL
PLURILINGÜISME EN PLENA FASE D'ESCOLARITZACIÓ

CONSELLERIA DIU QUE CONTINUARÀ AMB EL SEU FULL DE RUTA

textREDACCIÓ

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MAR: PRIMER CONCURS DE LA TEMPORADA

En la matinal del passat diumenge, l'Associació de
Pesca "Amics de la Mar" de Benicarló va organitzar el
primer Concurs de Pesca de la temporada, en la
modalitat de Ronsa. 

Després de quatre hores de competició, amb males
condicions marítimes i pluja intermitent durant tot el matí les
nou embarcacions participants van tornar al port i després del
corresponent pesatge, la classificació final va quedar així: 1ª)
Los Mosqueteros, 3316 punts; 2ª) Estel Blanc, 1537; 3ª)
Xaloc, 1349; 4ª) Patroneta, 1224; 5ª) Ino, 1110; 6ª) Ronsera
III, 1017; 7ª) Newpyl, 1006; 8ª) Carpau, 958; 9ª) Camarón, 0.

text i foto GREGORIO�SEGARRA
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Potser –o potser no- alguns de vostès, estimats lectors,
es preguntaran si això d’avui és una delirant crònica
sorgida de la febrosa ment d’un jove estudiant de
periodisme, o de les esbojarrades ocurrències d’un pare
jubilat que té poca feina i massa verdolaga pel cap. Fins i
tot potser que, si existeix al món alguna lectora d’aquesta
secció, haja pensat que ja era hora que els homes passen
a l’altra banda i siguin ells els tractats com a objectes
sexuals i no les dones. Res més lluny de la realitat. Lo
significat del títol és més prosaic d’allò que en un principi
cabia pensar. Si algú ha pensat en contactes físics de
qualsevol tipus entre jugadors de futbol i/o terceres
persones relacionades, estan totalment equivocats i van
pel mal camí. Tant lo papa com jo podem pensar que els
lectors d’aquesta pàgina -donada la nostra propensió als
jocs florals i a l’eròtica festiva d’algunes de les nostres
cròniques- hagen suposat que la cosa anava per eixe
camí. No els culpem per això, perquè som conscients de
que la frivolitat i al procel·lós món del plaer carnal són
temes que ens agraden i als quals ens movem amb la
mateixa habilitat que tenen les mosques en esquivar les
envestides de la cua d’una vaca.

Això de “tocar jugadors” és un fenomen cíclic, que es
produeix any rere any quan les competicions han arribat a la
seua fi. En algunes ocasions, fins i tot abans de la finalització
dels campionats. Els mesos de maig i juny, coincidint amb la
collita de les cireres, aquesta pràctica arriba al seu cim. Els
principals participants d’aquest joc venen a ser entrenadors,
tècnics de calbot, ajudants d’entrenadors i toca pilotes en
general. Es quedarien estupefactes, estimats lectors, de la
gran quantitat i poca qualitat dels personatges que es
dediquen a exercir aquest noble art. El joc consisteix en anar
trucant, parlant, amb jugadors que tenen fitxa en vigor amb
uns altres equips amb la finalitat de convèncer-los per a que
deixen la disciplina del seu equip actual i que fitxen pel d’aquell
que els truca, parla amb ells. Per suposat, els ofereixen el oro
i el moro, amb promeses d’equips competitius i remuneracions
mensual inversemblants. Alguns jugadors es deixen enlluernar

per aquests xarlatans i cauen a la seua xarxa. Però
afortunadament, solen ser una selecta minoria.

Aquest any, la cosa s’ha intensificat notablement gràcies a
cinc factors fonamentals. Per un costat, la gran qualitat dels
jugadors que han defensat els colors del nostre estimat CDB
al llarg d’aquesta temporada. En segon lloc, l’austeritat
obligada que ha implantat el nostre equip en el seus comptes
i que s’ajusta a la realitat. En tercer lloc, l’excel·lent campanya
de l’equip amateur, campió de lliga, que compta amb una
excel·lent plantilla. En quart lloc, la proliferació d’entrenadors
del nostre poble pels equips dels pobles del voltant i que
coneixen bé els jugadors. En cinquè lloc, la reaparició d’un vell
conegut entrenador local -que fa uns anys va ser durament
sancionat pel comitè de competició- que domina aquest art
com ningú i que s’ha incorporat a un altre equip comarcal amb
aspiracions de no se sap què. 

Tots aquests factors fan que l’elaboració de la plantilla del
nostre equip siga una mica més complicada que altres anys.
No tots són immunes als cants de sirena que els arriben, i ja
se sap que sempre hi ha qui no es pot resistir i cau en la
temptació. Res a criticar, tots som humans i cadascú ha de
mirar per la seua conveniència i posar a la balança els pros i
les contres. 

En aquests moments ens trobem en el punt més àlgid de
l’any pel que fa a aquesta pràctica. Però també hi ha estils de
jugar i no tots tenen la mateixa manera de portar a terme
aquest joc. N’hi ha qui tenen un cert respecte cap als altres
clubs i primer parlen amb els seus directius per tal de saber la
situació dels jugadors que els poden interessar. Però hi ha
d’altres que fan d’aquesta pràctica una autèntica guerra
soterrada, parlant directament amb els jugadors sense cap
escrúpol demostrant la seua manca d’educació i el seu excés
de mediocritat. Lo papa i jo ens em assabentat que hi ha qui
ha tocat a pràcticament tots el jugadors de les plantilles del
Benicarló, del l’amateur i fins i tot del juvenil. Si tots els
jugadors que han estat tocats per aquest personatge
acudeixen el dia de la presentació d’aquest equip, allò
semblarà la Puerta del Sol de Madrit lo dia trenta-u de
desembre a les dotze de la nit.     

TOCAR JUGADORS

text VICENT T.�PERIS

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners   mail: veubenicarlo@gmail.com

Taller
d’intel•ligŁncia
emocional en la
vida i en el teu

treball

Assolir un major
autoconeixement, així com de
les possibilitats, aptituds i

actituds de cada un i millorar la
comprensió cap als altres. Taller
pràctic de formació vivencial en

grup.

Destinataris: 
Dirigit a persones que busquen

faena, emprenedores i/o
interessades a desenvolupar›se com
a individus, per donar un impuls a
la seua vida personal o professional.

Dates: 20, 21 i 23 de juny.
Durada: 12 h. 

Horari: De 10.00 a 14.00 h.
Lloc: Mucbe

Inscripció presencial: 
AODL › Ajuntament de Benicarló (c.

de CØsar Cataldo, 2).

Cal emplenar el formulari d’inscripció
(disponible en la web de l’Ajuntament i

al registre municipal)

Això de “tocar jugadors” és un
fenomen cíclic, que es produeix any
rere any quan les competicions han
arribat a la seua fi.
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QUÈ VOLEN AQUESTA GENT?

Dimecres passat a les Corts Valencianes va haver una
“enganxada” entre una diputada valencianoparlant de
Castelló i una altra nascuda en un poblet de Conca a
propòsit de la judicialització del Decret de Plurilingüisme.
Hom hauria de pensar que la primera defensava la llengua
dels seus pares i avantapassats i que estava a favor da la
necessària protecció del valencià i que la segona parlaria
d'”imposiciones” i drames diversos amb la gent que ve de
fora i la “libertat de elecsión” i bla, bla, bla. Doncs no. Qui
defensava el Decret en termes exclusivament tècnics i
expressant-se en un digníssim  valencià era la senyora de
Conca i qui feia l'esperpent (tal i com el va fer son pare
tantes vegades sobre els escenaris de Castelló cantant

sarsuela) parlant en castellà i defensant l'essència
valenciana era una diputa del PP filla del conegut professor
castellonenc Antonio Gascó. És, efectivament, el món al
revés. 

Tanta nosa els fa el valencià? Tanta que ni encara que
siga associat amb l'anglés se'l volen vore per davant? Que
diguen -el PP, Ciutadanos i el súrsum corda- que en España
en español i com a molt en anglés o chino mandarín, però
que aquestes coses del valencià són d'aldeanos, de gent
tancada i retrògrada que van contra els avenços de la
Humanitat i que qui vulga parlar valencià ja ho farà a casa.
Dur, però des d'aquesta modesta publicació és el que
pensem que hi ha al moll de l'os de la política lingüística
d'aquests partits. Només cal vore com la setmana passada
no li va tirar ningú cap tomacada al cap al senyor Hernando
(li diuen així a aquell que fara de sépia del PP?) quan se'n
va burlar de la nostra llengua tot fent una “gracieta” amb la
pronúncia del cognom Puig, que ell va considerar exòtica.  

El Decret de Plurilingüisme pretén -des d'un punt de vista
racional i mesurable- formar usuaris competents en tres
llengües i, per descomptat, afavorir la llengua que està en
una situació de clara minorització que no és una altra que la
nostra. Tota la confiança als nostres mestres, que són qui de
veritat saben què necessiten els seus alumnes. Endavant
sempre!
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: Per a tots els joves benicarlandos que aquesta setmana han hagut d'examinar-se a l'UJI
de les proves d'accés a la Universitat. I per als seus professors per preparar-los i patir tant com ells. 

Panissola: als que consideren la nostra llengua com de segona categoria (i encara ens quedem
curts). Encara, en aquestes alçades, hi ha gent que no té altra dèria que anar presentant recursos als
tribunals perquè els seus fills faran una mica més de valencià a les aules. I damunt els tribunals
valencians els hi segueixen la corda. I això que, suposadament, castellà i valencià, almenys al nostre
país (en teoria), tenen el mateix rang de llei. No ens en sortirem mai! 

CARXOFA i PANISSOLA

El passat dissabte 3 de juny, es va disputar la copa
Marcelino Fuster, a la piscina de Vinaròs. El Club Natació
Benicarló, dirigit per Lucía Vicente, va presentar un equip
de 17 nedadors alevins: Sara Vea, Henar Àvila, Eva
Valdearcos, Sara Troncho, Laura Verge, Clara Salvador,
Noemí Verge, Maria Verge, Marta Cheto, Alejandra Oroian,
Maria Ginesta, Laura Beltrán, Danel Atutxa, Dylan
Villanueva, Diego Pérez, Claudio Dragoste i Hèctor
Castillo. 

També es va aprofitar el trofeu per a fer un control de
marques de categories superiors, en el qual participaren 2
nedadors del CNB: Blanca Pérez i Dídac Saura.

Pel que fa als alevins, tingueren algunes actuacions
destacades: Danel Atutxa, or, als 100 papallona i bronze, als
200 estils; Sara Vea, plata, als 100 lliures; Clara Salvador,
bronze, als 100 papallona; Héctor Castillo, bronze, als 100
lliures i l’equip masculí de relleus, bronze als 4x100 estils.

El més significatiu del control de marques va ser la mínima
autonòmica de Dídac Saura, als 100 papallona. 

CAMPIONAT SOCIAL DEL CLUB NATACIÓ
BENICARLÓ

Diumenge 4 de juny va tindre lloc el campionat social
del club Natació Benicarló.

A la piscina municipal, pel matí,  amb gran presència de
públic,  va haver una entusiasta demostració natatòria a càrrec
dels grups d’escoleta, promeses i de les categories de
competició més joves: benjamins i alevins.

Posteriorment, a migdia, en la pista annexa del pavelló
poliesportiu municipal, va haver un dinar de germanor, amb
assistència d’unes 400 persones, entre socis i nedadors del
club, de totes les categories.  

En acabar el dinar, s’entregaren medalles commemoratives
a tots els participants en l’exhibició del matí. 

Copa Marcelino Fuster i 4t
Campionat Social del CNB
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L’ÚLTIMA

pàgina 20  la veu de Benicarló ELS DIES GLORIOSOS: “PRESENTACIONS”

El Pavelló Poliesportiu va acollir el
passat cap de setmana la festa de final de
curs de l'esport escolar municipal, amb el
lliurament de trofeus als tres primers
classificats, individual i per equips, dels
esports practicats des de l'inici de les
competicions. L'acte va estar presidit per
l'alcaldessa Xaro Miralles, acompanyada
del regidor d'Esports, Carlos Flos.

Premis esport individual

Escacs

Benjamins: 1. Ferrán Baca Martínez, Col·legi

Consolació. 2. Lucas Jeriel Farcas, Col·legi Marques

Benicarló.

Alevins: 1. Biel Banyeres Galindo, Col·legi Marqués Benicarló. 2.

Alba Jornet Arenós. Col·legi Marqués Benicarló.

Atletisme

Benjamins: 1. Chaima Chouta, Col·legi Ródenas. 2. Anas

Koukouch, Col·legi Esteban. 3. Mohamed El Khaya, Col·legi Catalán.

Alevins: Marc Esbrí Machordom, Col·legi Ródenas. 2. Hiva Maji,

Col·legi Catalán. 3. Marc Miquel Mayoral, Col·legi Consolació.

Judo

Benjamins: 1. Bianca Salvatierra, Col·legi Consolació. 2. Itziar

Querol Galán, Col·legi Consolació. 3. Adnan Kadara, Col·legi

Catalán.

Alevins: 1. Lina Tahiri Bousbik, Col·legi Marqués Benicarló. 2.

Albert Lores Pedrosa, Col·legi Consolació. 3. Saúl Roberston Pérez,

Col·legi Consolació.

Triatló

Benjamins: 1. Nabila Khayat El Khayat, Col·legi Catalán. 2.

Mohamed Maache, Col·legi Catalán. 3. Marcela Ramallo Granell.

Col·legi Marqués Benicarló.

Alevins; 1. Libertad Pérez Cabanes, Col·legi Esteban. 2.3 Adam

Fikri, Col·legi Esteban. 3. Aya Ouahssain, Col·legi Esteban.

Premis esport per equips

Bàsquet

Benjamins: 1. Col·legi Ródenas. 2. Col·legi Esteban. 3. Col·legi

Consolació.

Handbol

Benjamines: 1. Col·legi Esteban. 2. Col·legi Marqués Benicarló. 3.

Col·legi Consolació.

Alevins: 1. Col·legi Marqués Benicarló 2. Col·legi Esteban. 3.

Col·legi Consolació.

Fútbol Sala

Benjamines: 1. Col·legi Esteban. 2. Col·legi Marqués Benicarló. 3.

Col·legi Consolació.

Alevins 10-11: 1. Col·legi Catalán. 2. Col·legi Marqués Benicarló.

3. Col·legi Ródenas.

Infantil-cadet: 1. La Salle A. 2. La Salle B. 3. Ramón Cid.

Després del lliurament de trofeus van prendre la paraula el
regidor d'Esports, Carlos Flos i va tancar l'acte l'alcaldessa de
la ciutat, Xaro Miralles.

FI DE CURS DE L'ESPORT ESCOLAR MUNICIPAL
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