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Dissabte 10 de Juny, una bona representació de la
junta directiva del CNB, encapçalada pel seu president,
Xavier Rodríguez, es va desplaçar al domicili de la
nedadora Gemma Rillo, per a comunicar-li oficialment
que havia estat escollida com a nova dama del club.

A casa seua, es varen reunir, també, una gran quantitat de
nedadors, familiars i socis del club, que l’ acompanyaren en
l’emotiu acte. 

Gemma Rillo, de 16 anys, que està finalitzant 4º d'ESO i
ha sigut nedadora de l’equip benicarlando des de menuda, va
acceptar, agraïda, ser la propera dama del club. 

Durant la seua carrera esportiva ha destacat en proves de
braça i crol. 

Com a bracista, va arribar a classificar-se per al campionat
nacional de la categoria infantil de l’any 2013, disputat a
Pontevedra. 

Va participar, com a crolista, en l’equip de relleus del 4x100
estils del Club Natació Benicarló, al nacional infantil de
Barcelona 2014. 

Gran nedadora de club, ho ha donat tot, sempre, a la
competició per equips per excel·lència, la copa autonòmica,
participant del gran ascens a divisió d’honor del CNB de la
temporada 2015-2016.

Als campionats autonòmics, Gemma ha aconseguit
diverses medalles com a component dels equips de relleus
del club, en totes les categories. 

Pel que fa a les aigües obertes, Gemma ha participat en
diverses travessies, incloent, naturalment, la travessia
Peníscola-Benicarló. Meritòries, també, son les seues
victòries a la copa nadal dels anys 2014 i 2015.

En resum, es tracta d’una gran nedadora, encara en actiu,
amb tots els mereixements per a ser la representant de
l’entitat durant els propers 12 mesos. 

NOMENAMENT DE LA NOVA DAMA DEL CLUB, GEMMA RILLO

text i foto CNB
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Artistes fallers tot l'any

Són dies de molta feina, de vore sortir i amagar se el sol
als tallers. Amb la diferencia que, a estes alçades de l'any,
hi ha més hores de sol que en temps de falles. Els artistes
fallers de la nostra localitat, tot i ser poquets, han aconseguit
consolidar una indústria fructífera a la nostra localitat.
Treballen per a Benicarló, Valencia i des de fa tres anys, a
Alacant. Profetes a la seua Terra, no sempre reconeguts,
que busquen mes enllà de la terra de les carxofes treball i
oportunitats de triomfar en el seu camp. 

I se'ls rifen! A Valencia s'han fet un nom. Tant, que
anunciar el debut d'un artista benicarlando al Cap i Casal fa
saltar totes les alarmes dels valencianets. I és que ja s ha
convertit, poc menys que un segell de qualitat, per a les
comissions falleres que busquen la creativitat, el bon fer i els
magnífics acabats que sempre ofereixen els benicarlandos.
I això, per la part que ens pertoca, ha de ser signe d orgull.

El que no veu ningú es l'altra cara de la moneda. Llargues
jornades de treball que es sumen a l'acumulat per les
recents festes falleres. Qui més i qui menys no ha descansat
ni un diumenge des del mes de desembre. 

Tot siga per la festa. Llarga vida a l'Art Efímer dels artistes
fallers 

EDITORIAL

1087
la veu de Benicarló

DES DEL 18 

D’AGOST DE 1995

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
veubenicarlo@gmail.com

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA

Consell de Redacció:
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

CASTILLO, TONYO FIBLA,
JOAN GREGORI, JOSEP M. SAN
ABDON i RODOLFO SERRANO

Amb el suport

Administració, subscripcions

© COPISTERIA GRÈVOL

Dipòsit legal/ CS-193-2004

Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2

12580 Benicarló  Tel. 964 475698 

Col·laboradors: PERE BAUSÀ, JOAN HERAS, 
XAVIER BURRIEL, NATALIA SANZ, CARLES LLUCH,

RAMON PARÍS, JOSEP V. TAUS, TOLITO, JORDI  MAURA,
JESÚS MAESTRO, G. SEGARRA, VICENT FERRER, 

J.M. SANABDÓN, DR. CLIMENT, ROBESPIERRE
I EL SAMARUC  

La Veu respecta la llibertat
d’expressió. La responsabilitat de les
opinions és de qui signa l’escrit. La Veu
es reserva el dret d’acurçar els textos
que sobrepassen les 20 línies. Els
articles hauran d’anar signats amb nom,
adreça i número de DNI, encara que
podran aparèixer amb pseudònim.

COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: A les xiquetes que van fer possible la iniciativa de les “Polseres Candela”, que segueixen
recollint premis que redunden en més fons per a la lluita contra el càncer infantil. Un altre premi, ara
el “Moviliza”, de la mà de la Reina d’Espanya, torna a enlluernar la seua iniciativa. Enhorabona!

Panissola: als que segueixen utilitzant el valencià com a moneda de rèdit electoral, i als pares que
volent aprofitar la seua ressonància, encara critiquen que el seu fills estudien en “eixa” llengua.
Suposem deuen ser també d’aquests, que n’hi ha bastants, del “hablemos valenciano”, que fiquen el
crit al cel quan a l’escola els seus fills en donen una miqueta més que de castellà. Com està en perill
d’extinció (el castellà), veritat? Quanta pocavergonya!

CARXOFA i PANISSOLA

El passat cap de setmana, 10 i 11 de Juny, a la piscina
olímpica del Parc de l’Oest de València es va disputar el
campionat autonòmic màster de la Comunitat Valenciana.

La representació del CNB va ser de 14 nedadors, dirigits
per l’entrenadora Myriam Martínez: Jose Luís Alcaraz,
Joaquín Dieste, Miguel Piñana, Jaime Ibáñez, Jordi Curto,
Javier Vicente, Carlos Astor, Elena Lores, Marta Nieva,
Alexandre López, Fernando Arnau, Alicia Gilabert, Idoia
Vinaiza i Eva García.

Els resultats no pogueren ser més brillants, aconseguint
nombroses medalles en les classificacions per grups d’edat i
marques molt estimables en piscina olímpica.

Els medallistes foren: Miguel Piñana, or, als 50, 100 i 200
esquena i també va rebre l’or del circuit de controls màster;
Idoia Vinaiza, or, als 100 lliures, bronze, als 50 lliures i or, del

circuit de controls màster; Jordi Curto, plata, als 400 estils i or,
del circuit, màster; Alicia Gilabert, plata, als 100 lliures; Carlos
Astor, plata, als 200 lliures, bronze, als 100 papallona i plata,
del circuit màster; Jaume Ibáñez, bronze, als 200 braça i or,
del circuit màster; Elena Lores, bronze als 50 i 200 braça i or,
del circuit màster; Alexandre López, plata, als 200 i 400 estils
i bronze, als 100 braça i Javier Vicente, bronze, als 100 braça.

JOCS ESPORTIUS ALEVINS FASE PROVINCIAL A
CASTELLÓ 

Dissabte, 10 i Diumenge, 11 de Juny, a la piscina
provincial de Castelló va tindre lloc la fase provincial del
jocs esportius de la comunitat valenciana per a nedadors
de categoria aleví.

L’equip benicarlando, dirigit per Lucia Vicente, va presentar
13 nedadors:

Clara Salvador, Sara Troncho, Paula Falcó, Laura Beltrán,
Maria Ginesta, Héctor Castillo, Alejandra Oroian, Danel
Atutxa, Dylan Villanueva, Sara Vea, Henar Àvila, Diego Pérez
i Claudio Dragoste.

Hi hagueren algunes marques molt bones i noves mínimes
autonòmiques.

Les actuacions més destacades foren les de : Sara Vea, or,
als 200 lliures; plata, als 100 i 400 lliures, en aquesta darrera
prova, raspant la mínima nacional; Danel Atutxa, or, als 100
papallona; Clara Salvador, bronze, als 400 estils; i per equips,
els bronzes dels relleus 4x100 lliures, masculí i femení. 

Després d’aquesta competició, ja son 5 els nedadors
alevins del CNB classificats per als campionats autonòmics de
la comunitat valenciana que tindran lloc el primer cap de
setmana del mes de Juliol a Benidorm: Sara Vea, Clara
Salvador, Sara Troncho, Henar Ávila i Danel Atutxa.

CAMPIONAT AUTONÒMIC MÀSTER A VALÈNCIA I 
JOCS ESPORTIUS ALEVINS A CASTELLÓ

text i foto CNB
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BZZZZZZZZ!!!Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Avui vaig a reproduir ací un assumpte que l’he tocat
algunes vegades al llarg de la temporada, però que amb
l’arribada de la seua fi, ha tornat a brotar. Jo, de veritat, no
sé què collons és allò que no s’ha entès. No puc entendre,
i no em cap al cap encara que mil vegades em trencara la
closca contra la paret, quina és la cosa que no va quedar
clara des del primer moment. Quan es va formar l’equip
amateur, que al final va resultar campió de lliga, ni es
pensava en aquesta possibilitat. La idea era composar una
plantilla de joves jugadors del poble sense equip, que no
jugaven enlloc, juntament amb aquells que acabaven la
seua etapa de juvenils i volien seguir amb aquest esport.
Al mateix temps, es pretenia que l’amateur servís per a
que pogués nodrir de jugadors al primer equip en cas de
necessitat, o per a que jugadors vàlids s’anaren
guerrejant per aquests camps de la segona regional. Així,
entre jugadors que no eren titulars a segona regional,
alguns que s’havien deixat el futbol, algun repescat
d’algun equip comarcal i els que pujaven del juvenil, va
aparèixer aquest conjunt. El nexe d’unió principal era que
gran majoria de la plantilla havia militat a les categories
inferiors del Benicarló Base Futbol, i fins i tot algú ja havia
debutat al primer equip.

A mesura que anava avançant la temporada, i gràcies
també a l’equip tècnic que els dirigia, ben aviat van assolir la
primera posició de la taula classificatòria, i una part dels
components del grup van començar a somniar truites. Les
jornades s’anaven succeint i s’anaven aferrant amb fermesa a
la primera posició. Alguns jugadors no eren capaços de pair
allò que estava passant i, el que és pitjor, per què estava
passant. Tot el mèrit era d’ells i no eren capaços d’assumir que
tot plegat era gràcies a l’esforç i generositat d’un club que
havia dipositat totes les seues esperances en ells, donant-los
una oportunitat de gaudir del futbol com segurament mai no ho
hagueren fet. A més a més, els donava l’oportunitat de jugar
algun partit amb el primer equip, just premi a l’esforç realitzat.

Es va acabar la lliga i l’equip es va proclamar brillant i
indiscutible campió, una magnifica recompensa a l’esforç
realitzat i la feina feta. Potser alguns no entenien que tot allò
no havia sorgit del no res, que aquestes coses no neixen per
generació espontània. Però tan s'hi val. L’esforç realitzat havia
valgut la pena i s’havia demostrat que, amb gent del poble, es
podia formar un equip prou digne per a ser el filial del
Benicarló. Des d’ací, no puc més que agrair a tothom la feina
feta, i no tinc cap intenció de criticar res del que ha passat al
llarg de la temporada que no m’ha agradat, allò que serien les
ombres de la victòria. Em quedo amb lo resultat i les bones
estones de futbol que hem viscut lo meu fill i jo a les graderies
del municipal. No sé per quin motiu, guardo un record especial
d’un partit que es va jugar un dimarts per la nit a les voltes del
Nadal, i que en va recordar aquells dissabtes per la nit al camp
del Camí la Mar, amb aquella il·luminació que van comprar de
segona mà del camp del Mestalla, i aquelles massives
afluències d’aficionats a vore els partits. Quins temps!

Reconec que he començat aquest full una mica emprenyat
per algunes coses que he sentit darrerament d’alguns
jugadors. Però també ha pensat que cadascú és lliure de fer
allò que li vinga de gust, i que si algú se’n vol anar, bon vent i
barca nova. No cal que es quede ningú que se senti temptat
per ofertes d’equipets  de calbot que mai no deixaran de ser-
ho. Frases com “es que tinc una oferta” o “si he de jugar en
aquesta demarcació, m’ho he de pensar” es poden sentir
aquests dies amb una certa freqüència. En fi, allà ells. No sé
fins a quin punt és bo tancar-se portes. Però ja dic que no
culpo a ningú, i també he pensat que no val la pena perdre el
temps intentant comprendre quines motivacions regeixen les
aspiracions futbolístiques de certs jugadors. L’únic que pot
passar és que la temporada vinent es renunciï a la categoria
assolida, o que no es puga formar equip. Esperem que no siga
així.

Pel que fa al CDB, em diuen que tot avança amb normalitat
i que la formació de la plantilla es decidirà en el propers dies.
S’esperen poques sorpreses.

Avant Benicarló, avant!    

CRIA CORBS...
text VICENT T.�PERIS

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners   mail: veubenicarlo@gmail.com
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EL TEMA ESPORTS

El sol encara no banya els carrers de Benicarló i la
clau de Juan Lluch torna a obrir la porta del taller. Uns
metres més enllà, Fernando Foix fa el mateix. Dani
Ballester està més lluny, però segueix la mateixa rutina.
Són dies de trepitjar l'accelerador perquè la plantà de les
Fogueres d’Alacant està prop. I aquests tres artistes
fallers de Benicarló tenen molt a dir en aquella llunyana
ciutat. Fa tres anys que Dani i Juan exhibeixen el seu art
en la ciutat. Fernando es va incorporar a l'elenc
d'artistes benicarlandos a la capital alacantina l'any
passat. Tots ells planten en secció infantil. Joves en la
plaça però amb gran historial a les seues esquenes,
plantant en categories altes. En concret Lluch planta
monument especial, competint amb noms com “Iván
Tortajada o Sergio Gómez”, als quals qualifica com a
“monstres de riu”. Fernando i Dani planten una de les
seues fogueres en Primera categoria. Tots ells
coincideixen a assenyalar que Fogueres suposa un
flotador econòmic entre les falles d'un exercici i les
següents perquè “en molts casos encara no has cobrat
les de l'any anterior i aquest treball et permet subsistir
aquests mesos”. 

PREMIS 

Els avalen, malgrat la seua curta experiència, els premis
replegats en aquesta plaça. Fernando va aconseguir alçar-
se l'any del seu debut amb el primer premi gràcies a la
Foguera infantil del Parc de les Avingudes, en la categoria
segona. Quart premi especial per a Juan amb Florida-
Portazgo i quart també en segona amb Passeig de Gómiz. I
quart  també per a Dani Ballester en Santa Isabel. 

Els tres artistes benicarlandos van arribar quasi per
casualitat a les festes majors del sud de la Comunitat
Valenciana. Dani visitava habitualment els festejos fins que
“vaig tenir la sort que em van contractar”. La relació de Juan
va començar fa vuit anys, quan ajudava en el taller de
l'artista de Borriana Vicent Martínez, la qual cosa “em va fer
conèixer gent i un dia em van oferir plantar allí”. A la porta de
Fernando van cridar fa dos anys gent que va conèixer el seu
treball “i van contactar amb mi”. 

FRUCTÍFERA DISTÀNCIA

Per als tres l'experiència és molt grata ja que en la
balança, prevalen els aspectes positius en aquesta relació a
distància. Per a Dani s'uneixen “treball i afició” en una època
de l'any que “és més divertida, perquè és estiu i tenim més

BENICARLÓ -  ALACANT: EL RASTRE DEL FOC ÉS ALLARGAT

FALLES VERSUS FOGUERES

textREDACCIÓ

Festa després d'una exitosa temporada del Club Bàsquet Benicarló

Diumenge passat es va celebrar la festa que tanca la
temporada del Club Bàsquet Benicarló, a l'Annex Exterior
del Pavelló Municipal. Unes 300 persones es van donar
cita per a acomiadar el curs 2016/2017 entre jugadors,
entrenadors, pares i mares, familiars i simpatitzants.
L'acte va comptar amb la presència del Regidor
d'Esports, Carlos Flos. 

La jornada va començar amb les competicions d'habilitats
i tir per als més xicotets, abans de donar pas a l'habitual partit
entre jugadors i entrenadors contra pares i directius.

Havent dinat es va donar pas al lliurament de trofeus i
reconeixements als equips i jugadors del club. Cal destacar
l'esment a l'Aleví Masculí ANAR, campió autonòmic de
Primera Zonal; l'Infantil Femení, subcampió autonòmic de
Preferent; i el Sènior Autonòmic, equip que va ascendir a
Primera Divisió. A més, esment per a Raquel Torrent, del
Junior Femení, triada millor jugadora de la seua categoria. 

Finalment, es van lliurar les samarretes commemoratives
als juniors que acaben la seua etapa com a jugadors del club
i es va anunciar l'elecció d'Ernest Ngome com millor
esportista; i de Francisco Manuel Querol, millor trajectòria,
per a la Gala de l'Esport de Benicarló del pròxim 24 de juny.

text VICENT�FERRER foto CB BENICARLÓ

La trenta-sisena edició del Torneig d'Estiu de Futbol
Sala, que compta amb el suport de la regidoria d'Esports,
se celebrarà del 3 al 28 de juliol i es disputarà en
categories júnior i sènior. Els partits eliminatoris es
disputaran a la pista del Passeig Marítim, mentre que la
final arriba amb una novetat important: se celebrarà al
Pavelló Poliesportiu Municipal.

Després de les dificultats per les que ha travessat el
Torneig d'Estiu de Futbol Sala en les últimes edicions,
enguany la tradicional competició esportiva de les nits d'estiu
a Benicarló torna amb forces renovades, la capacitat
organitzativa de La Penya La Pinya, i el suport de la Regidoria
d'Esports. El responsable de l' àrea, Carlos Flos, i el
representat de la penya, Aitor Martinez, han presentat els
detalls de la trenta-sisena edició del torneig i han anunciat
novetats rellevants que reforcen l'interès esportiu i popular del
campionat.

El Torneig d'Estiu de Futbol Sala integra enguany a la
categoria júnior amb equips formats per xiquets de 8 a 10
anys. Els partits infantils es disputaran entre les 20h i les 22h

a la pista del Passeig Marítim, i a partir de les 22h, i fins a la
mitja nit, serà el torn dels equips adults. El regidor d'esports,
Carlos Flos, ha subratllat que «la recuperació de la competició
infantil és molt important per a la promoció de l'esport base»,
i ha destacat la importància de la implicació en el Torneig
d'entitats «com la Penya La Pinya, que sent un col·lectiu
sense finalitats estrictament esportives, es bolca en
l'organització del campionat i permet fer-lo més gran i
popular».

Altra de les novetats que presenta la tradicional competició
estiuenca és que les finals, en ambdues categories, es
disputaran al Pavelló Poliesportiu Municipal. El representant
de la Penya La Pinya ha explicat que «el fet de jugar a
l'escenari del Pavelló permetrà major assistència de públic i
reforçarà el caràcter competitiu de la final».

Els premis en categoria Sènior són de 1000 Euros per al
guanyador, 300 Euros per al segon classificat i un conjunt
d'equipaments per al tercer. Els xiquets rebran un sopar,
trofeus, equipaments i una sessió fotogràfica. També hi haurà
premi per al millor porter, jugador, i a l'esportivitat.

El Torneig es disputarà entre els dies 3 i 28 de Juliol. Les
inscripcions es poden formalitzar a Esports Arin (C/Crist de la
Mar 161) fins el dia 16 de Juny.

L'emoció del Futbol Sala torna a Benicarló les nits d'estiu

text NOTA�DE�PREMSA
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OPINIÓ EL TEMA

hores de llum i d'ànim”. De la mateixa opinió és Juan, que
assegura que “plantar en Fogueres és una experiència molt
bona”. També Fernando diu que “tot és més ràpid, perquè la
temperatura acompanya”. A més, afegeix “és bonic plantar en
màniga curta”, mentre que Juan postil·la entre riures que “com
tingues un dia de molt sol et rosteixes”. Així, l'assecat dels
materials que s'utilitzen és l'adequat al ritme de treball que en
aquestes dates registren els tallers fallers de Benicarló.

I és que un altre dels punts en els quals els tres artistes
coincideixen és en l'escàs temps que tenen per a realitzar els
monuments. Així, aquest és, sense dubte, un dels pocs
handicaps, però important, en el treball dels artistes fallers.
Fernando sosté que “tot és qüestió d'organitzar-se i una
vegada acaben les Falles, tenir-ho tot preparat per a
començar amb Fogueres”. Juan s'acompanya d'altres artistes
com “Grego Acebedo, que ens ajuden a traure el treball”. I és
que en realitat, només hi ha tres mesos exactes entre la cremà
del 19 de març i la plantà del 19 de juny. Així, són moltes les
hores que cal estar en el taller per a traure el treball endavant.
Jornades que en la majoria dels casos van de les vuit del matí
a les onze de la nit, amb una xicoteta parada per a menjar i
reposar forces. 

En qualsevol cas, tots coincideixen a assenyalar que
seguiran plantant a Alacant, malgrat la distància que els
separa. I és que segons postil·la Fernando, “la distància és un
handicap per a ells, no per a nosaltres” pels viatges que han
de realitzar per a visitar el monument. Fins i tot a l'hora de
traslladar els monuments comparteixen transport en el mateix
camió. Els artistes fallers benicarlandos faran la maleta en

pocs dies per a traslladar-se a Alacant on, a més d'exhibir el
seu art, gaudiran d'una festa de la qual són rendits
admiradors. “Mentre ens deixen, seguirem plantant en
Fogueres”, conclou Juan. 

CICLE D’ARTISTES FALLERS

El Centre Integrat public d’FP Benicarló ofereix enguany
per primera vegada un cicle d'Artista fallers i construcció
d'Escenografia. De de la direcció han indicat que “s'ofereixen
30 places i en aquests moments ja hi ha preinscrits deu
alumnes”, per la qual cosa l'acollida ha sigut “molt bona”. La
ciutat podria veure en aquest nou cicle formatiu la continuïtat
dels artistes que en aquests moments estan ja treballant, amb
gran èxit, en la ciutat. De fet, “segur que el cicle es farà”.

ve de la pàgina anterior

A meitats del mes de maig vaig poder gaudir d’unes
jornades molt interessants. ASPREH, una entitat de
professionals vinculats amb la rehabilitació de persones
cegues o amb baixa visió, van organitzar les seves IX
jornades de debat, formació i reflexió a Barcelona sota el
títol molt suggerent de Persones rehabilitant persones.
Durant un cap de setmana llarg es van anar duent a terme
taules rodones, comunicacions i debats entre tècnics de
rehabilitació –professionals que ensenyen a les persones
cegues o amb baixa visió estratègies per moure’s i realitzar
les tasques de la vida diària de manera autònoma-,
psicòlegs que intervenen en aquest procés, persones que
han perdut la visió i que han rebut
formació, responsables d’accessibilitat de
museus, etc.  En definitiva, un espai molt
interessant per conèixer i compartir
experiències i vivències des de totes les
perspectives, sempre defugint d’una
mirada paternalista que massa sovint
batega –amb més o menys força però de
manera palpable- en la mirada de molts
professionals que treballen amb persones
amb una determinada discapacitat, sigui
la que sigui.

Un dels molts encerts d’aquestes
jornades va ser encarregar la conferència
inaugural al Màrius Serra. Jo,
evidentment, coneixia el personatge
–l’home dels enigmàrius de Catalunya
Ràdio i el divulgador apassionat i
convincent de tants llibres interessants-
però no l’havia escoltat mai en directe ni,
encara, havia llegit el seu Quiet. La xerrada/conferència va
ser, senzillament, impressionant, meravellosa, brutal. Potser
us sorprèn aquesta passió que expresso amb aquests
qualificatius però no ser fer-ho d’una altra manera quan vull
deixar constància clara en poques paraules  d’allò que fa el
Màrius Serra amb el seu discurs sobre l’experiència vital
amb el Llullu, el seu fill que va néixer amb una –per dir-ho
d’alguna manera-paràlisi cerebral severa que comportava
que els moments de moviment corporal eren quan patia una
de les seves crisis epilèptiques diàries i que no li va
permetre viure més que nou anys. Doncs bé, aquesta és la
matèria primera d’una xerrada  que t’arrossega –i no saps
ben bé com ho fa- per escenaris tan diferents  com  la
sorpresa, l’empatia per la putada de la situació, la rialla
oberta quan explica determinades situacions i actituds i, en
fi, per la consciència clara de qui ha reflexionat seriosament
sobre una situació vital i trasbalsadora  de primera
magnitud.

Fa un parell de dies parlava d’aquestes jornades i de la
xerrada del Màrius Serra amb un dels organitzadors i
compartíem la idea que  la  màgia de la xerrada /conferència
rau en el fet que , com un mag, construeix un relat molt viu,
profundament honest i sense voluntat de commoure amb
facilitat que, d’una manera senzilla i quasi inevitable ens
aboca a reflexions profundes i essencials. Allò que Michel
Foucault explicava fa una quarantena d’anys sobre la
subjectivació del poder –és a dir,  sobre aquells mecanismes

de poder que afecten als cossos, a les persones (a la dona,
al malalt mental, al diferent, a l’homosexual, al pres, etc, i
que sempre acaben definint discriminacions)- i que a casa
nostra han explicat molt bé Ramon García i Núria Pérez de
Lara, Màrius Serra ens ho exemplifica, ens ho mostra, ens
ho planteja amb tanta claredat que  no podem fer res més
que dir “sí senyor”, les coses funcionen d’aquesta manera.
Perquè, en el fons , ens trobem davant d’una qüestió de
mirades, és a dir, de perspectives  que es construeixen  des
de quina posició –moral, política, emocional, cultural, etc-
ens enfrontem a una diferència. I perquè el moll de l’ós,
l’arquitectura profunda que crea una reacció davant de la
diferència és, essencialment –i com ja sabien bé els
pensadors estructuralistes- la mateixa –sigui quina sigui la

diferència.
En aquest sentit, Màrius Serra ens

mostra el joc de dues mirades, de dues
dimensions. D’entrada, la primera mirada
es defineix quan ell mateix entén que,
malgrat que la situació del seu fill sigui
una putada, cal desplaçar el focus des del
prefix al substantiu, des del “dis” al
“capacitats”. No es tracta de girar
l’esquena a la realitat i a les profundes
limitacions que comporta la condició del
seu fill però, precisament des d’aquesta
consciència, cal –i és perfectament
possible- valorar tot allò que el seu fill
aporta, tot allò que la seva existència
regala. Aquest és el primer i essencial
canvi de mirada. En segon lloc, hi ha la
força marginador a, excloent, de la mirada
de certs  altres que només veuen en el
seu fill una molèstia, una cosa estranya,
una diferència massa evident –com el cas

de la responsable d’un restaurant genovès que no els volia
deixar entrar. Darrera d’aquesta mirada s’hi amaga la por a
la diferència, la inseguretat a no saber com reaccionar, una
consciència d’amenaça -perquè perdré clients, perquè
aquesta persona em portarà algun problema, etc.  

El llibre Quiet –que ara ja he llegit-  recull un bon grapat
d’experiències i de reflexions. Un llibre interessantíssim que
hauria de ser de lectura obligatòria per a totes les persones
que treballen amb persones amb discapacitat –sigui del
tipus que sigui, hi insisteixo: els esquemes de fons són els
mateixos- perquè potser d’aquesta manera podran
enderrocar els murs que els fan focalitzar l’atenció en el “dis”
i no en les “capacitats”. Gràcies a la seva experiència,
Màrius Serra ens ajuda –i de quina manera- a ser
conscients de la força i el poder de la mirada i ens regala
exemples que ens poden ajudar a refer aquestes mirades,
especialment aquelles que només saben veure –o volen
veure- els aspectes negadors i delimitants d’una
discapacitat o d’una diferència evident. 

La mirada que s’enroca en el llistat del que “no pot fer”,
de les dificultats, dels suposats “perills per als altres” és una
mirada que es construeix i s’alimenta de prejudicis que
fonamenten murs. Les paraules del Màrius Serra, plenes
d’experiències intenses i quotidianes, fan que els murs
esdevinguin sorrals per on podem passejar, jugar, conviure
amablement i sincerament. 

UNA QÜESTIÓ DE MIRADES

text  JOAN�HERAS

Fronteres
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Dissabte 10 de juny va tindre lloc a la pista esportiva de
l’Escola Mestre Francesc Català el Festival Fi de curs
2016-2017.

Aquest festival va començar a les 6 amb l’obertura a la
Galeria de l’exposició dels treballs realitzats pels alumnes
durant aquest curs.

A les 7 les alumnes de l’activitat extraescolar de patinatge
de l’AMPA van fer una demostració del seu bon fer amb els
patins en línia. 

A continuació va tindre lloc el festival que enguany anava
sobre danses del món, així amb la conducció dels alumnes de
sisè ens varem traslladar a molts indrets del Planeta Terra i allí
varem gaudir de danses típiques dels llocs com Hawaii, Illa de
Pasqua, Estats Units, Israel, Rússia, Bèlgica, Itàlia i finalment
per a tornar a Benicarló per a ballar la dansa dels bastons,
acompanyats pel so de la dolçaina tocada per un pare
d’alumne.

Seguidament l’alumnat de sisè va fer una coreografia sobre
la cançó de la campanya antibulling «Se buscan valientes» i
després van convidar a la resta de companys de l’escola a
unir-se al Club dels Valents.

Per finalitzar aquest festival la seua tutora els va lliurar la
foto de record i tots emocionats es varen fer una foto de grup
com un acomiadament simbòlic del seu pas pel Catalán.

Acabat l’acte es va fer el tradicional sopar de l’AMPA,
enguany de pa i porta, on es va compartir espai amb pares,
Alumnes, mestres, amics, i antics pares i mares de l’escola. El
sopar va durar fins la mitja nit, després del sorteig d’una
bicicleta, que per cert li va tocar a una mestra.

Va ser un acte molt divertit i al mateix emotiu.

FESTIVAL FI DE CURS I SOPAR AMPA CP FRANCESC CATALAN

text CPMFC

Jordi Navarrete: "la Comissió d'Investigació del
fiasco del Castor haurà de depurar
responsabilitats"

La coalició lamenta que el Govern deixe en mans dels
tribunals la substanciació de les possibles responsabilitats i
indemnitzacions i manté esperances en l'efectivitat de la
comissió que ja ha estat admesa a tràmit.

La Mesa de la Cambra ha admès a tràmit la petició de
creació de la Comissió d'Investigació de
l'emmagatzemament de gas Castor que va ser reclamada
recentment per 39 senadors de diferents formacions del
Grup Mixt (Compromís, PDeCAT i EH-Bildu), Esquerra
Republicana de Catalunya i d'Units Podem- En Comú
Podem-En Marea. En la comunicació de la Mesa s'informa
als senadors que van sol·licitar la creació de la Comissió
d'Investigació, que la petició ha estat admesa a tràmit
conforme al Reglament del Senat al que Jordi Navarrete,
promotor de la petició al costat d'altres 38 senadors més,
ha desitjat "servisca per aclarir tots els interrogants, ombres
i llacunes jurídiques que han envoltat a aquest projecte,
que a dia de hui es troba judicialitzat, les seues omissions,
responsabilitats i s'aborde de manera efectiva el
desmantellament d'unes plantes que s'han demostrat
perilloses".

El senador ha anunciat aquest matí la presentació de
dues esmenes relacionades amb la planta Castor. Una
d'elles reclama la inversió de 1,5 milions d'euros destinats
a la instal·lació de tres sismògrafs submarins "que han de
servir per monitoritzar la sismicitat de la falla propera a
l'emmagatzemament Castor. És una recomanació de
l'informe de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) en

cas que la planta prosseguira amb l'activitat, però que
veiem molt útil per afrontar-un desmantellament del dipòsit
submarí amb les màximes garanties o en el cas que tornara
a desestabilitzar-se la falla Amposta per qualsevol motiu, ja
que a la zona és coneguda la sismicitat des de fa dècades,
de manera que tota precaució en aquesta matèria és poca",
ha assenyalat Navarrete.

L'altra, per valor de 100 milions busca cobrir els costos
provisionals de manteniment i operativitat de
l'emmagatzemament subterrani Castor derivats de les
obligacions indicades en l'article 3.2 del Reial Decret Llei
13/2014 signat per l'exministre José Manuel Soria,
d'Enagás Transport SAU i la participació en el dèficit
d'Escal UGS, de manera que siguen els comptes públics
les que paguen pel fiasco del Castor davant d'una
infraestructura estratègica que el Govern i l'administració
haurien hagut d’haver tutel·lat millor "i no els consumidors,
que al cap ia la fi no tenen cap culpa del descontrol que ha
existit davant aquest perillós projecte energètic".

RESPONSABILITATS DEL CASTOR

text NOTA�DE�PREMSA COMPROM˝S

Exposició

Adrià Pina 
"pintures"

MUCBE
Divendres 16 de

juny, 
a les 19.00 h

L’exposició romandrà
oberta 

fins el 3 de setembre
de 2017
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La Regidoria de Medi Ambient ha incrementat el parc de
contenidors d'envasos lleugers amb 48 noves unitats.
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Benicarló intensifica el
seu compromís amb el reciclatge, la protecció del medi
ambient i el tractament ecològic dels residus.

El regidor de Medi Ambient, Ximo Bueno, ha anunciat la
posada en servei de 48 nous contenidors d'envasos lleugers,
distingibles pel seu característic color groc. Així, a les 168
unitats que existien fins ara, se sumen estos 48 i 18 més que
s'incorporaran en les pròximes setmanes. En total, el parc de
contenidors de reciclatge de Benicarló quedarà constituït per
230 unitats de lleugers (envasos, bricks, botelles), 164 de
paper i cartró i 151 de vidre.

El responsable de l'Àrea de Medi Ambient ha explicat que
l'ampliació del parc de contenidors té com a objectiu «la millora
de la qualitat del medi ambient a Benicarló i la conscienciació
ciutadana sobre la necessitat de reciclar». En aquest sentit,
Bueno ha mostrat la preocupació del consistori pel fet que «tot
i que en reciclatge de paper i cartró Benicarló, amb 15, 2 quilos
per habitant, supera les xifres de la mitjana estatal, es troba
lleugerament per davall en vidre i envasos lleugers», amb 16,2
i 13,2 quilos per habitant respectivament.

El regidor ha recordat que «els residus que s'aboquen al
contenidor gris d'orgànic no són reciclats» i ha criticat «la mala
pràctica d'algunes persones que dipositen en aquests
contenidors tota classe de deixalles, demostrant així falta de
civisme». Bueno ha recordat que «el reciclatge comença a
casa, amb la separació dels residus en diferents recipients,
continua al carrer fent un bon ús dels contenidors i s'amplia a
l'escola amb la inculcació de valors medi ambientals als
xiquets».

El regidor de Medi Ambient ha fet una crida «a la
responsabilitat de tots els benicarlandos» i ha recordat que la
taxa que els ciutadans abonen al Consorci de Residus no
justifica la negativa a reciclar, «ja que la taxa del consorci no
és de reciclatge, sinó de tractament».

Ximo Bueno ha compromès els esforços de l'Ajuntament
per a posar en marxa campanyes de sensibilització i
conscienciació que podrien anar de la mà «de procediments
sancionadors», tot i que s'ha mostrat clarament partidari
«d'educar i formar a la societat en el respecte al medi ambient
com a alternativa a les multes». Bueno ha anunciat també la
futura posada en marxa d'un nou punt verd «més eficaç i
operatiu que l'actual» en l'entorn urbà de la zona de l'estació
que es remodelarà pròximament.

Benicarló reforça la recollida selectiva amb 48 contenidors nous

text AB

Com ja és tradició en estes dates, la Confraria de Sant
Antoni de Benicarló s’ha reunit per disfrutar d’una gran
paella per donar la benvinguda a les noves parelles de
majorals. Les noves incorporacions a la festa seran:
Encarni i Roberto, Bea i Gustavo i Carmen i Marcos, a
tocant  de la Dama 2018, Mar. 

Els nous membres de l’entitat han hagut de passar
divertides proves en el seu primer dia, una jornada plena de
germanor, en la qual també han participat la Dama 2017,
Inma, i l’Homenatge 2017, format per Jaime i Maruja, així com
les seues famílies.

text i foto  CSAB

PAELLA DE BENVINGUDA ALS NOUS MAJORALS I A LA NOVA DAMA
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La regidoria de Benestar Social celebra el cicle
Bategant Resistències en defensa del dret a la diversitat
sexual al voltant del dia de l'Orgull Gai. Les activitats
tindran lloc entre el dimarts 27 i el divendres 30 de Juny
als carrers de la ciutat, i tenen com a objectiu trencar els
prejudicis que encara subsisteixen al voltant de la
orientació sexual de les persones.

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, i l'artista i
dissident sexual Andrea Corrales , han presentat este matí el
cicle Bategant Resistències, que reunirà a Benicarló a
destacats activistes del col·lectiu LGTB (lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals), del trans-feminisme i del moviment
queer (persones que no s'enquadren en les definicions
arquetípiques de les orientacions sexuals). El programa
d'activitats comptarà també amb una mostra d'artistes que
centren la seva obra en en els rituals, les pràctiques, i la vida
al marge de l'heterosexualitat.

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero ha
emfatitzat que «la fòbia a les persones LGTB continua
manifestant-se en les aules , les llars, el treball, i fins i tot a
l'administració i els centres públics». Escudero ha reconegut
«l'important avanç» que ha suposat la recent aprovació de la
Llei Integral Trans de la Comunitat Valenciana, que assegura
els drets dels transsexuals, però ha reclamat «anar una passa
més enllà perquè encara falta camí per a que la igualtat siga
efectiva».

Per tal de sumar esforços per a fer este camí, el
departament de Benestar Social de l'Ajuntament ha programat
un intens seguit d'activitats que volen «trencar estereotips
generats per la falta d'informació i el desconeixement». Front
als prejudicis que aboquen a la discriminació, ha dit Escudero,
«la realitat humana és molt rica i diversa i engloba múltiples
identitats sexuals», que estes jornades contribuiran a fer
visibles, ja que molts dels actes se celebraran al carrer.

La programació tindrà lloc entre els dies 27 i 30 de Juny i
inclou xarrades, activitats pel pensament crític i al voltant de
l'experiència vital i la cultura lèsbica, gai i queer,
performances, trobades, i intercanvis d'experiències. Tot això
orientat a «fomentar el respecte per la diversitat social ,
afermar el compromís pels drets humans» i en concret «al dret
a viure la sexualitat i les relacions celebrant la diferència i la
diversitat», ha conclòs la regidora.

text AB

Cicle Bategant Resistències: Pel dret a la diversitat sexual

Aquest dilluns he llegit a la premsa un comunicat
del Partit Popular local (no tinc una vida massa
interessant). La citada Organització, mitjançant el seu
màxim representant, assegura que la maligna
regidoria de serveis socials deu diners a AFANIAS. A
més d’afirmar això, ho fa emprant un to greu i
grandiloqüent que pretén erigir-se en defensor dels
drets de les persones amb discapacitat intel·lectual
però que, en el fons, busca dir-nos
intencionadament: “ja vos dèiem que sense natros, el
caos”. El denunciant també s’ha llançat a l’aventura
reivindicativa i ha exigit el pagament immediat del
deute.

Res ens deuria d’estranyar fins ací: el principal partit
de l’oposició juga les cartes que li toquen i denuncia una
suposada mala actuació de l’equip de govern. On està el

problema, doncs? El conflicte radica en la pròpia
Organització denunciant. De quina credibilitat disposa?
Com a defensora dels drets socials, zero. Només
recordar el senyor Blasco ‘primero lo nuestro, luego lo de

los negratas’, les cartes queden descobertes. Sumem als
múltiples escàndols que encara no es coneix cap
membre del Partit Popular (ni local, ni provincial, ni
autonòmic, ni estatal, ni europeu, ni galàctic), que haja
col·laborat amb la justícia o que s’haja desmarcat del
corrupte de torn mentre aquest ostentava el poder. 

Tothom té clar que la corrupció no s’ha porgat i la
sensació de continuïtat, tolerància i connivència amb ella
dins de l’Organització, provoca nàusees. És per això,
entre d’altres motius, que l’Organització suposa una
anomalia dins de les democràcies occidentals, perquè el
sistema necessita partits creïbles. Lamentablement per a
la nostra salut democràtica, encara mantenen una àmplia
base electoral gràcies a arguments com el del caos. Però
que no obliden que aquests vots ni netegen la merda ni
absolen de cap culpa. I si no, que li ho pregunten a
l’anterior president provincial de l’Organització. 

CAOS O CREDIBILITAT

text  J. GUILLEM

El PP de Benicarló denuncia que l’ajuntament
encara no haja pagat a AFANIAS BENICARLÓ la
subvenció de 2016, que ascendix a 3721€. L’entitat
social s’ha vist obligada a sol·licitar als familiars dels
usuaris el pagament d’una derrama per a poder
atendre les seues necessitats i evitar tancar el centre,
tal i com s’informa des d’esta associació.

El portaveu del grup municipal popular, Juan Antonio
Mañá, recorda que Afanias Benicarló treballa des de
1977 per a defendre els interessos de les persones amb
discapacitat intelectual, i assegura que “cobrar esta
subvenció és fonamental per a què esta entitat puga
seguir prestant el seu servei cap a les gairebé 50 famílies
que es beneficien de la seua tasca”. Segons Mañá, “este
fet demostra la falta de sensibilitat i de gestió de l’equip
de govern tripartit per no atendre les necessitats d’un

col·lectiu tan sensible i tan integrat en la nostra ciutat.
Afanias procura l’adequada assistència i ocupació d’este
col·lectiu, gestiona programes de recolzament cap a les
seues famílies, forma voluntaris i sensibilitza a la societat
i institucions”.

Per tot això, els popular benicarlandos reclamem a
l’equip de govern tripartit el pagament urgent de la
subvenció de l’any 2016 d’Afanias Benicarló, així com
que la regidoria de Benestar Social, que encapçala Marta
Escudero, reconsidere els criteris de valoració d’estes
subvencions, per a què siga proporcional al servei que se
presta al col·lectiu i a la societat. Tal i com ja va denunciar
el PP, Afanias ha vist reduïda la seua subvenció en
gairebé un 50%.

Per a Mañá, “Benicarló sempre ha sigut un exemple en
acció social. Només espero que l’equip de govern sàpiga
mantindre l’herència que li va ser legada i que no ha
sigut, en absolut, millorada”, ha conclòs.

EL PP EXIGEIX EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ D’AFANIAS 2016

text  NOTA�DE�PREMSA PP�BENICARLÓ
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Podria dir-li, i és veritat, que em depassa tot el tema de
la llengua. Són aquests defensors de les essències
castellanes inasequibles al desaliento; qualsevol mínim
moviment que faça algú per tractar de redreçar una
miqueta el valencià és respost amb tota l’artilleria del
Frente Nacional Español que formen la cleca de ciutadana
popular valenciana. Confiem que l’actual Administració siga
capaç de tirar endavant la seua política lingüística, sense
temor, perquè els seus votants els van triar precisament
perquè no estaven farts només de corrupció (que també),
de balafiament (que també), d’ineptitud (que també) sinó
perquè volien una forma valenciana de governar. 

Sense voler-ho, jo mateix em vaig encenent. Quan
penso en el personatge aqueix de sarsuela pepero, com li
diuen?, ah, sí, Hernado fotent-se’n de la nostra llengua i
sobretot quan penso que la gent del seu partit no li va dir
res és que m’encenc en foc i flama. Tant de bo els
agarraren caguetes murcianes a tots els assistents a l’acte
i s’hagueren d’estar asseguts a la trona només un parell
d’hores seguides reflexionant sobre la seua condició de
renegats irredempts. M’imagino tots aquests mateixos
posant el crit al cel si algun dia el diputat Tardà o el diputat
Baldoví pujaren a la tribuna del congrés i s’adreçaren al
cap del govern dient-li senyor Racoi. De catetos, paletos,
provinsianos i provocadors no els deixarien. En canvi ací
porten a un mal imitador del pitjor Fernando Esteso, èmul
barat de Quique Camoiras, còpia desfasada del més
masclista  don Hilarión  a La verbena de la Paloma, còmic
amb mala folla de varietés de vedets amb les calces
calades i mil coses casposes més, diu Puic o Puij i hi ha
gent que en comptes de respectar la llengua dels seus
pares, se’n riu. O estan faves, o no escoltaven o estan
(igual sí) corcats d’autoodi per no haver-lo aucat i dit que se
n’anara al seu poble a fotre-se’n de la seua família.

Seguim. El 14 de juliol tornarem a tindre nit en vetla. Un
invent de quan estava al govern local el PP que l’actual
regidor de Cultura ha mantingut i penso humilment que
millorat. Necessitem més nits en vetla al poble. 

Una pàgina dedicada a Successos. Ni que foren vostés
Lo caso i Natàlia Sanz Margarita Landi. Marihuana, robatori
de joies i extorsió a una menor. Com a les capitals. 

Els tafaners se’n xalen de tot. Mossén Custodio hauria
de vindre-se’n cap al poble; ací no tindria tots aqueixos
problemes perquè nosaltres estem encantats que
membres amb uniforme de gala de la Benemérita
Institución i les armes reglamentàries acompanyen el pas
del Sant Sepulcre a Setmana Santa; també n’està
encantada l’alcaldessa, compte. Els feligresos de les

parròquies de Benicarló l’acollirien amb molt d’entusiasme
i si es duguera d’acompanyant el Padre Apel·les ja seria lo
más plus. 

Encara als tafaners. De molt mal gust el
pseudomuntatge del Today. Hi està al darrere el
desaparegut Doctor Climent?

Llijo amb entusiasme els dies gloriosos que està passant
Josep San Abdón amb  la presentació de la magnífica
biografia que ha escrit de Manuel Milian Mestre. A vore, el
seu cosí JMQS deu ser una calijó Querol san Abdón, però
JVC (ja jubilat) no ho acabo de captar. 

Acabo. Per un a vegada un escrit de mitja substància de
la família Peris. Al jove becari se li entén tot.  

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

text EL LECTOR

La Regidoria d'Obres i Serveis reforça els
efectius que s'encarreguen del manteniment i
neteja de les platges de Benicarló. Cinc
operaris municipals, un tractor, un vehicle 4x4
i un quad seran els encarregats de mantenir
en bon estat les platges del Morrongo,
Gurugú, la Caracola i la Mar Xica.

El regidor d'Obres i Serveis, Ilde Añó, ha
explicat aquest matí a, peu d'arena, les millores
que l'Ajuntament destinarà enguany a la
conservació, manteniment i neteja de les platges
de la ciutat. La platja de la Mar Xica, la platja del
Morrongo i la Caracola conformen un dels
principals reclams estivals de la ciutat, cadascuna
amb característiques ben diferenciades que
atrauen a diferents tipologies d'usuaris i
banyistes. El regidor ha explicat que «el dia 1 de
juny, tret de sortida de la temporada d'estiu, tot
l'operatiu estava llest per a començar a treballar, i seguirà fent-
ho per a mantenir les platges netes i donar la màxima
satisfacció als benicarlandos i visitants que les disfruten».

El responsable d'Obres i Serveis ha detallat que 5 operaris
municipals s'encarregaran dels treballs de manteniment,
neteja, anivellament de l'arena, desempedregament i buidat de
papereres. Els operaris han sigut contractats per l'Ajuntament
a través d'una borsa de treball per a peons i comptaran amb
tres vehicles de suport: un tractor de neteja i
desempedregament, un quad que permet desplaçaments per
l'arena per a la realització de tasques de manteniment i un
vehicle 4x4 per al transport de ferramentes i estris de treball.
Ilde Añó ha explicat que «amb aquest equip treballant
diàriament aconseguirem que les platges presenten un
aspecte net, atractiu i agradable».

En les últimes setmanes, els encarregats del manteniment i
neteja litoral han instal·lat més de 400 metres de passarel·les
a les platges del Morrongo, la Caracola i la Mar Xica, han
soterrat canonades que els temporals havien deixat a la vista,
han instal·lat i reparat rentapeus i dutxes i han finalitzat els
treballs de desempedregament que restaven després del
temporal de gener.

Añó ha agraït «l'admirable treball que realitza la brigada
d'obres i serveis en les platges de Benicarló» i ha fet una crida
als usuaris de les platges per a «que eviten instal·lar para-sols,
tovalloles i hamaques en les zones de pas de les màquines a
primeres hores del matí». Així, «es garantirà la seguretat dels
banyistes i el bon desenvolupament dels treballs», ha conclòs.

text AB

Obres i Serveis habilita cinc operaris i tres vehicles per a la neteja de les platges
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Sorpresa, sorpresa!
Vinga, comencem pel que més

ens agrada, els informes de la
policia local. Us n'hem triat tres que,
sens dubte, mereixen ser destacats,
com comprovareu. Diu el primer:
"10:39 Colaboración con los
Bomberos para la entrada en un
domicilio para localizar a una mujer
por enfermedad. Falsa alarma. Se
encontraba durmiendo y en buen
estado físico". Osti, tu, quin ensurt li
devien pegar a la pobra dona que
devia estar al setè cel, de becadeta.
I és que, de vegades, alguns avisos
haurien de passar alguna mena de
filtre atés que les conseqüències no
sabem si poden ser pitjors. Vos
imagineu que, de sobte, t'entren uns
tios amb casc, destral, vestit ignífug,
mànega d'aigua... i aneu a saber
quants estris més, a casa vostra,
com elefant per una terrisseria i et
despertes dins de Farenheit 451? La
pel·lícula, és clar! Si no estava
malalta moments abans de la seua
entrada, poc li’n deu haver faltat
després d'alçar la cella. Per a
acabar-se d’un cobriment de cor!

Malalties de transmissió
textual

Ja veieu que açò de l'ajuda per
malaltia, de vegades, pot tenir
interpretacions diverses. Compte,
que no diem que no s'hagen de fer,
a les actuacions ens referim, però
depèn de com és fan o com
s'expliquen... poden portar a
malentesos. I si no, llegiu: "12:10
Asistencia sanitaria a una mujer por
enfermedad tumbada con fuertes
dolores abdominales en la Calle del
Pilar. Se traslada con la ambulancia
al Centro de Salud". A vore, primer
que res, el nostre millor desig
perquè la persona en qüestió es
recupere, ara bé, fet aquest incís, tal
volta una redacció una mica més
acurada, tal volta (disculpeu la

redundància), no provocaria, a qui
ho llig, una certa estranyesa això de
la "enfermedad tumbada". Nosaltres
en el vademècum mèdic, la veritat,
no som gens experts, però una
malaltia tombada, diríem, que sona
estrany. Igual és una malaltia
exòtica... que també podria ser.
Com els signes de puntuació! 

Quan tres són multitud
Va, i tanquem aquesta setmana

el nostre espai dedicat a les
interpretacions escrites de la policia
local amb un clàssic que podem
trobar en les seues deposicions,
com és el repartiment d'estopa a
dreta i esquerra. Així podem llegir
"22:35 Aviso del 112. Dos varones
peleándose en la Partida Riu. Se
desplaza una Patrulla identificando
a los implicados que no desean
asistencia sanitaria ni ningún tipo de
asistencia". Apa, vinga, que
continue la festa. Després
d'estomacar-se bona cosa, va la
policia per tal de separar-los i vore si
necessiten alguna ajuda i... si fa o
no fa, els fan entendre que això no
va ni amb ells ni amb els metges. Ja
ho hem dit moltes vegades, quan el

text LA COLLA DE TAFANERS

personal s'estomaca el millor que es pot fer és... apartar-
se. I és que damunt que vols ajudar, pots acabar sortint
també apanyat. El que s'ha de fer és agafar dos cadiretes
i vore l'espectacle, i quan hagen acabat de deixar-se la
cara arreglada, preguntar de ben lluny, per si de cas
s’escapa alguna garrotada, si necessiten ajuda d'algun
tipus. Siguem curosos, que amb aquestes situacions no
s'hi pot jugar atés que pots sortir escaldat. En aquestes
situacions, si algú vol ajuda... que la demane.

Exhibició policial 
No volem tancar aquest espai dedicat a les forces de

l'ordre sense fer menció, mireu la imatge, al
desplegament policial que van fer tant els municipals com
el civils, allà dalt davant del garatge de Martínez, o el que
és el mateix enfront del baret que hi ha al seu davant, un
dia de la setmana passada a mitjan tarda. Un tafaner que
passava per allí, el que va fer la foto, va sofrir un esglai
monumental al veure's assetjat per les forces policials
sense entendre res de res i no va poder més que deduir
que devien buscar alguna mena de papers compromesos
que a les oficines municipals (tanta tele amb tanta policia
entrant a regirar despatxos municipals...). Però no,
segons sembla era una altra cosa que res tenia a veure
amb l'ajuntament i si amb algun assumpte més relacionat
amb el tràfic d'estupefaents que no sabem si van trobar.
Al final se'n va poder anar a casa... això sí, com hem dit,
una mica esglaiat, després de vore l'exhibició de tant de
múscul policial junt.

Estralls gratuïts
No ens apartem excessivament dels policies. No, no

ho teníem preparat, ha sortit així. I és que l'altra setmana,
dalt de la general, a prop del camp del Pitxi, bé del camp
que porta el seu nom, el personal que treballa per aquella
zona i que aparca pels voltants, al sortir de la faena es va
trobar amb la desagradable circumstància que molts del
seus vehicles estaven amb les rodes punxades. Bé,
foradades, tal volta seria més clar. Un total d'onze cotxes
van patir la mà d'algun o alguns cafres que sembla no
tenien altra cosa que fer que destrossar allò que no és
seu. La policia diu que ja ha començat a investigar per
vore si esbrina qui ho ha fet. Nosaltres veient que
últimament en aquest poble el civisme d'alguns brilla per
absència, els proposaríem que ficaren ja en marxa algun
servei a la comunitat per reconduir a tota aquesta colla de
brètols. Que no s'aconsegueix? Doncs almenys la
comunitat tindrà el seu benefici... i esta gent s'ho pensarà
una mica més abans de fer la bretolada!

Robar el que es mou i el que no es mou!
Ja ho hem dit que no era fet a posta. Una altra de

policies i brètols. Llegim la notícia que el passat diumenge
4, al tentadero de la penya "Pan y toros", després d'una
festa celebrada allí de nit, van desaparèixer les fundes

per a vestir les cadires i el joc de taula per a guarnir-les.
On s'ha arribat, que fins i tot despullen el guarniment de
les festes! Definitivament no anem bé. Gens bé! Tant
malament estem que ara ens emportem fins la roba de
parar la llar? El que comentàvem anteriorment, serveis a
la comunitat a vore si reconduïm la situació perquè així no
anem enlloc. Amb aquesta marxa haurem d’acabar en
una mena d'estat policial. No, si ja voreu que ben prompte
a les bodes, quan et donen la invitació, en un esment a
banda igual t'acaben ficant que has de portar-te la cadira,
els coberts i el plat. O contractaran seguretat professional.
On anirem a parar!

Essències d’Espanya
Ja només ens faltava aquesta última relacionada amb

el tema. Doncs no li foten a Manolo el del bombo...
l’instrument: el bombo!? El que llegiu i podeu vore també
a la imatge que us ensenyem: "La Armada Española
recupera en Madrid el bombo de Manolo robado en
Murcia". Us imagineu un partit de la selecció espanyola
sense Manolo i el bombo? Us imagineu un bombo amb
antirobatori? Vos imagineu que a cada un de vosaltres a
qui li han robat el cotxe, els l’haguera restituït l’Armada
Española? 

ve de la pàgina anterior
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devia estar al setè cel, de becadeta.
I és que, de vegades, alguns avisos
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filtre atés que les conseqüències no
sabem si poden ser pitjors. Vos
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com elefant per una terrisseria i et
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entrada, poc li’n deu haver faltat
després d'alçar la cella. Per a
acabar-se d’un cobriment de cor!
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textual

Ja veieu que açò de l'ajuda per
malaltia, de vegades, pot tenir
interpretacions diverses. Compte,
que no diem que no s'hagen de fer,
a les actuacions ens referim, però
depèn de com és fan o com
s'expliquen... poden portar a
malentesos. I si no, llegiu: "12:10
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dolores abdominales en la Calle del
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que res, el nostre millor desig
perquè la persona en qüestió es
recupere, ara bé, fet aquest incís, tal
volta una redacció una mica més
acurada, tal volta (disculpeu la

redundància), no provocaria, a qui
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en el vademècum mèdic, la veritat,
no som gens experts, però una
malaltia tombada, diríem, que sona
estrany. Igual és una malaltia
exòtica... que també podria ser.
Com els signes de puntuació! 

Quan tres són multitud
Va, i tanquem aquesta setmana

el nostre espai dedicat a les
interpretacions escrites de la policia
local amb un clàssic que podem
trobar en les seues deposicions,
com és el repartiment d'estopa a
dreta i esquerra. Així podem llegir
"22:35 Aviso del 112. Dos varones
peleándose en la Partida Riu. Se
desplaza una Patrulla identificando
a los implicados que no desean
asistencia sanitaria ni ningún tipo de
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continue la festa. Després
d'estomacar-se bona cosa, va la
policia per tal de separar-los i vore si
necessiten alguna ajuda i... si fa o
no fa, els fan entendre que això no
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text LA COLLA DE TAFANERS

personal s'estomaca el millor que es pot fer és... apartar-
se. I és que damunt que vols ajudar, pots acabar sortint
també apanyat. El que s'ha de fer és agafar dos cadiretes
i vore l'espectacle, i quan hagen acabat de deixar-se la
cara arreglada, preguntar de ben lluny, per si de cas
s’escapa alguna garrotada, si necessiten ajuda d'algun
tipus. Siguem curosos, que amb aquestes situacions no
s'hi pot jugar atés que pots sortir escaldat. En aquestes
situacions, si algú vol ajuda... que la demane.

Exhibició policial 
No volem tancar aquest espai dedicat a les forces de

l'ordre sense fer menció, mireu la imatge, al
desplegament policial que van fer tant els municipals com
el civils, allà dalt davant del garatge de Martínez, o el que
és el mateix enfront del baret que hi ha al seu davant, un
dia de la setmana passada a mitjan tarda. Un tafaner que
passava per allí, el que va fer la foto, va sofrir un esglai
monumental al veure's assetjat per les forces policials
sense entendre res de res i no va poder més que deduir
que devien buscar alguna mena de papers compromesos
que a les oficines municipals (tanta tele amb tanta policia
entrant a regirar despatxos municipals...). Però no,
segons sembla era una altra cosa que res tenia a veure
amb l'ajuntament i si amb algun assumpte més relacionat
amb el tràfic d'estupefaents que no sabem si van trobar.
Al final se'n va poder anar a casa... això sí, com hem dit,
una mica esglaiat, després de vore l'exhibició de tant de
múscul policial junt.

Estralls gratuïts
No ens apartem excessivament dels policies. No, no

ho teníem preparat, ha sortit així. I és que l'altra setmana,
dalt de la general, a prop del camp del Pitxi, bé del camp
que porta el seu nom, el personal que treballa per aquella
zona i que aparca pels voltants, al sortir de la faena es va
trobar amb la desagradable circumstància que molts del
seus vehicles estaven amb les rodes punxades. Bé,
foradades, tal volta seria més clar. Un total d'onze cotxes
van patir la mà d'algun o alguns cafres que sembla no
tenien altra cosa que fer que destrossar allò que no és
seu. La policia diu que ja ha començat a investigar per
vore si esbrina qui ho ha fet. Nosaltres veient que
últimament en aquest poble el civisme d'alguns brilla per
absència, els proposaríem que ficaren ja en marxa algun
servei a la comunitat per reconduir a tota aquesta colla de
brètols. Que no s'aconsegueix? Doncs almenys la
comunitat tindrà el seu benefici... i esta gent s'ho pensarà
una mica més abans de fer la bretolada!

Robar el que es mou i el que no es mou!
Ja ho hem dit que no era fet a posta. Una altra de

policies i brètols. Llegim la notícia que el passat diumenge
4, al tentadero de la penya "Pan y toros", després d'una
festa celebrada allí de nit, van desaparèixer les fundes

per a vestir les cadires i el joc de taula per a guarnir-les.
On s'ha arribat, que fins i tot despullen el guarniment de
les festes! Definitivament no anem bé. Gens bé! Tant
malament estem que ara ens emportem fins la roba de
parar la llar? El que comentàvem anteriorment, serveis a
la comunitat a vore si reconduïm la situació perquè així no
anem enlloc. Amb aquesta marxa haurem d’acabar en
una mena d'estat policial. No, si ja voreu que ben prompte
a les bodes, quan et donen la invitació, en un esment a
banda igual t'acaben ficant que has de portar-te la cadira,
els coberts i el plat. O contractaran seguretat professional.
On anirem a parar!

Essències d’Espanya
Ja només ens faltava aquesta última relacionada amb

el tema. Doncs no li foten a Manolo el del bombo...
l’instrument: el bombo!? El que llegiu i podeu vore també
a la imatge que us ensenyem: "La Armada Española
recupera en Madrid el bombo de Manolo robado en
Murcia". Us imagineu un partit de la selecció espanyola
sense Manolo i el bombo? Us imagineu un bombo amb
antirobatori? Vos imagineu que a cada un de vosaltres a
qui li han robat el cotxe, els l’haguera restituït l’Armada
Española? 

ve de la pàgina anterior
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LOCAL

Podria dir-li, i és veritat, que em depassa tot el tema de
la llengua. Són aquests defensors de les essències
castellanes inasequibles al desaliento; qualsevol mínim
moviment que faça algú per tractar de redreçar una
miqueta el valencià és respost amb tota l’artilleria del
Frente Nacional Español que formen la cleca de ciutadana
popular valenciana. Confiem que l’actual Administració siga
capaç de tirar endavant la seua política lingüística, sense
temor, perquè els seus votants els van triar precisament
perquè no estaven farts només de corrupció (que també),
de balafiament (que també), d’ineptitud (que també) sinó
perquè volien una forma valenciana de governar. 

Sense voler-ho, jo mateix em vaig encenent. Quan
penso en el personatge aqueix de sarsuela pepero, com li
diuen?, ah, sí, Hernado fotent-se’n de la nostra llengua i
sobretot quan penso que la gent del seu partit no li va dir
res és que m’encenc en foc i flama. Tant de bo els
agarraren caguetes murcianes a tots els assistents a l’acte
i s’hagueren d’estar asseguts a la trona només un parell
d’hores seguides reflexionant sobre la seua condició de
renegats irredempts. M’imagino tots aquests mateixos
posant el crit al cel si algun dia el diputat Tardà o el diputat
Baldoví pujaren a la tribuna del congrés i s’adreçaren al
cap del govern dient-li senyor Racoi. De catetos, paletos,
provinsianos i provocadors no els deixarien. En canvi ací
porten a un mal imitador del pitjor Fernando Esteso, èmul
barat de Quique Camoiras, còpia desfasada del més
masclista  don Hilarión  a La verbena de la Paloma, còmic
amb mala folla de varietés de vedets amb les calces
calades i mil coses casposes més, diu Puic o Puij i hi ha
gent que en comptes de respectar la llengua dels seus
pares, se’n riu. O estan faves, o no escoltaven o estan
(igual sí) corcats d’autoodi per no haver-lo aucat i dit que se
n’anara al seu poble a fotre-se’n de la seua família.

Seguim. El 14 de juliol tornarem a tindre nit en vetla. Un
invent de quan estava al govern local el PP que l’actual
regidor de Cultura ha mantingut i penso humilment que
millorat. Necessitem més nits en vetla al poble. 

Una pàgina dedicada a Successos. Ni que foren vostés
Lo caso i Natàlia Sanz Margarita Landi. Marihuana, robatori
de joies i extorsió a una menor. Com a les capitals. 

Els tafaners se’n xalen de tot. Mossén Custodio hauria
de vindre-se’n cap al poble; ací no tindria tots aqueixos
problemes perquè nosaltres estem encantats que
membres amb uniforme de gala de la Benemérita
Institución i les armes reglamentàries acompanyen el pas
del Sant Sepulcre a Setmana Santa; també n’està
encantada l’alcaldessa, compte. Els feligresos de les

parròquies de Benicarló l’acollirien amb molt d’entusiasme
i si es duguera d’acompanyant el Padre Apel·les ja seria lo
más plus. 

Encara als tafaners. De molt mal gust el
pseudomuntatge del Today. Hi està al darrere el
desaparegut Doctor Climent?

Llijo amb entusiasme els dies gloriosos que està passant
Josep San Abdón amb  la presentació de la magnífica
biografia que ha escrit de Manuel Milian Mestre. A vore, el
seu cosí JMQS deu ser una calijó Querol san Abdón, però
JVC (ja jubilat) no ho acabo de captar. 

Acabo. Per un a vegada un escrit de mitja substància de
la família Peris. Al jove becari se li entén tot.  

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

text EL LECTOR

La Regidoria d'Obres i Serveis reforça els
efectius que s'encarreguen del manteniment i
neteja de les platges de Benicarló. Cinc
operaris municipals, un tractor, un vehicle 4x4
i un quad seran els encarregats de mantenir
en bon estat les platges del Morrongo,
Gurugú, la Caracola i la Mar Xica.

El regidor d'Obres i Serveis, Ilde Añó, ha
explicat aquest matí a, peu d'arena, les millores
que l'Ajuntament destinarà enguany a la
conservació, manteniment i neteja de les platges
de la ciutat. La platja de la Mar Xica, la platja del
Morrongo i la Caracola conformen un dels
principals reclams estivals de la ciutat, cadascuna
amb característiques ben diferenciades que
atrauen a diferents tipologies d'usuaris i
banyistes. El regidor ha explicat que «el dia 1 de
juny, tret de sortida de la temporada d'estiu, tot
l'operatiu estava llest per a començar a treballar, i seguirà fent-
ho per a mantenir les platges netes i donar la màxima
satisfacció als benicarlandos i visitants que les disfruten».

El responsable d'Obres i Serveis ha detallat que 5 operaris
municipals s'encarregaran dels treballs de manteniment,
neteja, anivellament de l'arena, desempedregament i buidat de
papereres. Els operaris han sigut contractats per l'Ajuntament
a través d'una borsa de treball per a peons i comptaran amb
tres vehicles de suport: un tractor de neteja i
desempedregament, un quad que permet desplaçaments per
l'arena per a la realització de tasques de manteniment i un
vehicle 4x4 per al transport de ferramentes i estris de treball.
Ilde Añó ha explicat que «amb aquest equip treballant
diàriament aconseguirem que les platges presenten un
aspecte net, atractiu i agradable».

En les últimes setmanes, els encarregats del manteniment i
neteja litoral han instal·lat més de 400 metres de passarel·les
a les platges del Morrongo, la Caracola i la Mar Xica, han
soterrat canonades que els temporals havien deixat a la vista,
han instal·lat i reparat rentapeus i dutxes i han finalitzat els
treballs de desempedregament que restaven després del
temporal de gener.

Añó ha agraït «l'admirable treball que realitza la brigada
d'obres i serveis en les platges de Benicarló» i ha fet una crida
als usuaris de les platges per a «que eviten instal·lar para-sols,
tovalloles i hamaques en les zones de pas de les màquines a
primeres hores del matí». Així, «es garantirà la seguretat dels
banyistes i el bon desenvolupament dels treballs», ha conclòs.

text AB

Obres i Serveis habilita cinc operaris i tres vehicles per a la neteja de les platges
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La regidoria de Benestar Social celebra el cicle
Bategant Resistències en defensa del dret a la diversitat
sexual al voltant del dia de l'Orgull Gai. Les activitats
tindran lloc entre el dimarts 27 i el divendres 30 de Juny
als carrers de la ciutat, i tenen com a objectiu trencar els
prejudicis que encara subsisteixen al voltant de la
orientació sexual de les persones.

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, i l'artista i
dissident sexual Andrea Corrales , han presentat este matí el
cicle Bategant Resistències, que reunirà a Benicarló a
destacats activistes del col·lectiu LGTB (lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals), del trans-feminisme i del moviment
queer (persones que no s'enquadren en les definicions
arquetípiques de les orientacions sexuals). El programa
d'activitats comptarà també amb una mostra d'artistes que
centren la seva obra en en els rituals, les pràctiques, i la vida
al marge de l'heterosexualitat.

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero ha
emfatitzat que «la fòbia a les persones LGTB continua
manifestant-se en les aules , les llars, el treball, i fins i tot a
l'administració i els centres públics». Escudero ha reconegut
«l'important avanç» que ha suposat la recent aprovació de la
Llei Integral Trans de la Comunitat Valenciana, que assegura
els drets dels transsexuals, però ha reclamat «anar una passa
més enllà perquè encara falta camí per a que la igualtat siga
efectiva».

Per tal de sumar esforços per a fer este camí, el
departament de Benestar Social de l'Ajuntament ha programat
un intens seguit d'activitats que volen «trencar estereotips
generats per la falta d'informació i el desconeixement». Front
als prejudicis que aboquen a la discriminació, ha dit Escudero,
«la realitat humana és molt rica i diversa i engloba múltiples
identitats sexuals», que estes jornades contribuiran a fer
visibles, ja que molts dels actes se celebraran al carrer.

La programació tindrà lloc entre els dies 27 i 30 de Juny i
inclou xarrades, activitats pel pensament crític i al voltant de
l'experiència vital i la cultura lèsbica, gai i queer,
performances, trobades, i intercanvis d'experiències. Tot això
orientat a «fomentar el respecte per la diversitat social ,
afermar el compromís pels drets humans» i en concret «al dret
a viure la sexualitat i les relacions celebrant la diferència i la
diversitat», ha conclòs la regidora.

text AB

Cicle Bategant Resistències: Pel dret a la diversitat sexual

Aquest dilluns he llegit a la premsa un comunicat
del Partit Popular local (no tinc una vida massa
interessant). La citada Organització, mitjançant el seu
màxim representant, assegura que la maligna
regidoria de serveis socials deu diners a AFANIAS. A
més d’afirmar això, ho fa emprant un to greu i
grandiloqüent que pretén erigir-se en defensor dels
drets de les persones amb discapacitat intel·lectual
però que, en el fons, busca dir-nos
intencionadament: “ja vos dèiem que sense natros, el
caos”. El denunciant també s’ha llançat a l’aventura
reivindicativa i ha exigit el pagament immediat del
deute.

Res ens deuria d’estranyar fins ací: el principal partit
de l’oposició juga les cartes que li toquen i denuncia una
suposada mala actuació de l’equip de govern. On està el

problema, doncs? El conflicte radica en la pròpia
Organització denunciant. De quina credibilitat disposa?
Com a defensora dels drets socials, zero. Només
recordar el senyor Blasco ‘primero lo nuestro, luego lo de

los negratas’, les cartes queden descobertes. Sumem als
múltiples escàndols que encara no es coneix cap
membre del Partit Popular (ni local, ni provincial, ni
autonòmic, ni estatal, ni europeu, ni galàctic), que haja
col·laborat amb la justícia o que s’haja desmarcat del
corrupte de torn mentre aquest ostentava el poder. 

Tothom té clar que la corrupció no s’ha porgat i la
sensació de continuïtat, tolerància i connivència amb ella
dins de l’Organització, provoca nàusees. És per això,
entre d’altres motius, que l’Organització suposa una
anomalia dins de les democràcies occidentals, perquè el
sistema necessita partits creïbles. Lamentablement per a
la nostra salut democràtica, encara mantenen una àmplia
base electoral gràcies a arguments com el del caos. Però
que no obliden que aquests vots ni netegen la merda ni
absolen de cap culpa. I si no, que li ho pregunten a
l’anterior president provincial de l’Organització. 

CAOS O CREDIBILITAT

text  J. GUILLEM

El PP de Benicarló denuncia que l’ajuntament
encara no haja pagat a AFANIAS BENICARLÓ la
subvenció de 2016, que ascendix a 3721€. L’entitat
social s’ha vist obligada a sol·licitar als familiars dels
usuaris el pagament d’una derrama per a poder
atendre les seues necessitats i evitar tancar el centre,
tal i com s’informa des d’esta associació.

El portaveu del grup municipal popular, Juan Antonio
Mañá, recorda que Afanias Benicarló treballa des de
1977 per a defendre els interessos de les persones amb
discapacitat intelectual, i assegura que “cobrar esta
subvenció és fonamental per a què esta entitat puga
seguir prestant el seu servei cap a les gairebé 50 famílies
que es beneficien de la seua tasca”. Segons Mañá, “este
fet demostra la falta de sensibilitat i de gestió de l’equip
de govern tripartit per no atendre les necessitats d’un

col·lectiu tan sensible i tan integrat en la nostra ciutat.
Afanias procura l’adequada assistència i ocupació d’este
col·lectiu, gestiona programes de recolzament cap a les
seues famílies, forma voluntaris i sensibilitza a la societat
i institucions”.

Per tot això, els popular benicarlandos reclamem a
l’equip de govern tripartit el pagament urgent de la
subvenció de l’any 2016 d’Afanias Benicarló, així com
que la regidoria de Benestar Social, que encapçala Marta
Escudero, reconsidere els criteris de valoració d’estes
subvencions, per a què siga proporcional al servei que se
presta al col·lectiu i a la societat. Tal i com ja va denunciar
el PP, Afanias ha vist reduïda la seua subvenció en
gairebé un 50%.

Per a Mañá, “Benicarló sempre ha sigut un exemple en
acció social. Només espero que l’equip de govern sàpiga
mantindre l’herència que li va ser legada i que no ha
sigut, en absolut, millorada”, ha conclòs.

EL PP EXIGEIX EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ D’AFANIAS 2016

text  NOTA�DE�PREMSA PP�BENICARLÓ
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La Regidoria de Medi Ambient ha incrementat el parc de
contenidors d'envasos lleugers amb 48 noves unitats.
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Benicarló intensifica el
seu compromís amb el reciclatge, la protecció del medi
ambient i el tractament ecològic dels residus.

El regidor de Medi Ambient, Ximo Bueno, ha anunciat la
posada en servei de 48 nous contenidors d'envasos lleugers,
distingibles pel seu característic color groc. Així, a les 168
unitats que existien fins ara, se sumen estos 48 i 18 més que
s'incorporaran en les pròximes setmanes. En total, el parc de
contenidors de reciclatge de Benicarló quedarà constituït per
230 unitats de lleugers (envasos, bricks, botelles), 164 de
paper i cartró i 151 de vidre.

El responsable de l'Àrea de Medi Ambient ha explicat que
l'ampliació del parc de contenidors té com a objectiu «la millora
de la qualitat del medi ambient a Benicarló i la conscienciació
ciutadana sobre la necessitat de reciclar». En aquest sentit,
Bueno ha mostrat la preocupació del consistori pel fet que «tot
i que en reciclatge de paper i cartró Benicarló, amb 15, 2 quilos
per habitant, supera les xifres de la mitjana estatal, es troba
lleugerament per davall en vidre i envasos lleugers», amb 16,2
i 13,2 quilos per habitant respectivament.

El regidor ha recordat que «els residus que s'aboquen al
contenidor gris d'orgànic no són reciclats» i ha criticat «la mala
pràctica d'algunes persones que dipositen en aquests
contenidors tota classe de deixalles, demostrant així falta de
civisme». Bueno ha recordat que «el reciclatge comença a
casa, amb la separació dels residus en diferents recipients,
continua al carrer fent un bon ús dels contenidors i s'amplia a
l'escola amb la inculcació de valors medi ambientals als
xiquets».

El regidor de Medi Ambient ha fet una crida «a la
responsabilitat de tots els benicarlandos» i ha recordat que la
taxa que els ciutadans abonen al Consorci de Residus no
justifica la negativa a reciclar, «ja que la taxa del consorci no
és de reciclatge, sinó de tractament».

Ximo Bueno ha compromès els esforços de l'Ajuntament
per a posar en marxa campanyes de sensibilització i
conscienciació que podrien anar de la mà «de procediments
sancionadors», tot i que s'ha mostrat clarament partidari
«d'educar i formar a la societat en el respecte al medi ambient
com a alternativa a les multes». Bueno ha anunciat també la
futura posada en marxa d'un nou punt verd «més eficaç i
operatiu que l'actual» en l'entorn urbà de la zona de l'estació
que es remodelarà pròximament.

Benicarló reforça la recollida selectiva amb 48 contenidors nous

text AB

Com ja és tradició en estes dates, la Confraria de Sant
Antoni de Benicarló s’ha reunit per disfrutar d’una gran
paella per donar la benvinguda a les noves parelles de
majorals. Les noves incorporacions a la festa seran:
Encarni i Roberto, Bea i Gustavo i Carmen i Marcos, a
tocant  de la Dama 2018, Mar. 

Els nous membres de l’entitat han hagut de passar
divertides proves en el seu primer dia, una jornada plena de
germanor, en la qual també han participat la Dama 2017,
Inma, i l’Homenatge 2017, format per Jaime i Maruja, així com
les seues famílies.

text i foto  CSAB

PAELLA DE BENVINGUDA ALS NOUS MAJORALS I A LA NOVA DAMA
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Dissabte 10 de juny va tindre lloc a la pista esportiva de
l’Escola Mestre Francesc Català el Festival Fi de curs
2016-2017.

Aquest festival va començar a les 6 amb l’obertura a la
Galeria de l’exposició dels treballs realitzats pels alumnes
durant aquest curs.

A les 7 les alumnes de l’activitat extraescolar de patinatge
de l’AMPA van fer una demostració del seu bon fer amb els
patins en línia. 

A continuació va tindre lloc el festival que enguany anava
sobre danses del món, així amb la conducció dels alumnes de
sisè ens varem traslladar a molts indrets del Planeta Terra i allí
varem gaudir de danses típiques dels llocs com Hawaii, Illa de
Pasqua, Estats Units, Israel, Rússia, Bèlgica, Itàlia i finalment
per a tornar a Benicarló per a ballar la dansa dels bastons,
acompanyats pel so de la dolçaina tocada per un pare
d’alumne.

Seguidament l’alumnat de sisè va fer una coreografia sobre
la cançó de la campanya antibulling «Se buscan valientes» i
després van convidar a la resta de companys de l’escola a
unir-se al Club dels Valents.

Per finalitzar aquest festival la seua tutora els va lliurar la
foto de record i tots emocionats es varen fer una foto de grup
com un acomiadament simbòlic del seu pas pel Catalán.

Acabat l’acte es va fer el tradicional sopar de l’AMPA,
enguany de pa i porta, on es va compartir espai amb pares,
Alumnes, mestres, amics, i antics pares i mares de l’escola. El
sopar va durar fins la mitja nit, després del sorteig d’una
bicicleta, que per cert li va tocar a una mestra.

Va ser un acte molt divertit i al mateix emotiu.

FESTIVAL FI DE CURS I SOPAR AMPA CP FRANCESC CATALAN

text CPMFC

Jordi Navarrete: "la Comissió d'Investigació del
fiasco del Castor haurà de depurar
responsabilitats"

La coalició lamenta que el Govern deixe en mans dels
tribunals la substanciació de les possibles responsabilitats i
indemnitzacions i manté esperances en l'efectivitat de la
comissió que ja ha estat admesa a tràmit.

La Mesa de la Cambra ha admès a tràmit la petició de
creació de la Comissió d'Investigació de
l'emmagatzemament de gas Castor que va ser reclamada
recentment per 39 senadors de diferents formacions del
Grup Mixt (Compromís, PDeCAT i EH-Bildu), Esquerra
Republicana de Catalunya i d'Units Podem- En Comú
Podem-En Marea. En la comunicació de la Mesa s'informa
als senadors que van sol·licitar la creació de la Comissió
d'Investigació, que la petició ha estat admesa a tràmit
conforme al Reglament del Senat al que Jordi Navarrete,
promotor de la petició al costat d'altres 38 senadors més,
ha desitjat "servisca per aclarir tots els interrogants, ombres
i llacunes jurídiques que han envoltat a aquest projecte,
que a dia de hui es troba judicialitzat, les seues omissions,
responsabilitats i s'aborde de manera efectiva el
desmantellament d'unes plantes que s'han demostrat
perilloses".

El senador ha anunciat aquest matí la presentació de
dues esmenes relacionades amb la planta Castor. Una
d'elles reclama la inversió de 1,5 milions d'euros destinats
a la instal·lació de tres sismògrafs submarins "que han de
servir per monitoritzar la sismicitat de la falla propera a
l'emmagatzemament Castor. És una recomanació de
l'informe de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) en

cas que la planta prosseguira amb l'activitat, però que
veiem molt útil per afrontar-un desmantellament del dipòsit
submarí amb les màximes garanties o en el cas que tornara
a desestabilitzar-se la falla Amposta per qualsevol motiu, ja
que a la zona és coneguda la sismicitat des de fa dècades,
de manera que tota precaució en aquesta matèria és poca",
ha assenyalat Navarrete.

L'altra, per valor de 100 milions busca cobrir els costos
provisionals de manteniment i operativitat de
l'emmagatzemament subterrani Castor derivats de les
obligacions indicades en l'article 3.2 del Reial Decret Llei
13/2014 signat per l'exministre José Manuel Soria,
d'Enagás Transport SAU i la participació en el dèficit
d'Escal UGS, de manera que siguen els comptes públics
les que paguen pel fiasco del Castor davant d'una
infraestructura estratègica que el Govern i l'administració
haurien hagut d’haver tutel·lat millor "i no els consumidors,
que al cap ia la fi no tenen cap culpa del descontrol que ha
existit davant aquest perillós projecte energètic".

RESPONSABILITATS DEL CASTOR

text NOTA�DE�PREMSA COMPROM˝S

Exposició

Adrià Pina 
"pintures"

MUCBE
Divendres 16 de

juny, 
a les 19.00 h

L’exposició romandrà
oberta 

fins el 3 de setembre
de 2017
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hores de llum i d'ànim”. De la mateixa opinió és Juan, que
assegura que “plantar en Fogueres és una experiència molt
bona”. També Fernando diu que “tot és més ràpid, perquè la
temperatura acompanya”. A més, afegeix “és bonic plantar en
màniga curta”, mentre que Juan postil·la entre riures que “com
tingues un dia de molt sol et rosteixes”. Així, l'assecat dels
materials que s'utilitzen és l'adequat al ritme de treball que en
aquestes dates registren els tallers fallers de Benicarló.

I és que un altre dels punts en els quals els tres artistes
coincideixen és en l'escàs temps que tenen per a realitzar els
monuments. Així, aquest és, sense dubte, un dels pocs
handicaps, però important, en el treball dels artistes fallers.
Fernando sosté que “tot és qüestió d'organitzar-se i una
vegada acaben les Falles, tenir-ho tot preparat per a
començar amb Fogueres”. Juan s'acompanya d'altres artistes
com “Grego Acebedo, que ens ajuden a traure el treball”. I és
que en realitat, només hi ha tres mesos exactes entre la cremà
del 19 de març i la plantà del 19 de juny. Així, són moltes les
hores que cal estar en el taller per a traure el treball endavant.
Jornades que en la majoria dels casos van de les vuit del matí
a les onze de la nit, amb una xicoteta parada per a menjar i
reposar forces. 

En qualsevol cas, tots coincideixen a assenyalar que
seguiran plantant a Alacant, malgrat la distància que els
separa. I és que segons postil·la Fernando, “la distància és un
handicap per a ells, no per a nosaltres” pels viatges que han
de realitzar per a visitar el monument. Fins i tot a l'hora de
traslladar els monuments comparteixen transport en el mateix
camió. Els artistes fallers benicarlandos faran la maleta en

pocs dies per a traslladar-se a Alacant on, a més d'exhibir el
seu art, gaudiran d'una festa de la qual són rendits
admiradors. “Mentre ens deixen, seguirem plantant en
Fogueres”, conclou Juan. 

CICLE D’ARTISTES FALLERS

El Centre Integrat public d’FP Benicarló ofereix enguany
per primera vegada un cicle d'Artista fallers i construcció
d'Escenografia. De de la direcció han indicat que “s'ofereixen
30 places i en aquests moments ja hi ha preinscrits deu
alumnes”, per la qual cosa l'acollida ha sigut “molt bona”. La
ciutat podria veure en aquest nou cicle formatiu la continuïtat
dels artistes que en aquests moments estan ja treballant, amb
gran èxit, en la ciutat. De fet, “segur que el cicle es farà”.

ve de la pàgina anterior

A meitats del mes de maig vaig poder gaudir d’unes
jornades molt interessants. ASPREH, una entitat de
professionals vinculats amb la rehabilitació de persones
cegues o amb baixa visió, van organitzar les seves IX
jornades de debat, formació i reflexió a Barcelona sota el
títol molt suggerent de Persones rehabilitant persones.
Durant un cap de setmana llarg es van anar duent a terme
taules rodones, comunicacions i debats entre tècnics de
rehabilitació –professionals que ensenyen a les persones
cegues o amb baixa visió estratègies per moure’s i realitzar
les tasques de la vida diària de manera autònoma-,
psicòlegs que intervenen en aquest procés, persones que
han perdut la visió i que han rebut
formació, responsables d’accessibilitat de
museus, etc.  En definitiva, un espai molt
interessant per conèixer i compartir
experiències i vivències des de totes les
perspectives, sempre defugint d’una
mirada paternalista que massa sovint
batega –amb més o menys força però de
manera palpable- en la mirada de molts
professionals que treballen amb persones
amb una determinada discapacitat, sigui
la que sigui.

Un dels molts encerts d’aquestes
jornades va ser encarregar la conferència
inaugural al Màrius Serra. Jo,
evidentment, coneixia el personatge
–l’home dels enigmàrius de Catalunya
Ràdio i el divulgador apassionat i
convincent de tants llibres interessants-
però no l’havia escoltat mai en directe ni,
encara, havia llegit el seu Quiet. La xerrada/conferència va
ser, senzillament, impressionant, meravellosa, brutal. Potser
us sorprèn aquesta passió que expresso amb aquests
qualificatius però no ser fer-ho d’una altra manera quan vull
deixar constància clara en poques paraules  d’allò que fa el
Màrius Serra amb el seu discurs sobre l’experiència vital
amb el Llullu, el seu fill que va néixer amb una –per dir-ho
d’alguna manera-paràlisi cerebral severa que comportava
que els moments de moviment corporal eren quan patia una
de les seves crisis epilèptiques diàries i que no li va
permetre viure més que nou anys. Doncs bé, aquesta és la
matèria primera d’una xerrada  que t’arrossega –i no saps
ben bé com ho fa- per escenaris tan diferents  com  la
sorpresa, l’empatia per la putada de la situació, la rialla
oberta quan explica determinades situacions i actituds i, en
fi, per la consciència clara de qui ha reflexionat seriosament
sobre una situació vital i trasbalsadora  de primera
magnitud.

Fa un parell de dies parlava d’aquestes jornades i de la
xerrada del Màrius Serra amb un dels organitzadors i
compartíem la idea que  la  màgia de la xerrada /conferència
rau en el fet que , com un mag, construeix un relat molt viu,
profundament honest i sense voluntat de commoure amb
facilitat que, d’una manera senzilla i quasi inevitable ens
aboca a reflexions profundes i essencials. Allò que Michel
Foucault explicava fa una quarantena d’anys sobre la
subjectivació del poder –és a dir,  sobre aquells mecanismes

de poder que afecten als cossos, a les persones (a la dona,
al malalt mental, al diferent, a l’homosexual, al pres, etc, i
que sempre acaben definint discriminacions)- i que a casa
nostra han explicat molt bé Ramon García i Núria Pérez de
Lara, Màrius Serra ens ho exemplifica, ens ho mostra, ens
ho planteja amb tanta claredat que  no podem fer res més
que dir “sí senyor”, les coses funcionen d’aquesta manera.
Perquè, en el fons , ens trobem davant d’una qüestió de
mirades, és a dir, de perspectives  que es construeixen  des
de quina posició –moral, política, emocional, cultural, etc-
ens enfrontem a una diferència. I perquè el moll de l’ós,
l’arquitectura profunda que crea una reacció davant de la
diferència és, essencialment –i com ja sabien bé els
pensadors estructuralistes- la mateixa –sigui quina sigui la

diferència.
En aquest sentit, Màrius Serra ens

mostra el joc de dues mirades, de dues
dimensions. D’entrada, la primera mirada
es defineix quan ell mateix entén que,
malgrat que la situació del seu fill sigui
una putada, cal desplaçar el focus des del
prefix al substantiu, des del “dis” al
“capacitats”. No es tracta de girar
l’esquena a la realitat i a les profundes
limitacions que comporta la condició del
seu fill però, precisament des d’aquesta
consciència, cal –i és perfectament
possible- valorar tot allò que el seu fill
aporta, tot allò que la seva existència
regala. Aquest és el primer i essencial
canvi de mirada. En segon lloc, hi ha la
força marginador a, excloent, de la mirada
de certs  altres que només veuen en el
seu fill una molèstia, una cosa estranya,
una diferència massa evident –com el cas

de la responsable d’un restaurant genovès que no els volia
deixar entrar. Darrera d’aquesta mirada s’hi amaga la por a
la diferència, la inseguretat a no saber com reaccionar, una
consciència d’amenaça -perquè perdré clients, perquè
aquesta persona em portarà algun problema, etc.  

El llibre Quiet –que ara ja he llegit-  recull un bon grapat
d’experiències i de reflexions. Un llibre interessantíssim que
hauria de ser de lectura obligatòria per a totes les persones
que treballen amb persones amb discapacitat –sigui del
tipus que sigui, hi insisteixo: els esquemes de fons són els
mateixos- perquè potser d’aquesta manera podran
enderrocar els murs que els fan focalitzar l’atenció en el “dis”
i no en les “capacitats”. Gràcies a la seva experiència,
Màrius Serra ens ajuda –i de quina manera- a ser
conscients de la força i el poder de la mirada i ens regala
exemples que ens poden ajudar a refer aquestes mirades,
especialment aquelles que només saben veure –o volen
veure- els aspectes negadors i delimitants d’una
discapacitat o d’una diferència evident. 

La mirada que s’enroca en el llistat del que “no pot fer”,
de les dificultats, dels suposats “perills per als altres” és una
mirada que es construeix i s’alimenta de prejudicis que
fonamenten murs. Les paraules del Màrius Serra, plenes
d’experiències intenses i quotidianes, fan que els murs
esdevinguin sorrals per on podem passejar, jugar, conviure
amablement i sincerament. 

UNA QÜESTIÓ DE MIRADES

text  JOAN�HERAS

Fronteres
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EL TEMA ESPORTS

El sol encara no banya els carrers de Benicarló i la
clau de Juan Lluch torna a obrir la porta del taller. Uns
metres més enllà, Fernando Foix fa el mateix. Dani
Ballester està més lluny, però segueix la mateixa rutina.
Són dies de trepitjar l'accelerador perquè la plantà de les
Fogueres d’Alacant està prop. I aquests tres artistes
fallers de Benicarló tenen molt a dir en aquella llunyana
ciutat. Fa tres anys que Dani i Juan exhibeixen el seu art
en la ciutat. Fernando es va incorporar a l'elenc
d'artistes benicarlandos a la capital alacantina l'any
passat. Tots ells planten en secció infantil. Joves en la
plaça però amb gran historial a les seues esquenes,
plantant en categories altes. En concret Lluch planta
monument especial, competint amb noms com “Iván
Tortajada o Sergio Gómez”, als quals qualifica com a
“monstres de riu”. Fernando i Dani planten una de les
seues fogueres en Primera categoria. Tots ells
coincideixen a assenyalar que Fogueres suposa un
flotador econòmic entre les falles d'un exercici i les
següents perquè “en molts casos encara no has cobrat
les de l'any anterior i aquest treball et permet subsistir
aquests mesos”. 

PREMIS 

Els avalen, malgrat la seua curta experiència, els premis
replegats en aquesta plaça. Fernando va aconseguir alçar-
se l'any del seu debut amb el primer premi gràcies a la
Foguera infantil del Parc de les Avingudes, en la categoria
segona. Quart premi especial per a Juan amb Florida-
Portazgo i quart també en segona amb Passeig de Gómiz. I
quart  també per a Dani Ballester en Santa Isabel. 

Els tres artistes benicarlandos van arribar quasi per
casualitat a les festes majors del sud de la Comunitat
Valenciana. Dani visitava habitualment els festejos fins que
“vaig tenir la sort que em van contractar”. La relació de Juan
va començar fa vuit anys, quan ajudava en el taller de
l'artista de Borriana Vicent Martínez, la qual cosa “em va fer
conèixer gent i un dia em van oferir plantar allí”. A la porta de
Fernando van cridar fa dos anys gent que va conèixer el seu
treball “i van contactar amb mi”. 

FRUCTÍFERA DISTÀNCIA

Per als tres l'experiència és molt grata ja que en la
balança, prevalen els aspectes positius en aquesta relació a
distància. Per a Dani s'uneixen “treball i afició” en una època
de l'any que “és més divertida, perquè és estiu i tenim més

BENICARLÓ -  ALACANT: EL RASTRE DEL FOC ÉS ALLARGAT

FALLES VERSUS FOGUERES

textREDACCIÓ

Festa després d'una exitosa temporada del Club Bàsquet Benicarló

Diumenge passat es va celebrar la festa que tanca la
temporada del Club Bàsquet Benicarló, a l'Annex Exterior
del Pavelló Municipal. Unes 300 persones es van donar
cita per a acomiadar el curs 2016/2017 entre jugadors,
entrenadors, pares i mares, familiars i simpatitzants.
L'acte va comptar amb la presència del Regidor
d'Esports, Carlos Flos. 

La jornada va començar amb les competicions d'habilitats
i tir per als més xicotets, abans de donar pas a l'habitual partit
entre jugadors i entrenadors contra pares i directius.

Havent dinat es va donar pas al lliurament de trofeus i
reconeixements als equips i jugadors del club. Cal destacar
l'esment a l'Aleví Masculí ANAR, campió autonòmic de
Primera Zonal; l'Infantil Femení, subcampió autonòmic de
Preferent; i el Sènior Autonòmic, equip que va ascendir a
Primera Divisió. A més, esment per a Raquel Torrent, del
Junior Femení, triada millor jugadora de la seua categoria. 

Finalment, es van lliurar les samarretes commemoratives
als juniors que acaben la seua etapa com a jugadors del club
i es va anunciar l'elecció d'Ernest Ngome com millor
esportista; i de Francisco Manuel Querol, millor trajectòria,
per a la Gala de l'Esport de Benicarló del pròxim 24 de juny.

text VICENT�FERRER foto CB BENICARLÓ

La trenta-sisena edició del Torneig d'Estiu de Futbol
Sala, que compta amb el suport de la regidoria d'Esports,
se celebrarà del 3 al 28 de juliol i es disputarà en
categories júnior i sènior. Els partits eliminatoris es
disputaran a la pista del Passeig Marítim, mentre que la
final arriba amb una novetat important: se celebrarà al
Pavelló Poliesportiu Municipal.

Després de les dificultats per les que ha travessat el
Torneig d'Estiu de Futbol Sala en les últimes edicions,
enguany la tradicional competició esportiva de les nits d'estiu
a Benicarló torna amb forces renovades, la capacitat
organitzativa de La Penya La Pinya, i el suport de la Regidoria
d'Esports. El responsable de l' àrea, Carlos Flos, i el
representat de la penya, Aitor Martinez, han presentat els
detalls de la trenta-sisena edició del torneig i han anunciat
novetats rellevants que reforcen l'interès esportiu i popular del
campionat.

El Torneig d'Estiu de Futbol Sala integra enguany a la
categoria júnior amb equips formats per xiquets de 8 a 10
anys. Els partits infantils es disputaran entre les 20h i les 22h

a la pista del Passeig Marítim, i a partir de les 22h, i fins a la
mitja nit, serà el torn dels equips adults. El regidor d'esports,
Carlos Flos, ha subratllat que «la recuperació de la competició
infantil és molt important per a la promoció de l'esport base»,
i ha destacat la importància de la implicació en el Torneig
d'entitats «com la Penya La Pinya, que sent un col·lectiu
sense finalitats estrictament esportives, es bolca en
l'organització del campionat i permet fer-lo més gran i
popular».

Altra de les novetats que presenta la tradicional competició
estiuenca és que les finals, en ambdues categories, es
disputaran al Pavelló Poliesportiu Municipal. El representant
de la Penya La Pinya ha explicat que «el fet de jugar a
l'escenari del Pavelló permetrà major assistència de públic i
reforçarà el caràcter competitiu de la final».

Els premis en categoria Sènior són de 1000 Euros per al
guanyador, 300 Euros per al segon classificat i un conjunt
d'equipaments per al tercer. Els xiquets rebran un sopar,
trofeus, equipaments i una sessió fotogràfica. També hi haurà
premi per al millor porter, jugador, i a l'esportivitat.

El Torneig es disputarà entre els dies 3 i 28 de Juliol. Les
inscripcions es poden formalitzar a Esports Arin (C/Crist de la
Mar 161) fins el dia 16 de Juny.

L'emoció del Futbol Sala torna a Benicarló les nits d'estiu

text NOTA�DE�PREMSA
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BZZZZZZZZ!!!Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Avui vaig a reproduir ací un assumpte que l’he tocat
algunes vegades al llarg de la temporada, però que amb
l’arribada de la seua fi, ha tornat a brotar. Jo, de veritat, no
sé què collons és allò que no s’ha entès. No puc entendre,
i no em cap al cap encara que mil vegades em trencara la
closca contra la paret, quina és la cosa que no va quedar
clara des del primer moment. Quan es va formar l’equip
amateur, que al final va resultar campió de lliga, ni es
pensava en aquesta possibilitat. La idea era composar una
plantilla de joves jugadors del poble sense equip, que no
jugaven enlloc, juntament amb aquells que acabaven la
seua etapa de juvenils i volien seguir amb aquest esport.
Al mateix temps, es pretenia que l’amateur servís per a
que pogués nodrir de jugadors al primer equip en cas de
necessitat, o per a que jugadors vàlids s’anaren
guerrejant per aquests camps de la segona regional. Així,
entre jugadors que no eren titulars a segona regional,
alguns que s’havien deixat el futbol, algun repescat
d’algun equip comarcal i els que pujaven del juvenil, va
aparèixer aquest conjunt. El nexe d’unió principal era que
gran majoria de la plantilla havia militat a les categories
inferiors del Benicarló Base Futbol, i fins i tot algú ja havia
debutat al primer equip.

A mesura que anava avançant la temporada, i gràcies
també a l’equip tècnic que els dirigia, ben aviat van assolir la
primera posició de la taula classificatòria, i una part dels
components del grup van començar a somniar truites. Les
jornades s’anaven succeint i s’anaven aferrant amb fermesa a
la primera posició. Alguns jugadors no eren capaços de pair
allò que estava passant i, el que és pitjor, per què estava
passant. Tot el mèrit era d’ells i no eren capaços d’assumir que
tot plegat era gràcies a l’esforç i generositat d’un club que
havia dipositat totes les seues esperances en ells, donant-los
una oportunitat de gaudir del futbol com segurament mai no ho
hagueren fet. A més a més, els donava l’oportunitat de jugar
algun partit amb el primer equip, just premi a l’esforç realitzat.

Es va acabar la lliga i l’equip es va proclamar brillant i
indiscutible campió, una magnifica recompensa a l’esforç
realitzat i la feina feta. Potser alguns no entenien que tot allò
no havia sorgit del no res, que aquestes coses no neixen per
generació espontània. Però tan s'hi val. L’esforç realitzat havia
valgut la pena i s’havia demostrat que, amb gent del poble, es
podia formar un equip prou digne per a ser el filial del
Benicarló. Des d’ací, no puc més que agrair a tothom la feina
feta, i no tinc cap intenció de criticar res del que ha passat al
llarg de la temporada que no m’ha agradat, allò que serien les
ombres de la victòria. Em quedo amb lo resultat i les bones
estones de futbol que hem viscut lo meu fill i jo a les graderies
del municipal. No sé per quin motiu, guardo un record especial
d’un partit que es va jugar un dimarts per la nit a les voltes del
Nadal, i que en va recordar aquells dissabtes per la nit al camp
del Camí la Mar, amb aquella il·luminació que van comprar de
segona mà del camp del Mestalla, i aquelles massives
afluències d’aficionats a vore els partits. Quins temps!

Reconec que he començat aquest full una mica emprenyat
per algunes coses que he sentit darrerament d’alguns
jugadors. Però també ha pensat que cadascú és lliure de fer
allò que li vinga de gust, i que si algú se’n vol anar, bon vent i
barca nova. No cal que es quede ningú que se senti temptat
per ofertes d’equipets  de calbot que mai no deixaran de ser-
ho. Frases com “es que tinc una oferta” o “si he de jugar en
aquesta demarcació, m’ho he de pensar” es poden sentir
aquests dies amb una certa freqüència. En fi, allà ells. No sé
fins a quin punt és bo tancar-se portes. Però ja dic que no
culpo a ningú, i també he pensat que no val la pena perdre el
temps intentant comprendre quines motivacions regeixen les
aspiracions futbolístiques de certs jugadors. L’únic que pot
passar és que la temporada vinent es renunciï a la categoria
assolida, o que no es puga formar equip. Esperem que no siga
així.

Pel que fa al CDB, em diuen que tot avança amb normalitat
i que la formació de la plantilla es decidirà en el propers dies.
S’esperen poques sorpreses.

Avant Benicarló, avant!    

CRIA CORBS...
text VICENT T.�PERIS

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”
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Artistes fallers tot l'any

Són dies de molta feina, de vore sortir i amagar se el sol
als tallers. Amb la diferencia que, a estes alçades de l'any,
hi ha més hores de sol que en temps de falles. Els artistes
fallers de la nostra localitat, tot i ser poquets, han aconseguit
consolidar una indústria fructífera a la nostra localitat.
Treballen per a Benicarló, Valencia i des de fa tres anys, a
Alacant. Profetes a la seua Terra, no sempre reconeguts,
que busquen mes enllà de la terra de les carxofes treball i
oportunitats de triomfar en el seu camp. 

I se'ls rifen! A Valencia s'han fet un nom. Tant, que
anunciar el debut d'un artista benicarlando al Cap i Casal fa
saltar totes les alarmes dels valencianets. I és que ja s ha
convertit, poc menys que un segell de qualitat, per a les
comissions falleres que busquen la creativitat, el bon fer i els
magnífics acabats que sempre ofereixen els benicarlandos.
I això, per la part que ens pertoca, ha de ser signe d orgull.

El que no veu ningú es l'altra cara de la moneda. Llargues
jornades de treball que es sumen a l'acumulat per les
recents festes falleres. Qui més i qui menys no ha descansat
ni un diumenge des del mes de desembre. 

Tot siga per la festa. Llarga vida a l'Art Efímer dels artistes
fallers 
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: A les xiquetes que van fer possible la iniciativa de les “Polseres Candela”, que segueixen
recollint premis que redunden en més fons per a la lluita contra el càncer infantil. Un altre premi, ara
el “Moviliza”, de la mà de la Reina d’Espanya, torna a enlluernar la seua iniciativa. Enhorabona!

Panissola: als que segueixen utilitzant el valencià com a moneda de rèdit electoral, i als pares que
volent aprofitar la seua ressonància, encara critiquen que el seu fills estudien en “eixa” llengua.
Suposem deuen ser també d’aquests, que n’hi ha bastants, del “hablemos valenciano”, que fiquen el
crit al cel quan a l’escola els seus fills en donen una miqueta més que de castellà. Com està en perill
d’extinció (el castellà), veritat? Quanta pocavergonya!

CARXOFA i PANISSOLA

El passat cap de setmana, 10 i 11 de Juny, a la piscina
olímpica del Parc de l’Oest de València es va disputar el
campionat autonòmic màster de la Comunitat Valenciana.

La representació del CNB va ser de 14 nedadors, dirigits
per l’entrenadora Myriam Martínez: Jose Luís Alcaraz,
Joaquín Dieste, Miguel Piñana, Jaime Ibáñez, Jordi Curto,
Javier Vicente, Carlos Astor, Elena Lores, Marta Nieva,
Alexandre López, Fernando Arnau, Alicia Gilabert, Idoia
Vinaiza i Eva García.

Els resultats no pogueren ser més brillants, aconseguint
nombroses medalles en les classificacions per grups d’edat i
marques molt estimables en piscina olímpica.

Els medallistes foren: Miguel Piñana, or, als 50, 100 i 200
esquena i també va rebre l’or del circuit de controls màster;
Idoia Vinaiza, or, als 100 lliures, bronze, als 50 lliures i or, del

circuit de controls màster; Jordi Curto, plata, als 400 estils i or,
del circuit, màster; Alicia Gilabert, plata, als 100 lliures; Carlos
Astor, plata, als 200 lliures, bronze, als 100 papallona i plata,
del circuit màster; Jaume Ibáñez, bronze, als 200 braça i or,
del circuit màster; Elena Lores, bronze als 50 i 200 braça i or,
del circuit màster; Alexandre López, plata, als 200 i 400 estils
i bronze, als 100 braça i Javier Vicente, bronze, als 100 braça.

JOCS ESPORTIUS ALEVINS FASE PROVINCIAL A
CASTELLÓ 

Dissabte, 10 i Diumenge, 11 de Juny, a la piscina
provincial de Castelló va tindre lloc la fase provincial del
jocs esportius de la comunitat valenciana per a nedadors
de categoria aleví.

L’equip benicarlando, dirigit per Lucia Vicente, va presentar
13 nedadors:

Clara Salvador, Sara Troncho, Paula Falcó, Laura Beltrán,
Maria Ginesta, Héctor Castillo, Alejandra Oroian, Danel
Atutxa, Dylan Villanueva, Sara Vea, Henar Àvila, Diego Pérez
i Claudio Dragoste.

Hi hagueren algunes marques molt bones i noves mínimes
autonòmiques.

Les actuacions més destacades foren les de : Sara Vea, or,
als 200 lliures; plata, als 100 i 400 lliures, en aquesta darrera
prova, raspant la mínima nacional; Danel Atutxa, or, als 100
papallona; Clara Salvador, bronze, als 400 estils; i per equips,
els bronzes dels relleus 4x100 lliures, masculí i femení. 

Després d’aquesta competició, ja son 5 els nedadors
alevins del CNB classificats per als campionats autonòmics de
la comunitat valenciana que tindran lloc el primer cap de
setmana del mes de Juliol a Benidorm: Sara Vea, Clara
Salvador, Sara Troncho, Henar Ávila i Danel Atutxa.

CAMPIONAT AUTONÒMIC MÀSTER A VALÈNCIA I 
JOCS ESPORTIUS ALEVINS A CASTELLÓ

text i foto CNB
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Dissabte 10 de Juny, una bona representació de la
junta directiva del CNB, encapçalada pel seu president,
Xavier Rodríguez, es va desplaçar al domicili de la
nedadora Gemma Rillo, per a comunicar-li oficialment
que havia estat escollida com a nova dama del club.

A casa seua, es varen reunir, també, una gran quantitat de
nedadors, familiars i socis del club, que l’ acompanyaren en
l’emotiu acte. 

Gemma Rillo, de 16 anys, que està finalitzant 4º d'ESO i
ha sigut nedadora de l’equip benicarlando des de menuda, va
acceptar, agraïda, ser la propera dama del club. 

Durant la seua carrera esportiva ha destacat en proves de
braça i crol. 

Com a bracista, va arribar a classificar-se per al campionat
nacional de la categoria infantil de l’any 2013, disputat a
Pontevedra. 

Va participar, com a crolista, en l’equip de relleus del 4x100
estils del Club Natació Benicarló, al nacional infantil de
Barcelona 2014. 

Gran nedadora de club, ho ha donat tot, sempre, a la
competició per equips per excel·lència, la copa autonòmica,
participant del gran ascens a divisió d’honor del CNB de la
temporada 2015-2016.

Als campionats autonòmics, Gemma ha aconseguit
diverses medalles com a component dels equips de relleus
del club, en totes les categories. 

Pel que fa a les aigües obertes, Gemma ha participat en
diverses travessies, incloent, naturalment, la travessia
Peníscola-Benicarló. Meritòries, també, son les seues
victòries a la copa nadal dels anys 2014 i 2015.

En resum, es tracta d’una gran nedadora, encara en actiu,
amb tots els mereixements per a ser la representant de
l’entitat durant els propers 12 mesos. 

NOMENAMENT DE LA NOVA DAMA DEL CLUB, GEMMA RILLO

text i foto CNB




