
L’ÚLTIMA

pàgina 20  la veu de Benicarló Carla Masip, campiona d'Espanya en 1.500 m

El passat dimarts 22 de juny varem acomiadar
el curs 2016-2017 amb la ja tradicional gimcana de
jocs i aigua.

Només entrar a l’escola els alumnes de cinquè
amb l’ajuda de les mestres especialistes es van
muntar el 14 jocs a la pista esportiva.

Després del pati els alumnes de cinquè i sisè es
van organitzar per controlar cadascun d’aquest jocs
amb l’ajuda d’una mestra i la resta de companys,
d’infantil tres anys fins a quart, varen fer 14 grups per
anar passant cada 7 minuts per cadascun d’aquests
espais lúdics.

Entre aquests jocs hi havia de maquillatge,
d’habilitat, de ball per parelles amb pilota, de carreres
de cambrers, d’espai de renta cossos, de tir al blanc,
de globus d’aigua,....

No cal dir que els jocs més divertits per als
alumnes van ser els d’aigua, de fet la festa ja no és la
de fi de curs, sinó la de l’aigua.

Quan va acabar la festa va ser l’hora de mullar-se
els alumnes més grans, així la tutora de sisè va
refrescar-los amb la manega.

Va ser una cloenda de curs divertida, participativa i
relaxant després de deu mesos de classes, treballs i
exàmens.

FESTA DE FINAL DE CURS AL CP FRANCESC CATALAN

text i foto CP Mestre Francesc Catalá
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No me moleste mosquito

Açò dels mosquits, cada vegada, s'està tornant un
problema més greu. Quan escoltem el seu brunzit al costat
de la nostra orella, instintivament, peguem manotada per
espantar-los i, seguidament, anem a buscar l'insecticida
perquè es difícil que la nostra acció haja tingut efecte
desitjat.  Doncs, tal com es presenta l'estiu, i tal com
semblen avalar tots els informes de l'administració, com no
prenguem mesures, molt ens temem que pocs, o ningú, es
salvarà de rebre alguna xuclada d'estos desaprensius
vampirs en miniatura.

El problema és que al mosquit comú se li ha afait un
convidat de pedra, que té més mala llet que el de la zona, el
tigre, i allà per on passa fa estralls. Així que a tots ens toca
ficar una mica de la nostra part, amb mesures simples com
no deixar aigua estancada en platerets de plantes, gots,

zones de reg, etc., que és el lloc predilecte perquè les seues
larves crien a dojo, si no volem que acabem trepats amb les
seues picades. Això, sempre i quan, no tinguem alguna
mena de problema al·lèrgic que ho agreuge o que ens
transmeta alguna infermetat tropical, típica d'alguna varietat
nouvinguda.

No vol dir que anem tots amb el pot d'insecticida al
damunt, com els revòlvers al vell oest, però si que intentem
eliminar-los sempre que puguem. Per intentar llevar-li una
mica de ferro, podem recordar la cançó que va popularitzar
Peret, allà per l'any 75, "No me molestes mosquito", que
havia estat una mena de remake de la versió original, "The
mosquito", de l'àlbum Full Circle (1972), del grup nord-
americà de rock, The Doors. Fins i tot els mosquits poden
semblar originals!
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Carxofa: per a l'atleta benicarlanda Carla Masip, la lleona del Maestrat, que s'ha proclamat, a
Torrent, en pista a l'aire lliure, Campiona d'Espanya de 1500 m Promesa. Això li ha permés classificar-
se per a l'europeu Sub 23,  “Bydgoszcz 2017”, a Polonia. La nostra més sincera enhorabona! 

Panissola: per alguns empresaris que aprofitant la situació econòmica i l'estiu paguen misèria als
treballadors. Segur que no són majoria... però els hi ha. I no s'hauria de permetre!

CARXOFA i PANISSOLA

Dissabte 1 de Juliol es va fer el sopar de presentació
de la nova dama del CN Benicarló, la nedadora, Gemma
Rillo. A l’acte, també es va fer un reconeixement a la
millor esportista del club, de l’any 2016, Gemma Labèrnia.

Va ser un sopar amb un ambient molt agradable i cordial.
En l’emotiu moment del traspàs del càrrec de dama entre
Clàudia Barrachina i Gemma Rillo, es feren uns breus
parlaments i el president del club, Xavier Rodríguez, va agrair
la presència dels nombrosos simpatitzants, socis i nedadors
que assistiren a la cerimònia. 

CAMPIONAT AUTONÒMIC ALEVÍ A BENIDORM, AMB
MÍNIMA NACIONAL DE SARA VEA ALS 200 LLIURES

El cap de setmana, 1 i 2 de Juliol, a la piscina olímpica,
a l’aire lliure, de Benidorm, va tindre lloc el campionat
autonòmic aleví de la comunitat valenciana.

El club Natació Benicarló, dirigit per Lucia Vicente, va
presentar un equip de 5 nedadors que havien fet, durant els
mesos previs, les pertinents marques mínimes de
classificació.

Els nedadors participants foren: Sara Vea, Sara Troncho,
Clara Salvador, Henar Àvila i Danel Atutxa.

Individualment, s’ha de destacar la mínima nacional de
Sara Vea, als 200 lliures, amb uns molt bons, 2.20.84 E, que
li varen servir per obtindre la classificació per als nacionals de
Barcelona alevins. 

L’actuació global de l’equip va ser prou bona, i, tot i que no
es va aconseguir cap pòdium, els nedadors tornaren satisfets
cap a Benicarló, després d’haver pogut participar en el
campionat autonòmic que finalitza la temporada de la
categoria aleví en la comunitat valenciana.

SOPAR DE PRESENTACIÓ DE LA DAMA DEL CLUB, GEMMA RILLO
AUTONÒMIC, AMB MÍNIMA DE SARA VEA PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA

text CNB
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L'excel·lent temporada
realitzada pel club peniscolà no
ha passat desapercebuda als ulls
de cap afeccionat del futbol sala
nacional. Així, després de les
primera ronda de votacions en les
quals han participat els
afeccionats i membres de premsa
que segueixen la LNFS, els tres
entrenadors que queden
nominats per al guardó a millor
entrenador són: Imanol Arregui
(Magna Gurpea), Jesús Velasco
(Movistar Inter) i Albert Canilles
(Peníscola RehabMedic).

Un reconeixement per a un
entrenador novell, que arriba
després del que l'Associació Nacional d'Entrenadors de Futbol
Sala (ANEFS), li concedira amb el trofeu a l'Entrenador
Revelació de la temporada, en el que ha estat el seu debut
com a primer entrenador i en l'aposta de futur del club de la
Ciutat a la Mar amb la seua arribada el passat estiu. Així vaa
portar la passada temporada al club del Baix Maestrat a
disputar la seua primera Copa d'Espanya, els seus tercers
play-off pel títol i finalitzar la temporada regular amb la setena
posició lluitant pràcticament fins al final per la quarta, a més
d'establir el rècord de punts del Peníscola en la Primera
Divisió.

Els afeccionats a l'espectacle del Futbol Sala i els mitjans
de comunicació ja han realitzat les seues votacions. Tots ells,
des del passat 23 de juny al dilluns 3 de juliol, han sigut els
encarregats de triar els nominats als Millors de la Temporada
2016/17, en les categories de Millor Porter, Millor Tancament,
Millor Ala, Millor Pivot, Millor Jugador, Jugador Revelació,
Millor Entrenador de Primera i Millor Entrenador de Segona
Divisió. Ara és el torn de votació per als 16 entrenadors que
van militar en Primera Divisió la passada temporada i els seus
capitans, ells seran els encarregats de votar als nominats en
cada categoria.

Futbol Sala: L'entrenador del Peníscola RehabMedic, Albert Canilles,
nominat al millor entrenador de la temporada de la LNFS

text VICENT FERRER

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners   mail: veubenicarlo@gmail.com

Carla Masip, campiona d'Espanya en 1.500 m

L'atleta benicarlanda Carla Masip, campiona d'Espanya
en 1.500 m Promesa, classificant-se per a l'europeu Sub
23, "Bydgoszcz 2017" a Polònia.

Carla Masip, l’atleta del CE Vinaròs-FACSA Aigües de
Vinaròs, es va proclamar el passat diumenge dia 2 de juliol, a
la propera localitat de Torrent, campiona d’Espanya de 1500m
en categoria promesa. Amb aquest triomf, sumat a la victòria
també als 1500m en pista coberta a Madrid el mes de febrer,
es confirma com la clara dominadora del mig fons en categoria
promesa a nivell nacional. En aquesta ocasió a més, el premi
era doble, i la victòria li serveix per assegurar-se la plaça per
formar part de la selecció espanyola que competirà al
Campionat d’Europa Sub-23 a Polònia, els dies 13 al 17 de
juliol. Al campionat promesa la nostra atleta es presentava
com una de les favorites, amb la 2a millor marca de les
participants. Tot, després de demostrar un excel·lent estat de
forma al llarg del mes de juny, en què ha millorat la seia marca
personal en 800m (2’07”3), 400m (58”86) amb títol de

campiona autonòmica de la prova inclòs, i uns magnífics
4’20”46 realitzats als 1500m del Meeting internacional de
Huelva, marca que li permetia aspirar al passaport per a
l’europeu. Després d’unes semifinals sense sorpreses, a la
línia de sortida de la final es presentaven 5 atletes com a
màximes favorites a les medalles.

text i foto NOTA�DE�PREMSA
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EL TEMA PUBLICITAT

La Regidoria de Medi Ambient ha posat en marxa la
campanya informativa «Deixem sec el mosquit tigre».
L'objectiu és conscienciar la ciutadania sobre les
mesures més efectives contra la proliferació de les
larves, que creixen en xicotetes zones d'aigua
estancada. La campanya inunda la ciutat després de
l'estirada d’orelles que el servei de plagues de la
Diputació de Castelló fes  a l’ajuntament el mes passat. 

L'informe tècnic elaborat a principis del mes d'abril pel
Laboratori d'Entomologia i Control de Plagues de la
Universitat de València,  recomanava realitzar un tractament
anti-mosquits per haver detectat larves de les espècies de
mosquits Culex pipiens i Culiseta longiareolata. El primer és
el mosquit comú o mosquit trompeter.  S'alimenta de sang,
de la família Culicidae, és la causa de moltes malalties, com
la encefalitis japonesa, meningitis i urticària. La Culiseta

longiareolata està especialitzada en picar a les  aus i en molt
rares ocasions pica a l'ésser humà, encara que també ho fa. 

La campanya engegada per l’ajuntament recorda que la
millor estratègia de prevenció contra el mosquit tigre és
evitar les xicotetes àrees d'aigües estancades, mantenir
adequadament netes i clorades piscines i basses i vigilar les
acumulacions d'aigües en desaigües o zones de drenatge.
Estes mesures són els principals puntals de la campanya

«deixem sec el mosquit tigre» que ha presentat el regidor de
Medi Ambient, Ximo Bueno. La campanya consta d'un tríptic
i cartelleria que recullen estes i altres estratègies efectives
contra el mosquit. Bueno va explicar que «un recipient amb
aigua al balcó o terrassa és suficient per a crear les
condicions ideals per al creixement d'una colònia de mosquit
tigre», que troba l’hàbitat per a reproduir-se entre els mesos
de maig a setembre. La femella d'esta espècie colonitzadora
«que ha arribat per a quedar-se», produeix unes picades que
generen una reacció al·lèrgica que en alguns casos
excepcionals pot requerir intervenció mèdica.

El regidor de Medi Ambient ha fet una crida «a la
responsabilitat de tots els benicarlandos» perquè avisen els
serveis municipals «si detecten qualsevol zona d'aigües
estancades en espais d'us públic». Pel que fa a l'àmbit
domèstic, Bueno ha explicat «que cal capgirar objectes que
estiguen a l'aire lliure i puguen emmagatzemar aigua, afegir
clor a fonts ornamentals i mantenir els embornals secs o amb
elements que impedisquen l'accés del mosquit».

EL MOSQUIT TIGRE

El mosquit tigre viu en un habitat molt reduït i realitza
desplaçaments curts que oscil·len entre els 30 i els 100 m.
Esta característica fa que la vigilància de l'entorn més
pròxim, pel que fa a qualsevol àrea d'aigua estancada de
reduïdes dimensions, siga efectiva en la lluita contra esta
molesta plaga. Bueno ha recordat que «el 70% de les larves

Ha arribat la plaga del mosquit

textREDACCIÓ
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OPINIÓ EL TEMA

proliferen en zones privades, a les quals els serveis de
tractament municipals no tenen accés», i per això, «és
fonamental que la ciutadania prenga consciència de les
mesures més efectives que es poden adoptar contra el
mosquit». El mosquit tigre és una espècie invasora diürna
originària del sud-est d'Àsia, havent-se estès per Àfrica,
Amèrica i Europa des de 1979 i posteriorment per la zona del
Pacífic. Representa una creixent amenaça per a la salut
pública a tot el món a causa de la seua ràpida i agressiva
expansió des de la seua àrea de distribució nativa, ja que des
de fa quasi 40 anys ha aconseguit propagar-se per tots els
continents del planeta excepte l'Antàrtida. A causa del seu
potencial colonitzador i constituir una amenaça greu per a les
espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta
espècie ha sigut inclosa en el Catàleg Español d'Espècies
exòtiques Invasores, aprovat per Reial decret 630/2013, de 2
d'agost.

La seua arribada pot produir-se durant el transport de
persones, o de mercaderies amb restes d'aigua acumulada
com poden ser pneumàtics usats, o plantes ornamentals com
és el cas del bambú (Dracaena sanderiana). Els seus ous són
resistents a la dessecació per la qual cosa també pot arribar
en cautxús usats importats que porten els seus ous secs
adossats internament que, una vegada que fan contacte amb

l'aigua, eclosionen i emergeixen les larves de primer estadi
(de quatre possibles).

En zones endèmiques, el mosquit tigre és vector en la
transmissió de malalties com el dengue a Amèrica Central, del
Sud i zona del Pacífic, la febre groga i, encara que en molta
menor freqüència que el comú, Culex pipiens, pot ser vector
en la transmissió del virus del Nil Occidental. En l'estiu de
2007 es va produir un brot d'artritis epidèmica chikungunya a
Rávena (Itàlia) produïda pel virus CHIKV i que va ser
disseminada per la picada del mosquit tigre; fins a aqueix
moment, aquesta malaltia sols havia afectat a països tropicals,
la qual cosa va disparar les alarmes davant la globalització
d'aquest tipus d'infeccions. ll'estiu de 2010 es van detectar
mosquits tigre infectats pel virus del Nil Occidental, en el nord
de Grècia, provocant la mort d'algunes persones víctimes de
les picades realitzades per aquests. En el 2014 es va produir
una epidèmia d'artritis epidèmica chikungunya, que va deixar
diverses víctimes mortes a Amèrica per la picada d'aquest
mosquit. Els països més afectats per aquest virus van ser
República Dominicana i Veneçuela.

ve de la pàgina anterior
L'OLIMP DEL COROMINES

L'alumnat de Cultura Clàssica de l'IES Joan Coromines ha
dedicat bona part del tercer trimestre a un projecte de disseny
i construcció d'uns panells que representen diverses divinitats
de la mitologia clàssica: Zeus, Posidó, Atena, Hermes i Eros.
El resultat, que incloïa també corones de llorer, vestimenta,
espases i fins i tot un "cabut", ha estat exposat a l'entrada de
l'institut la darrera setmana del curs. Tots els qui ho desitjaven
podien fer-se una foto i convertir-se, per un moment, en una
divinitat o en un "autèntic" romà.

Per a dur a terme aquest projecte, el departament de
Cultura Clàssica ha comptat amb l'entusiasta participació d'un
bon grapat d'alumnes i també amb la valuosa col·laboració del
departament de Plàstica i del de Tecnologia.

A vore si el proper curs podem ampliar el nostre Olimp...

text i foto IES�JC

El mosquit tigre és una espècie invasora
diürna originària del sud-est d'Àsia,
havent-se estès per Àfrica, Amèrica i
Europa des de 1979 i posteriorment per la
zona del Pacífic. 
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LOCAL OPINIÓ

L'actor, productor, i director teatral benicarlando Ximo
Solano serà l'encarregat de pronunciar el discurs
d'apertura de les Festes Patronals de Benicarló. Solano
pujarà a l´escenari de la plaça de Sant Bartomeu en l´acte
d'exaltació de la reina i la seua Cort el pròxim 18 d'agost.

Ximo Solano, un dels actors més destacats de l'escena i la
cinematografia valenciana, ha acceptat el repte. Pujarà de nou
a un escenari al seu poble, encara que esta vegada no serà
per a posar-se en la pell d´un d'eixos personatges que porta a
la perfecció amb el seu mestratge d'intèrpret de raça.

Ho farà el divendres 18 d'agost per a exercir de mantenidor
de l'acte d'exaltació de la reina , les dames i la dulcinea, tan
prompte s'apague el resó de la traca a la plaça de Sant
Bertomeu, al rovell de l'ou de Benicarló i sobre un escenari a
l'aire lliure.

Ximo Solano, nascut el 1967, és un dels actors amb major
projecció del panorama escènic valencià. S'ho ha guanyat a
pols, a través d'una trajectòria artística ascendent que ha
transitat per la cinematografia, la televisió, el teatre, la direcció
escènica i, actualment, la presidència de l'Associació d´Actors
Professionals Valencians (AAPV).

L'actor benicarlando ha protagonitzat una extensa llista de
pel·lícules, com Juegos de familia, L'illa de l'holandés, La vida

abismal o Lo que tiene el otro, només per citar-ne algunes. En
televisió, destaquen les seues interpretacions a sèries com
Severo Ochoa, la conquista del Nobel , Cuéntame como paso
(TVE) o la seua llarga trajectòria a C9 amb excel·lents
interpretacions a les sèries Socarrats, Autoindefinits o com a
presentador del recordat programa Sense filtres.

En teatre, la trajectòria de Solano és de les més sòlides de
tota l'escena del país. El seu registre abasta des dels autors
clàssics, com Moliere o Shakespeare, a dramaturgs
contemporanis, com Darío Fo o Joan Perís, pels qui ha sigut
dirigit en nombroses produccions. Després d'haver
protagonitzat algunes de les obres més aplaudides i
premiades dels últims anys (La ruleta russa, El somni d´una nit
d´estiu, Los gatos), l'actor s'ha endinsat en els territoris de la
direcció i producció escènica, on acumula ja un extens
repertori d'èxits nacionals i internacionals, amb produccions
que han rodat pels escenaris més importants d'Europa i
Amèrica.

Este actor d'ampli registre i llarga trajectòria, per a qui “la
paraula viva sobre un escenari seguix sent perillosa”, serà la
veu i la presència del moment més emblemàtic de les Festes
de Benicarló: l'acte d´exaltació de la reina i la seua Cort el
pròxim 18 d´agost. Ximo Solano tornarà a la primavera de
2018, amb Hamlet canalla, i la seua companya habitual,
Teatre Micalet.

text AB

L'actor Ximo Solano serà el mantenidor de les Festes Patronals de Benicarló

Per a acomiadar el curs 2016-2017, el CEIP Marqués de
Benicarló, va organitzar unes activitats especials de Fi de
Curs.  El  d illuns dia 19 ,  els xiquets i xiquetes d'Infantil va  n 
celebrar   la Festa de l'aigua.  El dimarts 20, darrer dia de
classe, es van organitzar a tots els nivells d'Infantil i
Primària   una sèrie d'activitats lúdiques per nivells , seguit
d'un esmorzar de germanor a les aules  o passadissos del
centre .

 Desprès del pati, tothom es va concentrar a la pista per fer
una gran mascletà col·lectiva, amb unes maraques casolanes
fetes amb ampolles de plàstic, que organitzà i dirigí la mestra
de música. Fou tot un sorollós concert !

En acabar va vindre un monitor que ens va fer una
Masterclass de balls. Per finalitzar, tots vam entrar a les aules,
era el moment de repartir les notes i acomiadar als alumnes.   
Un èxit de festa!  Ens veiem en setembre!

 FESTA DE FI DE CURS 2016-2017, AL MARQUÉS DE BENICARLÓ

text CEIP�MB
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«Pren nota, recicla vidre», és el lema de la campanya
que ha engegat la regidoria de Medi Ambient amb
l'objectiu de fomentar el reciclatge de vidre als
establiments hostalers. L'hostaleria genera més de la
meitat del total del vidre que es recicla a Benicarló
anualment.

El regidor de medi ambient, Ximo Bueno, ha presentat este
matí la campanya « Pren nota, recicle vidre», en la que
participaran més de 140 establiments hostalers de Benicarló
que ja s'han adherit a la iniciativa. L'objectiu és aconseguir
incrementar el percentatge de vidre reciclat al llarg dels mesos
d'estiu, que conformen el tram de l'any on més vidre es genera
a Benicarló. El fenomen és comú a tots els municipis turístics,
i es deriva de la intensa activitat hostalera de temporada.

El responsable de l'àrea de medi ambient ha explicat que el
que es pretén amb este pla «és millorar les nostres xifres de
reciclatge aprofitant els factors de l'estacionalitat i l'hostaleria».
Per tal d'aconseguir l'objectiu, es repartiran 45 cubs adaptats
entre els establiments hotelers i i s'instal·laran nous punts de
reciclatge, tot per a facilitar la tasca de recuperació dels
envasos. A més, i amb l'objectiu de sensibilitzar a la
ciutadania, estos contenidors es decoraran amb motius
estiuencs.

El responsable d'Ecovidrio (entitat sense ànim de lucre que
gestiona el pla), Roberto Puentes, ha incidit en que «l estiu és
una època fonamental per a incrementar el reciclatge de vidre,
ja que l'augment del turisme comporta que al llarg dels mesos

de juliol i agost es generen més del 30% del total d'envasos de
tot l'any». Puentes ha avançat que al final de la temporada, es
premiarà als establiments que més vidre hagen recuperat.

Segons les últimes dades relatives a 2016, els
benicarlandos han reciclat un total de 355.000 quilos de vidre,
el que suposa que cada habitant ha reciclat de mitjana 13,5
quilos. Estos percentatges , ha explicat el regidor de medi
ambient, «són millorables i esperem que esta campanya
contribuïsca a incrementar-los». En l'actualitat, Benicarló
compta amb 165 contenidors per a envasos de vidre.

El reciclatge de vidre comporta importants beneficis per al
medi ambient. El vidre reciclat evita l'extracció de matèries
primes amb processos contaminats i redueix notablement les
emissions de CO2 a l'atmosfera.

Pla per a augmentar el reciclatge de vidre en el sector hostaler

text AB

Els alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes podran matricular-se a Benicarló

L'aulari de l'Escola Oficial d'Idiomes a Benicarló, es
constitueix com a punt d'informació, suport i
formalització de la matricula. A partir d'ara, ja no serà
necessari que els alumnes es desplacen a Castelló per a
realitzar este tràmit.

El regidor de Cultura, Josep Barberà, ha avançat este matí
les millores que s'han implementat en l'extensió de l' EOI a
Benicarló de cara al curs 2017-2018. Entre les novetats que
facilitaran les gestions de l'alumnat, destaca el fet que els
estudiants de l'aulari de Benicarló podran matricular-se al punt
d'informació de l' EOI al departament de Cultura de
l'Ajuntament.

Barberà ha subratllat que es tracta «d'una excel·lent
notícia, ja que l'aulari de Benicarló és el segon per oferta
formativa a la província de Castelló». El responsable de l'àrea
de Cultura ha incidit en que la gran quantitat d'estudiants amb
que compta l'aulari «ens ha impulsat a fer entendre als
responsables de l' EOI la idoneïtat d'este canvi, que facilita les
coses a tots aquells per als qui el desplaçament suposava un
problema».

A partir d'ara, l'àrea de Cultura s'encarregarà de tot el
procés de matricula de l'alumnat del curs anterior, i recollirà els
justificats de pagament així com la documentació dels nous
alumnes que formalitzen la matricula telemàticament.

Per al curs 2017-2018, l'aulari de Benicarló oferta més de
500 places en les especialitats d'anglès (amb la novetat del
nivell C1 en este curs) , francès i italià. Tant els alumnes nous,
com aquells que opten pel nivell C1, hauran de formalitzar la
seva preinscripció del 13 al 16 de Juliol a través del web de l'
EOI. Els alumnes del curs passat que van aprovar a juny es
matricularan el divendres 21 de Juliol a partir de les 9:00 h al
departament de Cultura de l'Ajuntament.

text i foto AB
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LOCAL

EL PP ABANDONA EL SALÓ DE PLENS, DAVANT
“LA CONDUCTA MESQUINA DE ROMÁN SÁNCHEZ
EN EL TORN DE PREGUNTES DELS CIUTADANS”.

El grup municipal del Partit Popular de Benicarló ha
abandonat esta nit de dijous el saló de plens, un cop
finalitzada la sessió plenària corresponent al mes de juny.
Ha estat, concretament, en el posterior torn de preguntes
de la ciutadania, en el qual només pot intervenir l’equip de
govern i l’oposició no té cap dret de rèplica. 

En la contestació d’una d’estes qüestions , el regidor
socialista, Román Sánchez, s’ha referit a la gestió de la
passada legislatura del regidor popular, José Maria
Serrano, sense que aquest tingués l’oportunitat de
respondre. “Davant esta conducta mesquina de Román
Sánchez, el grup popular hem pres la decisió d’alçar-nos,
tal i com ja havíem avisat en anteriors plens que faríem,
en el cas de que es tornés a donar la mateixa situació de
“deslleialtat corporativa” per part de l’equip de govern”, tal
i com ha explicat el portaveu del PP, Juan Antonio Mañá.

EL PP ABANDONA EL SALÓ DE PLENS

text  PP BENICARLÓ

El Consell Municipal de Cultura distingeix l'enginyer
biomèdic i investigador benicarlando Àngel Alberich
Bayarri amb el nomenament de Persona Destacada de
l'Any en l'àmbit de la cultura. Alberich és director del Grup
de Recerca Biomèdica per Imatge de l'Institut
d'Investigació Sanitària La Fe i rebrà el reconeixement del
seu poble el pròxim 28 de juliol.

El Ple de l'Ajuntament de Benicarló ha aprovat per
unanimitat distingir al científic Àngel Alberich Bayarri amb el
títol de persona més destacada de 2017 en l'àmbit de la
cultura a proposta del Consell Municipal de Cultura. Alberich
és doctor per la Universitat Politècnica de València i, tot i la
seua joventut, atresora un extens currículum investigador i
nombrosos premis internacionals.

L'enginyer benicarlando s'ha distingit en el camp de la
ciència per les seues investigacions al voltant de noves
aplicacions de la imatge en el camp de la biomedicina, treballs
que han merescut reconeixements de gran prestigi, com el
Premi a la Innovació de l'Institut Tecnològic de Massachussets
(MIT) o el Premi Pro-Acadèmia a la Millor Publicació
Científica. El jove científic, reconegut ara al seu poble com a
personalitat distingida de la cultura, gaudeix d'un important
prestigi internacional com a impulsor d'importants projectes d'
investigació, recerca i desenvolupament científic. El seu
treball ha centrat l'atenció d'equips investigadors arreu del
món, com la Societat Europea d'Informàtica Mèdica per
Imatge o l'Institut d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

Àngel Alberich és tambè enginyer de telecomunicacions,
camp que ha aplicat a projectes d'innovació en diferents
àmbits de la biomedicina. A través d'estos treballs, Alberich ha
obert noves vies de recerca en procediments diagnòstics com
la ressonància magnètica, la informàtica biomèdica o la
tomografia axial computeritzada.

A Benicarló, Alberich, colze a colze amb l'Ajuntament i la
Regidoria de Cultura, ha impulsat la Setmana de la Ciència,
que s'ha consolidat com una de les cites culturals més
importants i innovadores de l'any. Els nombrosos contactes
amb què compta l'investigador benicarlando han aconseguit
atreure a la ciutat destacades personalitats científiques que
han apropat a la ciutadania, baixant-los a ras del terra,
assumptes tan complexos com la física quàntica, l'enginyeria
genètica o l'origen de l'univers. Alberich és president i
fundador de l'Associació Benicarlanda d'Amics de la Ciència i
la Salut (ABACS), que té una activa participació en estos
esdeveniments revitalitzadors de la cultura local.

Alberich rebrà el reconeixement del seu poble el pròxim 28
de juliol al Magatzem de la Mar. L'investigador benicarlando
compartirà homenatge amb les xiquetes Candela, Mariona i
Daniela, reconegudes com a Persones Destacades en l'Àmbit
de l'Acció Social per la seua iniciativa Pulseras Candela, que
ha aconseguit més d'un milió d'euros per a la investigació del
càncer infantil. Precisament a este camp i a altres àmbits
diagnòstics de l'oncologia, s'han aplicat molts dels projectes
investigadors del científic guardonat.

El científic Àngel Alberich Bayarri nomenat Persona Destacada en l'Àmbit Cultural

text AB

Arranca el III Cicle Internacional de Música d'Orgue

Intèrprets de primer nivell participaran en el III Cicle
Internacional de Música d'Orgue que engega este
dimecres a Benicarló. Els tubs de l'orgue de l'església de
Sant Bertomeu vibraran amb registres i ressonàncies que
s'escampen des del barroc a la música del nostres dies.

El III Cicle Internacional de Música d'Orgue apropa a
Benicarló a grans intèrprets de l'instrument per excel·lència de
la música religiosa, tot i que des del segle XIX han sigut molts
els autors que han ampliat notablement la temàtica de les
composicions per a este instrument. Precisament esta àmplia
varietat estilística conforma l'eix del cicle de 2017, que compta
amb una programació tan eclèctica com atractiva.

Les obres d'Oliver Messien, carregades de complexes
harmonies i influències (com la música japonesa), alternaran
en els programes amb els discursos místics de Bach o els
arravataments romàntics de Cesar Frank. Amb esta
confluència de diferents estils i èpoques, el cicle que organitza
la Regidoria de Cultura confirma la seua vocació d'apropar la
música d'orgue a totes les sensibilitats musicals alternat en els
programes peces de diferents èpoques i estils.

El cicle s'allargarà fins al divendres 18. Comptarà amb
intèrprets de gran predicament internacional com Carlos
Paterson, Augusto Belau, Paolo Neri, Carlo M. Barile i
Emmanuel Hocde, tots ells organistes titulars d'importants
catedrals que alberguen instruments de concert de primer
nivell. L'entrada als concerts és gratuïta.

text AB
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A vore, bé sap vosté que no m'agrada ser pesat (tot i que
gairebé mai me'n surto), però ja els he dit moltes vegades que
vostés no són ni la «Hola» ni el «Mundo gráfico». Una revista
com La Veu, amb el tipus de paper, en blanc i negre i amb la
personalitat que la caracteritza no pot posar trenta-set fotos,
trenta-set, en vint pàgines. Que no ho sap ningú que els seus
lectors el que volen és llegir i que si volgueren mirar retratos
es comprarien una altra cosa? Queda dit. Redit. 

Interessantíssim el tema de la setmana.L'arxiu fotogràfic de
José Palanques, JOPA, per als iniciats. A la portada hi ha tres
imatges que ja no es poden vore a Benicarló. Una l'entrada al
Pub Don Hernan, pioner dels locals d'oci al carrer del vici,
quan el nostre poble era el referent comarcal de la «marxa»;
ara som referents en altres coses no totes precisament
admirables. S'hi sobreposa una fotografia del port amb la
«barraca» vella i sense la plaça dels Mestres del Temple; si
traguérem ara una instantània des del mateix lloc podríem
observar com s'ha fet de lletja aqueixa part que tan cuidada
hauríem de tindre; tot ho fan els diners. La tercera és per a mi
la més impressionant; una «cavalcada» del DOMUND passant
per davant del Monterrey. Impagable imatge de l'Espanya del
68, de la'ny de les olimpíades de Mèxic; xiquets vestidets d'indi
(siuoux, navajos?) supervisats per un capellà amb una
immensa sotana de cap a peus; al racó un home amb boina
subjecta la seua bicicleta per deixar passar el seguici solidari,
està refugiat darrere d'un Citroen «arrugaet» que no pot córrer
de 60 a de 80; a una casa cantonera la capelleta de sant Isidre
(que ara la tenen al balcó, d'un alumini modern i cantador) i

aparcat al carrer Cabanes un camió de Marzal amb un senyor
assegut sobre la cabina amb gest de resignació mirant-s'ho
tot. Ja ho cantava Rocío Dúrcal, «cómo han pasado los años,
las vueltas que dio la vida». 

El reportatge de la Redacció m'ha encantat. S'explica com
el bo de Palanques (bon home, bon marit, bon pare) va anar
fent fotos de tot allò que passava a Benicarló però tenia aquell
punt anàrquic d'anar simplement acumulant. No vull ni pensar
què haguera fet aquell home amb els mitjans d'avui en dia.
Tindríem una enciclopèdia gràfica. Va ser el nostre periodista
una persona activa, sense peresa mai de res i també que, per
què no dir-ho, va tindre els seus detractors; qui no recorda les
seues enemistats amb don José María Febrer, o amb el seu
nebot Josep Igual o fins i tot amb un entrenador que va tindre
el Benicarló de futbol que li deien Otero. Coses de l'ofici. Quan
Palanques a migdia parlava per la ràdio el poble es quedava
mut, només senties a través de les persianes la seua veu
posant-nos al tanto de tot. Ara gràcies a la Fundació Caixa
Rural i a l'UJI podem tindre tots accés a mig segle d'història
gràfica de Benicarló. Enhorabona. 

No sé en quines condicions deu estar la piscina municipal,
però dedueixo pel que es comenta al còmic que la cosa no
millora. Repetirem allò de Rocío Dúrcal, «cómo han pasado
los años» (ja en van dos d'aquest govern local) i moltes coses
segueixen igual. O pitjor que abans, no ho sé. 

Li pareixerà una tonteria, però me n'he alegrat molt de llegir
la crítica que fa la regidora Nieves Eugenio de la situació dels
voltants del mercat. No només perquè penso que,
efectivamnent, aquell entorn és millorable sinó sobretot pel

que un partit com el PP, tan
teòricament allunyat de la
personalitat de La Veu considera
aquest mitjà vàlid per fer les
seues reflexions. Endavant amb
la normalitat. 

Ja acabo. Quin fart de riure
amb el senyor Guillem. No
només en com ho diu, que també
sinó en l'esperpent que descriu
al seu escrit amb coreans que
volen copiar-nos el nostre model
turístic de Benidorm, Terra Mítica
i Marina d'Or ciudat de
vacaciones. 

Ah, i els de les fotos de
l'última pàgina, tots molt
templats. 

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

text EL LECTOR

Joventut presenta un vídeo que reivindica la voluntat de decidir dels joves

La reivindicació dels drets i deures dels joves com a
col·lectiu ciutadà és l'objectiu de la nova producció
audiovisual editada per la Regidoria de Joventut. El vídeo,
d'un minut i mig de durada, posa de manifest la voluntat
dels joves per decidir el seu present.

«Vosaltres sou el futur». És una frase gastada que els que
ja no són joves, acostumen a repetir quan es dirigeixen als qui
encara ho són. La regidora de Joventut i Participació
ciutadana, Susanna Pérez, li pega la volta a l'argument: «En
un futur, els joves ja no serem joves, així que el context en què
hem de decidir i actuar és, simplement, el present».

Este argument conforma l'eix central del vídeo que la
Regidoria de Joventut està difonent per les xarxes socials i en
el que participen una cinquantena de joves benicarlandos. Les
imatges mostren una successió de plànols on els joves, en
diferents contextos i situacions, reivindiquen el seu paper en la
societat i es reconeixen com a subjectes amb drets i deures.
Però sobretot, com a ciutadans amb dret a decidir sobre la
seua pròpia vida i el seu present.

La regidora de Joventut i Participació Ciutadana ha explicat
que «el vídeo vol demostrar que els joves tenen el dret a crear
el seu propi projecte de vida» i que la societat «ha d'actuar a
favor d'esta inquietud».

La presentació del vídeo ha tingut lloc en portes de la
celebració de la II Fira de la Joventut, que se celebrarà el
pròxim dissabte 8 de juliol a la plaça de la Constitució. La fira
comptarà amb la participació de més de 40 entitats i
associacions juvenils i una extensa programació amb debats,
taules rodones, activitats lúdiques, un sopar de pa i porta i
molta música en directe.

El vídeo es pot veure en el canal de Facebook de
l'Ajuntament de Benicarló.

text AB
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Memòria selectiva
Segur que el Lector ens dirà que

li xafem el sembrat i ens pegarà la
bronca, però què en farem, és el
nostre quefer: parlar de tot i de no
res. I en aquest cas ens ha fet molta
gràcia això que diu el PP local, per
boca de la seua regidora Eugenio,
sobre el pulmó comercial del poble,
el mercat i el seu entorn, que està
molt deteriorat. No podem fer més
que donar-li la raó. Realment està
prou penós i, és cert, les línies de la
zona blava no es distingeixen i el
supercontenidor soterrat de les
deixalles orgàniques fa molta pudor.
Ara bé, i no és per tirar-li una
maneta a l'alcaldessa, que també és
mereix que li toquen el crostó per la
seua poca eficàcia a l'hora de
prendre decisions, però resulta
evident que el que ací tenim,
independentment de com estiga ara,
no ha arribat a com està ara per art
de màgia. La regidora en qüestió,
¿que no hi era quan ella estava al
govern municipal i el lloc estava
igual que ara? Ui, i aleshores no va
dir ni piu! Clar, deu ser que li passa
com al peixet aquell de Buscando a

Dori, que "tenia perdidas de
memoria a corto plazo", i
s'encomanava als altres perquè
l'ajuden en la cerca del seu passat.
Nosaltres, que tot ho busquem,
tenim entés que aquest tipus de
trastorn es diu amnèsia anterògrada
i que només es soluciona repetint
moltes vegades les coses... encara
que si perds la concentració, ho
tornes a oblidar. Com suposem que
tot haurà estat això, una xicoteta
pèrdua de concentració, li ho posem
per escrit per si s'ho vol enganxar a
la porta de la nevera a vore si així se
li queda: la zona blava al mercat la
va posar el seu partit, els porxes
plens de coloms que es caguen
damunt dels cotxes, va ser idea de
ficar-los també d'un regidor del seu
partit, per més senyes, Kuen-ka, el
terra que està fet pols, doncs el

mateix, i el supercontenidor que fa
tanta pudor, creiem que ve de
l'època de Marcelino. En fi, que això
de les pèrdues... 

Comportaments democràtics?
Per cert, ara que estem amb el

PP, quina espantada va fer tot el seu
grup l'altre dijous al Ple, sortint
abans que l'alcaldessa tanqués la
sessió! Pel que sembla, el regidor
socialista, Sánchez, al qual li van
dirigir una pregunta pública, va ficar-
se a fons amb la gestió de l'anterior
regidor, Serrano, sense que aquest
pogués defensar-se. Queda clar que
quan un no pot parlar, li poden dir de
tot. I això sembla ser el que va
passar. I clar, a vore si articulen
alguna mena de mecanisme, a les
preguntes públiques, perquè els
al·ludits puguen dir també la seua,
atés que si no molt ens temem que

açò es pot acabar convertint en una
espècie de central de la comèdia en
versió cadufera. No queda curós
que a un el posen a caldo de gatet i
a més d'haver d’aguantar la
tempesta, no li deixen ni obrir el
paraigua. Xeic, que això no queda
gens bé! Ara ja només falta que
l'oposició, també, pose en marxa el
seu ventilador particular... i ja veiem
tot el consistori entrant amb
paraigua per estalviar-se els
escatxills! No es pot millorar, això de
les preguntes públiques?

Se les saben totes!
Mireu, nosaltres no tenim ni idea

del que l'altre dia tenien muntat a la
balconada de l'ajuntament. No
sabem si la festa era per la bandera
LGBT que hi havia penjada, perquè
s'havia triat la nova fallera major, o
la nova reina, o aneu a saber el què,
però quin guirigall de música sense
cap ni peus. La cosa va començar
amb l'himne rechional, una mica
més tard, la muixeranga, seguida de
Paquito el Xocolatero, amb la
continuació del pasdoble València.
Vinga, tot al munt! Ah, sense oblidar-
nos de la traca final... de veritat, que
no podia faltar. Només hi va faltar el
Despacito! Esperpèntic, i

text LA COLLA DE TAFANERS

segurament ens quedem curts! Una mena de totum

revolutum, allí emergint de la balconada de l'ajuntament,
com si algú hagues gravat tota seguida aquella música,
l'haguera ficada, i se n'hagués marxat a fer el cafè. Que
aneu a saber, igual era cert! En fi, només hagués faltat
que emeteren la Marcha real... per acabar de posar la
cirereta a frikilandia!

Verdures vora la mar?
Un de nosaltres, a qui li agrada molt caminar, es va

endur una desil·lusió molt gran en vore l'estat en què
estava l'hort de la mar o de les flors... ni ell ni nosaltres en
tenim clar el nom, que havien fet per a potenciar els horts
urbans. La imatge que ens ha enviat dóna més la
sensació que allò és una jungla que altra cosa.
L'herbassar en què s'ha convertit torna a posar damunt la
taula com comencem les coses amb molta empenta i, un
camí han desaparegut els promotors, ho convertim tot en
fum. I en aquest cas, pot ser literal si algú hi pren foc,
atesa la quantitat d'herba seca que hi ha. És la mostra
més clara d’aquell gen idiosincràtic dels valencians
conegut tècnicament amb el nom d’arrancà de cavall,
parà de burro.

Dos són companyia, tres, no.
Mireu, si una cosa havia caracteritzat el supermercat

més típic del país, amo i senyor d'equips de futbol, és que
el valencià havia fet aparició als seus tinells d'una manera
bastant habitual... tot i que forçada. Ara sembla que amb
la política popular del famós trilingüisme mal entés, de
tant en tant, descobrim que ací ens deuen vindre tots els
britànics del món i la meitat dels americans del nord. O
això, o tenim un nivell d’anglés que ja el voldrien en altres
llocs. Al que anem, mireu la imatge que ens han enviat
d'un dels supermercats locals de la cadena i ho
entendreu. A que som internacionals!

Imprescindible ús del diccionari 
I si alguns són internacionals, d'altres ni amb el castellà

a soles ho encerten. Mireu que se'n veuen de rètols
fantàstics, ara, el que us ensenyem és el millor reclam per
no presentar-s’hi, per si de cas... «Impredecible ingles»
així com sona pot ser un indicatiu per arrambar-se a la
paret. En segons quins àmbits, cal saber que «ingles» és
aquell que, com ho direm?, en una relació homosexual
masculina amb penetració és el membre de la parella que
adopta el rol actiu de donar. Així doncs, candidats/tes al
lloc de treball, acudiu sabent on aneu. «Impredecible
ingles»

Model d’emprenedoria 
El programa de l'emprenedoria que ha gestionat

l'ajuntament sembla haver arribat al súmmum de
seguidors. Si fem cas de les xifres que podem veure a la
imatge d'una de les seues convocatòries, ens sobren
emprenedors per dalt i per baix. Nosaltres, amb el nostre
valencià d'anar per casa, en tenim més! Això sí, ací es
treballa sense contracte, som pobres de mena i
emprenem pel nostre compte. I segur que tot el procés
haurà costat una bona pasta gansa. En fi, que cal mirar
com gastem els diners, que açò de fer coses de cara a la
galeria ja sabem que no beneficia a la llarga a ningú i
després sempre queden deutes per pagar.

ve de la pàgina anterior
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Memòria selectiva
Segur que el Lector ens dirà que

li xafem el sembrat i ens pegarà la
bronca, però què en farem, és el
nostre quefer: parlar de tot i de no
res. I en aquest cas ens ha fet molta
gràcia això que diu el PP local, per
boca de la seua regidora Eugenio,
sobre el pulmó comercial del poble,
el mercat i el seu entorn, que està
molt deteriorat. No podem fer més
que donar-li la raó. Realment està
prou penós i, és cert, les línies de la
zona blava no es distingeixen i el
supercontenidor soterrat de les
deixalles orgàniques fa molta pudor.
Ara bé, i no és per tirar-li una
maneta a l'alcaldessa, que també és
mereix que li toquen el crostó per la
seua poca eficàcia a l'hora de
prendre decisions, però resulta
evident que el que ací tenim,
independentment de com estiga ara,
no ha arribat a com està ara per art
de màgia. La regidora en qüestió,
¿que no hi era quan ella estava al
govern municipal i el lloc estava
igual que ara? Ui, i aleshores no va
dir ni piu! Clar, deu ser que li passa
com al peixet aquell de Buscando a

Dori, que "tenia perdidas de
memoria a corto plazo", i
s'encomanava als altres perquè
l'ajuden en la cerca del seu passat.
Nosaltres, que tot ho busquem,
tenim entés que aquest tipus de
trastorn es diu amnèsia anterògrada
i que només es soluciona repetint
moltes vegades les coses... encara
que si perds la concentració, ho
tornes a oblidar. Com suposem que
tot haurà estat això, una xicoteta
pèrdua de concentració, li ho posem
per escrit per si s'ho vol enganxar a
la porta de la nevera a vore si així se
li queda: la zona blava al mercat la
va posar el seu partit, els porxes
plens de coloms que es caguen
damunt dels cotxes, va ser idea de
ficar-los també d'un regidor del seu
partit, per més senyes, Kuen-ka, el
terra que està fet pols, doncs el

mateix, i el supercontenidor que fa
tanta pudor, creiem que ve de
l'època de Marcelino. En fi, que això
de les pèrdues... 

Comportaments democràtics?
Per cert, ara que estem amb el

PP, quina espantada va fer tot el seu
grup l'altre dijous al Ple, sortint
abans que l'alcaldessa tanqués la
sessió! Pel que sembla, el regidor
socialista, Sánchez, al qual li van
dirigir una pregunta pública, va ficar-
se a fons amb la gestió de l'anterior
regidor, Serrano, sense que aquest
pogués defensar-se. Queda clar que
quan un no pot parlar, li poden dir de
tot. I això sembla ser el que va
passar. I clar, a vore si articulen
alguna mena de mecanisme, a les
preguntes públiques, perquè els
al·ludits puguen dir també la seua,
atés que si no molt ens temem que

açò es pot acabar convertint en una
espècie de central de la comèdia en
versió cadufera. No queda curós
que a un el posen a caldo de gatet i
a més d'haver d’aguantar la
tempesta, no li deixen ni obrir el
paraigua. Xeic, que això no queda
gens bé! Ara ja només falta que
l'oposició, també, pose en marxa el
seu ventilador particular... i ja veiem
tot el consistori entrant amb
paraigua per estalviar-se els
escatxills! No es pot millorar, això de
les preguntes públiques?

Se les saben totes!
Mireu, nosaltres no tenim ni idea

del que l'altre dia tenien muntat a la
balconada de l'ajuntament. No
sabem si la festa era per la bandera
LGBT que hi havia penjada, perquè
s'havia triat la nova fallera major, o
la nova reina, o aneu a saber el què,
però quin guirigall de música sense
cap ni peus. La cosa va començar
amb l'himne rechional, una mica
més tard, la muixeranga, seguida de
Paquito el Xocolatero, amb la
continuació del pasdoble València.
Vinga, tot al munt! Ah, sense oblidar-
nos de la traca final... de veritat, que
no podia faltar. Només hi va faltar el
Despacito! Esperpèntic, i

text LA COLLA DE TAFANERS

segurament ens quedem curts! Una mena de totum

revolutum, allí emergint de la balconada de l'ajuntament,
com si algú hagues gravat tota seguida aquella música,
l'haguera ficada, i se n'hagués marxat a fer el cafè. Que
aneu a saber, igual era cert! En fi, només hagués faltat
que emeteren la Marcha real... per acabar de posar la
cirereta a frikilandia!

Verdures vora la mar?
Un de nosaltres, a qui li agrada molt caminar, es va

endur una desil·lusió molt gran en vore l'estat en què
estava l'hort de la mar o de les flors... ni ell ni nosaltres en
tenim clar el nom, que havien fet per a potenciar els horts
urbans. La imatge que ens ha enviat dóna més la
sensació que allò és una jungla que altra cosa.
L'herbassar en què s'ha convertit torna a posar damunt la
taula com comencem les coses amb molta empenta i, un
camí han desaparegut els promotors, ho convertim tot en
fum. I en aquest cas, pot ser literal si algú hi pren foc,
atesa la quantitat d'herba seca que hi ha. És la mostra
més clara d’aquell gen idiosincràtic dels valencians
conegut tècnicament amb el nom d’arrancà de cavall,
parà de burro.

Dos són companyia, tres, no.
Mireu, si una cosa havia caracteritzat el supermercat

més típic del país, amo i senyor d'equips de futbol, és que
el valencià havia fet aparició als seus tinells d'una manera
bastant habitual... tot i que forçada. Ara sembla que amb
la política popular del famós trilingüisme mal entés, de
tant en tant, descobrim que ací ens deuen vindre tots els
britànics del món i la meitat dels americans del nord. O
això, o tenim un nivell d’anglés que ja el voldrien en altres
llocs. Al que anem, mireu la imatge que ens han enviat
d'un dels supermercats locals de la cadena i ho
entendreu. A que som internacionals!

Imprescindible ús del diccionari 
I si alguns són internacionals, d'altres ni amb el castellà

a soles ho encerten. Mireu que se'n veuen de rètols
fantàstics, ara, el que us ensenyem és el millor reclam per
no presentar-s’hi, per si de cas... «Impredecible ingles»
així com sona pot ser un indicatiu per arrambar-se a la
paret. En segons quins àmbits, cal saber que «ingles» és
aquell que, com ho direm?, en una relació homosexual
masculina amb penetració és el membre de la parella que
adopta el rol actiu de donar. Així doncs, candidats/tes al
lloc de treball, acudiu sabent on aneu. «Impredecible
ingles»

Model d’emprenedoria 
El programa de l'emprenedoria que ha gestionat

l'ajuntament sembla haver arribat al súmmum de
seguidors. Si fem cas de les xifres que podem veure a la
imatge d'una de les seues convocatòries, ens sobren
emprenedors per dalt i per baix. Nosaltres, amb el nostre
valencià d'anar per casa, en tenim més! Això sí, ací es
treballa sense contracte, som pobres de mena i
emprenem pel nostre compte. I segur que tot el procés
haurà costat una bona pasta gansa. En fi, que cal mirar
com gastem els diners, que açò de fer coses de cara a la
galeria ja sabem que no beneficia a la llarga a ningú i
després sempre queden deutes per pagar.

ve de la pàgina anterior
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A vore, bé sap vosté que no m'agrada ser pesat (tot i que
gairebé mai me'n surto), però ja els he dit moltes vegades que
vostés no són ni la «Hola» ni el «Mundo gráfico». Una revista
com La Veu, amb el tipus de paper, en blanc i negre i amb la
personalitat que la caracteritza no pot posar trenta-set fotos,
trenta-set, en vint pàgines. Que no ho sap ningú que els seus
lectors el que volen és llegir i que si volgueren mirar retratos
es comprarien una altra cosa? Queda dit. Redit. 

Interessantíssim el tema de la setmana.L'arxiu fotogràfic de
José Palanques, JOPA, per als iniciats. A la portada hi ha tres
imatges que ja no es poden vore a Benicarló. Una l'entrada al
Pub Don Hernan, pioner dels locals d'oci al carrer del vici,
quan el nostre poble era el referent comarcal de la «marxa»;
ara som referents en altres coses no totes precisament
admirables. S'hi sobreposa una fotografia del port amb la
«barraca» vella i sense la plaça dels Mestres del Temple; si
traguérem ara una instantània des del mateix lloc podríem
observar com s'ha fet de lletja aqueixa part que tan cuidada
hauríem de tindre; tot ho fan els diners. La tercera és per a mi
la més impressionant; una «cavalcada» del DOMUND passant
per davant del Monterrey. Impagable imatge de l'Espanya del
68, de la'ny de les olimpíades de Mèxic; xiquets vestidets d'indi
(siuoux, navajos?) supervisats per un capellà amb una
immensa sotana de cap a peus; al racó un home amb boina
subjecta la seua bicicleta per deixar passar el seguici solidari,
està refugiat darrere d'un Citroen «arrugaet» que no pot córrer
de 60 a de 80; a una casa cantonera la capelleta de sant Isidre
(que ara la tenen al balcó, d'un alumini modern i cantador) i

aparcat al carrer Cabanes un camió de Marzal amb un senyor
assegut sobre la cabina amb gest de resignació mirant-s'ho
tot. Ja ho cantava Rocío Dúrcal, «cómo han pasado los años,
las vueltas que dio la vida». 

El reportatge de la Redacció m'ha encantat. S'explica com
el bo de Palanques (bon home, bon marit, bon pare) va anar
fent fotos de tot allò que passava a Benicarló però tenia aquell
punt anàrquic d'anar simplement acumulant. No vull ni pensar
què haguera fet aquell home amb els mitjans d'avui en dia.
Tindríem una enciclopèdia gràfica. Va ser el nostre periodista
una persona activa, sense peresa mai de res i també que, per
què no dir-ho, va tindre els seus detractors; qui no recorda les
seues enemistats amb don José María Febrer, o amb el seu
nebot Josep Igual o fins i tot amb un entrenador que va tindre
el Benicarló de futbol que li deien Otero. Coses de l'ofici. Quan
Palanques a migdia parlava per la ràdio el poble es quedava
mut, només senties a través de les persianes la seua veu
posant-nos al tanto de tot. Ara gràcies a la Fundació Caixa
Rural i a l'UJI podem tindre tots accés a mig segle d'història
gràfica de Benicarló. Enhorabona. 

No sé en quines condicions deu estar la piscina municipal,
però dedueixo pel que es comenta al còmic que la cosa no
millora. Repetirem allò de Rocío Dúrcal, «cómo han pasado
los años» (ja en van dos d'aquest govern local) i moltes coses
segueixen igual. O pitjor que abans, no ho sé. 

Li pareixerà una tonteria, però me n'he alegrat molt de llegir
la crítica que fa la regidora Nieves Eugenio de la situació dels
voltants del mercat. No només perquè penso que,
efectivamnent, aquell entorn és millorable sinó sobretot pel

que un partit com el PP, tan
teòricament allunyat de la
personalitat de La Veu considera
aquest mitjà vàlid per fer les
seues reflexions. Endavant amb
la normalitat. 

Ja acabo. Quin fart de riure
amb el senyor Guillem. No
només en com ho diu, que també
sinó en l'esperpent que descriu
al seu escrit amb coreans que
volen copiar-nos el nostre model
turístic de Benidorm, Terra Mítica
i Marina d'Or ciudat de
vacaciones. 

Ah, i els de les fotos de
l'última pàgina, tots molt
templats. 

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

text EL LECTOR

Joventut presenta un vídeo que reivindica la voluntat de decidir dels joves

La reivindicació dels drets i deures dels joves com a
col·lectiu ciutadà és l'objectiu de la nova producció
audiovisual editada per la Regidoria de Joventut. El vídeo,
d'un minut i mig de durada, posa de manifest la voluntat
dels joves per decidir el seu present.

«Vosaltres sou el futur». És una frase gastada que els que
ja no són joves, acostumen a repetir quan es dirigeixen als qui
encara ho són. La regidora de Joventut i Participació
ciutadana, Susanna Pérez, li pega la volta a l'argument: «En
un futur, els joves ja no serem joves, així que el context en què
hem de decidir i actuar és, simplement, el present».

Este argument conforma l'eix central del vídeo que la
Regidoria de Joventut està difonent per les xarxes socials i en
el que participen una cinquantena de joves benicarlandos. Les
imatges mostren una successió de plànols on els joves, en
diferents contextos i situacions, reivindiquen el seu paper en la
societat i es reconeixen com a subjectes amb drets i deures.
Però sobretot, com a ciutadans amb dret a decidir sobre la
seua pròpia vida i el seu present.

La regidora de Joventut i Participació Ciutadana ha explicat
que «el vídeo vol demostrar que els joves tenen el dret a crear
el seu propi projecte de vida» i que la societat «ha d'actuar a
favor d'esta inquietud».

La presentació del vídeo ha tingut lloc en portes de la
celebració de la II Fira de la Joventut, que se celebrarà el
pròxim dissabte 8 de juliol a la plaça de la Constitució. La fira
comptarà amb la participació de més de 40 entitats i
associacions juvenils i una extensa programació amb debats,
taules rodones, activitats lúdiques, un sopar de pa i porta i
molta música en directe.

El vídeo es pot veure en el canal de Facebook de
l'Ajuntament de Benicarló.

text AB



OPINIÓ

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

LOCAL

EL PP ABANDONA EL SALÓ DE PLENS, DAVANT
“LA CONDUCTA MESQUINA DE ROMÁN SÁNCHEZ
EN EL TORN DE PREGUNTES DELS CIUTADANS”.

El grup municipal del Partit Popular de Benicarló ha
abandonat esta nit de dijous el saló de plens, un cop
finalitzada la sessió plenària corresponent al mes de juny.
Ha estat, concretament, en el posterior torn de preguntes
de la ciutadania, en el qual només pot intervenir l’equip de
govern i l’oposició no té cap dret de rèplica. 

En la contestació d’una d’estes qüestions , el regidor
socialista, Román Sánchez, s’ha referit a la gestió de la
passada legislatura del regidor popular, José Maria
Serrano, sense que aquest tingués l’oportunitat de
respondre. “Davant esta conducta mesquina de Román
Sánchez, el grup popular hem pres la decisió d’alçar-nos,
tal i com ja havíem avisat en anteriors plens que faríem,
en el cas de que es tornés a donar la mateixa situació de
“deslleialtat corporativa” per part de l’equip de govern”, tal
i com ha explicat el portaveu del PP, Juan Antonio Mañá.

EL PP ABANDONA EL SALÓ DE PLENS

text  PP BENICARLÓ

El Consell Municipal de Cultura distingeix l'enginyer
biomèdic i investigador benicarlando Àngel Alberich
Bayarri amb el nomenament de Persona Destacada de
l'Any en l'àmbit de la cultura. Alberich és director del Grup
de Recerca Biomèdica per Imatge de l'Institut
d'Investigació Sanitària La Fe i rebrà el reconeixement del
seu poble el pròxim 28 de juliol.

El Ple de l'Ajuntament de Benicarló ha aprovat per
unanimitat distingir al científic Àngel Alberich Bayarri amb el
títol de persona més destacada de 2017 en l'àmbit de la
cultura a proposta del Consell Municipal de Cultura. Alberich
és doctor per la Universitat Politècnica de València i, tot i la
seua joventut, atresora un extens currículum investigador i
nombrosos premis internacionals.

L'enginyer benicarlando s'ha distingit en el camp de la
ciència per les seues investigacions al voltant de noves
aplicacions de la imatge en el camp de la biomedicina, treballs
que han merescut reconeixements de gran prestigi, com el
Premi a la Innovació de l'Institut Tecnològic de Massachussets
(MIT) o el Premi Pro-Acadèmia a la Millor Publicació
Científica. El jove científic, reconegut ara al seu poble com a
personalitat distingida de la cultura, gaudeix d'un important
prestigi internacional com a impulsor d'importants projectes d'
investigació, recerca i desenvolupament científic. El seu
treball ha centrat l'atenció d'equips investigadors arreu del
món, com la Societat Europea d'Informàtica Mèdica per
Imatge o l'Institut d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

Àngel Alberich és tambè enginyer de telecomunicacions,
camp que ha aplicat a projectes d'innovació en diferents
àmbits de la biomedicina. A través d'estos treballs, Alberich ha
obert noves vies de recerca en procediments diagnòstics com
la ressonància magnètica, la informàtica biomèdica o la
tomografia axial computeritzada.

A Benicarló, Alberich, colze a colze amb l'Ajuntament i la
Regidoria de Cultura, ha impulsat la Setmana de la Ciència,
que s'ha consolidat com una de les cites culturals més
importants i innovadores de l'any. Els nombrosos contactes
amb què compta l'investigador benicarlando han aconseguit
atreure a la ciutat destacades personalitats científiques que
han apropat a la ciutadania, baixant-los a ras del terra,
assumptes tan complexos com la física quàntica, l'enginyeria
genètica o l'origen de l'univers. Alberich és president i
fundador de l'Associació Benicarlanda d'Amics de la Ciència i
la Salut (ABACS), que té una activa participació en estos
esdeveniments revitalitzadors de la cultura local.

Alberich rebrà el reconeixement del seu poble el pròxim 28
de juliol al Magatzem de la Mar. L'investigador benicarlando
compartirà homenatge amb les xiquetes Candela, Mariona i
Daniela, reconegudes com a Persones Destacades en l'Àmbit
de l'Acció Social per la seua iniciativa Pulseras Candela, que
ha aconseguit més d'un milió d'euros per a la investigació del
càncer infantil. Precisament a este camp i a altres àmbits
diagnòstics de l'oncologia, s'han aplicat molts dels projectes
investigadors del científic guardonat.

El científic Àngel Alberich Bayarri nomenat Persona Destacada en l'Àmbit Cultural

text AB

Arranca el III Cicle Internacional de Música d'Orgue

Intèrprets de primer nivell participaran en el III Cicle
Internacional de Música d'Orgue que engega este
dimecres a Benicarló. Els tubs de l'orgue de l'església de
Sant Bertomeu vibraran amb registres i ressonàncies que
s'escampen des del barroc a la música del nostres dies.

El III Cicle Internacional de Música d'Orgue apropa a
Benicarló a grans intèrprets de l'instrument per excel·lència de
la música religiosa, tot i que des del segle XIX han sigut molts
els autors que han ampliat notablement la temàtica de les
composicions per a este instrument. Precisament esta àmplia
varietat estilística conforma l'eix del cicle de 2017, que compta
amb una programació tan eclèctica com atractiva.

Les obres d'Oliver Messien, carregades de complexes
harmonies i influències (com la música japonesa), alternaran
en els programes amb els discursos místics de Bach o els
arravataments romàntics de Cesar Frank. Amb esta
confluència de diferents estils i èpoques, el cicle que organitza
la Regidoria de Cultura confirma la seua vocació d'apropar la
música d'orgue a totes les sensibilitats musicals alternat en els
programes peces de diferents èpoques i estils.

El cicle s'allargarà fins al divendres 18. Comptarà amb
intèrprets de gran predicament internacional com Carlos
Paterson, Augusto Belau, Paolo Neri, Carlo M. Barile i
Emmanuel Hocde, tots ells organistes titulars d'importants
catedrals que alberguen instruments de concert de primer
nivell. L'entrada als concerts és gratuïta.

text AB
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«Pren nota, recicla vidre», és el lema de la campanya
que ha engegat la regidoria de Medi Ambient amb
l'objectiu de fomentar el reciclatge de vidre als
establiments hostalers. L'hostaleria genera més de la
meitat del total del vidre que es recicla a Benicarló
anualment.

El regidor de medi ambient, Ximo Bueno, ha presentat este
matí la campanya « Pren nota, recicle vidre», en la que
participaran més de 140 establiments hostalers de Benicarló
que ja s'han adherit a la iniciativa. L'objectiu és aconseguir
incrementar el percentatge de vidre reciclat al llarg dels mesos
d'estiu, que conformen el tram de l'any on més vidre es genera
a Benicarló. El fenomen és comú a tots els municipis turístics,
i es deriva de la intensa activitat hostalera de temporada.

El responsable de l'àrea de medi ambient ha explicat que el
que es pretén amb este pla «és millorar les nostres xifres de
reciclatge aprofitant els factors de l'estacionalitat i l'hostaleria».
Per tal d'aconseguir l'objectiu, es repartiran 45 cubs adaptats
entre els establiments hotelers i i s'instal·laran nous punts de
reciclatge, tot per a facilitar la tasca de recuperació dels
envasos. A més, i amb l'objectiu de sensibilitzar a la
ciutadania, estos contenidors es decoraran amb motius
estiuencs.

El responsable d'Ecovidrio (entitat sense ànim de lucre que
gestiona el pla), Roberto Puentes, ha incidit en que «l estiu és
una època fonamental per a incrementar el reciclatge de vidre,
ja que l'augment del turisme comporta que al llarg dels mesos

de juliol i agost es generen més del 30% del total d'envasos de
tot l'any». Puentes ha avançat que al final de la temporada, es
premiarà als establiments que més vidre hagen recuperat.

Segons les últimes dades relatives a 2016, els
benicarlandos han reciclat un total de 355.000 quilos de vidre,
el que suposa que cada habitant ha reciclat de mitjana 13,5
quilos. Estos percentatges , ha explicat el regidor de medi
ambient, «són millorables i esperem que esta campanya
contribuïsca a incrementar-los». En l'actualitat, Benicarló
compta amb 165 contenidors per a envasos de vidre.

El reciclatge de vidre comporta importants beneficis per al
medi ambient. El vidre reciclat evita l'extracció de matèries
primes amb processos contaminats i redueix notablement les
emissions de CO2 a l'atmosfera.

Pla per a augmentar el reciclatge de vidre en el sector hostaler

text AB

Els alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes podran matricular-se a Benicarló

L'aulari de l'Escola Oficial d'Idiomes a Benicarló, es
constitueix com a punt d'informació, suport i
formalització de la matricula. A partir d'ara, ja no serà
necessari que els alumnes es desplacen a Castelló per a
realitzar este tràmit.

El regidor de Cultura, Josep Barberà, ha avançat este matí
les millores que s'han implementat en l'extensió de l' EOI a
Benicarló de cara al curs 2017-2018. Entre les novetats que
facilitaran les gestions de l'alumnat, destaca el fet que els
estudiants de l'aulari de Benicarló podran matricular-se al punt
d'informació de l' EOI al departament de Cultura de
l'Ajuntament.

Barberà ha subratllat que es tracta «d'una excel·lent
notícia, ja que l'aulari de Benicarló és el segon per oferta
formativa a la província de Castelló». El responsable de l'àrea
de Cultura ha incidit en que la gran quantitat d'estudiants amb
que compta l'aulari «ens ha impulsat a fer entendre als
responsables de l' EOI la idoneïtat d'este canvi, que facilita les
coses a tots aquells per als qui el desplaçament suposava un
problema».

A partir d'ara, l'àrea de Cultura s'encarregarà de tot el
procés de matricula de l'alumnat del curs anterior, i recollirà els
justificats de pagament així com la documentació dels nous
alumnes que formalitzen la matricula telemàticament.

Per al curs 2017-2018, l'aulari de Benicarló oferta més de
500 places en les especialitats d'anglès (amb la novetat del
nivell C1 en este curs) , francès i italià. Tant els alumnes nous,
com aquells que opten pel nivell C1, hauran de formalitzar la
seva preinscripció del 13 al 16 de Juliol a través del web de l'
EOI. Els alumnes del curs passat que van aprovar a juny es
matricularan el divendres 21 de Juliol a partir de les 9:00 h al
departament de Cultura de l'Ajuntament.

text i foto AB
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LOCAL OPINIÓ

L'actor, productor, i director teatral benicarlando Ximo
Solano serà l'encarregat de pronunciar el discurs
d'apertura de les Festes Patronals de Benicarló. Solano
pujarà a l´escenari de la plaça de Sant Bartomeu en l´acte
d'exaltació de la reina i la seua Cort el pròxim 18 d'agost.

Ximo Solano, un dels actors més destacats de l'escena i la
cinematografia valenciana, ha acceptat el repte. Pujarà de nou
a un escenari al seu poble, encara que esta vegada no serà
per a posar-se en la pell d´un d'eixos personatges que porta a
la perfecció amb el seu mestratge d'intèrpret de raça.

Ho farà el divendres 18 d'agost per a exercir de mantenidor
de l'acte d'exaltació de la reina , les dames i la dulcinea, tan
prompte s'apague el resó de la traca a la plaça de Sant
Bertomeu, al rovell de l'ou de Benicarló i sobre un escenari a
l'aire lliure.

Ximo Solano, nascut el 1967, és un dels actors amb major
projecció del panorama escènic valencià. S'ho ha guanyat a
pols, a través d'una trajectòria artística ascendent que ha
transitat per la cinematografia, la televisió, el teatre, la direcció
escènica i, actualment, la presidència de l'Associació d´Actors
Professionals Valencians (AAPV).

L'actor benicarlando ha protagonitzat una extensa llista de
pel·lícules, com Juegos de familia, L'illa de l'holandés, La vida

abismal o Lo que tiene el otro, només per citar-ne algunes. En
televisió, destaquen les seues interpretacions a sèries com
Severo Ochoa, la conquista del Nobel , Cuéntame como paso
(TVE) o la seua llarga trajectòria a C9 amb excel·lents
interpretacions a les sèries Socarrats, Autoindefinits o com a
presentador del recordat programa Sense filtres.

En teatre, la trajectòria de Solano és de les més sòlides de
tota l'escena del país. El seu registre abasta des dels autors
clàssics, com Moliere o Shakespeare, a dramaturgs
contemporanis, com Darío Fo o Joan Perís, pels qui ha sigut
dirigit en nombroses produccions. Després d'haver
protagonitzat algunes de les obres més aplaudides i
premiades dels últims anys (La ruleta russa, El somni d´una nit
d´estiu, Los gatos), l'actor s'ha endinsat en els territoris de la
direcció i producció escènica, on acumula ja un extens
repertori d'èxits nacionals i internacionals, amb produccions
que han rodat pels escenaris més importants d'Europa i
Amèrica.

Este actor d'ampli registre i llarga trajectòria, per a qui “la
paraula viva sobre un escenari seguix sent perillosa”, serà la
veu i la presència del moment més emblemàtic de les Festes
de Benicarló: l'acte d´exaltació de la reina i la seua Cort el
pròxim 18 d´agost. Ximo Solano tornarà a la primavera de
2018, amb Hamlet canalla, i la seua companya habitual,
Teatre Micalet.

text AB

L'actor Ximo Solano serà el mantenidor de les Festes Patronals de Benicarló

Per a acomiadar el curs 2016-2017, el CEIP Marqués de
Benicarló, va organitzar unes activitats especials de Fi de
Curs.  El  d illuns dia 19 ,  els xiquets i xiquetes d'Infantil va  n 
celebrar   la Festa de l'aigua.  El dimarts 20, darrer dia de
classe, es van organitzar a tots els nivells d'Infantil i
Primària   una sèrie d'activitats lúdiques per nivells , seguit
d'un esmorzar de germanor a les aules  o passadissos del
centre .

 Desprès del pati, tothom es va concentrar a la pista per fer
una gran mascletà col·lectiva, amb unes maraques casolanes
fetes amb ampolles de plàstic, que organitzà i dirigí la mestra
de música. Fou tot un sorollós concert !

En acabar va vindre un monitor que ens va fer una
Masterclass de balls. Per finalitzar, tots vam entrar a les aules,
era el moment de repartir les notes i acomiadar als alumnes.   
Un èxit de festa!  Ens veiem en setembre!

 FESTA DE FI DE CURS 2016-2017, AL MARQUÉS DE BENICARLÓ

text CEIP�MB
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OPINIÓ EL TEMA

proliferen en zones privades, a les quals els serveis de
tractament municipals no tenen accés», i per això, «és
fonamental que la ciutadania prenga consciència de les
mesures més efectives que es poden adoptar contra el
mosquit». El mosquit tigre és una espècie invasora diürna
originària del sud-est d'Àsia, havent-se estès per Àfrica,
Amèrica i Europa des de 1979 i posteriorment per la zona del
Pacífic. Representa una creixent amenaça per a la salut
pública a tot el món a causa de la seua ràpida i agressiva
expansió des de la seua àrea de distribució nativa, ja que des
de fa quasi 40 anys ha aconseguit propagar-se per tots els
continents del planeta excepte l'Antàrtida. A causa del seu
potencial colonitzador i constituir una amenaça greu per a les
espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta
espècie ha sigut inclosa en el Catàleg Español d'Espècies
exòtiques Invasores, aprovat per Reial decret 630/2013, de 2
d'agost.

La seua arribada pot produir-se durant el transport de
persones, o de mercaderies amb restes d'aigua acumulada
com poden ser pneumàtics usats, o plantes ornamentals com
és el cas del bambú (Dracaena sanderiana). Els seus ous són
resistents a la dessecació per la qual cosa també pot arribar
en cautxús usats importats que porten els seus ous secs
adossats internament que, una vegada que fan contacte amb

l'aigua, eclosionen i emergeixen les larves de primer estadi
(de quatre possibles).

En zones endèmiques, el mosquit tigre és vector en la
transmissió de malalties com el dengue a Amèrica Central, del
Sud i zona del Pacífic, la febre groga i, encara que en molta
menor freqüència que el comú, Culex pipiens, pot ser vector
en la transmissió del virus del Nil Occidental. En l'estiu de
2007 es va produir un brot d'artritis epidèmica chikungunya a
Rávena (Itàlia) produïda pel virus CHIKV i que va ser
disseminada per la picada del mosquit tigre; fins a aqueix
moment, aquesta malaltia sols havia afectat a països tropicals,
la qual cosa va disparar les alarmes davant la globalització
d'aquest tipus d'infeccions. ll'estiu de 2010 es van detectar
mosquits tigre infectats pel virus del Nil Occidental, en el nord
de Grècia, provocant la mort d'algunes persones víctimes de
les picades realitzades per aquests. En el 2014 es va produir
una epidèmia d'artritis epidèmica chikungunya, que va deixar
diverses víctimes mortes a Amèrica per la picada d'aquest
mosquit. Els països més afectats per aquest virus van ser
República Dominicana i Veneçuela.

ve de la pàgina anterior
L'OLIMP DEL COROMINES

L'alumnat de Cultura Clàssica de l'IES Joan Coromines ha
dedicat bona part del tercer trimestre a un projecte de disseny
i construcció d'uns panells que representen diverses divinitats
de la mitologia clàssica: Zeus, Posidó, Atena, Hermes i Eros.
El resultat, que incloïa també corones de llorer, vestimenta,
espases i fins i tot un "cabut", ha estat exposat a l'entrada de
l'institut la darrera setmana del curs. Tots els qui ho desitjaven
podien fer-se una foto i convertir-se, per un moment, en una
divinitat o en un "autèntic" romà.

Per a dur a terme aquest projecte, el departament de
Cultura Clàssica ha comptat amb l'entusiasta participació d'un
bon grapat d'alumnes i també amb la valuosa col·laboració del
departament de Plàstica i del de Tecnologia.

A vore si el proper curs podem ampliar el nostre Olimp...

text i foto IES�JC

El mosquit tigre és una espècie invasora
diürna originària del sud-est d'Àsia,
havent-se estès per Àfrica, Amèrica i
Europa des de 1979 i posteriorment per la
zona del Pacífic. 
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EL TEMA PUBLICITAT

La Regidoria de Medi Ambient ha posat en marxa la
campanya informativa «Deixem sec el mosquit tigre».
L'objectiu és conscienciar la ciutadania sobre les
mesures més efectives contra la proliferació de les
larves, que creixen en xicotetes zones d'aigua
estancada. La campanya inunda la ciutat després de
l'estirada d’orelles que el servei de plagues de la
Diputació de Castelló fes  a l’ajuntament el mes passat. 

L'informe tècnic elaborat a principis del mes d'abril pel
Laboratori d'Entomologia i Control de Plagues de la
Universitat de València,  recomanava realitzar un tractament
anti-mosquits per haver detectat larves de les espècies de
mosquits Culex pipiens i Culiseta longiareolata. El primer és
el mosquit comú o mosquit trompeter.  S'alimenta de sang,
de la família Culicidae, és la causa de moltes malalties, com
la encefalitis japonesa, meningitis i urticària. La Culiseta

longiareolata està especialitzada en picar a les  aus i en molt
rares ocasions pica a l'ésser humà, encara que també ho fa. 

La campanya engegada per l’ajuntament recorda que la
millor estratègia de prevenció contra el mosquit tigre és
evitar les xicotetes àrees d'aigües estancades, mantenir
adequadament netes i clorades piscines i basses i vigilar les
acumulacions d'aigües en desaigües o zones de drenatge.
Estes mesures són els principals puntals de la campanya

«deixem sec el mosquit tigre» que ha presentat el regidor de
Medi Ambient, Ximo Bueno. La campanya consta d'un tríptic
i cartelleria que recullen estes i altres estratègies efectives
contra el mosquit. Bueno va explicar que «un recipient amb
aigua al balcó o terrassa és suficient per a crear les
condicions ideals per al creixement d'una colònia de mosquit
tigre», que troba l’hàbitat per a reproduir-se entre els mesos
de maig a setembre. La femella d'esta espècie colonitzadora
«que ha arribat per a quedar-se», produeix unes picades que
generen una reacció al·lèrgica que en alguns casos
excepcionals pot requerir intervenció mèdica.

El regidor de Medi Ambient ha fet una crida «a la
responsabilitat de tots els benicarlandos» perquè avisen els
serveis municipals «si detecten qualsevol zona d'aigües
estancades en espais d'us públic». Pel que fa a l'àmbit
domèstic, Bueno ha explicat «que cal capgirar objectes que
estiguen a l'aire lliure i puguen emmagatzemar aigua, afegir
clor a fonts ornamentals i mantenir els embornals secs o amb
elements que impedisquen l'accés del mosquit».

EL MOSQUIT TIGRE

El mosquit tigre viu en un habitat molt reduït i realitza
desplaçaments curts que oscil·len entre els 30 i els 100 m.
Esta característica fa que la vigilància de l'entorn més
pròxim, pel que fa a qualsevol àrea d'aigua estancada de
reduïdes dimensions, siga efectiva en la lluita contra esta
molesta plaga. Bueno ha recordat que «el 70% de les larves

Ha arribat la plaga del mosquit

textREDACCIÓ
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L'excel·lent temporada
realitzada pel club peniscolà no
ha passat desapercebuda als ulls
de cap afeccionat del futbol sala
nacional. Així, després de les
primera ronda de votacions en les
quals han participat els
afeccionats i membres de premsa
que segueixen la LNFS, els tres
entrenadors que queden
nominats per al guardó a millor
entrenador són: Imanol Arregui
(Magna Gurpea), Jesús Velasco
(Movistar Inter) i Albert Canilles
(Peníscola RehabMedic).

Un reconeixement per a un
entrenador novell, que arriba
després del que l'Associació Nacional d'Entrenadors de Futbol
Sala (ANEFS), li concedira amb el trofeu a l'Entrenador
Revelació de la temporada, en el que ha estat el seu debut
com a primer entrenador i en l'aposta de futur del club de la
Ciutat a la Mar amb la seua arribada el passat estiu. Així vaa
portar la passada temporada al club del Baix Maestrat a
disputar la seua primera Copa d'Espanya, els seus tercers
play-off pel títol i finalitzar la temporada regular amb la setena
posició lluitant pràcticament fins al final per la quarta, a més
d'establir el rècord de punts del Peníscola en la Primera
Divisió.

Els afeccionats a l'espectacle del Futbol Sala i els mitjans
de comunicació ja han realitzat les seues votacions. Tots ells,
des del passat 23 de juny al dilluns 3 de juliol, han sigut els
encarregats de triar els nominats als Millors de la Temporada
2016/17, en les categories de Millor Porter, Millor Tancament,
Millor Ala, Millor Pivot, Millor Jugador, Jugador Revelació,
Millor Entrenador de Primera i Millor Entrenador de Segona
Divisió. Ara és el torn de votació per als 16 entrenadors que
van militar en Primera Divisió la passada temporada i els seus
capitans, ells seran els encarregats de votar als nominats en
cada categoria.

Futbol Sala: L'entrenador del Peníscola RehabMedic, Albert Canilles,
nominat al millor entrenador de la temporada de la LNFS

text VICENT FERRER
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Carla Masip, campiona d'Espanya en 1.500 m

L'atleta benicarlanda Carla Masip, campiona d'Espanya
en 1.500 m Promesa, classificant-se per a l'europeu Sub
23, "Bydgoszcz 2017" a Polònia.

Carla Masip, l’atleta del CE Vinaròs-FACSA Aigües de
Vinaròs, es va proclamar el passat diumenge dia 2 de juliol, a
la propera localitat de Torrent, campiona d’Espanya de 1500m
en categoria promesa. Amb aquest triomf, sumat a la victòria
també als 1500m en pista coberta a Madrid el mes de febrer,
es confirma com la clara dominadora del mig fons en categoria
promesa a nivell nacional. En aquesta ocasió a més, el premi
era doble, i la victòria li serveix per assegurar-se la plaça per
formar part de la selecció espanyola que competirà al
Campionat d’Europa Sub-23 a Polònia, els dies 13 al 17 de
juliol. Al campionat promesa la nostra atleta es presentava
com una de les favorites, amb la 2a millor marca de les
participants. Tot, després de demostrar un excel·lent estat de
forma al llarg del mes de juny, en què ha millorat la seia marca
personal en 800m (2’07”3), 400m (58”86) amb títol de

campiona autonòmica de la prova inclòs, i uns magnífics
4’20”46 realitzats als 1500m del Meeting internacional de
Huelva, marca que li permetia aspirar al passaport per a
l’europeu. Després d’unes semifinals sense sorpreses, a la
línia de sortida de la final es presentaven 5 atletes com a
màximes favorites a les medalles.

text i foto NOTA�DE�PREMSA
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No me moleste mosquito

Açò dels mosquits, cada vegada, s'està tornant un
problema més greu. Quan escoltem el seu brunzit al costat
de la nostra orella, instintivament, peguem manotada per
espantar-los i, seguidament, anem a buscar l'insecticida
perquè es difícil que la nostra acció haja tingut efecte
desitjat.  Doncs, tal com es presenta l'estiu, i tal com
semblen avalar tots els informes de l'administració, com no
prenguem mesures, molt ens temem que pocs, o ningú, es
salvarà de rebre alguna xuclada d'estos desaprensius
vampirs en miniatura.

El problema és que al mosquit comú se li ha afait un
convidat de pedra, que té més mala llet que el de la zona, el
tigre, i allà per on passa fa estralls. Així que a tots ens toca
ficar una mica de la nostra part, amb mesures simples com
no deixar aigua estancada en platerets de plantes, gots,

zones de reg, etc., que és el lloc predilecte perquè les seues
larves crien a dojo, si no volem que acabem trepats amb les
seues picades. Això, sempre i quan, no tinguem alguna
mena de problema al·lèrgic que ho agreuge o que ens
transmeta alguna infermetat tropical, típica d'alguna varietat
nouvinguda.

No vol dir que anem tots amb el pot d'insecticida al
damunt, com els revòlvers al vell oest, però si que intentem
eliminar-los sempre que puguem. Per intentar llevar-li una
mica de ferro, podem recordar la cançó que va popularitzar
Peret, allà per l'any 75, "No me molestes mosquito", que
havia estat una mena de remake de la versió original, "The
mosquito", de l'àlbum Full Circle (1972), del grup nord-
americà de rock, The Doors. Fins i tot els mosquits poden
semblar originals!
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Carxofa: per a l'atleta benicarlanda Carla Masip, la lleona del Maestrat, que s'ha proclamat, a
Torrent, en pista a l'aire lliure, Campiona d'Espanya de 1500 m Promesa. Això li ha permés classificar-
se per a l'europeu Sub 23,  “Bydgoszcz 2017”, a Polonia. La nostra més sincera enhorabona! 

Panissola: per alguns empresaris que aprofitant la situació econòmica i l'estiu paguen misèria als
treballadors. Segur que no són majoria... però els hi ha. I no s'hauria de permetre!

CARXOFA i PANISSOLA

Dissabte 1 de Juliol es va fer el sopar de presentació
de la nova dama del CN Benicarló, la nedadora, Gemma
Rillo. A l’acte, també es va fer un reconeixement a la
millor esportista del club, de l’any 2016, Gemma Labèrnia.

Va ser un sopar amb un ambient molt agradable i cordial.
En l’emotiu moment del traspàs del càrrec de dama entre
Clàudia Barrachina i Gemma Rillo, es feren uns breus
parlaments i el president del club, Xavier Rodríguez, va agrair
la presència dels nombrosos simpatitzants, socis i nedadors
que assistiren a la cerimònia. 

CAMPIONAT AUTONÒMIC ALEVÍ A BENIDORM, AMB
MÍNIMA NACIONAL DE SARA VEA ALS 200 LLIURES

El cap de setmana, 1 i 2 de Juliol, a la piscina olímpica,
a l’aire lliure, de Benidorm, va tindre lloc el campionat
autonòmic aleví de la comunitat valenciana.

El club Natació Benicarló, dirigit per Lucia Vicente, va
presentar un equip de 5 nedadors que havien fet, durant els
mesos previs, les pertinents marques mínimes de
classificació.

Els nedadors participants foren: Sara Vea, Sara Troncho,
Clara Salvador, Henar Àvila i Danel Atutxa.

Individualment, s’ha de destacar la mínima nacional de
Sara Vea, als 200 lliures, amb uns molt bons, 2.20.84 E, que
li varen servir per obtindre la classificació per als nacionals de
Barcelona alevins. 

L’actuació global de l’equip va ser prou bona, i, tot i que no
es va aconseguir cap pòdium, els nedadors tornaren satisfets
cap a Benicarló, després d’haver pogut participar en el
campionat autonòmic que finalitza la temporada de la
categoria aleví en la comunitat valenciana.

SOPAR DE PRESENTACIÓ DE LA DAMA DEL CLUB, GEMMA RILLO
AUTONÒMIC, AMB MÍNIMA DE SARA VEA PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA

text CNB
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El passat dimarts 22 de juny varem acomiadar
el curs 2016-2017 amb la ja tradicional gimcana de
jocs i aigua.

Només entrar a l’escola els alumnes de cinquè
amb l’ajuda de les mestres especialistes es van
muntar el 14 jocs a la pista esportiva.

Després del pati els alumnes de cinquè i sisè es
van organitzar per controlar cadascun d’aquest jocs
amb l’ajuda d’una mestra i la resta de companys,
d’infantil tres anys fins a quart, varen fer 14 grups per
anar passant cada 7 minuts per cadascun d’aquests
espais lúdics.

Entre aquests jocs hi havia de maquillatge,
d’habilitat, de ball per parelles amb pilota, de carreres
de cambrers, d’espai de renta cossos, de tir al blanc,
de globus d’aigua,....

No cal dir que els jocs més divertits per als
alumnes van ser els d’aigua, de fet la festa ja no és la
de fi de curs, sinó la de l’aigua.

Quan va acabar la festa va ser l’hora de mullar-se
els alumnes més grans, així la tutora de sisè va
refrescar-los amb la manega.

Va ser una cloenda de curs divertida, participativa i
relaxant després de deu mesos de classes, treballs i
exàmens.

FESTA DE FINAL DE CURS AL CP FRANCESC CATALAN

text i foto CP Mestre Francesc Catalá




