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Dissabte 17 de Juny, representants de la junta directiva
del CNB, es varen desplaçar al domicili de la nedadora
Gemma Labèrnia, per a comunicar-li oficialment que
havia estat escollida com a millor esportista del club
2016. La nedadora va estar acompanyada en l’acte per
altres nedadors del club, per les entrenadores i pels seus
familiars. 

Gemma Labèrnia de 15 anys, brillant estudiant del Ramon
Cid de Benicarló que ha finalitzat ara 4t de ESO, va estar
escollida millor esportista del club de l’any natural 2016,
després d’avaluar els seus resultats esportius durant eixe
període. Gemma serà així, la nedadora que representarà al
CNB durant la gala de l’esport de Benicarló que tindrà lloc el
proper 24 de Juny.

Entre els seus mèrits durant l’any 2016, a nivell nacional,
es pot destacar el haver-se classificat per als nacionals
infantils d’hivern (2 proves individuals) i estiu (3 proves
individuals i relleu d’estils) i també per al nacional absolut
“open de primavera”, on va disputar la final C dels 50 braça.
És la segon esportista en la història del club que aconsegueix
classificar-se per al nacional open.

El seu resultat més prestigiós, a nivell estatal, de l’any
2016, va ser la setena posició a la final A del nacional infantil
d’estiu, als 100 braça.

Als campionats autonòmics, Gemma va obtindre durant
l’any 2016 boníssims resultats, essent campiona autonòmica
absoluta als 50 braça, campiona autonòmica infantil d’hivern ,
als 100 i 200 braça  i també va aconseguir diverses plates i
bronzes, individuals i per equips.

A més, a més, Gemma té, en piscina curta, els 3 rècords
del club de braça i els dels 50 lliures i  50 papallona.

En piscina de 50 metres, té el rècord del club dels 50 braça
i dels 50 lliures.

Caldria esmentar, també, que va contribuir, amb la seua
actuació, a l’històric ascens del club natació Benicarló a
divisió d’honor d’abril del 2016.

MILLOR ESPORTISTA DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ: GEMMA LABÈRNIA

text i foto CNB
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Ashland, una ampliació amb condicions

Resulta una obvietat dir que l'ampliació de la planta
química d'Ashland no és una cosa trivial. Per una banda és
una de les empreses més importants de la població (de les
poques importants que queden), i per l'altra dóna feina a un
bon nombre de gent. Totes dos raons són la resultant que la
seu ampliació haja de ser considerada com un qüestió
important a dins del municipi. Ara bé, una cosa és la seua
importància com empresa generadora de feina i prosperitat
a la ciutat i l'altra, no menys important, que la seu activitat té,
o podria tenir, afectacions importants al nostre entorn i a la
població. 

Per aquesta raó també resulta una obvietat que la
Conselleria file prim a l'hora de donar el permís a la seua
ampliació i l'obigue a sotmetre's a una rigorosa Avaluació
d'Impacte ambiental que, a més, incloga clarament els
aspectes d'inundabilitat derivats de la seua ubicació al
costat de la llera de la desembocadura del riu sec, d'acord
amb els criteris que s'estableixen en el Pla d’Acció Territorial
sobre Prevenció del Risc d’Inundació a la Comunitat
Valenciana (PATRICOVA ).

I és que és molt significatiu que, en el seu informe
preliminar, des de l'administració autonòmica es faça
esment al fet que, tot i que l'empresa inclou un ampli
diagnòstic de les característiques de l'entorn de l'actuació, i
ací és quan es toca el moll de l'os, "no aprofundeix en les

afeccions ambientals associades al funcionament de la
instal·lació”. Alhora que indica la necessitat de completar
l'Estudi d'Impacte Ambiental amb un estudi d'inundabilitat
que tinga en compte els criteris del PATRICOVA 2015.

Conjuminar el benefici industrial, que inclou també el dels
llocs de treball i el de la població, no ha de ser un escull
perquè es facen les coses correctament minimitzant els
riscos tan ambientals com per a la població. Només se'ns
planteja un interrogant, com es pot veure afectada aquesta
ampliació pel conveni signat amb el consistori, aprovat en
Ple el 2010, en l'època de Marcelino Domingo, que preveia
que l'empresa dins de 45 anys hauria de resituar-se fora del
seu lloc actual a la Partida Povet. I és un interrogant prou
important!
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Dissabte 17 de Juny es va disputar a la piscina
municipal de Benicarló el trofeu Ciutat de Benicarló, per a
nedadors de la categoria benjamí. El trofeu va reunir a 153
nedadors de 9 clubs de la província de Castelló.

Per part dels benicarlandos, les entrenadores, Lucia
Vicente i Carla Cornelles, varen  presentar un equip de 16
nedadors: Bianca Ralea, Yeray Ibáñez, Alicia Harris, Paula
Alcaraz, Gerard Labèrnia, Oscar Balaguer, David Balaguer,
Joana Bel, Alejandro Rodríguez, Dino Buttice, Daniela
Valdearcos, Cristian Sorín, Elsa Martínez, Yusra Laalioui,
Adrián Jiménez i Iker Bertomeu. Fins a 6 medalles varen
obtindre els benjamins benicarlandos: Gerard Labèrnia  va
aconseguir 2 medalles: or, als 400 lliures i plata, als 200 estils;

Joana Bel, 2 bronzes, als 100 papallona i als 200 estils; David
Balaguer, va ser bronze, als 100 braça i Cristian Sorín, bronze,
als 100 papallona.  

XXII TRAVESSIA DE LA PLATJA DEL FORTÍ A VINARÒS

Diumenge 18 de Juny un bon grapat de representants
de diferents categories del club Natació Benicarló,
participaren en la travessia de la platja del Fortí, a Vinaròs.  

Els Benicarlandos feren un bon paper i aconseguiren
trofeus en diverses  categories d’edat. A la travessia llarga,
David García va ser el primer de categoria infantil; David
Curto, el primer de categoria sènior; Miguel Febrer, segon de
categoria Màster B; Ester Segura, segona, de categoria júnior
i Myriam Martínez, tercera de categoria màster A.  

TROFEU BENICARLÓ (CATEGORIA BENJAMÍ)

text i foto CNB



ESPORTS LA 3

pàgina 18  la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina  3

Com ja saben vostès, estimats a l’hora que admirats
lectors d’aquesta pàgina, el meu interès pel futbol local no
existia fins que em vaig incorporar a aquesta magna
empresa editorial i se’m va encomanar la  lloable feina
d’escriure sobre el futbol local. Concretament sobre
l’històric C.D. Benicarló, club degà del nostre poble. Fins
llavors els meus coneixements al respecte no passaven
de les poques vegades que vaig anar amb lo papa al vell
camí del Camí la
Mar, del qual
recordo un
tenebrós túnel que
donava accés al
camp, un bar al final
d’unes escales
regentat per un
senyor amb una
panxa molt
meritòria i una
pantalla de cine.
Poca cosa més tinc
a la memòria.
També recordo un
fort olor a pixats
quan anava a buidar
la bufeta i el meu
raig de pixum
esclatava contra
una paret per a
després ser
conduit, per un
reguer que hi havia
entre l’usuari i la
mateixa paret, fins
al desguàs. 

El meu
retrobament amb
l’equip va encendre en mi una flama, fins a les hores
desconeguda, en forma de afició, respecte i admiració. Sí,
benvolguts lectors, m’he fet tan tifosi del CDB com ho poden
ser els membres de les redaccions esportives d’Antena tres,
Telecinco, la Sexta o Televisió Espanyola del Real Madrit. És
per això que mai no puc parlar amb objectivitat del meu equip,
al que sempre defensaré i mai no deixaré de criticar el seus
enemics, que també són els meus. Aquesta veneració s’ha vist
incrementada els darrers anys per la forma de portar el club,
per la sensatesa i per mantenir els peus fermament posats al
terra. Som l’exemple a imitar, i allò que s’ha de fer si es vol
mantenir el futbol local. No hi ha alternativa.

Com quasi sempre, ens ha sortit l’antagonista. No podia ser
d’una altra manera. Un poble de poc més de mil habitants que
vol jugar a la tercera divisió. Algú sap amb quina finalitat? Jo

no. Com ja els vaig fer cinc cèntims fa un parell de setmanes,
estan tocant tot allò que es mou pertot arreu independentment
de la seua posició al camp. Fins i tot m’han dit d’un xicot que
fa tres anys que no juga a causa d’una lesió i que també ha
estat obsequiat a la rifa amb la trucada del gran gurú. Tinc la
sensació de que el principal objectiu d’aquest trànsit de
trucades indiscriminades no és un altre que mirar de
desestabilitzar el nostre equip, cosa que ni de lluny estan
aconseguint. La única cosa que queda ben clara és que han
fet tantes ofertes a tort i a dret, que a mitjans d’agost o
començament de setembre hi haurà una important saturació
de jugadors descartats que hauran d’anar mendicant equip per
a poder jugar.

Però això no és un
problema per al nostre
equip. A la ja coneguda
baixa de Javier Bueno
s’ha afegit la de Rafael
Ribera, que amb tota
seguretat la propera
temporada militarà a
l’Ulldecona per una
respectable i
comprensible qüestió
econòmica. Qui ho tindrà
difícil per motius de feina
és Jairo Alcalà, que ha
estat destinat al
Matarranya. Potser hi
haurà més baixes i alguna
que altra incorporació,
com ara la del jove
defensa Sergi Quixal. Hi
ha més noms com a
potencials jugadors del
CDB que s’aniran
confirmant o descartant a
mesura que s’aprope el
començament de la
temporada i dels quals
seran setmanalment
informats. 

També hem assistit a espectacles dignes d’una barreja
d’esperpent, d’òpera bufa i pel·lícula de Xarlot. Han estat
presentats fitxatges de jugadors quan encara estan vigents les
llicències de la temporada que encara no ha acabat, amb foto
amb la samarreta de l’equip “fitxador” inclosa. Fins i tot ha
hagut un jugador, del que son pare va dir que es quedaria a
jugar al nostre poble perquè estava molt a gust, que després
va dir que tornava al seu poble i que segurament acabarà al
cosmos de la comarca. Una de dos, o hi ha algú disposat a
deixar-se estèrilment els quartos per a aspirar a no res, o
abans de Nadal, a cobrar a ca Mangales. 

Per cert, la idea del títol d’aquest pàgina ha estat idea del
papa, que diu que així vol retre un sentit homenatge a José
Palanques, pioner de la informació local.     

MISCEL·LÀNIA FUTBOLÍSTICA

text VICENT T.�PERIS

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

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

La Direcció general de Canvi Climàtic i Qualitat
Ambiental ha emès l'informe d'impacte ambiental
corresponent a l'augment de capacitat de producció de
la planta Ashland Chemical Hispània, SL. En l'actualitat,
la planta produeix resines de polièster insaturades
(48.000 t/any) i resines de vinil èster (12.000 t/any).
Empra a unes 300 persones, entre llocs de treball
directes i indirectes. Es pretén l'ampliació de la capacitat
de la planta en 30.000 t/any, aconseguint una producció
de resines de polièster insaturades de 78.000 t/any.
Considerant la capacitat total de la planta (60.000 t/any),
aquesta modificació suposa un augment del 50 % de la
seua capacitat. Per a aconseguir tal capacitat, resulten
necessàries diverses actuacions, segons es descriu en
el projecte d'ampliació de la indústria. És per açò que
des de La direcció autonòmica, s'ha reclamat que
l'empresa ha de sotmetre's a una avaluació d'impacte
ambiental ordinària, per tenir efectes ambientals
significatius sobre el medi ambient. 

El document ambiental presentat per l'empresa,
puntualitzen des de l'administració autonòmica, inclou un
ampli diagnòstic de les característiques de l'entorn de
l'actuació, tot i això, “no aprofundeix en les afeccions
ambientals associades al funcionament de la instal·lació”.
Així, asseguren, resulta necessari “completar l'estudi
d'impacte ambiental amb un estudi de inundabilitat que
valore de forma adequada l'afecció derivada d'una avinguda
en el llit del riu Sec. Aquest estudi de inundabilitat,
s'elaborarà d'acord amb els criteris establits en el
PATRICOVA 2015, en particular, adoptant les dades del
SNCZI del ministeri competent”. Sobre la base dels resultats
obtinguts (abast de l'avinguda, calat, velocitat, etc.), es
determinaran les mesures preventives i correctores a
adoptar en la instal·lació per a evitar la contaminació de les
aigües fluvials per les substàncies emmagatzemades, evitar
l'arrossegament de substàncies, equips o materials cap al
mar i evitar danys sobre la població.

Els plànols de projecte i de l'estudi d'impacte ambiental,
mostren la situació actual i la resultant després de
l'ampliació, amb diferent grafia i tal grau de detall, que és
impossible comparar tots dos. Atès que l'objectiu de
sol·licitar aquests plànols és únicament comparar ambdues
situacions, “hauran d'identificar-se correctament els edificis i
equips d'emmagatzematge existents i els nous, en particular:
reactors existents i nou reactor; dipòsits de matèries i
productes existents abans i després de l'ampliació i la
zonificació d'usos abans i després de l'actuació”.

L'ampliació de l'empresa es realitzarà malgrat el conveni
signat amb el consistori, que en el 2010 va aprovar pel Ple

que dins de 45 anys, és a dir, l'any 2055, l'empresa haurà de
resituar fora del seu lloc actual situat a la partida Povet . El
conveni preveu 30 anys més de producció per a l'empresa i
15 per a realitzar el trasllat a una altra zona industrial de la
ciutat, allunyada del casc urbà. En principi, una de les zones
previstes per al trasllat de Ashland és l'entorn de la EDAR,
on el Concert Previ del PGOU preveu la reserva d'una
parcel·la de terreny destinada a àmbit industrial.

L'AMPLIACIÓ 

Ashland ampliarà la zona de fabricació, mitjançant la
construcció d'un annex a l'edifici de producció, eliminat un
envà exterior i realitzant un nou tancament i forjat metàl·lic,
a fi d'allotjar un nou reactor, amb serpentins interns per a
calefacció i refrigeració, amb capacitat de producció d'unes
30.000 t/any. El parc de reactors es reconfigurarà per a
disposar d'un reactor exclusiu per a la fabricació de resines
de polièster. També s'instal·larà un dissolutor d'acer
inoxidable, amb serpentins interns per a refrigeració.
Respecte als equips auxiliars, serà necessari situar una
columna de destil·lació, condensador, dipòsit pulmó per a
recollida de destil·lats, tremuja de càrrega per a addició de
matèries primeres sòlides, bombes, comptadors,
instrumentació, etc. Pel que fa a l'emmagatzematge de
productes, l'augment de producció comporta l'increment del
trànsit de matèries primeres (d'igual tipologia que en
l'actualitat) i un augment de l'emmagatzematge tant
d'aquestes com de producte acabat. 

ASHLAND DEMANA L'AMPLIACIÓ DE LA SEUA PLANTA
(Però abans la Conselleria li demana sotmetre's a una 

Avaluació d'Impacte Ambiental)

textREDACCIÓ

CRISTINA FERRANDO FORÉS GUANYA A CIUDAD REAL

En la ciutat de Ciudad Real s'ha celebrat aquest cap de
setmana el Campionat d'Espanya per Federacions
Autonòmiques, en el qual va participar l'atleta Cristina
Ferrando Forés, en la prova de Salt d'Altura

Malgrat els 40º de temperatura que van haver de suportar

les atletes, en la prova de salt d'altura, vam poder veure un
magnífic duel en un molt interessant concurs, en el qual la
benicarlanda Cristina va estar brillant en la seua actuació. Va
aconseguir el primer lloc en la competició, elevant-se sobre el
llistó per sobre dels 1,83 metres, la qual cosa significava no
sols el triomf si no una millor marca personal de la temporada.
En definitiva, un més que interessant Campionat d'Espanya
per Federacions

text JFB

Isabel Balaguer, bronze en l'autonòmic de ciclisme contra rellotge individual

La benicarlanda Isabel Balaguer ha aconseguit la medalla
de bronze en el Campionat de la Comunitat Valenciana de
Ciclisme, modalitat contrarellotge individual, celebrada en la
localitat valenciana de Lliria. La corredora de l'equip frigorífics
Costa Brava es va quedar a només dotze segons de la
medalla de plata. Emprà un temps de 28:39 en recórrer els 17
quilòmetres, amb la primera meitat en lleugera pujada per a
després invertir-se, encara que podria considerar-se plana.

text VICENT�FERRER foto: CC DEPORTES�BALAGUER
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ESPORTS EL TEMA

Mitjançant la reconfiguració dels
tancs, s'obtindrà l'espai suficient per a la
instal·lació de quatre tancs addicionals
d'emmagatzematge de matèries
primeres i producte acabat.

Així mateix, per a l'emmagatzematge
de matèria primera sòlida que
actualment es rep en contenidors tipus
big-bag, s'instal·laran una sitja de
matèria primera (PET) i una sitja de
matèria primera (àcid isoftàlic). Es disposa en l'actualitat d'un
oxidador tèrmic, amb capacitat de 500 kg/h, en el qual es
tracten els residus aquosos del reactor i cabals de venteig dels
tancs. Es modificarà aquest equip amb l'objectiu d'aconseguir
una capacitat de 800 kg/h, permetent la gestió de major volum
d'aquest residu. La planta disposa de quatre zones diferents
de càrrega i descàrrega de mercaderies, que s'utilitzaran una
vegada realitzada l'ampliació. 

CONSIDERACIONS AMBIENTALS

La instal·lació se situa en un enclavament periurbà, molt
pròxim al nucli urbà de Benicarló. Té bon accés a través de la
N-340, que discorre al nord de la planta. No s'observen en les
proximitats espais naturals protegits. L'ampliació de l'activitat
es realitzarà, de forma íntegra, a l'interior de la parcel·la
actualment ocupada, mitjançant la remodelació de l'edifici de
producció i canvis en la distribució d'equips. En tractar-se
d'una activitat existent i en funcionament, compta amb
mesures preventives i correctores per a minimitzar l'afecció
ambiental en el seu entorn associades al procés productiu. La
parcel·la ocupada, limita al nord amb el llit del riu Sec o rambla
de Cervera. A causa de les característiques d'aquesta rambla,
la proximitat a la mateixa, el pont de la carretera nacional
sobre la mateixa i el terreny pla, la parcel·la de la indústria
està afectada per perillositat d'inundació. 

Encara que existeix un projecte de canalització de la
rambla, no està desenvolupat, per la qual cosa cal considerar
que aquesta perillositat és conforme amb la informació
arreplegada en el PATRICOVA 2015 (Pla d'acció territorial
contra el risc d'inundació de la Comunitat Valenciana, aprovat
per Decret 201/2015). En aquest sentit, el risc de
inundabilidad és de nivell 1, la qual cosa correspon amb el
major risc i calat. Així mateix, es considera en el EsIA que el
mur de tancament de la parcel·la, permetria limitar l'afecció
d'una possible avinguda, encara que no es realitza cap estudi
que acredite aquesta afirmació, ni es justifica que els nous
dipòsits a instal·lar estan dissenyats (càlculs estructurals i
mecànics) per a resistir les sol·licitacions extraordinàries
derivades d'una avinguda. 

La fase d'execució de l'ampliació, no es preveu que
comporte altres afeccions ambientals rellevants sobre l'entorn,
donat l'alt grau d'ocupació i antropització de la parcel·la. S'han

implementat en el disseny i funcionament de la instal·lació, les
millors tecnologies disponibles (MTD) recollides en el BREF
corresponent a la fabricació de polímers. A més, l'empresa
exposa que la incorporació de sistemes de control i
recuperació, ha permès la disminució en el consum d'energia,
aigua i productes químics, entre uns altres. Per exemple, s'ha
incorporat un sistema de recuperació de calor en l'eixida dels
gasos del oxidador, un economitzador en la xemeneia de la
caldera d'oli tèrmic, variadors de velocitat en les bombes i
ventiladors de les torres de refrigeració (disminució en el
consum d'energia), i un sistema d'osmosi per a tractar l'aigua
de refrigeració (disminució de les porgues del sistema). 

Tota la superfície de la instal·lació es troba pavimentada.
Els tancs i dipòsits d'emmagatzematge de productes químics,
disposen de cubets de retenció, d'acord amb la reglamentació
aplicable (APQ), així com sistemes de control d'ompliment. Es
manté la quantitat de productes químics per sota dels llindars
d'aplicació de la normativa relativa a accidents greus en els
quals intervinguen substàncies perilloses. 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Es modelitza la dispersió de contaminants associada a
l'emissió dels gasos del sistema d'oxidació tèrmica. Aquest
model pren com a dades de partida els resultants d'assumir el
compliment dels límits d'emissió, no es valida sobre la base de
dades reals i no considera la contaminació de fons, per la qual
cosa el resultat es considera esbiaixat; no obstant açò, el
marge de seguretat que aporten les dades obtingudes, permet
assumir-ho com a adequat. En relació amb les emissions
difuses a l'atmosfera, la instal·lació compta amb mesures
preventives com a filtres en les tremuges d'emmagatzematge
de matèries sòlides i un equip condensador en el reactor de
resines de vinil èster, tots dos sistemes amb un elevat grau
d'eficàcia estimada. S'aporten les dades dels mesuraments
realitzats en els focus canalitzats d'emissions a l'atmosfera,
que mostren un ampli marge de compliment dels límits
establits en la AAI. S'inclou també en el projecte el pla de
minimització de residus i el pla d'autoprotecció. Entre les
mesures incloses en el pla de vigilància i seguiment, cal citar
el programa d'anàlisi periòdica de la qualitat de les aigües
subterrànies, que porta realitzant-se des de 2012, mitjançant
diversos piezòmetres de control. S'incorporen, com és lògic,
els requisits de control establits en la AAI.

ve de la pàgina anteriorLuís Miguel Marquina i Miriam López guanyadors del VI Concurs de ciclisme adaptat

Aquest diumenge es va disputar, en un circuit urbà al
qual se li van donar vint voltes, el VI Certamen de
Ciclisme Adaptat, puntuable per al Campionat Autonòmic,
organitzat pel Club Bamesad. La cursa va comptar amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Benicarló, la policia
local, i l'ajuda de Creu Roja i Protecció Civil.

A les 11.30 hores es donava l'eixida, davant l'alcaldessa de
la ciutat, Xaro Miralles, a la Plaça de la Constitució, després

de realitzar la volta de reconeixement. Prompte els favorits
van prendre les primeres posicions, amb una lluita entre el
guanyador Luís Miguel Marquina, de Conca, i Francisco
Tamarit de la Vall d'Uixó, fins que el primer pegava un fort
canvi de ritme, que el va deixar sol al capdavant, per entrar a
la meta destacat. La primera fèmina va ser Miriam Pérez, de
Barcelona, que va efectuar una carrera anant de menys a
més.

La jornada esportiva va acabar amb un menjar de
germanor en l'ermita de Sant Gregori, on es van lliurar els
trofeus a cadascun dels participants.

text i foto VICENT�FERRER
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ALBA RIO, REINA DE LES FESTES

Alba Rio és la Reina de les Festes de Benicarló 2017. El
sistema d'elecció que es va utilitzar enguany va ser el
sorteig, durant l’acte que es va celebrar al Magatzem de la
Mar. Dues candidates van presentar la seua candidatura al
càrrec. 

En primer lloc, va ser Blanca Marzal Pellicer, i, per tant, ella
va tenir el número 1 en l'elecció. I en segon lloc va presentar
la seua candidatura Alba Rio López i, per tant, va tenir el dos.
Després d'explicar el sistema d'elecció, es van introduir els
nombres en dues boles per separat, que també van ser
introduïdes en una peixera. Va ser Laura Ferrer, Reina de les
Festes 2016, l'encarregada de traure una bola, que va
desvetlar el nom de la nova reina de les festes. 

Durant l'acte, el primer oficial per a les candidates i la seua
cort d'honor, també es va desvetllar la imatge guanyadora del
premi del cartell de festes. Enguany, dos fanalets de meló de
moro, obra de Fernando Roldán, il·lustraran la portada del
programa.

text NATÀLIA�SANZ

LOCAL

El Centre d'Activitats Subaquàtiques netejava aquest diumenge la Platja del Morrongo

Un any més els integrants del Centre d'Activitats
Subaquàtiques "Mare Nostrum" de Benicarló, van
aprofitat el matí del diumenge per a realitzar una neteja
dels fons de la Platja del Morrongo, traient de la mar les
brosses que, persones incíviques, llancen al mar de forma
indiscriminada. 

A les deu del matí van començat a arribar els integrants, els
quals, després de traure tot el material de les furgonetes, es
vestiren per a ficar-se en les aigües del Mediterrani, amb una
mar molt tranquil·la, cosa que va facilitar el treball en estar
l'aigua clara. Durant quasi dues hores van anat traient les
restes trobades davant la mirada de centenars de banyistes.

text i foto VICENT�FERRER

La segona edició del «Benicarló Reggae for Freedom»
s'emmarcarà en la programació del prestigiós Rototom de
Benicàssim i comptarà amb l'actuació de grups de música
reggae de primera fila. El festival tindrà lloc el 22 de juliol
i adoptarà un gir intergeneracional amb activitats i
reclams per a totes les edats.

La regidora de Comerç i Turisme, Rosana Marzá, ha
presentat aquest matí la programació del festival «Benicarló
Reggae for Freedom», dedicat a la música reggae i la filosofia
de vida que envolta a aquest estil nascut a Jamaica en la
dècada dels anys 60. Marzà ha estat acompanyada per Javier
Roda, de l'estudi de fotografia creativa Javier Roda & La Pepa,
que coordina les activitats de l'esdeveniment.

El festival, que es va celebrar per primera vegada l'any
passat amb el suport del prestigiós i multitudinari Rototom
SunSplash, forma part enguany de la programació oficial del
que és un dels espais de trobada de la música reggae més
importants d'Europa. Aquesta circumstància, derivada de l' èxit
de públic de la primera edició, ha fet possible que el programa
compte enguany amb grups de primer nivell, com Sr. Wilson,
Picaretas, Microguagua i la Batucada Borumbaia Percussion.
La representació del so reggae local vindrà de la mà de
Farmer Vibes & Friends, Double Trouble Sound i Soundsistem
Stage.

La regidora ha incidit en què «Benicarló Reggae for
Freedom» «és música reggae, compromís social, vincle amb
l'ecologia i les energies netes i esdeveniment
intergeneracional». Marzá ha dit que l'edició d'enguany
comptarà amb «un extens espai de jocs i activitats infantils,
xarrades, debats, tallers de ioga i ceràmiques, mercat
d'artesania i una zona de bar». Amb aquests ingredients, el
festival «demostra la seua vocació clarament orientada a un
públic familiar».

Per la seua banda, el coordinador de les activitats del
festival, Javier Roda, ha avançat que «la línia que s'enceta

enguany, amb la integració oficial del festival en el Rototom,
augura que «Benicarló Reggae for Freedom» cobrarà una
extraordinària importància en la programació estival de
Benicarló en un futur pròxim».

La cita tindrà lloc el 22 de juliol a partir de les 17.00 hores i
fins a les 4.00 hores de la matinada a la plaça de la
Constitució.

text i foto AB

‘Benicarló Reggae for Fredoom’: Rototom intergeneracional per a tots els públics
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Davant més de 500 persones, Caixa Benicarló va
presentar els comptes 2016 en l’Assemblea general del
passat dijous 15 de juny a la nit en l’Auditori Pedro
Mercader de Benicarló. L’exercici del passat any es tanca
amb un benefici brut de 895.000 euros i un 26% més de
volum de negoci que en 2015. A més, estes xifres suposen
un creixement d’un 7% per a l’entitat benicarlanda que
dirigeix, José Manuel Galán, des de gener, en substitució
d’Agustín Cerdà. Com a banca ètica, Caixa Benicarló
també ha aportat en 2016, 197.000 euros per al progrés de
la societat del seu entorn. 

Caixa Rural Benicarló és una entitat de crèdit cooperativa,
el capital social de la qual està integrat per les aportacions dels
seus socis, i ha finalitzat el 2016 amb 15.248 clients, dels
quals 4.839 són socis. L’entitat financera va nàixer fa 51 anys
en el si de la Cooperativa Agrícola i avui en dia compta amb
30 empleats que es reparteixen entre les seues 5 oficines de
Benicarló, Peníscola i Càlig. El volum de negoci gestionat
supera els 300 mil·lions d’euros i suposa una quota de mercat
que sobrepassa el 20% en el nostre territori.

El director de Caixa Benicarló, José Manuel Galán, s’ha
mostrat satisfet d’este balanç i ha recordat que “el
veritablement important d’estes xifres és que ens permeten
créixer amb un nivell de solvència i seguretat, que un any més,
ens consolida com a entitat financera de referència a la

comarca. I és que el gran actiu que tenim, a més de les xifres,
és la gran base social de clients i socis que ens permeten
treballar i oferir els nostres serveis amb condicions justes i
amb criteris de gestió cooperativa”.

Compromís amb l’entorn
Esta banca social, ètica i de proximitat que Caixa Benicarló

posa en pràctica, té molt a dir també cap al desenvolupament
i progrés de la societat del seu entorn. Així, tal i com destaca
Galán “en 2016 hem aportat 197.000€ entre la reserva de
formació i promoció cooperativa i la nostra fundació. Per
exemple, a través de la campanya escolar, entreguem
l’agenda en valencià als cursos de Primària i donem un xec de
60 euros per a material escolar, del qual s’han beneficiat 843
fills de socis que estudien Primària o ESO. Cal destacar també
les beques d’excel·lència acadèmica amb 12 beques de
1.000€ per als estudiants amb millor nota de Batxillerat i
proves de selectiu”. A tocant d’estes accions destinades a
l’educació ressalta també el copatrocini dels Premis Literaris
Ciutat de Benicarló i altres accions dirigides a la promoció de
l’entorn social, cultural, esportiu i professional, entre les que
destaca la campanya “Caixa solidària” que repartirà 9.243,20
euros entre les entitats socials escollides pels socis, a través
d’una enquesta.

El president Vicent París, ha valorat els resultats obtinguts
en 2016 i ha agraït “en nom del Consell Rector la fidelitat i
confiança que els socis i clients depositen en Caixa Benicarló
i a tot el personal que la serveix per la seua professionalitat”.

CAIXA BENICARLÓ OBTÉ UN 26% DE BENEFICI EN 2016 I CREIX UN 7%

text CB

Durant el tercer trimestre del curs 2016-
2017, en les hores de pati, s'ha celebrat el
I Torneig de Tennis Taula de l'Institut Joan
Coromines. 

Un total de 46 alumnes i professors s'han
enfrontat en eliminatòries en les següents
categories: 1r cicle, 2n cicle i
batxillerat/profes. Un èxit de participació que
ens anima a continuar organitzant activitats
esportives el curs que ve. Els trofeus han
sigut elaborats pel departament d'Informàtica
amb la impressora 3D que han dissenyat
aquest curs. Gràcies a tots i a totes per
participar!

I TORNEIG DE TENNIS TAULA A L'IES JOAN COROMINES

text i foto IES JC

Enguany, a l'IES Joan Coromines hem celebrat la
segona edició del Concurs de Fotografia i Natura que
porte el nom del nostre company tan estimat Ferran Royo.

En aquest cas el lema del concurs era «La mar de
Benicarló» i hi podien participar tots els alumnes del centre,
tant d'ESO com Batxillerat i Cicles Formatius. Les fotos podien
fer referència als diferents aspectes de la nostra mar, tant
estètics com mediambientals.

La participació ha estat excel·lent (s'han presentat 60 fotos)
i cal dir que hi ha hagut fotografies de gran qualitat.

Els premiats han segut:
1r Premi: Judit Serra Pérez de 1 GMA 2n Premi: Denisa

Dordea de 4t ESO A. 3r Premi: Izan Cheto Soriano de 2n FPB
Es lliuraran els premis el dia de l'Acte de Graduació.
Donem l'enhorabona tant als premiats com a tots els

alumnes que ens han enviat una foto al temps que aprofitem
l'ocasió per animar a tot l'alumnat a participar en properes
edicions.

L'IES JOAN COROMINES LLIURA ELS PREMIS DEL II CONCURS DE
FOTOGRAFIA I NATURA «FERRAN ROYO»

text IES�JC
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Tot a punt a Benicarló per a la posada en
escena de La Nit en Vetla el divendres 14 de
Juliol. Des de les set de la tarde I fins a la
matinada, els millors espectacles de carrer
nacionals i internacionals convertiran la ciutat
en un potent focus de cultura a l'abast de
tothom.

El regidor de Cultura, Josep Barberà, ha
avançat este matí la potent programació d'una
nova edició de La Nit en Vetla, que tindrà lloc el
14 de Juliol i comptarà amb espectacles i
companyes de primera fila. Teatre, circ, concerts,
i representacions per a tots els gustos se
succeiran pels carres de la ciutat, que vol
convertir-se en una gran espelma que il·lumine la
nit amb l'eficient combustible de la cultura. El
regidor de l'àrea ha recordat que «la cultura és
una industria que contribueix decisivament a la
millora de l'economia, ja que genera un enorme
retorn que repercuteix en nombrosos sectors,
com el comerç, el turisme o l'hostaleria».

En este context, 130 comerços i 24 bars i
restaurants de Benicarló s'han adherit a la nit en
vetla i mantindran les seves portes obertes al llarg
de la gran festa nocturna de la cultura. Barberà ha
animat als comerciants a implicar-se en el
projecte, perquè «els comerços han d'aprofitar i
beneficiar-se de la programació que s'ha bastit
des de l'Ajuntament, ja que és també una bona
oportunitat de negoci».

La programació de la nit en vetla comptarà
amb companyes teatrals, circenses i de dansa del
prestigi de Cia. Sin Fin, Pere Hosta, L'avant-
Première, La Industrial Teatrera, Les arts del Cel
o La Fem Fatal. El plat estel·lar del menú de
propostes se servirà després de la mitja nit a la
Plaça Constitució amb Transports Excepcionels,
un espectacle de dansa a duo on el paper de la
ballarina principal és representat per una enorme excavadora.
Es tracta d'un ballet sorprenent i tendre, amb una important
dosi d'ironia i humor. La nit en vetla comptarà també amb
altres atractius, com l'apertura nocturna del MUCBE, i el
concert de la Coral Kylix a la flamant i recent restaurada
capella del convent. Dissabte i diumenge la iniciativa tindrà
continuïtat amb visites guiades pel centre històric i el poblat
iber del Puig de la Nau, ja en horari diürn.

El regidor de Cultura ha declarat que la Nit en Vetla «és un
reclam que referma la posició de Benicarló com a capital
cultural de les comarques del nord», i ha incidit en què «la
seva programació és la punta de llança de la resta d'activitat
cultural i museística de la ciutat, que molts descobriran gràcies
a la nit del 14 de juliol».

text AB

La Nit en Vetla: els millors espectacles internacionals a peu de carrer

26 – V – 2017

Viatge a Mora d’Ebre on he estat convidat per a
presentar el meu llibre a la Fira del Llibre Ebrenc.
Quan arribem, a l’aparcar el cotxe, li preguntem a un
jove, que baixa d’un cotxe de gran cilindrada, on està
el recinte ferial. Ens diu que està molt lluny,
acompanyant les seues paraules amb una expressió
no verbal que les ratifica. Després veiem que està a
menys de cinc minuts a peu. Segur que era un jove
que no estava acostumat a caminar.

La Fira del Llibre Ebrenc ha assolit en pocs anys un
cert prestigi. Es tracta de difondre la marca d’escriptor
ebrenc, on som inclosos també la gent de les comarques
del nord valencià. Això està molt bé, perquè sovint en
aquests territoris som perifèria de la perifèria. A més la
Fira va acompanyada també de tres dies d’espectacles
musicals i teatrals amb els escriptors, actors i cantants de
les Terres de l’Ebre com a protagonistes.

El recinte està situat en una gran carpa on tres
llibreries del territori exposen els llibres. És una
meravellosa sorpresa veure la producció editorial que
s’ha produït en els darrers anys per aquestes terres. Com
va dir un dels escriptors amb qui van compartir
presentació de  llibre, cal agrair a José Mª Aznar l’impuls
que han assolit aquest territori a conseqüència de l’intent
del seu govern de transvasar l’aigua de l’Ebre a altres
indrets allunyats de la seua conca.

Uns quants minuts després de l’hora assenyalada
comença la presentació dels llibres dels nou autors
convocats. Prèviament hem tingut ocasió d’observar com
Roser Capdevila, conta històries a una colla de xiquets
una mica revoltosos. La presentació dels llibres consisteix
en que un periodista de Ràdio Mora d’Ebre (Cadena
SER), que transmet en directe l’acte, ens fa preguntes
sobre el contingut del llibre. Quan em toca el torn veig que
les preguntes deriven cap al pensament i evolució
ideològica del senyor Manuel Milián Mestre. Com que jo
havia anat a parlar del meu llibre que deia aquell, capgiro
la resposta per a explicar als possibles oïdors el seu
contingut, l’esbós biogràfic del periodista, polític i tertulià
morellà.

Hi ha poca gent al recinte a aquelles hores. La cosa
canvia quan arriba el conseller de cultura de la
Generalitat de dalt, el senyor Santi Vila, ve acompanyat
d’un seguici de gent amb americanes fosques i diverses
televisions comarcals i fotògrafs. Seria sorprenent, si no
sabérem el pa que s’hi dóna, que tots aquests mitjans
d’informació que han ignorat olímpicament els escriptors,

consideren més important la presència d’un polític.
Abandonem la fira i tornem cap a casa. El dia següent
llegim que el conseller va anunciar que per a l’any proper
augmentaran la subvenció. Doncs, molt bé.

2 – VI – 2017

Els informatius del dia ens porten la trista notícia
de la mort als 51 anys del periodista Carles Capdevila.
No el coneixia de res, però des de que va fundar el
diari Ara tots els matins tenia una cita amb ell per a
llegir la seua magnífica columna. Diuen els que el
coneixien personalment que era una persona vital i
optimista, carregada de projectes, això es reflectia en
els seus articles i en el diari que va dirigir, fins que la
malaltia que se l’ha emportat el va apartar de la
direcció.

El món dels xiquets, de l’educació i de la filosofia ha
tingut un espai destacat en el diari Ara, temes inusuals en
la resta de la premsa. Aquesta era la temàtica
predominant en els seus articles i entrevistes. Però jo
destacaria sobretot el missatge que repetia sovint en els
seus treballs periodístics, la incitació a millorar cadascú
allò que en la nostra vida quotidiana puguem anant
millorant, i així entre tots anar fent un món millor.
M’agradava l’elogi que feia constantment d’aquelles
persones que des de l’anonimat, fent la seua feina ben
feta ajuden a que la societat funcione i que la nostra vida
siga més agradosa, amb especial atenció als mestres,
metges i infermers. M’agradava els seu reconeixement a
les persones que cuiden a altres persones. 

El seu darrer article va sortir publicat el diumenge 28
de maig i portava un títol ben significatiu de tot el que hem
escrit abans: Diguem-nos coses boniques. Acabava amb
aquestes paraules, que tots hauríem de tenir impreses
amb lletres grans en algun lloc destacat de casa: “Si hi

penses bé i ho treballes, cada dia t’ha dut coses bones,

aprenentatges enriquidors. I si els vas recordant, si

construeixes un relat cert sobre la part positiva del que et

va passar ahir, sortiràs afrontar l’avui amb ganes.”

UNA PRESENTACIÓ I UN ADÉU

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Els Dies Gloriosos
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Quan vaig arribar divendres passat al quiosc amb els
meus cent setanta cèntims per comprar-me La Veu em
vaig endur un ensurt. Una portada dedicada a les falles i,
oh, a les Fogueres d'Alacant. Li asseguro que vaig estar
temptat d'invertir els diners en una primitiva, però al final
es va imposar el seny i em vaig dir, va, que això serà cosa
de Natàlia Sanz i segur que resultarà interessant. Malgrat
tot el que penso i que no penso repetir sobre aquesta
manera de fer festa basada a gastar-se diners en unes
obres d'art per després cremar-les, me n'alegro i no
poquet que hi haja gent del nostre poble que es puga
guanyar el pa amb una indústria tan curiosa. El titular del
reportatge és però, com a mínim, tendenciós. Després de
llegir el tema queda clar que la cosa hauria de ser un
«Falles i fogueres» i no un «Falles versus fogueres», no
troba? Primer m'he pensat que igual es faria algun
comentari al clàssic crit proferit a Alicante quan s'encenen
els ninots aquells: Puta Valencia, puta Valencia
(pronunciat en castellà, per favor!). Després ja he vist que
no. Alacant, Alacant és important, deien Eliseu Climent i
companyia a principis dels noranta. Alacant, la millor
terreta del món diuen els mateixos alacantins encara que
parlen en castellà. La millor terreta, ho deu saber vosté
senyora Garcia, és la millor terreta per a escurar cassoles
i arreus de la cuina. 

M'encanta el còmic de Xavier Burriel. Un mosquit ens
recorda que ara són ells els amos de la nit en especial i el ninot
diu que fins quan li durarà aquest martiri dels agullons traïdors.
Jo en sé la resposta. Tindrem mosquits fins, com a mínim,
passats Tots Sants. És la tònica dels darrers anys. La calor
comença al juny -ja a tope que diria un modern-, augmenta fins
a extrems insofribles al juliol i a l'agost i continua sense poder-
se suportar durant setembre i octubre. Qui ha dit que no vorem
algun dia prendre'ns els grans de raïm de cap d'any en cos de
camisa? A aquesta marxa, en quinze o vint anys, Benicarló (i
aledaños) etern estiu. Visca el canvi climàtic!

A la pàgina set apareix el regidor Bueno fent postureig que
es diu davant d'un contenidor d'aqueixos de reciclar. Ja li
poden pegar voltes al nano. No crec (o crec poc, vaja) en les
campanyes bonistes de sensibilització. Ací ens va la marxa.
Fins que no comencen a muotar qui no llence cada cosa al seu
lloc no hi ha res a pelar. Un municipal a cada contenidor
encara haurem de posar. 

Els alumnes, els pares i mares i el professorat del Mestre
Catalán van fer el «tradicional» festival de final de curs.
Benicarló me l'han canviat. Aquestes «modes» més o menys
americanes amb lliuraments d'orles i les criatures amb uns
gorrets així no sé com explicar-ho s'han imposat a la major
part dels centres educatius locals, tant públics com privats. És

que mire que el «gorret» és lleig de veritat, amb ganes, i au,
tots vinga canut amb una tapa al cap, com a les pel·lícules de
«Los albóndigas en remojo» o «Desmadre en la universidat».
Si en tenim poca de personalitat. Un dia, qualsevol dia, ja em
veig que triarem «reina del baile» i tot. M'estranya com encara
no se li ha passat a ningú pel cap. 

La pàgina tretze em demostra ben a les clares qui són
vostés. Uns poc espanyols i, per tant, uns desconfiats. Quin
sentit de l'humor, Nostre Senyor. Una nota de premsa de PP
exigint que l'Ajuntament pague el que deu a Afanias i baix
mateix un esmolat article de J. Guillem recordant als del partit
de les gavines que no tenen legitimitat, després de tots els
saquejos que s'han produït a les seues files, per a demanar
moltes coses. De vegades penso que la gent d'ací del PP no
és conscient que ells són la representació al nostre poble no
només d'una ideologia determinada, sinó també els directes
representants de Carlos Fabra, José María Aznar o Rodrigo
Rato per dir alguns exemples flagrants. 

Ja acabo. Imprescindible la lectura de l'article de Joan
Heras. Si no se l'ha mirat, mire-se'l, efectivament, amb una
altra mirada. 

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

text EL LECTOREl PP de Benicarló ha denunciat que l’Ajuntament
de Benicarló encara deu factures de l’any passat per
un valor superior a 700.000€. Els populars també
critiquen que els professors de la UNED tampoc han
cobrat el primer trimestre de 2017. Per al portaveu del
PP, Juan Antonio Mañá, este retard en el pagament és
una mostra més de la falta de gestió de l’equip de
govern tripartit.

El portaveu del PP benicarlando, Juan Antonio Mañá,
ha criticat que “l’Ajuntament de Benicarló deu encara
factures del 2016 a proveïdors, factures que s’han quedat
al calaix sense pagar i que pugen a més de 700.000€.
Moltes d’estes factures s’han de pagar a empreses
menudes i autònoms. Sembla mentida que no hagen
gestionat les factures de l’any passat per a pagar-los”.

Però al costat d’este retard en el pagament a
proveïdors que van prestar els seus serveis el 2016,
Mañá, també ha assenyalat que “els professors de la
UNED no han cobrat tampoc encara el primer trimestre
de 2017. Estem a finals de juny, si no han cobrat el primer

trimestre, ens preguntem quan cobraran el segon?
Sembla que portaran el mateix camí. A més, ens consten
les queixes constants, tan dels professors de la UNED
com de les empreses i autònoms que no han cobrat pels
seues serveis”. Finalment, el portaveu del PP ha volgut
ressaltar: “Que l’equip de govern que encapçala, Xaro
Miralles, es dedique a gestionar d’una vegada, ja que
esta falta de gestió ja s’està convertint en un distintiu del
seu nou estil de governar”.

EL PP DENUNCIA QUE L’AJUNTAMENT DEU MÉS DE 700.000€ EN FACTURES DE 2016

text  NOTA�DE�PREMSA�PP�BENICARLÓ
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Seguiu
#micarrotambienmelorobaron

En aquest número començarem
per una de les qüestions que vam
tocar la setmana passada: el
robatori del bombo de Manolo. El
motiu de la seguida és haver llegit la
piulada de resposta de la policia. I
és que jutgeu vosaltres mateixos:
"Sea el bombo de Manolo o el
carro... te roben lo que te roben,
avísanos e iremos volando a por el
malo". Tancant la piulada amb un
"#Nohaycacoquesenosresista". Està
clar que el missatge conté un toc
d’autopropaganda (autobombo!),
òbviament, sobretot tenint en
compte que era el bombo de
Manolo. I és que, com vam dir la
setmana passada, ¿què seria un
partit de la selecció espanyola
sense aquest instrument
catalitzador de la identitat i les
essències més profundes de la
pàtria? Realment ja és un clàssic.
Ara bé, la nostra reflexió va també
per un altre lloc, per allò del que "te
roben lo que te roben". I si el que «te
roben» és una estelada... també
actuaran? #Nohihauràxorisso

quese'lsressistisca? A vore, robar és
robar, siga un bombo o una
estelada. O farien com a Valladolid,
on van ser ells els que les van
requisar... per seguretat, van dir.
Aleshores derivarien l'afer... als
Mossos d'Esquadra? Cabòries
nostres!

La N-232, per on passa?
Vinga, continuem amb les forces

de seguretat, però ara amb la
Guardia Civil. No, no tenim fixació
pels cossos de seguretat, és que les
coses surten així perquè ells

mateixos es fan l'embolic. I clar,
nosaltres, al catxull! Mireu, un
tafaner que ho troba tot es va fer
sabedor d'una nota de premsa del
cos de la benemèrita en què
comentaven que, i citem
textualment com podeu vore en la
imatge que us adjuntem "... agentes
del subsector de tráfico de la
Guardia Civil de Castellón
procedieron a dar el alto a un
vehículo que circulaba a gran
velocidad en la carretera N-232 a la
altura de Benicarló". La nota
continuava amb la detenció del
personatge en qüestió que, sembla,
participava en una cursa de cotxes
d'alta gama. No hi ha res a afegir,
està bé que l'aturen i l'empaperen
com cal. Hi ha gent que es pensa
que per tindre molts diners i anar
amb un cotxe d'una milionada, pot
fer el que li vinga de gust i saltar-se
totes les normes hagudes i per
haver. Doncs, no! Un 10 al civileros
per la seua bona feina... però un "0"
per la seua noció de la geografia de
les carreteres. No sabem qui va fer
la nota, si els que van fer la
denúncia o algun gabinet de
comunicació, però el que resulta
una altra obvietat és que la N-232 no
passa per Benicarló. Que no! A no
ser que agafen la ratlla de la
carretera del mapa i la facen córrer
més cap avall, a l'altra banda
d'Aiguaoliva. Xeic, que això no
queda gens bé per a un
destacament... justament de trànsit!
La N-232 surt del poble del costat de
més al nord i, valga la redundància,
se'n va cap al nord, cap el País
Basc. A alguns del Cuerpo, sembla,
no els aniria gens malament una
mica de reciclatge per aprendre's
les carreteres per on circulen! Ho
diem pel fet que els poden impugnar
la multa i després a vore si es
quedaran sense bonificació. En fi,
com deia un tafaner, "és que corren
tant que només amb la frenada ja
estan a un altre poble!" Amb el cotxe
de la foto no ens estranya!

text LA COLLA DE TAFANERS

Misteri a les ones
Parlant de ratlles, què ha passat

aquesta setmana amb la TV3, que no
l’hem poguda vore durant dos dies? El
conclave tafaneril via whatsapp va iniciar
una recerca de la causa de l’apagada a
vore si ho esbrinava i no ha descobert res.
Tampoc és d'estranyar, criticar, critiquem
molt, solucionar... només de paraula. En fi,
que ens hem quedat un parell de dies
sense poder saber com va "el procés",
que diu la Santamaria, la Soraya, no la
barca de Colón, ni assabentar-nos com
cal del temps, atés que són el únics que
normalment ho encerten, ni poder escoltar parlar per la
tele, d'una manera normal, en la nostra llengua. Us
podem ben dir que ja s'han alçat totes les especulacions:
"els blaveros que ataquen de nou", "que tan de matí no es
treballa a Catalunya", "que la calor ha afectat el repetidor
de Tortosa i l'ha deixat sec", i els més ratllats, "que han
alçat una barrera electromagnètica a la frontera del
Sénia", o fins i tot, "que havien pres el repetidor les forces
vives com si fos el Perejil aquell de l'Aznar". Vinga, que
nosaltres només volem vore la tele en la nostra llengua,
que per cert ja funciona, tot i algun tall esporàdic!

Pelar la gamba
Parlant de llengua, en aquesta casa, a la de La Veu en

referim, això dels traductors sí que ho tenen clar, tot i que
de vegades se’ls escape un nyap dels que fan enrogir la
redacció completa. Doncs mireu, això no és exclusiu
d'aquesta casa i podem constatar que pel mercat de la
premsa escrita n'hi ha un bon cabàs. I a mitjans de
comunicació dels importants, eh! No vos penseu que
només ens passa als dels pobrets com nosaltres. Mireu-
ne un que ha fet riure d’allò més: per obra del traductor
automàtic i omissió del corresponent corrector el famós
«cantaor de flamenco», Camarón, ha estat transfigurat
en «Gambeta». O ¿què podem dir del que ha triomfat
aquesta mateixa setmana, on al millor jugador de futbol
de la història del Brasil, Pelé, de sobte el van reconvertir
en un  obscè «Vaig pelar»? Que ens passe a nosaltres,
que som una miquitanya, algú podria pensar que és
normal, però a un de grandet... No, si són divertits els
traductors... sobretot si després no lliges el que has
traduït! Ja en vorem més, ja!

Promiscuïtat en els serveis mancomunats
La foto de la cadira correspon a un acte realitzat al

Magatzem de la mar. La cadira és... de l'ajuntament del
poble que hi ha enllà d’Aiguaoliva. Primer ens fan passar
pel terme  la N-232, i ara ens duen ací les cadires! ¿Que
ho tenen tot d'oferta al poble del costat, que s'ho trauen
del damunt? O ací ho arrepleguem tot... per necessitat.
Certament sona divertit tindre cadires viranossenques

(sic) als actes benicarlandos. Per a ser clars, segons
tenim entés, i és una molt bona mesura, sembla que tot
bé pel conveni que van signar els dos ajuntaments per a
mancomunar serveis, de manera que no costen més
diners als pobles. ¿I això deurà voler dir també que igual
es voran cadires benicarlandes en actes del poble del
costat? Doncs sembla que sí. Tot i que algun polític local
li ha volgut traure punta, la cosa no ha passat de ser una
curiosa anècdota que si ens ha d'estalviar diners,
benvinguda siga. Esperarem la foto d'una cadira
benicarlanda a Vinaròs, però ens esperarem asseguts.

ve de la pàgina anterior
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per una de les qüestions que vam
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motiu de la seguida és haver llegit la
piulada de resposta de la policia. I
és que jutgeu vosaltres mateixos:
"Sea el bombo de Manolo o el
carro... te roben lo que te roben,
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malo". Tancant la piulada amb un
"#Nohaycacoquesenosresista". Està
clar que el missatge conté un toc
d’autopropaganda (autobombo!),
òbviament, sobretot tenint en
compte que era el bombo de
Manolo. I és que, com vam dir la
setmana passada, ¿què seria un
partit de la selecció espanyola
sense aquest instrument
catalitzador de la identitat i les
essències més profundes de la
pàtria? Realment ja és un clàssic.
Ara bé, la nostra reflexió va també
per un altre lloc, per allò del que "te
roben lo que te roben". I si el que «te
roben» és una estelada... també
actuaran? #Nohihauràxorisso

quese'lsressistisca? A vore, robar és
robar, siga un bombo o una
estelada. O farien com a Valladolid,
on van ser ells els que les van
requisar... per seguretat, van dir.
Aleshores derivarien l'afer... als
Mossos d'Esquadra? Cabòries
nostres!

La N-232, per on passa?
Vinga, continuem amb les forces

de seguretat, però ara amb la
Guardia Civil. No, no tenim fixació
pels cossos de seguretat, és que les
coses surten així perquè ells

mateixos es fan l'embolic. I clar,
nosaltres, al catxull! Mireu, un
tafaner que ho troba tot es va fer
sabedor d'una nota de premsa del
cos de la benemèrita en què
comentaven que, i citem
textualment com podeu vore en la
imatge que us adjuntem "... agentes
del subsector de tráfico de la
Guardia Civil de Castellón
procedieron a dar el alto a un
vehículo que circulaba a gran
velocidad en la carretera N-232 a la
altura de Benicarló". La nota
continuava amb la detenció del
personatge en qüestió que, sembla,
participava en una cursa de cotxes
d'alta gama. No hi ha res a afegir,
està bé que l'aturen i l'empaperen
com cal. Hi ha gent que es pensa
que per tindre molts diners i anar
amb un cotxe d'una milionada, pot
fer el que li vinga de gust i saltar-se
totes les normes hagudes i per
haver. Doncs, no! Un 10 al civileros
per la seua bona feina... però un "0"
per la seua noció de la geografia de
les carreteres. No sabem qui va fer
la nota, si els que van fer la
denúncia o algun gabinet de
comunicació, però el que resulta
una altra obvietat és que la N-232 no
passa per Benicarló. Que no! A no
ser que agafen la ratlla de la
carretera del mapa i la facen córrer
més cap avall, a l'altra banda
d'Aiguaoliva. Xeic, que això no
queda gens bé per a un
destacament... justament de trànsit!
La N-232 surt del poble del costat de
més al nord i, valga la redundància,
se'n va cap al nord, cap el País
Basc. A alguns del Cuerpo, sembla,
no els aniria gens malament una
mica de reciclatge per aprendre's
les carreteres per on circulen! Ho
diem pel fet que els poden impugnar
la multa i després a vore si es
quedaran sense bonificació. En fi,
com deia un tafaner, "és que corren
tant que només amb la frenada ja
estan a un altre poble!" Amb el cotxe
de la foto no ens estranya!

text LA COLLA DE TAFANERS

Misteri a les ones
Parlant de ratlles, què ha passat

aquesta setmana amb la TV3, que no
l’hem poguda vore durant dos dies? El
conclave tafaneril via whatsapp va iniciar
una recerca de la causa de l’apagada a
vore si ho esbrinava i no ha descobert res.
Tampoc és d'estranyar, criticar, critiquem
molt, solucionar... només de paraula. En fi,
que ens hem quedat un parell de dies
sense poder saber com va "el procés",
que diu la Santamaria, la Soraya, no la
barca de Colón, ni assabentar-nos com
cal del temps, atés que són el únics que
normalment ho encerten, ni poder escoltar parlar per la
tele, d'una manera normal, en la nostra llengua. Us
podem ben dir que ja s'han alçat totes les especulacions:
"els blaveros que ataquen de nou", "que tan de matí no es
treballa a Catalunya", "que la calor ha afectat el repetidor
de Tortosa i l'ha deixat sec", i els més ratllats, "que han
alçat una barrera electromagnètica a la frontera del
Sénia", o fins i tot, "que havien pres el repetidor les forces
vives com si fos el Perejil aquell de l'Aznar". Vinga, que
nosaltres només volem vore la tele en la nostra llengua,
que per cert ja funciona, tot i algun tall esporàdic!

Pelar la gamba
Parlant de llengua, en aquesta casa, a la de La Veu en

referim, això dels traductors sí que ho tenen clar, tot i que
de vegades se’ls escape un nyap dels que fan enrogir la
redacció completa. Doncs mireu, això no és exclusiu
d'aquesta casa i podem constatar que pel mercat de la
premsa escrita n'hi ha un bon cabàs. I a mitjans de
comunicació dels importants, eh! No vos penseu que
només ens passa als dels pobrets com nosaltres. Mireu-
ne un que ha fet riure d’allò més: per obra del traductor
automàtic i omissió del corresponent corrector el famós
«cantaor de flamenco», Camarón, ha estat transfigurat
en «Gambeta». O ¿què podem dir del que ha triomfat
aquesta mateixa setmana, on al millor jugador de futbol
de la història del Brasil, Pelé, de sobte el van reconvertir
en un  obscè «Vaig pelar»? Que ens passe a nosaltres,
que som una miquitanya, algú podria pensar que és
normal, però a un de grandet... No, si són divertits els
traductors... sobretot si després no lliges el que has
traduït! Ja en vorem més, ja!

Promiscuïtat en els serveis mancomunats
La foto de la cadira correspon a un acte realitzat al

Magatzem de la mar. La cadira és... de l'ajuntament del
poble que hi ha enllà d’Aiguaoliva. Primer ens fan passar
pel terme  la N-232, i ara ens duen ací les cadires! ¿Que
ho tenen tot d'oferta al poble del costat, que s'ho trauen
del damunt? O ací ho arrepleguem tot... per necessitat.
Certament sona divertit tindre cadires viranossenques

(sic) als actes benicarlandos. Per a ser clars, segons
tenim entés, i és una molt bona mesura, sembla que tot
bé pel conveni que van signar els dos ajuntaments per a
mancomunar serveis, de manera que no costen més
diners als pobles. ¿I això deurà voler dir també que igual
es voran cadires benicarlandes en actes del poble del
costat? Doncs sembla que sí. Tot i que algun polític local
li ha volgut traure punta, la cosa no ha passat de ser una
curiosa anècdota que si ens ha d'estalviar diners,
benvinguda siga. Esperarem la foto d'una cadira
benicarlanda a Vinaròs, però ens esperarem asseguts.

ve de la pàgina anterior
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OPINIÓ

Quan vaig arribar divendres passat al quiosc amb els
meus cent setanta cèntims per comprar-me La Veu em
vaig endur un ensurt. Una portada dedicada a les falles i,
oh, a les Fogueres d'Alacant. Li asseguro que vaig estar
temptat d'invertir els diners en una primitiva, però al final
es va imposar el seny i em vaig dir, va, que això serà cosa
de Natàlia Sanz i segur que resultarà interessant. Malgrat
tot el que penso i que no penso repetir sobre aquesta
manera de fer festa basada a gastar-se diners en unes
obres d'art per després cremar-les, me n'alegro i no
poquet que hi haja gent del nostre poble que es puga
guanyar el pa amb una indústria tan curiosa. El titular del
reportatge és però, com a mínim, tendenciós. Després de
llegir el tema queda clar que la cosa hauria de ser un
«Falles i fogueres» i no un «Falles versus fogueres», no
troba? Primer m'he pensat que igual es faria algun
comentari al clàssic crit proferit a Alicante quan s'encenen
els ninots aquells: Puta Valencia, puta Valencia
(pronunciat en castellà, per favor!). Després ja he vist que
no. Alacant, Alacant és important, deien Eliseu Climent i
companyia a principis dels noranta. Alacant, la millor
terreta del món diuen els mateixos alacantins encara que
parlen en castellà. La millor terreta, ho deu saber vosté
senyora Garcia, és la millor terreta per a escurar cassoles
i arreus de la cuina. 

M'encanta el còmic de Xavier Burriel. Un mosquit ens
recorda que ara són ells els amos de la nit en especial i el ninot
diu que fins quan li durarà aquest martiri dels agullons traïdors.
Jo en sé la resposta. Tindrem mosquits fins, com a mínim,
passats Tots Sants. És la tònica dels darrers anys. La calor
comença al juny -ja a tope que diria un modern-, augmenta fins
a extrems insofribles al juliol i a l'agost i continua sense poder-
se suportar durant setembre i octubre. Qui ha dit que no vorem
algun dia prendre'ns els grans de raïm de cap d'any en cos de
camisa? A aquesta marxa, en quinze o vint anys, Benicarló (i
aledaños) etern estiu. Visca el canvi climàtic!

A la pàgina set apareix el regidor Bueno fent postureig que
es diu davant d'un contenidor d'aqueixos de reciclar. Ja li
poden pegar voltes al nano. No crec (o crec poc, vaja) en les
campanyes bonistes de sensibilització. Ací ens va la marxa.
Fins que no comencen a muotar qui no llence cada cosa al seu
lloc no hi ha res a pelar. Un municipal a cada contenidor
encara haurem de posar. 

Els alumnes, els pares i mares i el professorat del Mestre
Catalán van fer el «tradicional» festival de final de curs.
Benicarló me l'han canviat. Aquestes «modes» més o menys
americanes amb lliuraments d'orles i les criatures amb uns
gorrets així no sé com explicar-ho s'han imposat a la major
part dels centres educatius locals, tant públics com privats. És

que mire que el «gorret» és lleig de veritat, amb ganes, i au,
tots vinga canut amb una tapa al cap, com a les pel·lícules de
«Los albóndigas en remojo» o «Desmadre en la universidat».
Si en tenim poca de personalitat. Un dia, qualsevol dia, ja em
veig que triarem «reina del baile» i tot. M'estranya com encara
no se li ha passat a ningú pel cap. 

La pàgina tretze em demostra ben a les clares qui són
vostés. Uns poc espanyols i, per tant, uns desconfiats. Quin
sentit de l'humor, Nostre Senyor. Una nota de premsa de PP
exigint que l'Ajuntament pague el que deu a Afanias i baix
mateix un esmolat article de J. Guillem recordant als del partit
de les gavines que no tenen legitimitat, després de tots els
saquejos que s'han produït a les seues files, per a demanar
moltes coses. De vegades penso que la gent d'ací del PP no
és conscient que ells són la representació al nostre poble no
només d'una ideologia determinada, sinó també els directes
representants de Carlos Fabra, José María Aznar o Rodrigo
Rato per dir alguns exemples flagrants. 

Ja acabo. Imprescindible la lectura de l'article de Joan
Heras. Si no se l'ha mirat, mire-se'l, efectivament, amb una
altra mirada. 

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

text EL LECTOREl PP de Benicarló ha denunciat que l’Ajuntament
de Benicarló encara deu factures de l’any passat per
un valor superior a 700.000€. Els populars també
critiquen que els professors de la UNED tampoc han
cobrat el primer trimestre de 2017. Per al portaveu del
PP, Juan Antonio Mañá, este retard en el pagament és
una mostra més de la falta de gestió de l’equip de
govern tripartit.

El portaveu del PP benicarlando, Juan Antonio Mañá,
ha criticat que “l’Ajuntament de Benicarló deu encara
factures del 2016 a proveïdors, factures que s’han quedat
al calaix sense pagar i que pugen a més de 700.000€.
Moltes d’estes factures s’han de pagar a empreses
menudes i autònoms. Sembla mentida que no hagen
gestionat les factures de l’any passat per a pagar-los”.

Però al costat d’este retard en el pagament a
proveïdors que van prestar els seus serveis el 2016,
Mañá, també ha assenyalat que “els professors de la
UNED no han cobrat tampoc encara el primer trimestre
de 2017. Estem a finals de juny, si no han cobrat el primer

trimestre, ens preguntem quan cobraran el segon?
Sembla que portaran el mateix camí. A més, ens consten
les queixes constants, tan dels professors de la UNED
com de les empreses i autònoms que no han cobrat pels
seues serveis”. Finalment, el portaveu del PP ha volgut
ressaltar: “Que l’equip de govern que encapçala, Xaro
Miralles, es dedique a gestionar d’una vegada, ja que
esta falta de gestió ja s’està convertint en un distintiu del
seu nou estil de governar”.

EL PP DENUNCIA QUE L’AJUNTAMENT DEU MÉS DE 700.000€ EN FACTURES DE 2016

text  NOTA�DE�PREMSA�PP�BENICARLÓ
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LOCAL

Tot a punt a Benicarló per a la posada en
escena de La Nit en Vetla el divendres 14 de
Juliol. Des de les set de la tarde I fins a la
matinada, els millors espectacles de carrer
nacionals i internacionals convertiran la ciutat
en un potent focus de cultura a l'abast de
tothom.

El regidor de Cultura, Josep Barberà, ha
avançat este matí la potent programació d'una
nova edició de La Nit en Vetla, que tindrà lloc el
14 de Juliol i comptarà amb espectacles i
companyes de primera fila. Teatre, circ, concerts,
i representacions per a tots els gustos se
succeiran pels carres de la ciutat, que vol
convertir-se en una gran espelma que il·lumine la
nit amb l'eficient combustible de la cultura. El
regidor de l'àrea ha recordat que «la cultura és
una industria que contribueix decisivament a la
millora de l'economia, ja que genera un enorme
retorn que repercuteix en nombrosos sectors,
com el comerç, el turisme o l'hostaleria».

En este context, 130 comerços i 24 bars i
restaurants de Benicarló s'han adherit a la nit en
vetla i mantindran les seves portes obertes al llarg
de la gran festa nocturna de la cultura. Barberà ha
animat als comerciants a implicar-se en el
projecte, perquè «els comerços han d'aprofitar i
beneficiar-se de la programació que s'ha bastit
des de l'Ajuntament, ja que és també una bona
oportunitat de negoci».

La programació de la nit en vetla comptarà
amb companyes teatrals, circenses i de dansa del
prestigi de Cia. Sin Fin, Pere Hosta, L'avant-
Première, La Industrial Teatrera, Les arts del Cel
o La Fem Fatal. El plat estel·lar del menú de
propostes se servirà després de la mitja nit a la
Plaça Constitució amb Transports Excepcionels,
un espectacle de dansa a duo on el paper de la
ballarina principal és representat per una enorme excavadora.
Es tracta d'un ballet sorprenent i tendre, amb una important
dosi d'ironia i humor. La nit en vetla comptarà també amb
altres atractius, com l'apertura nocturna del MUCBE, i el
concert de la Coral Kylix a la flamant i recent restaurada
capella del convent. Dissabte i diumenge la iniciativa tindrà
continuïtat amb visites guiades pel centre històric i el poblat
iber del Puig de la Nau, ja en horari diürn.

El regidor de Cultura ha declarat que la Nit en Vetla «és un
reclam que referma la posició de Benicarló com a capital
cultural de les comarques del nord», i ha incidit en què «la
seva programació és la punta de llança de la resta d'activitat
cultural i museística de la ciutat, que molts descobriran gràcies
a la nit del 14 de juliol».

text AB

La Nit en Vetla: els millors espectacles internacionals a peu de carrer

26 – V – 2017

Viatge a Mora d’Ebre on he estat convidat per a
presentar el meu llibre a la Fira del Llibre Ebrenc.
Quan arribem, a l’aparcar el cotxe, li preguntem a un
jove, que baixa d’un cotxe de gran cilindrada, on està
el recinte ferial. Ens diu que està molt lluny,
acompanyant les seues paraules amb una expressió
no verbal que les ratifica. Després veiem que està a
menys de cinc minuts a peu. Segur que era un jove
que no estava acostumat a caminar.

La Fira del Llibre Ebrenc ha assolit en pocs anys un
cert prestigi. Es tracta de difondre la marca d’escriptor
ebrenc, on som inclosos també la gent de les comarques
del nord valencià. Això està molt bé, perquè sovint en
aquests territoris som perifèria de la perifèria. A més la
Fira va acompanyada també de tres dies d’espectacles
musicals i teatrals amb els escriptors, actors i cantants de
les Terres de l’Ebre com a protagonistes.

El recinte està situat en una gran carpa on tres
llibreries del territori exposen els llibres. És una
meravellosa sorpresa veure la producció editorial que
s’ha produït en els darrers anys per aquestes terres. Com
va dir un dels escriptors amb qui van compartir
presentació de  llibre, cal agrair a José Mª Aznar l’impuls
que han assolit aquest territori a conseqüència de l’intent
del seu govern de transvasar l’aigua de l’Ebre a altres
indrets allunyats de la seua conca.

Uns quants minuts després de l’hora assenyalada
comença la presentació dels llibres dels nou autors
convocats. Prèviament hem tingut ocasió d’observar com
Roser Capdevila, conta històries a una colla de xiquets
una mica revoltosos. La presentació dels llibres consisteix
en que un periodista de Ràdio Mora d’Ebre (Cadena
SER), que transmet en directe l’acte, ens fa preguntes
sobre el contingut del llibre. Quan em toca el torn veig que
les preguntes deriven cap al pensament i evolució
ideològica del senyor Manuel Milián Mestre. Com que jo
havia anat a parlar del meu llibre que deia aquell, capgiro
la resposta per a explicar als possibles oïdors el seu
contingut, l’esbós biogràfic del periodista, polític i tertulià
morellà.

Hi ha poca gent al recinte a aquelles hores. La cosa
canvia quan arriba el conseller de cultura de la
Generalitat de dalt, el senyor Santi Vila, ve acompanyat
d’un seguici de gent amb americanes fosques i diverses
televisions comarcals i fotògrafs. Seria sorprenent, si no
sabérem el pa que s’hi dóna, que tots aquests mitjans
d’informació que han ignorat olímpicament els escriptors,

consideren més important la presència d’un polític.
Abandonem la fira i tornem cap a casa. El dia següent
llegim que el conseller va anunciar que per a l’any proper
augmentaran la subvenció. Doncs, molt bé.

2 – VI – 2017

Els informatius del dia ens porten la trista notícia
de la mort als 51 anys del periodista Carles Capdevila.
No el coneixia de res, però des de que va fundar el
diari Ara tots els matins tenia una cita amb ell per a
llegir la seua magnífica columna. Diuen els que el
coneixien personalment que era una persona vital i
optimista, carregada de projectes, això es reflectia en
els seus articles i en el diari que va dirigir, fins que la
malaltia que se l’ha emportat el va apartar de la
direcció.

El món dels xiquets, de l’educació i de la filosofia ha
tingut un espai destacat en el diari Ara, temes inusuals en
la resta de la premsa. Aquesta era la temàtica
predominant en els seus articles i entrevistes. Però jo
destacaria sobretot el missatge que repetia sovint en els
seus treballs periodístics, la incitació a millorar cadascú
allò que en la nostra vida quotidiana puguem anant
millorant, i així entre tots anar fent un món millor.
M’agradava l’elogi que feia constantment d’aquelles
persones que des de l’anonimat, fent la seua feina ben
feta ajuden a que la societat funcione i que la nostra vida
siga més agradosa, amb especial atenció als mestres,
metges i infermers. M’agradava els seu reconeixement a
les persones que cuiden a altres persones. 

El seu darrer article va sortir publicat el diumenge 28
de maig i portava un títol ben significatiu de tot el que hem
escrit abans: Diguem-nos coses boniques. Acabava amb
aquestes paraules, que tots hauríem de tenir impreses
amb lletres grans en algun lloc destacat de casa: “Si hi

penses bé i ho treballes, cada dia t’ha dut coses bones,

aprenentatges enriquidors. I si els vas recordant, si

construeixes un relat cert sobre la part positiva del que et

va passar ahir, sortiràs afrontar l’avui amb ganes.”

UNA PRESENTACIÓ I UN ADÉU

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Els Dies Gloriosos
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Davant més de 500 persones, Caixa Benicarló va
presentar els comptes 2016 en l’Assemblea general del
passat dijous 15 de juny a la nit en l’Auditori Pedro
Mercader de Benicarló. L’exercici del passat any es tanca
amb un benefici brut de 895.000 euros i un 26% més de
volum de negoci que en 2015. A més, estes xifres suposen
un creixement d’un 7% per a l’entitat benicarlanda que
dirigeix, José Manuel Galán, des de gener, en substitució
d’Agustín Cerdà. Com a banca ètica, Caixa Benicarló
també ha aportat en 2016, 197.000 euros per al progrés de
la societat del seu entorn. 

Caixa Rural Benicarló és una entitat de crèdit cooperativa,
el capital social de la qual està integrat per les aportacions dels
seus socis, i ha finalitzat el 2016 amb 15.248 clients, dels
quals 4.839 són socis. L’entitat financera va nàixer fa 51 anys
en el si de la Cooperativa Agrícola i avui en dia compta amb
30 empleats que es reparteixen entre les seues 5 oficines de
Benicarló, Peníscola i Càlig. El volum de negoci gestionat
supera els 300 mil·lions d’euros i suposa una quota de mercat
que sobrepassa el 20% en el nostre territori.

El director de Caixa Benicarló, José Manuel Galán, s’ha
mostrat satisfet d’este balanç i ha recordat que “el
veritablement important d’estes xifres és que ens permeten
créixer amb un nivell de solvència i seguretat, que un any més,
ens consolida com a entitat financera de referència a la

comarca. I és que el gran actiu que tenim, a més de les xifres,
és la gran base social de clients i socis que ens permeten
treballar i oferir els nostres serveis amb condicions justes i
amb criteris de gestió cooperativa”.

Compromís amb l’entorn
Esta banca social, ètica i de proximitat que Caixa Benicarló

posa en pràctica, té molt a dir també cap al desenvolupament
i progrés de la societat del seu entorn. Així, tal i com destaca
Galán “en 2016 hem aportat 197.000€ entre la reserva de
formació i promoció cooperativa i la nostra fundació. Per
exemple, a través de la campanya escolar, entreguem
l’agenda en valencià als cursos de Primària i donem un xec de
60 euros per a material escolar, del qual s’han beneficiat 843
fills de socis que estudien Primària o ESO. Cal destacar també
les beques d’excel·lència acadèmica amb 12 beques de
1.000€ per als estudiants amb millor nota de Batxillerat i
proves de selectiu”. A tocant d’estes accions destinades a
l’educació ressalta també el copatrocini dels Premis Literaris
Ciutat de Benicarló i altres accions dirigides a la promoció de
l’entorn social, cultural, esportiu i professional, entre les que
destaca la campanya “Caixa solidària” que repartirà 9.243,20
euros entre les entitats socials escollides pels socis, a través
d’una enquesta.

El president Vicent París, ha valorat els resultats obtinguts
en 2016 i ha agraït “en nom del Consell Rector la fidelitat i
confiança que els socis i clients depositen en Caixa Benicarló
i a tot el personal que la serveix per la seua professionalitat”.

CAIXA BENICARLÓ OBTÉ UN 26% DE BENEFICI EN 2016 I CREIX UN 7%

text CB

Durant el tercer trimestre del curs 2016-
2017, en les hores de pati, s'ha celebrat el
I Torneig de Tennis Taula de l'Institut Joan
Coromines. 

Un total de 46 alumnes i professors s'han
enfrontat en eliminatòries en les següents
categories: 1r cicle, 2n cicle i
batxillerat/profes. Un èxit de participació que
ens anima a continuar organitzant activitats
esportives el curs que ve. Els trofeus han
sigut elaborats pel departament d'Informàtica
amb la impressora 3D que han dissenyat
aquest curs. Gràcies a tots i a totes per
participar!

I TORNEIG DE TENNIS TAULA A L'IES JOAN COROMINES

text i foto IES JC

Enguany, a l'IES Joan Coromines hem celebrat la
segona edició del Concurs de Fotografia i Natura que
porte el nom del nostre company tan estimat Ferran Royo.

En aquest cas el lema del concurs era «La mar de
Benicarló» i hi podien participar tots els alumnes del centre,
tant d'ESO com Batxillerat i Cicles Formatius. Les fotos podien
fer referència als diferents aspectes de la nostra mar, tant
estètics com mediambientals.

La participació ha estat excel·lent (s'han presentat 60 fotos)
i cal dir que hi ha hagut fotografies de gran qualitat.

Els premiats han segut:
1r Premi: Judit Serra Pérez de 1 GMA 2n Premi: Denisa

Dordea de 4t ESO A. 3r Premi: Izan Cheto Soriano de 2n FPB
Es lliuraran els premis el dia de l'Acte de Graduació.
Donem l'enhorabona tant als premiats com a tots els

alumnes que ens han enviat una foto al temps que aprofitem
l'ocasió per animar a tot l'alumnat a participar en properes
edicions.

L'IES JOAN COROMINES LLIURA ELS PREMIS DEL II CONCURS DE
FOTOGRAFIA I NATURA «FERRAN ROYO»

text IES�JC
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LOCAL

ALBA RIO, REINA DE LES FESTES

Alba Rio és la Reina de les Festes de Benicarló 2017. El
sistema d'elecció que es va utilitzar enguany va ser el
sorteig, durant l’acte que es va celebrar al Magatzem de la
Mar. Dues candidates van presentar la seua candidatura al
càrrec. 

En primer lloc, va ser Blanca Marzal Pellicer, i, per tant, ella
va tenir el número 1 en l'elecció. I en segon lloc va presentar
la seua candidatura Alba Rio López i, per tant, va tenir el dos.
Després d'explicar el sistema d'elecció, es van introduir els
nombres en dues boles per separat, que també van ser
introduïdes en una peixera. Va ser Laura Ferrer, Reina de les
Festes 2016, l'encarregada de traure una bola, que va
desvetlar el nom de la nova reina de les festes. 

Durant l'acte, el primer oficial per a les candidates i la seua
cort d'honor, també es va desvetllar la imatge guanyadora del
premi del cartell de festes. Enguany, dos fanalets de meló de
moro, obra de Fernando Roldán, il·lustraran la portada del
programa.

text NATÀLIA�SANZ

LOCAL

El Centre d'Activitats Subaquàtiques netejava aquest diumenge la Platja del Morrongo

Un any més els integrants del Centre d'Activitats
Subaquàtiques "Mare Nostrum" de Benicarló, van
aprofitat el matí del diumenge per a realitzar una neteja
dels fons de la Platja del Morrongo, traient de la mar les
brosses que, persones incíviques, llancen al mar de forma
indiscriminada. 

A les deu del matí van començat a arribar els integrants, els
quals, després de traure tot el material de les furgonetes, es
vestiren per a ficar-se en les aigües del Mediterrani, amb una
mar molt tranquil·la, cosa que va facilitar el treball en estar
l'aigua clara. Durant quasi dues hores van anat traient les
restes trobades davant la mirada de centenars de banyistes.

text i foto VICENT�FERRER

La segona edició del «Benicarló Reggae for Freedom»
s'emmarcarà en la programació del prestigiós Rototom de
Benicàssim i comptarà amb l'actuació de grups de música
reggae de primera fila. El festival tindrà lloc el 22 de juliol
i adoptarà un gir intergeneracional amb activitats i
reclams per a totes les edats.

La regidora de Comerç i Turisme, Rosana Marzá, ha
presentat aquest matí la programació del festival «Benicarló
Reggae for Freedom», dedicat a la música reggae i la filosofia
de vida que envolta a aquest estil nascut a Jamaica en la
dècada dels anys 60. Marzà ha estat acompanyada per Javier
Roda, de l'estudi de fotografia creativa Javier Roda & La Pepa,
que coordina les activitats de l'esdeveniment.

El festival, que es va celebrar per primera vegada l'any
passat amb el suport del prestigiós i multitudinari Rototom
SunSplash, forma part enguany de la programació oficial del
que és un dels espais de trobada de la música reggae més
importants d'Europa. Aquesta circumstància, derivada de l' èxit
de públic de la primera edició, ha fet possible que el programa
compte enguany amb grups de primer nivell, com Sr. Wilson,
Picaretas, Microguagua i la Batucada Borumbaia Percussion.
La representació del so reggae local vindrà de la mà de
Farmer Vibes & Friends, Double Trouble Sound i Soundsistem
Stage.

La regidora ha incidit en què «Benicarló Reggae for
Freedom» «és música reggae, compromís social, vincle amb
l'ecologia i les energies netes i esdeveniment
intergeneracional». Marzá ha dit que l'edició d'enguany
comptarà amb «un extens espai de jocs i activitats infantils,
xarrades, debats, tallers de ioga i ceràmiques, mercat
d'artesania i una zona de bar». Amb aquests ingredients, el
festival «demostra la seua vocació clarament orientada a un
públic familiar».

Per la seua banda, el coordinador de les activitats del
festival, Javier Roda, ha avançat que «la línia que s'enceta

enguany, amb la integració oficial del festival en el Rototom,
augura que «Benicarló Reggae for Freedom» cobrarà una
extraordinària importància en la programació estival de
Benicarló en un futur pròxim».

La cita tindrà lloc el 22 de juliol a partir de les 17.00 hores i
fins a les 4.00 hores de la matinada a la plaça de la
Constitució.

text i foto AB

‘Benicarló Reggae for Fredoom’: Rototom intergeneracional per a tots els públics
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ESPORTS EL TEMA

Mitjançant la reconfiguració dels
tancs, s'obtindrà l'espai suficient per a la
instal·lació de quatre tancs addicionals
d'emmagatzematge de matèries
primeres i producte acabat.

Així mateix, per a l'emmagatzematge
de matèria primera sòlida que
actualment es rep en contenidors tipus
big-bag, s'instal·laran una sitja de
matèria primera (PET) i una sitja de
matèria primera (àcid isoftàlic). Es disposa en l'actualitat d'un
oxidador tèrmic, amb capacitat de 500 kg/h, en el qual es
tracten els residus aquosos del reactor i cabals de venteig dels
tancs. Es modificarà aquest equip amb l'objectiu d'aconseguir
una capacitat de 800 kg/h, permetent la gestió de major volum
d'aquest residu. La planta disposa de quatre zones diferents
de càrrega i descàrrega de mercaderies, que s'utilitzaran una
vegada realitzada l'ampliació. 

CONSIDERACIONS AMBIENTALS

La instal·lació se situa en un enclavament periurbà, molt
pròxim al nucli urbà de Benicarló. Té bon accés a través de la
N-340, que discorre al nord de la planta. No s'observen en les
proximitats espais naturals protegits. L'ampliació de l'activitat
es realitzarà, de forma íntegra, a l'interior de la parcel·la
actualment ocupada, mitjançant la remodelació de l'edifici de
producció i canvis en la distribució d'equips. En tractar-se
d'una activitat existent i en funcionament, compta amb
mesures preventives i correctores per a minimitzar l'afecció
ambiental en el seu entorn associades al procés productiu. La
parcel·la ocupada, limita al nord amb el llit del riu Sec o rambla
de Cervera. A causa de les característiques d'aquesta rambla,
la proximitat a la mateixa, el pont de la carretera nacional
sobre la mateixa i el terreny pla, la parcel·la de la indústria
està afectada per perillositat d'inundació. 

Encara que existeix un projecte de canalització de la
rambla, no està desenvolupat, per la qual cosa cal considerar
que aquesta perillositat és conforme amb la informació
arreplegada en el PATRICOVA 2015 (Pla d'acció territorial
contra el risc d'inundació de la Comunitat Valenciana, aprovat
per Decret 201/2015). En aquest sentit, el risc de
inundabilidad és de nivell 1, la qual cosa correspon amb el
major risc i calat. Així mateix, es considera en el EsIA que el
mur de tancament de la parcel·la, permetria limitar l'afecció
d'una possible avinguda, encara que no es realitza cap estudi
que acredite aquesta afirmació, ni es justifica que els nous
dipòsits a instal·lar estan dissenyats (càlculs estructurals i
mecànics) per a resistir les sol·licitacions extraordinàries
derivades d'una avinguda. 

La fase d'execució de l'ampliació, no es preveu que
comporte altres afeccions ambientals rellevants sobre l'entorn,
donat l'alt grau d'ocupació i antropització de la parcel·la. S'han

implementat en el disseny i funcionament de la instal·lació, les
millors tecnologies disponibles (MTD) recollides en el BREF
corresponent a la fabricació de polímers. A més, l'empresa
exposa que la incorporació de sistemes de control i
recuperació, ha permès la disminució en el consum d'energia,
aigua i productes químics, entre uns altres. Per exemple, s'ha
incorporat un sistema de recuperació de calor en l'eixida dels
gasos del oxidador, un economitzador en la xemeneia de la
caldera d'oli tèrmic, variadors de velocitat en les bombes i
ventiladors de les torres de refrigeració (disminució en el
consum d'energia), i un sistema d'osmosi per a tractar l'aigua
de refrigeració (disminució de les porgues del sistema). 

Tota la superfície de la instal·lació es troba pavimentada.
Els tancs i dipòsits d'emmagatzematge de productes químics,
disposen de cubets de retenció, d'acord amb la reglamentació
aplicable (APQ), així com sistemes de control d'ompliment. Es
manté la quantitat de productes químics per sota dels llindars
d'aplicació de la normativa relativa a accidents greus en els
quals intervinguen substàncies perilloses. 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Es modelitza la dispersió de contaminants associada a
l'emissió dels gasos del sistema d'oxidació tèrmica. Aquest
model pren com a dades de partida els resultants d'assumir el
compliment dels límits d'emissió, no es valida sobre la base de
dades reals i no considera la contaminació de fons, per la qual
cosa el resultat es considera esbiaixat; no obstant açò, el
marge de seguretat que aporten les dades obtingudes, permet
assumir-ho com a adequat. En relació amb les emissions
difuses a l'atmosfera, la instal·lació compta amb mesures
preventives com a filtres en les tremuges d'emmagatzematge
de matèries sòlides i un equip condensador en el reactor de
resines de vinil èster, tots dos sistemes amb un elevat grau
d'eficàcia estimada. S'aporten les dades dels mesuraments
realitzats en els focus canalitzats d'emissions a l'atmosfera,
que mostren un ampli marge de compliment dels límits
establits en la AAI. S'inclou també en el projecte el pla de
minimització de residus i el pla d'autoprotecció. Entre les
mesures incloses en el pla de vigilància i seguiment, cal citar
el programa d'anàlisi periòdica de la qualitat de les aigües
subterrànies, que porta realitzant-se des de 2012, mitjançant
diversos piezòmetres de control. S'incorporen, com és lògic,
els requisits de control establits en la AAI.

ve de la pàgina anteriorLuís Miguel Marquina i Miriam López guanyadors del VI Concurs de ciclisme adaptat

Aquest diumenge es va disputar, en un circuit urbà al
qual se li van donar vint voltes, el VI Certamen de
Ciclisme Adaptat, puntuable per al Campionat Autonòmic,
organitzat pel Club Bamesad. La cursa va comptar amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Benicarló, la policia
local, i l'ajuda de Creu Roja i Protecció Civil.

A les 11.30 hores es donava l'eixida, davant l'alcaldessa de
la ciutat, Xaro Miralles, a la Plaça de la Constitució, després

de realitzar la volta de reconeixement. Prompte els favorits
van prendre les primeres posicions, amb una lluita entre el
guanyador Luís Miguel Marquina, de Conca, i Francisco
Tamarit de la Vall d'Uixó, fins que el primer pegava un fort
canvi de ritme, que el va deixar sol al capdavant, per entrar a
la meta destacat. La primera fèmina va ser Miriam Pérez, de
Barcelona, que va efectuar una carrera anant de menys a
més.

La jornada esportiva va acabar amb un menjar de
germanor en l'ermita de Sant Gregori, on es van lliurar els
trofeus a cadascun dels participants.

text i foto VICENT�FERRER
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EL TEMA ESPORTS

La Direcció general de Canvi Climàtic i Qualitat
Ambiental ha emès l'informe d'impacte ambiental
corresponent a l'augment de capacitat de producció de
la planta Ashland Chemical Hispània, SL. En l'actualitat,
la planta produeix resines de polièster insaturades
(48.000 t/any) i resines de vinil èster (12.000 t/any).
Empra a unes 300 persones, entre llocs de treball
directes i indirectes. Es pretén l'ampliació de la capacitat
de la planta en 30.000 t/any, aconseguint una producció
de resines de polièster insaturades de 78.000 t/any.
Considerant la capacitat total de la planta (60.000 t/any),
aquesta modificació suposa un augment del 50 % de la
seua capacitat. Per a aconseguir tal capacitat, resulten
necessàries diverses actuacions, segons es descriu en
el projecte d'ampliació de la indústria. És per açò que
des de La direcció autonòmica, s'ha reclamat que
l'empresa ha de sotmetre's a una avaluació d'impacte
ambiental ordinària, per tenir efectes ambientals
significatius sobre el medi ambient. 

El document ambiental presentat per l'empresa,
puntualitzen des de l'administració autonòmica, inclou un
ampli diagnòstic de les característiques de l'entorn de
l'actuació, tot i això, “no aprofundeix en les afeccions
ambientals associades al funcionament de la instal·lació”.
Així, asseguren, resulta necessari “completar l'estudi
d'impacte ambiental amb un estudi de inundabilitat que
valore de forma adequada l'afecció derivada d'una avinguda
en el llit del riu Sec. Aquest estudi de inundabilitat,
s'elaborarà d'acord amb els criteris establits en el
PATRICOVA 2015, en particular, adoptant les dades del
SNCZI del ministeri competent”. Sobre la base dels resultats
obtinguts (abast de l'avinguda, calat, velocitat, etc.), es
determinaran les mesures preventives i correctores a
adoptar en la instal·lació per a evitar la contaminació de les
aigües fluvials per les substàncies emmagatzemades, evitar
l'arrossegament de substàncies, equips o materials cap al
mar i evitar danys sobre la població.

Els plànols de projecte i de l'estudi d'impacte ambiental,
mostren la situació actual i la resultant després de
l'ampliació, amb diferent grafia i tal grau de detall, que és
impossible comparar tots dos. Atès que l'objectiu de
sol·licitar aquests plànols és únicament comparar ambdues
situacions, “hauran d'identificar-se correctament els edificis i
equips d'emmagatzematge existents i els nous, en particular:
reactors existents i nou reactor; dipòsits de matèries i
productes existents abans i després de l'ampliació i la
zonificació d'usos abans i després de l'actuació”.

L'ampliació de l'empresa es realitzarà malgrat el conveni
signat amb el consistori, que en el 2010 va aprovar pel Ple

que dins de 45 anys, és a dir, l'any 2055, l'empresa haurà de
resituar fora del seu lloc actual situat a la partida Povet . El
conveni preveu 30 anys més de producció per a l'empresa i
15 per a realitzar el trasllat a una altra zona industrial de la
ciutat, allunyada del casc urbà. En principi, una de les zones
previstes per al trasllat de Ashland és l'entorn de la EDAR,
on el Concert Previ del PGOU preveu la reserva d'una
parcel·la de terreny destinada a àmbit industrial.

L'AMPLIACIÓ 

Ashland ampliarà la zona de fabricació, mitjançant la
construcció d'un annex a l'edifici de producció, eliminat un
envà exterior i realitzant un nou tancament i forjat metàl·lic,
a fi d'allotjar un nou reactor, amb serpentins interns per a
calefacció i refrigeració, amb capacitat de producció d'unes
30.000 t/any. El parc de reactors es reconfigurarà per a
disposar d'un reactor exclusiu per a la fabricació de resines
de polièster. També s'instal·larà un dissolutor d'acer
inoxidable, amb serpentins interns per a refrigeració.
Respecte als equips auxiliars, serà necessari situar una
columna de destil·lació, condensador, dipòsit pulmó per a
recollida de destil·lats, tremuja de càrrega per a addició de
matèries primeres sòlides, bombes, comptadors,
instrumentació, etc. Pel que fa a l'emmagatzematge de
productes, l'augment de producció comporta l'increment del
trànsit de matèries primeres (d'igual tipologia que en
l'actualitat) i un augment de l'emmagatzematge tant
d'aquestes com de producte acabat. 

ASHLAND DEMANA L'AMPLIACIÓ DE LA SEUA PLANTA
(Però abans la Conselleria li demana sotmetre's a una 

Avaluació d'Impacte Ambiental)

textREDACCIÓ

CRISTINA FERRANDO FORÉS GUANYA A CIUDAD REAL

En la ciutat de Ciudad Real s'ha celebrat aquest cap de
setmana el Campionat d'Espanya per Federacions
Autonòmiques, en el qual va participar l'atleta Cristina
Ferrando Forés, en la prova de Salt d'Altura

Malgrat els 40º de temperatura que van haver de suportar

les atletes, en la prova de salt d'altura, vam poder veure un
magnífic duel en un molt interessant concurs, en el qual la
benicarlanda Cristina va estar brillant en la seua actuació. Va
aconseguir el primer lloc en la competició, elevant-se sobre el
llistó per sobre dels 1,83 metres, la qual cosa significava no
sols el triomf si no una millor marca personal de la temporada.
En definitiva, un més que interessant Campionat d'Espanya
per Federacions

text JFB

Isabel Balaguer, bronze en l'autonòmic de ciclisme contra rellotge individual

La benicarlanda Isabel Balaguer ha aconseguit la medalla
de bronze en el Campionat de la Comunitat Valenciana de
Ciclisme, modalitat contrarellotge individual, celebrada en la
localitat valenciana de Lliria. La corredora de l'equip frigorífics
Costa Brava es va quedar a només dotze segons de la
medalla de plata. Emprà un temps de 28:39 en recórrer els 17
quilòmetres, amb la primera meitat en lleugera pujada per a
després invertir-se, encara que podria considerar-se plana.

text VICENT�FERRER foto: CC DEPORTES�BALAGUER
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Com ja saben vostès, estimats a l’hora que admirats
lectors d’aquesta pàgina, el meu interès pel futbol local no
existia fins que em vaig incorporar a aquesta magna
empresa editorial i se’m va encomanar la  lloable feina
d’escriure sobre el futbol local. Concretament sobre
l’històric C.D. Benicarló, club degà del nostre poble. Fins
llavors els meus coneixements al respecte no passaven
de les poques vegades que vaig anar amb lo papa al vell
camí del Camí la
Mar, del qual
recordo un
tenebrós túnel que
donava accés al
camp, un bar al final
d’unes escales
regentat per un
senyor amb una
panxa molt
meritòria i una
pantalla de cine.
Poca cosa més tinc
a la memòria.
També recordo un
fort olor a pixats
quan anava a buidar
la bufeta i el meu
raig de pixum
esclatava contra
una paret per a
després ser
conduit, per un
reguer que hi havia
entre l’usuari i la
mateixa paret, fins
al desguàs. 

El meu
retrobament amb
l’equip va encendre en mi una flama, fins a les hores
desconeguda, en forma de afició, respecte i admiració. Sí,
benvolguts lectors, m’he fet tan tifosi del CDB com ho poden
ser els membres de les redaccions esportives d’Antena tres,
Telecinco, la Sexta o Televisió Espanyola del Real Madrit. És
per això que mai no puc parlar amb objectivitat del meu equip,
al que sempre defensaré i mai no deixaré de criticar el seus
enemics, que també són els meus. Aquesta veneració s’ha vist
incrementada els darrers anys per la forma de portar el club,
per la sensatesa i per mantenir els peus fermament posats al
terra. Som l’exemple a imitar, i allò que s’ha de fer si es vol
mantenir el futbol local. No hi ha alternativa.

Com quasi sempre, ens ha sortit l’antagonista. No podia ser
d’una altra manera. Un poble de poc més de mil habitants que
vol jugar a la tercera divisió. Algú sap amb quina finalitat? Jo

no. Com ja els vaig fer cinc cèntims fa un parell de setmanes,
estan tocant tot allò que es mou pertot arreu independentment
de la seua posició al camp. Fins i tot m’han dit d’un xicot que
fa tres anys que no juga a causa d’una lesió i que també ha
estat obsequiat a la rifa amb la trucada del gran gurú. Tinc la
sensació de que el principal objectiu d’aquest trànsit de
trucades indiscriminades no és un altre que mirar de
desestabilitzar el nostre equip, cosa que ni de lluny estan
aconseguint. La única cosa que queda ben clara és que han
fet tantes ofertes a tort i a dret, que a mitjans d’agost o
començament de setembre hi haurà una important saturació
de jugadors descartats que hauran d’anar mendicant equip per
a poder jugar.

Però això no és un
problema per al nostre
equip. A la ja coneguda
baixa de Javier Bueno
s’ha afegit la de Rafael
Ribera, que amb tota
seguretat la propera
temporada militarà a
l’Ulldecona per una
respectable i
comprensible qüestió
econòmica. Qui ho tindrà
difícil per motius de feina
és Jairo Alcalà, que ha
estat destinat al
Matarranya. Potser hi
haurà més baixes i alguna
que altra incorporació,
com ara la del jove
defensa Sergi Quixal. Hi
ha més noms com a
potencials jugadors del
CDB que s’aniran
confirmant o descartant a
mesura que s’aprope el
començament de la
temporada i dels quals
seran setmanalment
informats. 

També hem assistit a espectacles dignes d’una barreja
d’esperpent, d’òpera bufa i pel·lícula de Xarlot. Han estat
presentats fitxatges de jugadors quan encara estan vigents les
llicències de la temporada que encara no ha acabat, amb foto
amb la samarreta de l’equip “fitxador” inclosa. Fins i tot ha
hagut un jugador, del que son pare va dir que es quedaria a
jugar al nostre poble perquè estava molt a gust, que després
va dir que tornava al seu poble i que segurament acabarà al
cosmos de la comarca. Una de dos, o hi ha algú disposat a
deixar-se estèrilment els quartos per a aspirar a no res, o
abans de Nadal, a cobrar a ca Mangales. 

Per cert, la idea del títol d’aquest pàgina ha estat idea del
papa, que diu que així vol retre un sentit homenatge a José
Palanques, pioner de la informació local.     

MISCEL·LÀNIA FUTBOLÍSTICA

text VICENT T.�PERIS

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners   mail: veubenicarlo@gmail.com
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Ashland, una ampliació amb condicions

Resulta una obvietat dir que l'ampliació de la planta
química d'Ashland no és una cosa trivial. Per una banda és
una de les empreses més importants de la població (de les
poques importants que queden), i per l'altra dóna feina a un
bon nombre de gent. Totes dos raons són la resultant que la
seu ampliació haja de ser considerada com un qüestió
important a dins del municipi. Ara bé, una cosa és la seua
importància com empresa generadora de feina i prosperitat
a la ciutat i l'altra, no menys important, que la seu activitat té,
o podria tenir, afectacions importants al nostre entorn i a la
població. 

Per aquesta raó també resulta una obvietat que la
Conselleria file prim a l'hora de donar el permís a la seua
ampliació i l'obigue a sotmetre's a una rigorosa Avaluació
d'Impacte ambiental que, a més, incloga clarament els
aspectes d'inundabilitat derivats de la seua ubicació al
costat de la llera de la desembocadura del riu sec, d'acord
amb els criteris que s'estableixen en el Pla d’Acció Territorial
sobre Prevenció del Risc d’Inundació a la Comunitat
Valenciana (PATRICOVA ).

I és que és molt significatiu que, en el seu informe
preliminar, des de l'administració autonòmica es faça
esment al fet que, tot i que l'empresa inclou un ampli
diagnòstic de les característiques de l'entorn de l'actuació, i
ací és quan es toca el moll de l'os, "no aprofundeix en les

afeccions ambientals associades al funcionament de la
instal·lació”. Alhora que indica la necessitat de completar
l'Estudi d'Impacte Ambiental amb un estudi d'inundabilitat
que tinga en compte els criteris del PATRICOVA 2015.

Conjuminar el benefici industrial, que inclou també el dels
llocs de treball i el de la població, no ha de ser un escull
perquè es facen les coses correctament minimitzant els
riscos tan ambientals com per a la població. Només se'ns
planteja un interrogant, com es pot veure afectada aquesta
ampliació pel conveni signat amb el consistori, aprovat en
Ple el 2010, en l'època de Marcelino Domingo, que preveia
que l'empresa dins de 45 anys hauria de resituar-se fora del
seu lloc actual a la Partida Povet. I és un interrogant prou
important!
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Dissabte 17 de Juny es va disputar a la piscina
municipal de Benicarló el trofeu Ciutat de Benicarló, per a
nedadors de la categoria benjamí. El trofeu va reunir a 153
nedadors de 9 clubs de la província de Castelló.

Per part dels benicarlandos, les entrenadores, Lucia
Vicente i Carla Cornelles, varen  presentar un equip de 16
nedadors: Bianca Ralea, Yeray Ibáñez, Alicia Harris, Paula
Alcaraz, Gerard Labèrnia, Oscar Balaguer, David Balaguer,
Joana Bel, Alejandro Rodríguez, Dino Buttice, Daniela
Valdearcos, Cristian Sorín, Elsa Martínez, Yusra Laalioui,
Adrián Jiménez i Iker Bertomeu. Fins a 6 medalles varen
obtindre els benjamins benicarlandos: Gerard Labèrnia  va
aconseguir 2 medalles: or, als 400 lliures i plata, als 200 estils;

Joana Bel, 2 bronzes, als 100 papallona i als 200 estils; David
Balaguer, va ser bronze, als 100 braça i Cristian Sorín, bronze,
als 100 papallona.  

XXII TRAVESSIA DE LA PLATJA DEL FORTÍ A VINARÒS

Diumenge 18 de Juny un bon grapat de representants
de diferents categories del club Natació Benicarló,
participaren en la travessia de la platja del Fortí, a Vinaròs.  

Els Benicarlandos feren un bon paper i aconseguiren
trofeus en diverses  categories d’edat. A la travessia llarga,
David García va ser el primer de categoria infantil; David
Curto, el primer de categoria sènior; Miguel Febrer, segon de
categoria Màster B; Ester Segura, segona, de categoria júnior
i Myriam Martínez, tercera de categoria màster A.  

TROFEU BENICARLÓ (CATEGORIA BENJAMÍ)

text i foto CNB
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Dissabte 17 de Juny, representants de la junta directiva
del CNB, es varen desplaçar al domicili de la nedadora
Gemma Labèrnia, per a comunicar-li oficialment que
havia estat escollida com a millor esportista del club
2016. La nedadora va estar acompanyada en l’acte per
altres nedadors del club, per les entrenadores i pels seus
familiars. 

Gemma Labèrnia de 15 anys, brillant estudiant del Ramon
Cid de Benicarló que ha finalitzat ara 4t de ESO, va estar
escollida millor esportista del club de l’any natural 2016,
després d’avaluar els seus resultats esportius durant eixe
període. Gemma serà així, la nedadora que representarà al
CNB durant la gala de l’esport de Benicarló que tindrà lloc el
proper 24 de Juny.

Entre els seus mèrits durant l’any 2016, a nivell nacional,
es pot destacar el haver-se classificat per als nacionals
infantils d’hivern (2 proves individuals) i estiu (3 proves
individuals i relleu d’estils) i també per al nacional absolut
“open de primavera”, on va disputar la final C dels 50 braça.
És la segon esportista en la història del club que aconsegueix
classificar-se per al nacional open.

El seu resultat més prestigiós, a nivell estatal, de l’any
2016, va ser la setena posició a la final A del nacional infantil
d’estiu, als 100 braça.

Als campionats autonòmics, Gemma va obtindre durant
l’any 2016 boníssims resultats, essent campiona autonòmica
absoluta als 50 braça, campiona autonòmica infantil d’hivern ,
als 100 i 200 braça  i també va aconseguir diverses plates i
bronzes, individuals i per equips.

A més, a més, Gemma té, en piscina curta, els 3 rècords
del club de braça i els dels 50 lliures i  50 papallona.

En piscina de 50 metres, té el rècord del club dels 50 braça
i dels 50 lliures.

Caldria esmentar, també, que va contribuir, amb la seua
actuació, a l’històric ascens del club natació Benicarló a
divisió d’honor d’abril del 2016.

MILLOR ESPORTISTA DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ: GEMMA LABÈRNIA

text i foto CNB




