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Dissabte passat es va representar en Peníscola l'obra
de teatre "El Papa del Mar", adaptació de Josi
Ganzenmüller basada en la novel·la de Vicente Blasco
Ibañez. 

Amb molt èxit de públic, cal destacar que tota la recaptació
estava destinada a la Creu Roja.

"El Papa del Mar"

text REDACCIÓ fotos JESÚS�MAESTRO
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La curiositat del mestre Palanques

Fullejant les seues fotos, sembla que encara el
podem veure entre elles, explicant-nos com va fer tal o
qual instantània. Era un apassionat del seu ofici. Més
endavant, quan ja no exercia "tant", no ho va acabar de
deixar mai, ho portava a la sang, sempre preguntava
com s'ho feien els nous. I realment era curiós veure com
es sorprenia en assabentar-se que ja no calia córrer a
buscar l'autobús que sortia cap a castelló per portar un
carret i una crònica escrita, despresa i corrents, en una
vella màquina d’escriure d'aquelles Olivetti de sempre.

I és que no mai deixava de preguntar. Potser per això que
la seua curiositat ens ha acabat deixant aquest fons tan
extens. Tot ho volia saber i fotografiar. Tot era noticia. I si era
del seu Benicarló, encara més.

Per els estudiosos dels fons documentals, que li trauen
fum a les biblioteques, veinte el que ens ha deixat,
segurament queda l’espineta i la necessitat que aquest fons
estiga millor classificat. És clar que gràcies que el tenim per
l’esforç que, en el seu moment, va fer la Fundació Caixa
Benicarló. Però ja que el tenim,es podria treballar una mica
més.

Amb una mica més d’esforç (segur que per algun lloc hi
pot haver una beca susceptible de ser demanada... i
aprofitada), els fons es podria classificar per anys, necessari
per tots aquells que vulguen fer una investigació més a fons.
I ja posats a demanar, una altra part molt important seria que
es poguera identificar a les persones que apareixen a les
fotografies. Només d'aquesta manera el fons quedaria
perfectament llest per a realitzar amb ell investigacions
històriques amb garanties d’èxit. I això només costa un
xicotet esforç  més. 
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Gemma Labèrnia, va representar al CN Benicarló en la
gala de l’esport de Benicarló que es va celebrar dissabte
24 de Juny a l’auditori municipal.

Acompanyada en la cerimònia pels seus familiars i per
membres de la junta directiva de l’entitat, Gemma va recollir el
guardó com a millor esportista del club Natació Benicarló
2016, de mans del regidor d’esports, Carlos Flos.

CONTROL PROVINCIAL 5 A CASTELLÓ

Aquest cap de setmana, 24 i 25 de Juny, que coincidia amb
actes protocol·laris de graduació en alguns instituts de
Benicarló i també amb la gala de l’esport benicarlando, es va
disputar a Castelló, el 5º control provincial.

Tot i les baixes, provocades per la coincidència esmentada
amb els esdeveniments socials als que havien d’assistir molts
nedadors, el CNB va poder presentar un equip de 16
esportistes.

L’equip, dirigit per Myriam Martínez i Lucia Vicente, va estar
format per: David Garcia, Oscar Garcia, Oriol Lluch, Dídac
Saura, Raul Carbó, Laura Jiménez, Ester Segura, Marina
Segura, Gemma Rillo, Júlia Barrachina, Maria García, Gemma
Labèrnia, Sara Vea, Sara Troncho, Clara Salvador i Laura
Verge.

Encara que, en general, no va haver resultats molt brillants,
l’equip va aprofitar el darrer contacte amb la piscina de 50
metres, com a preparació per als imminents campionats
autonòmics.

L’actuació més destacada, en quant a marques, va ser la
de l’infantil David García que va aconseguir batre els rècords
del club dels 800 i 1500 metres lliures en piscina llarga.

LA NADADORA GEMMA LABÈRNIA, EN LA GALA DE L’ESPORT 2017

text i foto CNB

Carxofa: a tots els Esportistes i Clubs que fan possible amb el seu esforç que la nostra ciutat
esportivament parlant, estiga on esta, ben amunt.  Tot i això, el nostre reconeixement té una menció
especial a tots eixos xiquets i xiquetes que, encara lliures de l'afany competitiu s'esforcen per passar-
s'ho bé mentre practiquen un esport.  Per a ells el nostre màxim agraïment atés que, sense ells, sense
la base, no tindríem res. Nosaltres no donem premis, reconeixem l'esforç no competitiu... que també
és molt important.

Panissola: tot i ser repetitiva no és per això menys important. Ja n'hi ha prou de pixerades de
gossos de quatre potes i de dos potes, també en tenim d'eixos, que es pensen que les cantonades
dels carrers del centre poble són el seu urinari particular. Per a quan vorem que els nostres municipals
multen a aquests desaprensius? Les parets del centre del poble fan fàstic i ningú fa res! Doncs ja seria
hora! 

CARXOFA i PANISSOLA
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“Piscina inflable municipal”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Li acabo de demanar al senyor director gerent
d’aquesta empresa, que em deixe descansar algunes
setmanes. Ho he passat molt malament aquests dies de
tanta calor i tanta xafogor. A més a més, els exàmens i la
tensió que porto damunt de mi fan que la necessitat d’un
merescut descans siga cosa de vida o mort. Literalment.
Cada vegada que arriba el mes de juny pateixo un intens
estrès i una ansietat de mida descomunal. No puc evitar
els nervis, la tensió del exàmens em pot i em deixa sense
capacitat de reacció. El cert és que la vida de l’estudiant
és molt dura, però especialment al llarg del mes de juny,
que és on es concentra la major part de l’esforç per a
aprovar els diferents assignatures. Inclús de vegades
aquesta tortura dels exàmens s’allarga fins ben entrat el
mes de juliol. Sí, ja sé que ara mateix vostès pensaran que
jo no soc precisament un estudiant model, i que hauria
d’estar ben acostumat perquè ja fa massa anys que soc
estudiant i que hauria de fer un pensament. Segurament
tenen raó, no ho negaré, però allò que a mi m’agrada és el
periodisme, i jo m’estaré el temps que faça falta per tal
d’acabar els meus estudis i dedicar-me en cos i ànima a la
meua vocació i a allò que dona sentit a la meua vida. 

Avui em costa molt escriure perquè estic pensant en
l’examen que tinc demà i en lo treball que he de presentar lo
divendres i que encara no he començat. Jo pensava que
tindria prou en retocar una mica el que vaig presentar l’any
passat, però es va jubilar el catedràtic de l’assignatura i el nou
que ha vingut ens ho ha canviat tot. Un jovenet amb massa
ganes de treballar que es pensa que té el Pulitzer al seu abast.
Tot plegat un desastre i un malestar que no sap ningú.
Damunt, he d’omplir aquesta pàgina siga com siga, perquè la
condició que m’ha posat el senyor director gerent per a donar-
me unes setmanes de descans és que és que aquesta

setmana ho deixe tot enllestit. I en això estic. El fet d’haver
d’omplir aquesta pàgina fa que, entre les tasses de cafè que
em prenc al dia, la castedat que m’he imposat per tal de no
distreure’m i l’alimentació basada en menjars precuinats i
brioixeria industrial, estiga en una situació límit que encara no
sé com es pot acabar. A més a més, m’estic engreixant per
moments i no veig la manera d’aturar aquesta obesitat.

Però com soc molt responsable i molt professional dins de
la meua condició d’estudiant,  escriuré una mica sobre el futbol
local que és, al final de tot,  allò que em motiva i em distreu a
l’hora que la meua obligació.

Poca cosa més ha pogut esbrinar el meu fi olfacte de
rastrejador. Algunes informacions que he captat a les diferents
xarxes social i que molts dels lectors d’aquesta pàgines ja
coneixen.

Queden pràcticament confirmades les baixes de dos dels
jugadors amb més ofici de l’equip com són Òscar Garcia i Rafa
Ribera. Dues baixes importants, però que seran suplides amb
garanties per les noves incorporacions, més si tenim en
compte que només porten una temporada entre nosaltres.
Enguany s’està bastint un equip amb encara més gent del
poble o formada a les categories inferiors que donarà molt de
joc. Des del meu punt de vista, tindrem una conjunt de
jugadors que lluitarà per les primeres posicions de la
classificació. L’objectiu de la temporada no ha de ser el de
mantenir la categoria, no. Amb la plantilla que es perfila,
equilibrada i amb garanties, hem de tindre uns objectius més
ambiciosos i deixar la modèstia al marge. 

Dels experiments que s’estan tramant als pobles del costat,
no n’hem de fer ni cas. Fitxant a tort i a dret, oferint de tot. Ja
vorem com estan les coses en passar els Nadals, quan allò
que es va prometre es va desinflant i la mamella es va buidant.
Però millor no fer cas, que ací tots ens coneixem i les
possibilitats de ser enganyats van minvant amb els anys. 

Ja no tinc res més a dir. Vaig a continuar estudiant i per tal
d’acabar d’omplir la pàgina a vore si el maquetador té una
bona idea com la de la setmana passada, un autèntic poema
visual ple de simbolisme, realitat i, sobretot, de gran fotesa.      

MERESCUT DESCANS

text VICENT T.�PERIS

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

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

La Fundación Caixa Benicarló custòdia des de fa 12
anys, el Fons Fotogràfic José Palanques. Àngel Gallego,
que gestiona el fons, recorda que “ al gener del 2005 es
van iniciar els contactes amb la família” per tal d’adquirir
el fons i que no es perderen una part important dels
documents de la història més recent de Benicarló.
Palanques va ser corresponsal de diversos mitjans de
comunicació nacionals, provincials i fins i tot, va editar
revistes de caire local. Al llarg de dos campanyes, com
recorda Gallego “es va classificar, catalogar i col·locar
en àlbums, per a la seua consulta, tot el fons”. I és que
gràcies al conveni de  col·laboració amb la Biblioteca de
l'UJI,i en especial de la seua bibliotecària Lidón París, es
va poder portar a terme eixa tasca. La primera campanya
es va desenvolupar al 2007 i la segona, al 2010. Ara
“qualsevol que tinga interès en apropar-se a la nostra
Història més recent, pot vindre a consultar el fons”.
Només cal dirigir-se a la fundació i concertar una visita
per tal d’accedir al fons, perfectament accessible.
L’encarregat de custodiar-lo també s’encarrega de
preparar el material i guiar al consultor en cas que
necessite assessorament durant la seua consulta. 

EL FONS FOTOGRÀFIC

El gruix del fons, detalla Gallego, són les fotografies que
Palanques va realitzar al llarg de la seua extensa vida com a
corresponsal de premsa. Així, la Fundació té 21.984
fotografies, la major part van ser realitzades per Palanques.
Totes elles estan classificades en 127 àlbums, “la majoria de
les quals són d’esports i, dintre d’ells, de futbol”, la veritable
passió de Palanques. Les festes, falles i altres
esdeveniments de la vida social de Benicarló també omplin
fulles i fulles dels àlbums de Palanques. La indústria, el
comerç, la vida marinera o diferents activitats culturals
completen el repàs fotogràfic que Palanques va fer de la
nostra ciutat a les acaballes de la transició democràtica.
Moltes d’estes fotografies van ser digitalitzades durant les
campanyes de catalogació i és possible consultar-les al
repositori de L’UJI. En total, prop de 900 que es van poder
identificar i classificar correctament. 

I és que un dels problemes del fons és precisament que
la major part d'aquells que apareixen als àlbums no estan
identificats ni ordenats cronològicament, perquè l’autor no ho
va fer en el seu moment. Falta, per tant, una veritable tasca
de documentació i classificació que permeta a generacions
futures la investigació del fons, identificant els protagonistes
de les fotografies situant-los en el marc cronològic que els

PEPE PALANQUES, UN FONS DOCUMENTAL PER A LA HISTÒRIA

textREDACCIÓ

Lliurats els premis del III Circuit de Curses Populars de Benicarló

La passada setmana, en l'Antic Seller dels Miquel, es
va procedir al lliurament de trofeus als millors
esportistes que han participat en el III Circuit de Curses
Populars, que organitza la regidoria d'Esports, amb la
col·laboració del Club Atletisme Baix Maestrat, Triatló
Basiliscus i la Penya l'Arjup, amb la inestimable

col·laboració d'un magnífic grup de voluntaris, sense els
quals seria impossible realitzar aquestes carreres, així
com a les empreses col·laboradores.

Després d'unes paraules de benvinguda del regidor Carlos
Flos, felicitant a tots els premiats i participants en les carreres
organitzades, va començar el lliurament de trofeus, ajudant al
regidor Gerardo Serrat (Baix Maestrat) i Julio Sánchez
(Basiliscus).

text i foto VICENT�FERRER

Emma Conesa quarta al Campionat Autonòmic de les Escoles de Ciclisme

Dissabte passat es va celebrar a Bètera el Campionat
Autonòmic d'Escoles de ciclisme. Fins allí es va
desplaçar l'escola del Club Ciclista Deportes Balaguer de
Benicarló. Moltes curses a celebrar. Primer es van fer les
proves de gimcana, que disputaven els cinc millors de
cada província, després les proves en línia on les
fèmines rodaven per separat dels xics que, per cert, elles
van ser les que van aconseguir les millors posicions,
destacant Emma Conesa que va fer quarta.

Classificacions

Gimcana
Principiants, Joan Folch 11é
Infantils Izán Monroig, 9é

Carrera
Promeses, Joel Sancho 8é, Cesc Roig 13é, Sergio Forés,

27é i Crisanto Sanz 31é.

Principiants primer any, 
Gonzalo Martínez, 27é i Joan Folch 32é.
Principiants segon any, 
Adrián Sancho, 25é.
Aleví primer any, Pablo Moreno 36é.
Infantil primer any, Jordi Muñoz, 17é i Izán Monroig 2é.
Infantil segon any, Hugo Beser, 31é.

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

correspon. Cal destacar també que al fons hi ha fotografies
d’esdeveniments de Peñíscola, Cervera o Càlig, d’entre altres
poblacions properes. 

EL FONS HEMEROGRÀFIC

L'arxiu conté també originals de premsa de l'autor i
publicacions periòdiques, com Benicarló Actual. A la
campanya del 2010, “ es va classificar en carpetes i es va
digitalitzar la revista Benicarló Actual, que cobreix la
informació dels anys de la Transició, del 71 al 77”, que
Palanques custodiava. Curiosa és la consulta de la revista
setmanal Benicarló Crònica, de la que se conserva l’edició
impresa de tots els números i “les maquetes originals,
dissenyades a mà”, amb els articles escrits a màquina
acompanyats de les fotografies adients. Este fons va permetre
“incorporar 284 fotos més al fons”. En altres carpetes es
conserven els retalls de premsa dels articles publicats per
Palanques en diversos Mitjans de Comunicació. 

LA LLARGA VIDA PERIODISTICA DE PEPE

Va ser a  l’any 1947 quan Pepe Palanques es va incorporar
a la vida periodística activa. Pràcticament fins al setembre del
2008, quan va faltar, no va deixar de costat la seua passió.
Fonamentalment a traves de l’esport, va deixar constància de
la vida benicarlanda en uns anys durs per a la població, però
que ell sempre retratava amb la seua millor cara. No hi havia
esdeveniment en el que no estiguera Pepe. Podem recordar
allà pel 1978, quan la tragèdia del càmping dels Alfacs, a Sant
Carles de la Ràpita, com es va situar com a referència de la
notícia atés que va ser el primer en arribar al lloc dels fets.
Posteriorment es va integrar en la plantilla del Castellón
Diario, va col·laborar amb Las Províncias i va publicar
desenes d'articles en revistes com Hola, Lecturas, Garbo  o
Dígame. 

A més d'en la premsa esportiva, en el camp de la
radiodifusió va destacar per ser comentarista esportiu en
Ràdio Popular, Ràdio Gandia, Ràdio Borriana, Radio Castelló,
Radio Ulldecona, RNE, Ràdio Nova i Ràdio Benicarló 

ve de la pàgina anteriorGala de l'Esport de Benicarló

María Añó, Manolo Gimeno i el Club Handbol premiats
en la Gala de l'Esport de Benicarló amb l'homenatge a
"Pichi" Alonso

El passat dissabte, en l'auditori Municipal "Pedro
Mercader", es va celebrar la Gala de l'Esport benicarlando, un
dels dies grans de l'esport, on es van donar a conèixer els
premis a la millor esportista, la gimnasta María Añó Baca;
millor trajectòria esportiva, Manolo Gimeno Navarro, presentat
pel Club d'Escacs; i entitat esportiva més destacada, Club
Handbol Benicarló. Durant l'acte es va retre un homenatge a
Angel "Pichi"Alonso.

Organitzat per la Regidoria d'Esports, la Gala de l'Esport,
és un dels actes fixos i tradicionals en l'agenda esportiva local
que serveix per a donar suport i posar en valor el treball que
totes les entitats esportives locals desenvolupen al llarg de
l'any. Els guardons reconeixen els èxits esportius durant l'any
passat 2016 i s'atorguen en funció del reglament de valoració
de candidatures del Consell Municipal d'Esports. Enguany, a
més, hi havia diversos esments especials fora de concurs
que, des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de
Benicarló, s'ha volgut destacar: A Carla Masip, Marta Lluch,
Cristina Ferrando, David Tena i el Club Bàsquet Benicarló.

L'altre protagonista de la vesprada va ser el benicarlando
Angel "Pichi" Alonso, que va rebre el reconeixement de la
seua ciutat després que l'Ajuntament decidira per unanimitat
posar el seu nom de manera oficial al camp de futbol
municipal.

text i foto VICENT�FERRER
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LOCAL ESPORTS

Música en directe i les relacions entre els estudiants i
la universitat en la II Fira de la Joventut de Benicarló.

La II Fira de la Joventut reunirà a més d'una trentena de
col·lectius juvenils a la plaça de la Constitució el dissabte
8 de juliol. L'esdeveniment comptarà amb taules rodones
sobre els drets i deures dels estudiants, activitats
lúdiques i molta música en directe.

La regidora de Joventut i Participació Ciutadana, Susana
Pérez, ha avançat este matí les línies mestres de la
programació de la II Fira de la Joventut, que «té com a objectiu
la construcció d'una xarxa que afavorisca la col·laboració
entre les entitats juvenils i permeta l'intercanvi d'experiències,
idees, i iniciatives». Enguany, la Fira comptarà amb la
participació d'una àmplia mostra d'associacions juvenils
representatives de les inquietuds del col·lectiu a Benicarló.

El programa d'activitats engegarà a les 18.00 h amb
l'apertura de les parades informatives i diferents activitats ,
tallers, i propostes lúdiques. Més tard, a les 18.30 h, tindrà lloc
la primera de les taules redones, al voltant de la participació a
les universitats i els drets i deures dels estudiants. Serà l'inici
d'un seguit de propostes de debat, entre les quals destaca la
xarrada taller «La visualització creativa en l'educació», que
plantejarà una nova perspectiva sobre els vincles entre
professors i alumnes.

Les alternatives musicals de la Fira de la Joventut arribaran
a partir de les 19.30 h, amb concerts de F8 i Methana.
Després d'una pausa per a un sopar de pa i porta a les 22.00
h, la música tornarà a l'escenari amb Anacardos Lata i els
discjòqueis Joan Blancadell i DJ Nira. Al llarg de tota la tarda
hi haurà servei de barra.

La regidora de Joventut ha subratllat que «La Fira i la seua
intensa programació és possible gràcies a les nombroses
reunions mantingudes amb les entitats juvenils i la cerca d'un
consens entre les diferents inquietuds que les mouen». Pérez
ha conclòs que l'esdeveniment «és fruit dels espais
participatius on els propis joves han pogut opinar, participar,
conèixer-se i proposar activitats.»

text AB

II Fira de la Joventut Final de curs de l'escola del Benicarló Base Futbol

Diumenge passat, a l'annex cobert del Pavelló
Poliesportiu, l'escola del Benicarló Base Futbol va
celebrar el final de temporada, en la qual s'han sumat, un
any més, èxits esportius, com l'ascens del seu equip
sènior a la Primera Regional. 

A l'acte va assistir l'alcaldessa de la ciutat, Xaro Miralles,
acompanyada de l'edil d'Esports, Carlos Flos, que va tenir,
després d'un menjar de germanor, el lliurament de trofeus als
més destacats d'aquesta escola de futbol que en la temporada
finalitzada ha tingut a 20 equips federats, i alhora el gran
proveïdor de jugadors del Club Esportiu Benicarló.

text i foto BBF
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Els passats 21 i 22 de juny l'IES Joan Coromines va
acomiadar el curs amb sengles actes a l'Auditori
Municipal «Pedro Mercader». El primer dia va ser el torn
de lliurament d'orles i comiat de l'alumnat finalista i va
tindre un to especialment emotiu, mentre que el segon -
com sempre- va ser per gaudir i passar-ho bé, sense cap
més intenció.

L'acte de lliurament d'orles, amenitzat pel nostre alumne
Gerard Av̀ila al piano, es va fer curt. Es nota que hi ha treball
darrere i que els protagonistes s'ho prenen seriosament. En
primer lloc va haver un record per a Isac Cherta, que ens va
deixar encara no fa un any i va ser alumne de l'institut durant
cinc cursos. Encara després es van lliurar els premis del segon
Concurs de Fotografia «Ferran Royo», el professor que una
petjada tan fonda va deixar entre tota la nostra comunitat
educativa. I també van rebre el seu reconeixement els
guanyadors del Concurs Robotet celebrat a la Universitat
Politècnica de València.

Després ja tot comiats, emocions, abraçades i alguna que
altra llàgrima entre l'alumnat de quart d'ESO i segon de
Batxillerat. També es va aprofitar perquè els tutors donaren un
diploma a aquells alumnes amb un expedient acadèmic
excel·lent. Les paraules primer del director i després de la
presidenta de l'AMPA van posar punt final a una vesprada
«Coromines». Des d'ací volem felicitar precisament la
presidenta de l'Associació de Pares i Mares, senyora Dolo
Cuartero, perquè després de sis curs d'implicació amb la casa
ha d'abandonar el seu càrrec; no només felicitats pel treball
ben fet sinó, sobretot, gràcies!

El dia 22 ja va ser tot ben diferent. Primer va començar la
Big Band Coromines que, dirigida pel mestre Salvador Garcia,
va interpretar alguns temes coneguts d'Abba i Alaska. Vídeos
d'alumnes i professorat, coreografies, els premis als alumnes
amb millor expedient de primer de batxillerat i, com a colofó, la
part més esperada amb un bon grapat de professors i
professores ballant els més coneguts temes de Rafaella Carrá.
L'auditori s'enfonsava. Molta festa i moltes ganes de passar-ho
bé. Amb una part del públic sobre l'escenari i al ritme de Pepet
i Marieta ens vam acomiadar tots i ens vam desitjar un bon
estiu. Un acte «Coromines» en la seua màxima expressió.

ADÉU AL CURS DEL COROMINES

text IES�JC

Les Festes Patronals de Benicarló estrenen logotip

La nova imatge de les Festes Patronals s'emmarca en
el gir popular i participatiu que han adoptat les festes des
de l'any passat. El logo i els seus colors, evoquen un
Benicarló obert, amb unes festes lligades a l'estiu i els
valors de la Mediterranitat.

El nou logotip que representa les Festes Patronals de
Benicarló vol ser una extensió gràfica del nou esperit del que
s'han impregnat les festes des de la passada edició. Amb
canvis substancials pel que fa a la concepció del model de
festes, «calia també reforçar este gir amb una nova imatge»,
ha explicat el regidor de festes, Ilde Añó. 

Añó ha assenyalat que les Festes «abundaran en el gir que
se'ls va imprimir l'any passat, amb més actes
populars i de carrer». El responsable de l'àrea de
Festes ha avançat que la Proclamació de la Reina
tornarà a celebrar-se a la Plaça de Sant Bertomeu
«en un acte molt participatiu tot i que amb millores i
sorpreses fruit de l' experiència de l'any passat» Pel
que fa a la nova imatge de Marca, és obra del
dissenyador Benicarlando José Manuel Ávila
Beltran, qui ha explicat que la icona «rememora la
«B» del nom del nostre poble i inclou tonalitats
fúcsia que evoquen estiu, oci, diversió i obertura de
mires». Esta idea l'ha refermat tambè la periodista i
responsable de comunicació de la comissió de
festes, Natalia Sanz, qui ha recordat que «amb les
Festes d'agost, Benicarló ha consolidat un recurs
festiu que provoca un important retorn turístic al
que cal associar una imatge de marca». Sanz ha
subratllat el fort impacte que els primers avenços
de les Festes estan registrant a les xarxes socials,

«fet que demostra l'interès que desperten entre
Benicarlandos, turistes, i visitants». Ara , l'objectiu, es
aconseguir que esta expectació vaja de la mà de la nova
imatge que identifica a les Festes que la ciutat dedica als seus
patrons Bertomeu, Abdó, i Senén.

text i foto AB

Representants de tots els grups polítics de
l'Ajuntament de Benicarló han defensat el dret a la
diversitat sexual amb la lectura d'un manifest. Els regidors
han expressat el refús de Benicarló a qualsevol tipus de
discriminació per raó d'orientació sexual.

28 de juny, dia de l'Orgull LGTB. Les sigles engloben
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Darrerament altres
col·lectius, com els intersexuals o els «queer», que no
s'identifiquen amb els estereotips de cap d'estes alternatives
de gènere, també reivindiquen la seua posició en el complex
mapa de la identitat personal. El balcó principal de
l'Ajuntament llueix una bandera amb els colors de l'arc de Sant
Martí, que simbolitza tota la riquesa de la diversitat sexual
humana. Amb este gest, Benicarló es referma en la seua
posició contra qualsevol tipus de discriminació per raons de
d'opció o identitat sexual.

Portaveus de tots els grups polítics representats al
consistori  PSPV-PSOE, Compromís-ERPV, PP i Ciudadanos)
han llegit un manifest «per una societat que reconega de
manera explicita el dret de totes les persones a estimar com
es vulga i que lluite activament per eradicar qualsevol mostra
de LGTBIfòbia de la societat».

Els regidors han dit també que «en estos moments de
canvis, cal lluitar per transformar la societat i construir una
societat on el reconeixement i el respecte per la diversitat
sexual i de gènere formen part dels seus valors», perquè «els
municipis són els espais més propers a la ciutadania i han de
jugar un paper fonamental en la normalització del col·lectiu
LGTBIQ, per convertir-nos en referent d'integració i lluita
contra la discriminació».

La lectura del text per part dels representants públics ha
comptat amb una nodrida presència de públic. L'acte
coincideix amb les jornades per la diversitat sexual que al llarg
d'esta setmana tenen lloc a Benicarló i que compten amb la
participació de destacats activistes del col·lectiu LGTBIQ.

Benicarló reivindica el dret a la diversitat sexual

text AB
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A pesar que l'alcaldessa, Xaro Miralles, ha dit en unes
recents declaracions que “Benicarló es va a convertir en
una ciutat verda i sostenible”, les altes temperatures faran
aflorar, encara més, la ciutat grisa i insostenible que
patim. És vox pópuli l'estat deplorable en el qual es troben
els espais estratègics de la ciutat. La plaça del mercat,
sense anar més lluny, pulmó comercial de la ciutat, està
cada dia més deteriorada, les quasi ja inexistents línies
d'aparcament i passos de vianants generen un galimaties
i un caos circulatori que fa impossible saber com aparcar,
bé, quasi impossible: amb la multa corresponent en el
parabrisa endevinarem que ho hem fet malament. I el
més greu és que en ser el pulmó comercial, també és el
nostre aparador per al turisme. No podem donar pitjor
imatge que la plaça del mercat de la ciutat bruta i amb
una olor insuportable que desprèn el contenidor dels
residus que genera el mercat cada dia i que, mai,
absolutament mai, es neteja. Cal sumar a açò els
centenars d'excrements dels coloms que habiten en els
arcs de la plaça i ja ho tenen: Benicarló, verd i sostenible.
Un bonic slogan, però només açò. 

Tanquen les finestres, ha arribat l'estiu.

Tanquen les finestres, ha arribat l'estiu

text  NIEVES�EUGENIO

REGIDORA�PP�BENICARLÓ

Benicarló ja disposa d'una zona de serveis per a autocaravanes

La nova àrea de serveis per a autocaravanes que
s'habilitat a Benicarló compta amb 7 aparcaments i servei
de subministrament i evacuació d'aigües. La zona es
troba a l'avinguda del Papa Luna (partida de les Solades)
i permet l'estacionament dels vehicles durant un màxim
de 48 h.

L'Ajuntament de Benicarló ha condicionat una zona de
serveis per a autocaravanes a l'avinguda del Papa Luna, a la
partida de les Solaes. L'alcaldessa, Xaro Miralles, ha explicat
que la iniciativa «vol donar resposta a una demanda creixent»,
atès què «l'autocaravanisme compta cada dia amb més
adeptes» i es tracta d'una modalitat de viatge que «requereix
d'unes dotacions i uns serveis que els municipis turístics hem
d'oferir».

Viatjar en autocaravana aporta una gran llibertat de
moviments i una important dosi d'autonomia. Però desplaçar-
se amb la casa a remolc planteja també alguns problemes,
com l'aparcament, el subministrament d'aigua o la necessitat
de desaiguar-la. A estos inconvenients ha posat solució
l'Ajuntament amb el condicionament d'esta zona, que permet
l'estada de set vehicles per un màxim de 48 h amb la intenció
que el servei siga rotacional. L'ordenança definitiva d'ús de la
nova àrea d'autocaravanes s'aprovarà en el Ple de
l'Ajuntament que tindrà lloc el pròxim dijous, tot i que el servei
pot utilitzar-se des d'avui mateix. Fins ara, les autocaravanes
no podien estacionar a Benicarló més de 24 h.

Les obres d'adequació de l'àrea de serveis per a
autocaravanistes han tingut un pressupost de 54.000 euros,
finançats a parts iguals per l'Ajuntament i la Diputació de
Castelló dins del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i
Serveis. L'alcaldessa ha insistit en el fet que l'àrea
d'autocaravanes «no és una zona de càmping, ja que no es
permet la instal·lació de tendes o tendals», sinó «un servei
bàsic com altres que ja han posat en marxa en molts municipis
turístics » i que «repercutirà positivament en el sector hostaler
i comercial de Benicarló».

text AB

Javier González Martínez, en
representació Pinturas
Benicarló, va lliurar a l'IES
Joan Coromines, material
informàtic que havia deixat
d'utilitzar l'empresa i que a
l'alumnat d'Informàtica del
centre els anirà de meravella
com a material pedagògic i de
pràctiques de taller.

L'equipament esmentat consta
de: 8 ordinadors, 1 servidor, 2
monitors i un portàtil. Gràcies.
Esteu segurs que en farem un
bon ús!!

“PINTURAS BENICARLÓ” DÓNA EQUIPS INFORMAT̀ICS A L'IES JOAN COROMINES

text i foto IES JC
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La veritat és que llegir llegir, allò que es diu llegir, quasi
no he llegit res. Fins i tot he arribat a l’extrem
d’emprenyar-me i tot. Com ho sent, senyora Garcia. Per tal
d’evitar que aquesta pàgina fóra una declaració
bel·ligerant i una incitació a  la violència verbal plena de
brofegades i males paraules, m’he deixat uns quants dies
per tal de reflexionar i tornar a la calma.. Ara mateix soc la
persona més tranquil·la i sensata de casa meua, un oasi
de pau i serenitat que no te res a veure amb el que em vaig
transformar dissabte passat en fullejar aquesta revista.

No sé si algú s’estarà preguntant que què va passar. Amb
tota seguretat no. Però a mi tant me fa. He d’omplir la pàgina
i qualsevol excusa és bona per a fer-ho. Ara, que allò que no
penso fer és culpar a la calor de tots els meus mals. La gent
ens hem de queixar de tot. Si fa fred a l’hivern per que fa fred,
si fa calor a l’estiu, per que fa calor, i aquests dies només sento
gent que es queixa de la calor que fa. Ja me n’estic anant per
les branques. Al gra. Sí, senyora Garcia, em vaig emprenyar
molt per la pràctica absència de col·laboradors amb que la
setmana passada ens va obsequiar La Veu de Benicarló als
seus fidels lectors. L’únic consol és que el col·laborador de
torn ens va obsequiar amb unes columnes de gran nivell, com
sempre sòl ser habitual en ell. Ja sé que soc molt pesat, i que
les coses les repeteixo molt. Potser serà una cosa que amb
l’edat vaja empitjorant, no ho sé. El que si que és ben cert és
que un “setmanari d’informació general i cultural” només tinga
una col·laboració de nivell.

No vull fer una llista dels que farien augmentar el nivell
cultural de la revista perquè seria interminable i, el que és
pitjor, cap d’ells es negaria a escriure alguna cosa per a
vostès. Però em sembla que el setè dels pecats capitals s’ha
instal·lat als possibles col·laboradors a l’hora de posar-se
davant del paper per a escriure alguna cosa que veja la llum
dins d’aquestes pàgines. He dit massa vegades que allò que
diferencia a La Veu dels altres és la qualitat dels seus articles
i el nivell dels seus col·laboradors, i no podem fallar en això
perquè és el punt de qualitat que els fa únics. Però tampoc no
tinc ganes de repetir les coses òbvies tantes vegades. El que
passa és que en setmanes com aquesta el cos em demana dir
aquestes coses i no vull evitar-ho. Com deia aquell del gag,
perdoneu, però algú ho havia de dir... i ho farà tantes vegades
con li vinga de gust.

Una vegada més, el tema de la setmana és d’una precisió
mil·limètrica. Tan ben explicat com incomprensible per al meu
enteniment. I mire que me l’he llegit tot, malgrat els meus
absoluts desconeixements sobre la majoria de coses de les
que s’expliquen al seu text. Només puc dir al respecte que
subscric allò que diu l’editorial  i que penso que és un
excel·lent resum d’aquesta important notícia per al nostre
poble. Cal anar amb molt de tacte i fer les coses bé.

Rototom. Música reggae. Filosofia de vida. Penso en la

magnífica música de Bob Marley i les seues lletres. Pau, amor,
vida tranquil·la. Tres petits pardals, Buffalo soldier, Could you
be loved, Is this Love... segurament el món seria una mica
millor amb aquesta manera de prendre’ns la vida.

Torna la nit en vetla. Un dels esdeveniments de l’estiu que
han calat amb força entre nosaltres. Una nit per a gaudir del
poble, sortir de casa i deixar-se portar pels actes programats i
la bonança de les nits estiuenques. 

Contundent el cap de l’oposició, senyor Mañà. L’ajuntament
deu diners a tort i a dret. Una quantitat gairebé indecent. Ara a
vore qui té raó.

Ja tenim reina de les festes. El meu desig és que tan ella
con les xiqüeles que formen la seua cort d’honor visquen
aquest “regnat” amb tota la il·lusió perquè ben segur que serà
inoblidable.

Després d’omplir la pàgina de tòpics, ja acabo. Però abans
em vull felicitar per l’agradable estona que he passat llegint
San Abdón.      

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

text EL LECTOREls pessimistes del nostre país sempre critiquen
que no exportem coneixement. Fúnebres ignorants.
Els tristos pensadors que tot ho censuren, apunten
impunement que som un país de segona sense més
aspiració que posar copes als veïns de cabells
rossos. Infaustos teòrics. Aquells que no estan mai
contents, els que protesten fins els punts i les comes
del discurs econòmic patri, asseguren que el sol i la
platja evapora les neurones dels nostres cervells més
privilegiats. Pobres diables. 

El temps, jutge immisericorde, dóna raons i lleva,
exalta els guanyadors i enfonsa els perdedors. Com es
deuen sentir aquests dies aquells que es burlaven dels
anuncis de Marina d’Or, ciudad de vacaciones? O els
malintencionats que relacionaven Terra Mítica amb el
malbaratament? Que traguen bilis per l’embut, perquè els
savis estrangers vénen a interessar-se pel nostre
perspicaç model econòmic. Els nord-coreans han arribat
des de les llunyanes terres orientals per a fer-se un
Benidorm igualet que el nostre (amb la part alíquota de
corrupció inclosa, suposem) i l’alcalde de Benidorm els

ha rebut per a oferir-los una lliçó magistral d’urbanisme
inhumà. Els mateixos negatius enraonadors, remugaran
ara que Corea del Nord no és un país seriós, que és una
infame dictadura que separa per castes la seua població
i que és l’ovella negra per excel·lència de tots els
organismes internacionals. No són més que uns
miserables bocamolles. Però és que, per ventura, creuen
ells que la llibertat de la Coca-Cola és igual per a tothom?

EXPORTEM CONEIXEMENT

text  J. GUILLEM
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Kilòmetres plens d’esportistes
Comencem la setmana per

l'esport. No, no us estoreu, tot serà
anaeròbic i treball neuronal: les
nostres neurones... Pobres d'elles,
que trauen fum cada dilluns. Com
arriben a patinar, per poder tindre
acabada la secció el dimecres a la
tarda i que  la pugueu llegir (!)
divendres. Doncs això, que de
kilòmetres físics, tal volta, no en fem
molts, però de mentals, com
comentàvem... a cabassos.  I tot açò
per que era? Ah, sí, perquè un parell
de tafaners vam anar a vore la gala
de l'esport (ens hi van convidar!), i
allí, de kilòmetres físics, en vam
vore fer milers. Però milers de
veritat! Mireu si en vam vore que
quan va acabar tot el maremàgnum
de premis anàvem arrossegant la
llengua pel terra de cansats que
estàvem. Que si premi a la millor
entitat esportiva, que si premi a la
millor trajectòria esportiva, que si
premi al millor esportista... quin
cansament de vore pujar i baixar
gent d'aquell escenari de l'auditori.
Us ben podem assegurar que o
amplien l'escenari o ben prompte allí
no caben tots els que van
nomenant. I l'alcaldessa igual,
amunt i avall, cada vegada que
canviaven el premi i havia de donar-
lo al guanyador. La veritat, feia
patxoca adonar-se de quanta gent hi
ha que sua la cansalada física! Molt
d'esportista utilitzant les
instal·lacions que té el poble. I això
està molt bé.

Discursos i saunes
Mireu, fins i tot, la gala és va

convertir en una mena de
desgreuge a l’esportista
benicarlando més destacat de tots
els temps, quan va pujar a l'escenari
"Pitxi" a rebre homenatge pel fet que
s'oficialitzava que el camp de futbol
del Benicarló portarà el seu nom. Ja
era hora! L'alcaldessa va fer de
magnífica amfitriona amb un discurs

emotiu sobre el tòpic: Mai no és tard,
si a la fi arriba. Se la va vore
emocionada, amb algun entrebanc
lingüístic que no va deslluir l'acte.
Bonic de debò! Ara, en el discurs de
tancament de l'acte vam notar una
mica de propaganda amb això de la
gran inversió que fa l'ajuntament en
el camp de futbol, en les pistes, en
el pavelló... que poden utilitzar totes
aquestes entitats esportives
gratuïtament. No sabem si també
fruit de l'emoció (o no?) vam notar a
faltar en aquesta magnífica inversió

propagandística que se li va oblidar
anomenar la piscina municipal, que,
si no tenim mal entés, valga la
redundància, també és municipal i,
als usuaris ens remetem, està feta
un fàstic. I on, per cert, també tenim
entés, hi ha una entitat que al
contrari del que insinuava amb la
seua magnífica propaganda que les
instal·lacions municipals són
gratuïtes, sí que paga pel seu ús,
que sembla és una bona picossada.
Per cert, tenim entés també que,
segons diu en cartellet que es pot
veure a l'entrada, «per problemes
tècnics», no funciona cap de les dos
saunes que hi ha (és només un incís
per l'oblit). En fi, que no la volíem fer
quedar malament, però, a nosaltres
ens agrada posar cada cobert en el
seu lloc de la taula.

Aquelarre faller!
Recordeu fa un parell de

text LA COLLA DE TAFANERS

setmanes que a la portada del setmanari
van traure una mena de comparativa
entre falles i fogueres? Doncs de
visionaris ja ens tracten pel fet que la
setmana passada, després de sortir
nosaltres amb l’exclusiva, s'encenen les
xarxes socials quan Joan Ribó, alcalde de
València, amolla al diario.es el titular que
ara reproduïm: "El estilo de las Hogueras
es más artístico, el de las Fallas es un
poco más grotesco". Els tafaners de
seguida van fer el signe de la creu per
espantar els mals esperits atés que a tots
ens va semblar una mena de bruixeria
premonitòria del que s'aveïnava. Ja
només ens faltava una bruixa a casa! Fins
i tot va haver algun que ja la va pintar
remenant el perol i amb el nas punxegut
fent alguna poció secreta. Després ens
hem assabentat que fins i tot fa de
visionària i la gent va a preguntar-li de tot.
Com està el pati, el PP, a través de la
seua comissió de greuges identitaris i
embolica-que-fa-fort, ha demanat cremar
Ribó a la foguera. 

Herba de conills
Deixem de perol i passem al paelló. No és conya. Ara

ho voreu. No heu notat que últimament, després d'una
bona paella, us entrava una son de les que no es podia ni
aguantar? Al final hem descobert la raó d'aquesta
somnolència galopant que a tots els menjadors de paella
ens deixava aplatanats després de cada àpat. Com la
majoria de vosaltres deveu saber, una bona paella
valenciana ha de tindre, entre tots els ingredients bàsics,
un de molt important: el conill. Una bona cuixeta de conill,
ben fregideta, se’t desfà a la boca. I clar, et fartes de
tallades de conill i després passa el que passa.
"Descubren en una granja de conejos de Càlig, 1250
plantas de marihuana", resava la notícia del diari. Ara
s'entén tot! Els pobres animalons venien fumats i
nosaltres ens els cruspíem! Resultat, tots col·locats!
Doncs sí, podíem fartar-nos de paella i després fer pagar
a la digestió i als gintònics l'ensopiment que ens deixava
tirats al sofà fins ben entrada la matinada. Al final ha sortit
la raó: conills fumats a les bones herbes!

Tomaqueres al terrat no són cap cultiu vedat.
Per cert, amb tanta herba, de vegades, als de la

Benemèrita, també se'ls deu omplir una mica el cap de
fum. I és que si dalt van filar ben prim deslliurant els
conills de continuar col·locats, en aquesta altra ocasió la
patinada veient el que no era va ser de les que fan època.
Compte amb el que tingueu al terrat que l'ull que tot ho
veu, el gran hermano policial, no en deixa passar ni una.

Tot i que tan bon ull no deu ser vist el ridícul que devien
fer els del tricorni, ara ja amb les puntes esmussades,
quan van anar a la casa d'aquest bon amic a
inspeccionar... la plantació de tomateres de sa mare! A
casa corrents, no siga cas que després tingueu la visita
dels del tricorni. Ja els veiem, allí que devien anar en
tropell a requisar les plantes de maria que els hi havia dit
"l'ull" que havia en el dit terrat i es van trobar amb
l'ensalada preparada. Ni uns pocs productes naturals a
casa podem plantar que no alcen sospita! En fi, a vore si
se n'assabenten una mica que això del conreu urbà cada
vegada és més habitual, i si no, que li posen unes bones
ulleres de cul de got al gran hermano que ens vigila, algun
dia igual surten a tomatades!   

ve de la pàgina anterior
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Kilòmetres plens d’esportistes
Comencem la setmana per

l'esport. No, no us estoreu, tot serà
anaeròbic i treball neuronal: les
nostres neurones... Pobres d'elles,
que trauen fum cada dilluns. Com
arriben a patinar, per poder tindre
acabada la secció el dimecres a la
tarda i que  la pugueu llegir (!)
divendres. Doncs això, que de
kilòmetres físics, tal volta, no en fem
molts, però de mentals, com
comentàvem... a cabassos.  I tot açò
per que era? Ah, sí, perquè un parell
de tafaners vam anar a vore la gala
de l'esport (ens hi van convidar!), i
allí, de kilòmetres físics, en vam
vore fer milers. Però milers de
veritat! Mireu si en vam vore que
quan va acabar tot el maremàgnum
de premis anàvem arrossegant la
llengua pel terra de cansats que
estàvem. Que si premi a la millor
entitat esportiva, que si premi a la
millor trajectòria esportiva, que si
premi al millor esportista... quin
cansament de vore pujar i baixar
gent d'aquell escenari de l'auditori.
Us ben podem assegurar que o
amplien l'escenari o ben prompte allí
no caben tots els que van
nomenant. I l'alcaldessa igual,
amunt i avall, cada vegada que
canviaven el premi i havia de donar-
lo al guanyador. La veritat, feia
patxoca adonar-se de quanta gent hi
ha que sua la cansalada física! Molt
d'esportista utilitzant les
instal·lacions que té el poble. I això
està molt bé.

Discursos i saunes
Mireu, fins i tot, la gala és va

convertir en una mena de
desgreuge a l’esportista
benicarlando més destacat de tots
els temps, quan va pujar a l'escenari
"Pitxi" a rebre homenatge pel fet que
s'oficialitzava que el camp de futbol
del Benicarló portarà el seu nom. Ja
era hora! L'alcaldessa va fer de
magnífica amfitriona amb un discurs

emotiu sobre el tòpic: Mai no és tard,
si a la fi arriba. Se la va vore
emocionada, amb algun entrebanc
lingüístic que no va deslluir l'acte.
Bonic de debò! Ara, en el discurs de
tancament de l'acte vam notar una
mica de propaganda amb això de la
gran inversió que fa l'ajuntament en
el camp de futbol, en les pistes, en
el pavelló... que poden utilitzar totes
aquestes entitats esportives
gratuïtament. No sabem si també
fruit de l'emoció (o no?) vam notar a
faltar en aquesta magnífica inversió

propagandística que se li va oblidar
anomenar la piscina municipal, que,
si no tenim mal entés, valga la
redundància, també és municipal i,
als usuaris ens remetem, està feta
un fàstic. I on, per cert, també tenim
entés, hi ha una entitat que al
contrari del que insinuava amb la
seua magnífica propaganda que les
instal·lacions municipals són
gratuïtes, sí que paga pel seu ús,
que sembla és una bona picossada.
Per cert, tenim entés també que,
segons diu en cartellet que es pot
veure a l'entrada, «per problemes
tècnics», no funciona cap de les dos
saunes que hi ha (és només un incís
per l'oblit). En fi, que no la volíem fer
quedar malament, però, a nosaltres
ens agrada posar cada cobert en el
seu lloc de la taula.

Aquelarre faller!
Recordeu fa un parell de

text LA COLLA DE TAFANERS

setmanes que a la portada del setmanari
van traure una mena de comparativa
entre falles i fogueres? Doncs de
visionaris ja ens tracten pel fet que la
setmana passada, després de sortir
nosaltres amb l’exclusiva, s'encenen les
xarxes socials quan Joan Ribó, alcalde de
València, amolla al diario.es el titular que
ara reproduïm: "El estilo de las Hogueras
es más artístico, el de las Fallas es un
poco más grotesco". Els tafaners de
seguida van fer el signe de la creu per
espantar els mals esperits atés que a tots
ens va semblar una mena de bruixeria
premonitòria del que s'aveïnava. Ja
només ens faltava una bruixa a casa! Fins
i tot va haver algun que ja la va pintar
remenant el perol i amb el nas punxegut
fent alguna poció secreta. Després ens
hem assabentat que fins i tot fa de
visionària i la gent va a preguntar-li de tot.
Com està el pati, el PP, a través de la
seua comissió de greuges identitaris i
embolica-que-fa-fort, ha demanat cremar
Ribó a la foguera. 

Herba de conills
Deixem de perol i passem al paelló. No és conya. Ara

ho voreu. No heu notat que últimament, després d'una
bona paella, us entrava una son de les que no es podia ni
aguantar? Al final hem descobert la raó d'aquesta
somnolència galopant que a tots els menjadors de paella
ens deixava aplatanats després de cada àpat. Com la
majoria de vosaltres deveu saber, una bona paella
valenciana ha de tindre, entre tots els ingredients bàsics,
un de molt important: el conill. Una bona cuixeta de conill,
ben fregideta, se’t desfà a la boca. I clar, et fartes de
tallades de conill i després passa el que passa.
"Descubren en una granja de conejos de Càlig, 1250
plantas de marihuana", resava la notícia del diari. Ara
s'entén tot! Els pobres animalons venien fumats i
nosaltres ens els cruspíem! Resultat, tots col·locats!
Doncs sí, podíem fartar-nos de paella i després fer pagar
a la digestió i als gintònics l'ensopiment que ens deixava
tirats al sofà fins ben entrada la matinada. Al final ha sortit
la raó: conills fumats a les bones herbes!

Tomaqueres al terrat no són cap cultiu vedat.
Per cert, amb tanta herba, de vegades, als de la

Benemèrita, també se'ls deu omplir una mica el cap de
fum. I és que si dalt van filar ben prim deslliurant els
conills de continuar col·locats, en aquesta altra ocasió la
patinada veient el que no era va ser de les que fan època.
Compte amb el que tingueu al terrat que l'ull que tot ho
veu, el gran hermano policial, no en deixa passar ni una.

Tot i que tan bon ull no deu ser vist el ridícul que devien
fer els del tricorni, ara ja amb les puntes esmussades,
quan van anar a la casa d'aquest bon amic a
inspeccionar... la plantació de tomateres de sa mare! A
casa corrents, no siga cas que després tingueu la visita
dels del tricorni. Ja els veiem, allí que devien anar en
tropell a requisar les plantes de maria que els hi havia dit
"l'ull" que havia en el dit terrat i es van trobar amb
l'ensalada preparada. Ni uns pocs productes naturals a
casa podem plantar que no alcen sospita! En fi, a vore si
se n'assabenten una mica que això del conreu urbà cada
vegada és més habitual, i si no, que li posen unes bones
ulleres de cul de got al gran hermano que ens vigila, algun
dia igual surten a tomatades!   

ve de la pàgina anterior
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La veritat és que llegir llegir, allò que es diu llegir, quasi
no he llegit res. Fins i tot he arribat a l’extrem
d’emprenyar-me i tot. Com ho sent, senyora Garcia. Per tal
d’evitar que aquesta pàgina fóra una declaració
bel·ligerant i una incitació a  la violència verbal plena de
brofegades i males paraules, m’he deixat uns quants dies
per tal de reflexionar i tornar a la calma.. Ara mateix soc la
persona més tranquil·la i sensata de casa meua, un oasi
de pau i serenitat que no te res a veure amb el que em vaig
transformar dissabte passat en fullejar aquesta revista.

No sé si algú s’estarà preguntant que què va passar. Amb
tota seguretat no. Però a mi tant me fa. He d’omplir la pàgina
i qualsevol excusa és bona per a fer-ho. Ara, que allò que no
penso fer és culpar a la calor de tots els meus mals. La gent
ens hem de queixar de tot. Si fa fred a l’hivern per que fa fred,
si fa calor a l’estiu, per que fa calor, i aquests dies només sento
gent que es queixa de la calor que fa. Ja me n’estic anant per
les branques. Al gra. Sí, senyora Garcia, em vaig emprenyar
molt per la pràctica absència de col·laboradors amb que la
setmana passada ens va obsequiar La Veu de Benicarló als
seus fidels lectors. L’únic consol és que el col·laborador de
torn ens va obsequiar amb unes columnes de gran nivell, com
sempre sòl ser habitual en ell. Ja sé que soc molt pesat, i que
les coses les repeteixo molt. Potser serà una cosa que amb
l’edat vaja empitjorant, no ho sé. El que si que és ben cert és
que un “setmanari d’informació general i cultural” només tinga
una col·laboració de nivell.

No vull fer una llista dels que farien augmentar el nivell
cultural de la revista perquè seria interminable i, el que és
pitjor, cap d’ells es negaria a escriure alguna cosa per a
vostès. Però em sembla que el setè dels pecats capitals s’ha
instal·lat als possibles col·laboradors a l’hora de posar-se
davant del paper per a escriure alguna cosa que veja la llum
dins d’aquestes pàgines. He dit massa vegades que allò que
diferencia a La Veu dels altres és la qualitat dels seus articles
i el nivell dels seus col·laboradors, i no podem fallar en això
perquè és el punt de qualitat que els fa únics. Però tampoc no
tinc ganes de repetir les coses òbvies tantes vegades. El que
passa és que en setmanes com aquesta el cos em demana dir
aquestes coses i no vull evitar-ho. Com deia aquell del gag,
perdoneu, però algú ho havia de dir... i ho farà tantes vegades
con li vinga de gust.

Una vegada més, el tema de la setmana és d’una precisió
mil·limètrica. Tan ben explicat com incomprensible per al meu
enteniment. I mire que me l’he llegit tot, malgrat els meus
absoluts desconeixements sobre la majoria de coses de les
que s’expliquen al seu text. Només puc dir al respecte que
subscric allò que diu l’editorial  i que penso que és un
excel·lent resum d’aquesta important notícia per al nostre
poble. Cal anar amb molt de tacte i fer les coses bé.

Rototom. Música reggae. Filosofia de vida. Penso en la

magnífica música de Bob Marley i les seues lletres. Pau, amor,
vida tranquil·la. Tres petits pardals, Buffalo soldier, Could you
be loved, Is this Love... segurament el món seria una mica
millor amb aquesta manera de prendre’ns la vida.

Torna la nit en vetla. Un dels esdeveniments de l’estiu que
han calat amb força entre nosaltres. Una nit per a gaudir del
poble, sortir de casa i deixar-se portar pels actes programats i
la bonança de les nits estiuenques. 

Contundent el cap de l’oposició, senyor Mañà. L’ajuntament
deu diners a tort i a dret. Una quantitat gairebé indecent. Ara a
vore qui té raó.

Ja tenim reina de les festes. El meu desig és que tan ella
con les xiqüeles que formen la seua cort d’honor visquen
aquest “regnat” amb tota la il·lusió perquè ben segur que serà
inoblidable.

Després d’omplir la pàgina de tòpics, ja acabo. Però abans
em vull felicitar per l’agradable estona que he passat llegint
San Abdón.      

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

text EL LECTOREls pessimistes del nostre país sempre critiquen
que no exportem coneixement. Fúnebres ignorants.
Els tristos pensadors que tot ho censuren, apunten
impunement que som un país de segona sense més
aspiració que posar copes als veïns de cabells
rossos. Infaustos teòrics. Aquells que no estan mai
contents, els que protesten fins els punts i les comes
del discurs econòmic patri, asseguren que el sol i la
platja evapora les neurones dels nostres cervells més
privilegiats. Pobres diables. 

El temps, jutge immisericorde, dóna raons i lleva,
exalta els guanyadors i enfonsa els perdedors. Com es
deuen sentir aquests dies aquells que es burlaven dels
anuncis de Marina d’Or, ciudad de vacaciones? O els
malintencionats que relacionaven Terra Mítica amb el
malbaratament? Que traguen bilis per l’embut, perquè els
savis estrangers vénen a interessar-se pel nostre
perspicaç model econòmic. Els nord-coreans han arribat
des de les llunyanes terres orientals per a fer-se un
Benidorm igualet que el nostre (amb la part alíquota de
corrupció inclosa, suposem) i l’alcalde de Benidorm els

ha rebut per a oferir-los una lliçó magistral d’urbanisme
inhumà. Els mateixos negatius enraonadors, remugaran
ara que Corea del Nord no és un país seriós, que és una
infame dictadura que separa per castes la seua població
i que és l’ovella negra per excel·lència de tots els
organismes internacionals. No són més que uns
miserables bocamolles. Però és que, per ventura, creuen
ells que la llibertat de la Coca-Cola és igual per a tothom?

EXPORTEM CONEIXEMENT

text  J. GUILLEM



OPINIÓ

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 13pàgina 8    la veu de Benicarló 

LOCAL

A pesar que l'alcaldessa, Xaro Miralles, ha dit en unes
recents declaracions que “Benicarló es va a convertir en
una ciutat verda i sostenible”, les altes temperatures faran
aflorar, encara més, la ciutat grisa i insostenible que
patim. És vox pópuli l'estat deplorable en el qual es troben
els espais estratègics de la ciutat. La plaça del mercat,
sense anar més lluny, pulmó comercial de la ciutat, està
cada dia més deteriorada, les quasi ja inexistents línies
d'aparcament i passos de vianants generen un galimaties
i un caos circulatori que fa impossible saber com aparcar,
bé, quasi impossible: amb la multa corresponent en el
parabrisa endevinarem que ho hem fet malament. I el
més greu és que en ser el pulmó comercial, també és el
nostre aparador per al turisme. No podem donar pitjor
imatge que la plaça del mercat de la ciutat bruta i amb
una olor insuportable que desprèn el contenidor dels
residus que genera el mercat cada dia i que, mai,
absolutament mai, es neteja. Cal sumar a açò els
centenars d'excrements dels coloms que habiten en els
arcs de la plaça i ja ho tenen: Benicarló, verd i sostenible.
Un bonic slogan, però només açò. 

Tanquen les finestres, ha arribat l'estiu.

Tanquen les finestres, ha arribat l'estiu

text  NIEVES�EUGENIO

REGIDORA�PP�BENICARLÓ

Benicarló ja disposa d'una zona de serveis per a autocaravanes

La nova àrea de serveis per a autocaravanes que
s'habilitat a Benicarló compta amb 7 aparcaments i servei
de subministrament i evacuació d'aigües. La zona es
troba a l'avinguda del Papa Luna (partida de les Solades)
i permet l'estacionament dels vehicles durant un màxim
de 48 h.

L'Ajuntament de Benicarló ha condicionat una zona de
serveis per a autocaravanes a l'avinguda del Papa Luna, a la
partida de les Solaes. L'alcaldessa, Xaro Miralles, ha explicat
que la iniciativa «vol donar resposta a una demanda creixent»,
atès què «l'autocaravanisme compta cada dia amb més
adeptes» i es tracta d'una modalitat de viatge que «requereix
d'unes dotacions i uns serveis que els municipis turístics hem
d'oferir».

Viatjar en autocaravana aporta una gran llibertat de
moviments i una important dosi d'autonomia. Però desplaçar-
se amb la casa a remolc planteja també alguns problemes,
com l'aparcament, el subministrament d'aigua o la necessitat
de desaiguar-la. A estos inconvenients ha posat solució
l'Ajuntament amb el condicionament d'esta zona, que permet
l'estada de set vehicles per un màxim de 48 h amb la intenció
que el servei siga rotacional. L'ordenança definitiva d'ús de la
nova àrea d'autocaravanes s'aprovarà en el Ple de
l'Ajuntament que tindrà lloc el pròxim dijous, tot i que el servei
pot utilitzar-se des d'avui mateix. Fins ara, les autocaravanes
no podien estacionar a Benicarló més de 24 h.

Les obres d'adequació de l'àrea de serveis per a
autocaravanistes han tingut un pressupost de 54.000 euros,
finançats a parts iguals per l'Ajuntament i la Diputació de
Castelló dins del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i
Serveis. L'alcaldessa ha insistit en el fet que l'àrea
d'autocaravanes «no és una zona de càmping, ja que no es
permet la instal·lació de tendes o tendals», sinó «un servei
bàsic com altres que ja han posat en marxa en molts municipis
turístics » i que «repercutirà positivament en el sector hostaler
i comercial de Benicarló».

text AB

Javier González Martínez, en
representació Pinturas
Benicarló, va lliurar a l'IES
Joan Coromines, material
informàtic que havia deixat
d'utilitzar l'empresa i que a
l'alumnat d'Informàtica del
centre els anirà de meravella
com a material pedagògic i de
pràctiques de taller.

L'equipament esmentat consta
de: 8 ordinadors, 1 servidor, 2
monitors i un portàtil. Gràcies.
Esteu segurs que en farem un
bon ús!!

“PINTURAS BENICARLÓ” DÓNA EQUIPS INFORMAT̀ICS A L'IES JOAN COROMINES

text i foto IES JC
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Els passats 21 i 22 de juny l'IES Joan Coromines va
acomiadar el curs amb sengles actes a l'Auditori
Municipal «Pedro Mercader». El primer dia va ser el torn
de lliurament d'orles i comiat de l'alumnat finalista i va
tindre un to especialment emotiu, mentre que el segon -
com sempre- va ser per gaudir i passar-ho bé, sense cap
més intenció.

L'acte de lliurament d'orles, amenitzat pel nostre alumne
Gerard Av̀ila al piano, es va fer curt. Es nota que hi ha treball
darrere i que els protagonistes s'ho prenen seriosament. En
primer lloc va haver un record per a Isac Cherta, que ens va
deixar encara no fa un any i va ser alumne de l'institut durant
cinc cursos. Encara després es van lliurar els premis del segon
Concurs de Fotografia «Ferran Royo», el professor que una
petjada tan fonda va deixar entre tota la nostra comunitat
educativa. I també van rebre el seu reconeixement els
guanyadors del Concurs Robotet celebrat a la Universitat
Politècnica de València.

Després ja tot comiats, emocions, abraçades i alguna que
altra llàgrima entre l'alumnat de quart d'ESO i segon de
Batxillerat. També es va aprofitar perquè els tutors donaren un
diploma a aquells alumnes amb un expedient acadèmic
excel·lent. Les paraules primer del director i després de la
presidenta de l'AMPA van posar punt final a una vesprada
«Coromines». Des d'ací volem felicitar precisament la
presidenta de l'Associació de Pares i Mares, senyora Dolo
Cuartero, perquè després de sis curs d'implicació amb la casa
ha d'abandonar el seu càrrec; no només felicitats pel treball
ben fet sinó, sobretot, gràcies!

El dia 22 ja va ser tot ben diferent. Primer va començar la
Big Band Coromines que, dirigida pel mestre Salvador Garcia,
va interpretar alguns temes coneguts d'Abba i Alaska. Vídeos
d'alumnes i professorat, coreografies, els premis als alumnes
amb millor expedient de primer de batxillerat i, com a colofó, la
part més esperada amb un bon grapat de professors i
professores ballant els més coneguts temes de Rafaella Carrá.
L'auditori s'enfonsava. Molta festa i moltes ganes de passar-ho
bé. Amb una part del públic sobre l'escenari i al ritme de Pepet
i Marieta ens vam acomiadar tots i ens vam desitjar un bon
estiu. Un acte «Coromines» en la seua màxima expressió.

ADÉU AL CURS DEL COROMINES

text IES�JC

Les Festes Patronals de Benicarló estrenen logotip

La nova imatge de les Festes Patronals s'emmarca en
el gir popular i participatiu que han adoptat les festes des
de l'any passat. El logo i els seus colors, evoquen un
Benicarló obert, amb unes festes lligades a l'estiu i els
valors de la Mediterranitat.

El nou logotip que representa les Festes Patronals de
Benicarló vol ser una extensió gràfica del nou esperit del que
s'han impregnat les festes des de la passada edició. Amb
canvis substancials pel que fa a la concepció del model de
festes, «calia també reforçar este gir amb una nova imatge»,
ha explicat el regidor de festes, Ilde Añó. 

Añó ha assenyalat que les Festes «abundaran en el gir que
se'ls va imprimir l'any passat, amb més actes
populars i de carrer». El responsable de l'àrea de
Festes ha avançat que la Proclamació de la Reina
tornarà a celebrar-se a la Plaça de Sant Bertomeu
«en un acte molt participatiu tot i que amb millores i
sorpreses fruit de l' experiència de l'any passat» Pel
que fa a la nova imatge de Marca, és obra del
dissenyador Benicarlando José Manuel Ávila
Beltran, qui ha explicat que la icona «rememora la
«B» del nom del nostre poble i inclou tonalitats
fúcsia que evoquen estiu, oci, diversió i obertura de
mires». Esta idea l'ha refermat tambè la periodista i
responsable de comunicació de la comissió de
festes, Natalia Sanz, qui ha recordat que «amb les
Festes d'agost, Benicarló ha consolidat un recurs
festiu que provoca un important retorn turístic al
que cal associar una imatge de marca». Sanz ha
subratllat el fort impacte que els primers avenços
de les Festes estan registrant a les xarxes socials,

«fet que demostra l'interès que desperten entre
Benicarlandos, turistes, i visitants». Ara , l'objectiu, es
aconseguir que esta expectació vaja de la mà de la nova
imatge que identifica a les Festes que la ciutat dedica als seus
patrons Bertomeu, Abdó, i Senén.

text i foto AB

Representants de tots els grups polítics de
l'Ajuntament de Benicarló han defensat el dret a la
diversitat sexual amb la lectura d'un manifest. Els regidors
han expressat el refús de Benicarló a qualsevol tipus de
discriminació per raó d'orientació sexual.

28 de juny, dia de l'Orgull LGTB. Les sigles engloben
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Darrerament altres
col·lectius, com els intersexuals o els «queer», que no
s'identifiquen amb els estereotips de cap d'estes alternatives
de gènere, també reivindiquen la seua posició en el complex
mapa de la identitat personal. El balcó principal de
l'Ajuntament llueix una bandera amb els colors de l'arc de Sant
Martí, que simbolitza tota la riquesa de la diversitat sexual
humana. Amb este gest, Benicarló es referma en la seua
posició contra qualsevol tipus de discriminació per raons de
d'opció o identitat sexual.

Portaveus de tots els grups polítics representats al
consistori  PSPV-PSOE, Compromís-ERPV, PP i Ciudadanos)
han llegit un manifest «per una societat que reconega de
manera explicita el dret de totes les persones a estimar com
es vulga i que lluite activament per eradicar qualsevol mostra
de LGTBIfòbia de la societat».

Els regidors han dit també que «en estos moments de
canvis, cal lluitar per transformar la societat i construir una
societat on el reconeixement i el respecte per la diversitat
sexual i de gènere formen part dels seus valors», perquè «els
municipis són els espais més propers a la ciutadania i han de
jugar un paper fonamental en la normalització del col·lectiu
LGTBIQ, per convertir-nos en referent d'integració i lluita
contra la discriminació».

La lectura del text per part dels representants públics ha
comptat amb una nodrida presència de públic. L'acte
coincideix amb les jornades per la diversitat sexual que al llarg
d'esta setmana tenen lloc a Benicarló i que compten amb la
participació de destacats activistes del col·lectiu LGTBIQ.

Benicarló reivindica el dret a la diversitat sexual

text AB
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LOCAL ESPORTS

Música en directe i les relacions entre els estudiants i
la universitat en la II Fira de la Joventut de Benicarló.

La II Fira de la Joventut reunirà a més d'una trentena de
col·lectius juvenils a la plaça de la Constitució el dissabte
8 de juliol. L'esdeveniment comptarà amb taules rodones
sobre els drets i deures dels estudiants, activitats
lúdiques i molta música en directe.

La regidora de Joventut i Participació Ciutadana, Susana
Pérez, ha avançat este matí les línies mestres de la
programació de la II Fira de la Joventut, que «té com a objectiu
la construcció d'una xarxa que afavorisca la col·laboració
entre les entitats juvenils i permeta l'intercanvi d'experiències,
idees, i iniciatives». Enguany, la Fira comptarà amb la
participació d'una àmplia mostra d'associacions juvenils
representatives de les inquietuds del col·lectiu a Benicarló.

El programa d'activitats engegarà a les 18.00 h amb
l'apertura de les parades informatives i diferents activitats ,
tallers, i propostes lúdiques. Més tard, a les 18.30 h, tindrà lloc
la primera de les taules redones, al voltant de la participació a
les universitats i els drets i deures dels estudiants. Serà l'inici
d'un seguit de propostes de debat, entre les quals destaca la
xarrada taller «La visualització creativa en l'educació», que
plantejarà una nova perspectiva sobre els vincles entre
professors i alumnes.

Les alternatives musicals de la Fira de la Joventut arribaran
a partir de les 19.30 h, amb concerts de F8 i Methana.
Després d'una pausa per a un sopar de pa i porta a les 22.00
h, la música tornarà a l'escenari amb Anacardos Lata i els
discjòqueis Joan Blancadell i DJ Nira. Al llarg de tota la tarda
hi haurà servei de barra.

La regidora de Joventut ha subratllat que «La Fira i la seua
intensa programació és possible gràcies a les nombroses
reunions mantingudes amb les entitats juvenils i la cerca d'un
consens entre les diferents inquietuds que les mouen». Pérez
ha conclòs que l'esdeveniment «és fruit dels espais
participatius on els propis joves han pogut opinar, participar,
conèixer-se i proposar activitats.»

text AB

II Fira de la Joventut Final de curs de l'escola del Benicarló Base Futbol

Diumenge passat, a l'annex cobert del Pavelló
Poliesportiu, l'escola del Benicarló Base Futbol va
celebrar el final de temporada, en la qual s'han sumat, un
any més, èxits esportius, com l'ascens del seu equip
sènior a la Primera Regional. 

A l'acte va assistir l'alcaldessa de la ciutat, Xaro Miralles,
acompanyada de l'edil d'Esports, Carlos Flos, que va tenir,
després d'un menjar de germanor, el lliurament de trofeus als
més destacats d'aquesta escola de futbol que en la temporada
finalitzada ha tingut a 20 equips federats, i alhora el gran
proveïdor de jugadors del Club Esportiu Benicarló.

text i foto BBF
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ESPORTS EL TEMA

correspon. Cal destacar també que al fons hi ha fotografies
d’esdeveniments de Peñíscola, Cervera o Càlig, d’entre altres
poblacions properes. 

EL FONS HEMEROGRÀFIC

L'arxiu conté també originals de premsa de l'autor i
publicacions periòdiques, com Benicarló Actual. A la
campanya del 2010, “ es va classificar en carpetes i es va
digitalitzar la revista Benicarló Actual, que cobreix la
informació dels anys de la Transició, del 71 al 77”, que
Palanques custodiava. Curiosa és la consulta de la revista
setmanal Benicarló Crònica, de la que se conserva l’edició
impresa de tots els números i “les maquetes originals,
dissenyades a mà”, amb els articles escrits a màquina
acompanyats de les fotografies adients. Este fons va permetre
“incorporar 284 fotos més al fons”. En altres carpetes es
conserven els retalls de premsa dels articles publicats per
Palanques en diversos Mitjans de Comunicació. 

LA LLARGA VIDA PERIODISTICA DE PEPE

Va ser a  l’any 1947 quan Pepe Palanques es va incorporar
a la vida periodística activa. Pràcticament fins al setembre del
2008, quan va faltar, no va deixar de costat la seua passió.
Fonamentalment a traves de l’esport, va deixar constància de
la vida benicarlanda en uns anys durs per a la població, però
que ell sempre retratava amb la seua millor cara. No hi havia
esdeveniment en el que no estiguera Pepe. Podem recordar
allà pel 1978, quan la tragèdia del càmping dels Alfacs, a Sant
Carles de la Ràpita, com es va situar com a referència de la
notícia atés que va ser el primer en arribar al lloc dels fets.
Posteriorment es va integrar en la plantilla del Castellón
Diario, va col·laborar amb Las Províncias i va publicar
desenes d'articles en revistes com Hola, Lecturas, Garbo  o
Dígame. 

A més d'en la premsa esportiva, en el camp de la
radiodifusió va destacar per ser comentarista esportiu en
Ràdio Popular, Ràdio Gandia, Ràdio Borriana, Radio Castelló,
Radio Ulldecona, RNE, Ràdio Nova i Ràdio Benicarló 

ve de la pàgina anteriorGala de l'Esport de Benicarló

María Añó, Manolo Gimeno i el Club Handbol premiats
en la Gala de l'Esport de Benicarló amb l'homenatge a
"Pichi" Alonso

El passat dissabte, en l'auditori Municipal "Pedro
Mercader", es va celebrar la Gala de l'Esport benicarlando, un
dels dies grans de l'esport, on es van donar a conèixer els
premis a la millor esportista, la gimnasta María Añó Baca;
millor trajectòria esportiva, Manolo Gimeno Navarro, presentat
pel Club d'Escacs; i entitat esportiva més destacada, Club
Handbol Benicarló. Durant l'acte es va retre un homenatge a
Angel "Pichi"Alonso.

Organitzat per la Regidoria d'Esports, la Gala de l'Esport,
és un dels actes fixos i tradicionals en l'agenda esportiva local
que serveix per a donar suport i posar en valor el treball que
totes les entitats esportives locals desenvolupen al llarg de
l'any. Els guardons reconeixen els èxits esportius durant l'any
passat 2016 i s'atorguen en funció del reglament de valoració
de candidatures del Consell Municipal d'Esports. Enguany, a
més, hi havia diversos esments especials fora de concurs
que, des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de
Benicarló, s'ha volgut destacar: A Carla Masip, Marta Lluch,
Cristina Ferrando, David Tena i el Club Bàsquet Benicarló.

L'altre protagonista de la vesprada va ser el benicarlando
Angel "Pichi" Alonso, que va rebre el reconeixement de la
seua ciutat després que l'Ajuntament decidira per unanimitat
posar el seu nom de manera oficial al camp de futbol
municipal.

text i foto VICENT�FERRER
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La Fundación Caixa Benicarló custòdia des de fa 12
anys, el Fons Fotogràfic José Palanques. Àngel Gallego,
que gestiona el fons, recorda que “ al gener del 2005 es
van iniciar els contactes amb la família” per tal d’adquirir
el fons i que no es perderen una part important dels
documents de la història més recent de Benicarló.
Palanques va ser corresponsal de diversos mitjans de
comunicació nacionals, provincials i fins i tot, va editar
revistes de caire local. Al llarg de dos campanyes, com
recorda Gallego “es va classificar, catalogar i col·locar
en àlbums, per a la seua consulta, tot el fons”. I és que
gràcies al conveni de  col·laboració amb la Biblioteca de
l'UJI,i en especial de la seua bibliotecària Lidón París, es
va poder portar a terme eixa tasca. La primera campanya
es va desenvolupar al 2007 i la segona, al 2010. Ara
“qualsevol que tinga interès en apropar-se a la nostra
Història més recent, pot vindre a consultar el fons”.
Només cal dirigir-se a la fundació i concertar una visita
per tal d’accedir al fons, perfectament accessible.
L’encarregat de custodiar-lo també s’encarrega de
preparar el material i guiar al consultor en cas que
necessite assessorament durant la seua consulta. 

EL FONS FOTOGRÀFIC

El gruix del fons, detalla Gallego, són les fotografies que
Palanques va realitzar al llarg de la seua extensa vida com a
corresponsal de premsa. Així, la Fundació té 21.984
fotografies, la major part van ser realitzades per Palanques.
Totes elles estan classificades en 127 àlbums, “la majoria de
les quals són d’esports i, dintre d’ells, de futbol”, la veritable
passió de Palanques. Les festes, falles i altres
esdeveniments de la vida social de Benicarló també omplin
fulles i fulles dels àlbums de Palanques. La indústria, el
comerç, la vida marinera o diferents activitats culturals
completen el repàs fotogràfic que Palanques va fer de la
nostra ciutat a les acaballes de la transició democràtica.
Moltes d’estes fotografies van ser digitalitzades durant les
campanyes de catalogació i és possible consultar-les al
repositori de L’UJI. En total, prop de 900 que es van poder
identificar i classificar correctament. 

I és que un dels problemes del fons és precisament que
la major part d'aquells que apareixen als àlbums no estan
identificats ni ordenats cronològicament, perquè l’autor no ho
va fer en el seu moment. Falta, per tant, una veritable tasca
de documentació i classificació que permeta a generacions
futures la investigació del fons, identificant els protagonistes
de les fotografies situant-los en el marc cronològic que els

PEPE PALANQUES, UN FONS DOCUMENTAL PER A LA HISTÒRIA

textREDACCIÓ

Lliurats els premis del III Circuit de Curses Populars de Benicarló

La passada setmana, en l'Antic Seller dels Miquel, es
va procedir al lliurament de trofeus als millors
esportistes que han participat en el III Circuit de Curses
Populars, que organitza la regidoria d'Esports, amb la
col·laboració del Club Atletisme Baix Maestrat, Triatló
Basiliscus i la Penya l'Arjup, amb la inestimable

col·laboració d'un magnífic grup de voluntaris, sense els
quals seria impossible realitzar aquestes carreres, així
com a les empreses col·laboradores.

Després d'unes paraules de benvinguda del regidor Carlos
Flos, felicitant a tots els premiats i participants en les carreres
organitzades, va començar el lliurament de trofeus, ajudant al
regidor Gerardo Serrat (Baix Maestrat) i Julio Sánchez
(Basiliscus).

text i foto VICENT�FERRER

Emma Conesa quarta al Campionat Autonòmic de les Escoles de Ciclisme

Dissabte passat es va celebrar a Bètera el Campionat
Autonòmic d'Escoles de ciclisme. Fins allí es va
desplaçar l'escola del Club Ciclista Deportes Balaguer de
Benicarló. Moltes curses a celebrar. Primer es van fer les
proves de gimcana, que disputaven els cinc millors de
cada província, després les proves en línia on les
fèmines rodaven per separat dels xics que, per cert, elles
van ser les que van aconseguir les millors posicions,
destacant Emma Conesa que va fer quarta.

Classificacions

Gimcana
Principiants, Joan Folch 11é
Infantils Izán Monroig, 9é

Carrera
Promeses, Joel Sancho 8é, Cesc Roig 13é, Sergio Forés,

27é i Crisanto Sanz 31é.

Principiants primer any, 
Gonzalo Martínez, 27é i Joan Folch 32é.
Principiants segon any, 
Adrián Sancho, 25é.
Aleví primer any, Pablo Moreno 36é.
Infantil primer any, Jordi Muñoz, 17é i Izán Monroig 2é.
Infantil segon any, Hugo Beser, 31é.

text VICENT�FERRER foto CC DEPORTES�BALAGUER
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“Piscina inflable municipal”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Li acabo de demanar al senyor director gerent
d’aquesta empresa, que em deixe descansar algunes
setmanes. Ho he passat molt malament aquests dies de
tanta calor i tanta xafogor. A més a més, els exàmens i la
tensió que porto damunt de mi fan que la necessitat d’un
merescut descans siga cosa de vida o mort. Literalment.
Cada vegada que arriba el mes de juny pateixo un intens
estrès i una ansietat de mida descomunal. No puc evitar
els nervis, la tensió del exàmens em pot i em deixa sense
capacitat de reacció. El cert és que la vida de l’estudiant
és molt dura, però especialment al llarg del mes de juny,
que és on es concentra la major part de l’esforç per a
aprovar els diferents assignatures. Inclús de vegades
aquesta tortura dels exàmens s’allarga fins ben entrat el
mes de juliol. Sí, ja sé que ara mateix vostès pensaran que
jo no soc precisament un estudiant model, i que hauria
d’estar ben acostumat perquè ja fa massa anys que soc
estudiant i que hauria de fer un pensament. Segurament
tenen raó, no ho negaré, però allò que a mi m’agrada és el
periodisme, i jo m’estaré el temps que faça falta per tal
d’acabar els meus estudis i dedicar-me en cos i ànima a la
meua vocació i a allò que dona sentit a la meua vida. 

Avui em costa molt escriure perquè estic pensant en
l’examen que tinc demà i en lo treball que he de presentar lo
divendres i que encara no he començat. Jo pensava que
tindria prou en retocar una mica el que vaig presentar l’any
passat, però es va jubilar el catedràtic de l’assignatura i el nou
que ha vingut ens ho ha canviat tot. Un jovenet amb massa
ganes de treballar que es pensa que té el Pulitzer al seu abast.
Tot plegat un desastre i un malestar que no sap ningú.
Damunt, he d’omplir aquesta pàgina siga com siga, perquè la
condició que m’ha posat el senyor director gerent per a donar-
me unes setmanes de descans és que és que aquesta

setmana ho deixe tot enllestit. I en això estic. El fet d’haver
d’omplir aquesta pàgina fa que, entre les tasses de cafè que
em prenc al dia, la castedat que m’he imposat per tal de no
distreure’m i l’alimentació basada en menjars precuinats i
brioixeria industrial, estiga en una situació límit que encara no
sé com es pot acabar. A més a més, m’estic engreixant per
moments i no veig la manera d’aturar aquesta obesitat.

Però com soc molt responsable i molt professional dins de
la meua condició d’estudiant,  escriuré una mica sobre el futbol
local que és, al final de tot,  allò que em motiva i em distreu a
l’hora que la meua obligació.

Poca cosa més ha pogut esbrinar el meu fi olfacte de
rastrejador. Algunes informacions que he captat a les diferents
xarxes social i que molts dels lectors d’aquesta pàgines ja
coneixen.

Queden pràcticament confirmades les baixes de dos dels
jugadors amb més ofici de l’equip com són Òscar Garcia i Rafa
Ribera. Dues baixes importants, però que seran suplides amb
garanties per les noves incorporacions, més si tenim en
compte que només porten una temporada entre nosaltres.
Enguany s’està bastint un equip amb encara més gent del
poble o formada a les categories inferiors que donarà molt de
joc. Des del meu punt de vista, tindrem una conjunt de
jugadors que lluitarà per les primeres posicions de la
classificació. L’objectiu de la temporada no ha de ser el de
mantenir la categoria, no. Amb la plantilla que es perfila,
equilibrada i amb garanties, hem de tindre uns objectius més
ambiciosos i deixar la modèstia al marge. 

Dels experiments que s’estan tramant als pobles del costat,
no n’hem de fer ni cas. Fitxant a tort i a dret, oferint de tot. Ja
vorem com estan les coses en passar els Nadals, quan allò
que es va prometre es va desinflant i la mamella es va buidant.
Però millor no fer cas, que ací tots ens coneixem i les
possibilitats de ser enganyats van minvant amb els anys. 

Ja no tinc res més a dir. Vaig a continuar estudiant i per tal
d’acabar d’omplir la pàgina a vore si el maquetador té una
bona idea com la de la setmana passada, un autèntic poema
visual ple de simbolisme, realitat i, sobretot, de gran fotesa.      

MERESCUT DESCANS

text VICENT T.�PERIS

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners   mail: veubenicarlo@gmail.com
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La curiositat del mestre Palanques

Fullejant les seues fotos, sembla que encara el
podem veure entre elles, explicant-nos com va fer tal o
qual instantània. Era un apassionat del seu ofici. Més
endavant, quan ja no exercia "tant", no ho va acabar de
deixar mai, ho portava a la sang, sempre preguntava
com s'ho feien els nous. I realment era curiós veure com
es sorprenia en assabentar-se que ja no calia córrer a
buscar l'autobús que sortia cap a castelló per portar un
carret i una crònica escrita, despresa i corrents, en una
vella màquina d’escriure d'aquelles Olivetti de sempre.

I és que no mai deixava de preguntar. Potser per això que
la seua curiositat ens ha acabat deixant aquest fons tan
extens. Tot ho volia saber i fotografiar. Tot era noticia. I si era
del seu Benicarló, encara més.

Per els estudiosos dels fons documentals, que li trauen
fum a les biblioteques, veinte el que ens ha deixat,
segurament queda l’espineta i la necessitat que aquest fons
estiga millor classificat. És clar que gràcies que el tenim per
l’esforç que, en el seu moment, va fer la Fundació Caixa
Benicarló. Però ja que el tenim,es podria treballar una mica
més.

Amb una mica més d’esforç (segur que per algun lloc hi
pot haver una beca susceptible de ser demanada... i
aprofitada), els fons es podria classificar per anys, necessari
per tots aquells que vulguen fer una investigació més a fons.
I ja posats a demanar, una altra part molt important seria que
es poguera identificar a les persones que apareixen a les
fotografies. Només d'aquesta manera el fons quedaria
perfectament llest per a realitzar amb ell investigacions
històriques amb garanties d’èxit. I això només costa un
xicotet esforç  més. 
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Gemma Labèrnia, va representar al CN Benicarló en la
gala de l’esport de Benicarló que es va celebrar dissabte
24 de Juny a l’auditori municipal.

Acompanyada en la cerimònia pels seus familiars i per
membres de la junta directiva de l’entitat, Gemma va recollir el
guardó com a millor esportista del club Natació Benicarló
2016, de mans del regidor d’esports, Carlos Flos.

CONTROL PROVINCIAL 5 A CASTELLÓ

Aquest cap de setmana, 24 i 25 de Juny, que coincidia amb
actes protocol·laris de graduació en alguns instituts de
Benicarló i també amb la gala de l’esport benicarlando, es va
disputar a Castelló, el 5º control provincial.

Tot i les baixes, provocades per la coincidència esmentada
amb els esdeveniments socials als que havien d’assistir molts
nedadors, el CNB va poder presentar un equip de 16
esportistes.

L’equip, dirigit per Myriam Martínez i Lucia Vicente, va estar
format per: David Garcia, Oscar Garcia, Oriol Lluch, Dídac
Saura, Raul Carbó, Laura Jiménez, Ester Segura, Marina
Segura, Gemma Rillo, Júlia Barrachina, Maria García, Gemma
Labèrnia, Sara Vea, Sara Troncho, Clara Salvador i Laura
Verge.

Encara que, en general, no va haver resultats molt brillants,
l’equip va aprofitar el darrer contacte amb la piscina de 50
metres, com a preparació per als imminents campionats
autonòmics.

L’actuació més destacada, en quant a marques, va ser la
de l’infantil David García que va aconseguir batre els rècords
del club dels 800 i 1500 metres lliures en piscina llarga.

LA NADADORA GEMMA LABÈRNIA, EN LA GALA DE L’ESPORT 2017

text i foto CNB

Carxofa: a tots els Esportistes i Clubs que fan possible amb el seu esforç que la nostra ciutat
esportivament parlant, estiga on esta, ben amunt.  Tot i això, el nostre reconeixement té una menció
especial a tots eixos xiquets i xiquetes que, encara lliures de l'afany competitiu s'esforcen per passar-
s'ho bé mentre practiquen un esport.  Per a ells el nostre màxim agraïment atés que, sense ells, sense
la base, no tindríem res. Nosaltres no donem premis, reconeixem l'esforç no competitiu... que també
és molt important.

Panissola: tot i ser repetitiva no és per això menys important. Ja n'hi ha prou de pixerades de
gossos de quatre potes i de dos potes, també en tenim d'eixos, que es pensen que les cantonades
dels carrers del centre poble són el seu urinari particular. Per a quan vorem que els nostres municipals
multen a aquests desaprensius? Les parets del centre del poble fan fàstic i ningú fa res! Doncs ja seria
hora! 

CARXOFA i PANISSOLA



L’ÚLTIMA

pàgina 20  la veu de Benicarló Gala de l'Esport de Benicarló

Dissabte passat es va representar en Peníscola l'obra
de teatre "El Papa del Mar", adaptació de Josi
Ganzenmüller basada en la novel·la de Vicente Blasco
Ibañez. 

Amb molt èxit de públic, cal destacar que tota la recaptació
estava destinada a la Creu Roja.

"El Papa del Mar"

text REDACCIÓ fotos JESÚS�MAESTRO




