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Atletisme: La benicarlanda Cristina Ferrando 
medalla de bronze en el Campionat d'Espanya

El cap de setmana passat es disputà
en les pistes de l'Estadi de Serrahima de
Barcelona, el Campionat d'Espanya
Absolut d'Aire Lliure, en el qual l'atleta
benicarlanda Cristina Ferrando Forés va
sumar la medalla de bronze.

Cristina, que era una de les favorites per
a fer-se amb una de les places del podi,
doncs venia amb una millor marca d'1.83
metres enguany, segona millor marca per
darrere de la Càntabra Ruth Beitia, no
defraudà. Campionat darrere de campionat
Cristina no es baixa del podi tant en
categories inferiors com a l'absoluta. Un
gran mèrit per a l'atleta benicarlanda.

En aquesta ocasió, després d'una gran
tempesta elèctrica d'aigua i pedra que
descarregà quan tan sols feia cinc minuts que havien eixit a
pista, va obligar a suspendre la prova en més de mitja hora,
cosa que va influir en l'escalfament.

Cristina va començar a saltar amb solvència i a la primera
superà les primeres altures fins a 1,80 metres, que ho va fer a
la segona, passant a 1,83, altura que se li va resistir en

aquesta ocasió, aconseguint la tercera posició.
La saltadora ha finalitzat una altra gran temporada, amb

dos podis en campionats d'Espanya, primera en la Copa de la
Reina, primera en les tres jornades de Divisió d'Honor,
Campiona del torneig de Federacions, així com grans
actuacions en el Meeting de Madrid i torneig Ibèric.

text i foto VICENT�FERRER

UNA TRAVESSIA DE RÈCORDS
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Club Natació Benicarló... oportunitat perduda?

De vegades, saber valorar el que és té, o l'esforç que
ha costat aconseguir-lo, no és directament proporcional
al suport que es rep. L'exemple més clar el tenim en
aquest cap de setmana on, ni més ni menys, s'ha
celebrat a la nostra població l'Etapa PLus, única, per
tant la més important, de la Copa d'Espanya d'Aigües
Obertes. Per què fem aquest anotació? Doncs
simplement, perquè tot i que segurament el nostre
ajuntament haja col·laborat econòmicament en la prova
amb la quantia que té establerta, i amb infraestructura,
tal volta seria hora de pujar un esgraó més i començar a
valorar en la seua justa mesura la importància que ara
té l'esdeveniment i, sobretot, el seu futur. Sí, el seu
futur. Però tant per la mateixa prova, com pel Club que
l'organitza. Les dos cares de la mateixa moneda que no
poden separar-se. Fer una prova en mar obert, amb més
de 300 nadadors, més de 25 caiacs, 10 embarcacions, 4
cossos de salvament, i més de 50 voluntaris, no ho pot
fer qualsevol. Només un Club que organitzativament té
les idees molt clares.

La Clàssica Peníscola-Benicarló, que enguany ha fet el
seu 25é aniversari, definitivament, s'ha consolidat i ha
aconseguit pujar a l'elit de les proves d'aigües obertes
estatals situant-se en la casella de sortida per a fites més
importants. I no estem fent conjetures. És una realitat.
Arribar on ha arribat el Club Natació Benicarló, segurament

no ha estat feina fàcil, mantenir-lo en aquesta elit tampoc ho
serà i requerirà un esforç molt gran per part de tots, Club,
entitats privades que puguen col·laborar i institucions
oficials. Si no es fa així, probablement, Benicarló perdrà una
gran oportunitat de situar-se en el mapa de les grans proves
esportives estatals i, tal volta, europees.

El Club Natació Benicarló, amb el seu treball callat i
constant, ens ha demostrat la seua vàlua i bon quefer tant a
nivell esportiu com a nivell organitzatiu. De retruc, tal volta ja
seria hora que el nostre ajuntament començara a mirar
aquest Club amb ulls més nets de palla i brossa i confiara
amb la seua gestió, per tancar definitivament el desastre
que les dos gestions privades, i la seu pròpia
incompetència, han deixat en la piscina municipal que està
en un estat de deixadesa total. D'una tacada arreglaria dos
greus problemes, la discriminació econòmica salvatge que
pateix aquest Club, i la gestió de la piscina municipal.
Esperem que el que ha representat l'Organització d'aquesta
gran Peníscola-Benicarló, la millor de la seua història, els
servisca d'ullera per a la seua miopia política. Senyors
governants, certes oportunitats no sempre es donaran. Què
esperen per parlar amb ells?
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La nedadora del Club Natació
Benicarló Sara Vea, de 12 anys, va
participar al campionat d’Espanya
aleví disputat a Barcelona a la
piscina olímpica B, Picornell, el
passat divendres 21 de Juliol. Sara
va viatjar acompanyada per la seua
entrenadora Lucia Vicente i va tindre
una bona actuació, tot i  ser el primer
cop que es classificava per a
disputar un campionat nacional.

Va nedar la prova dels 200 lliures i ho
va fer en un temps de 2.20.68 E,
millorant la seua millor marca personal i
demostrant que no li va pesar la pressió
de ser debutant. La seua entrenadora
estava molt satisfeta del resultat de la
jove Sara que té molt bones
expectatives de millora durant els
propers anys.

SARA VEA, AL CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ DE BARCELONA 

text i foto CNB

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners   mail: veubenicarlo@gmail.com

Sara Vea i Lucia Vicente.
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Carxofa 1: a tots els nadadors participants en la 25a travessia Peníscola-Bemicarló. Nadar en mar
oberta aquesta distància és on l'esforç individual i la fortalesa mental tenen el seu protagonisme per
damunt de tot. Autèntics esportistes, amb majúscules... i tots amateurs. El més gran reconeixement
que els hi podem donar, la nostra carxofa. Enhorabona a tots!

Carxofa 2: A la gent del Club Natació Benicarló, que ha organitzat un cap de setmana de proves
de natació que no s'ha vist mai enlloc.  Tres distàncies, 1800, 3000 i 8000 metres, ens han donat un
25é aniversari de la seua prova reina, La Clàssica, que a més era l'Etapa Plus de la Copa d'Espanya,
inenarrable. Aquesta gent, també amateurs de la gestió esportiva ens han donat una lliçó de treball en
equip que les institucions no haurien de deixar perdre. El seu potencial, per a la Piscina municipal, per
ficar un exemple d'actual gestió esportiva privada desastrosa, s'hauria de valorar, i molt per al seu futur
(l'altre seria miopia política). Però al que anàvem, enhorabona al CNB, també!

Carxofa 3: Per a mossén Canelles, que després de més de quaranta anys al capdavant de la
parròquia de Sant Pere ha comunicat als seus feligresos que anava passant i que seria el capellà
benicarlando mossén Juan Andrés qui se'n faria càrrec de continuar la seua tasca. Tant de bo mossén
Canelles es quede a viure molts anys més ací entre nosaltres perquè tots sabem com és de bona
persona i assenyat.

CARXOFA i PANISSOLA

Paga'm en "B"Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

El dissabte 22 de juliol es va
disputar la sisena ronda de
l'Individual Comarcal 2017 en el
Club Escacs Benicarló. Un torneig
que està organitzat pels clubs
d'Alcalá de Xivert, Vinaròs i
Benicarló, sent els tres clubs seu de
les rondes en la mateixa proporció.
Després de les sis rondes els
trofeus van ser lliurats als següents
jugadors:

Categoria Absoluta
Campió Marc Lavernia Marque amb

5,5 de 6
Subcampió Carlos Albert Magro

amb 5 punts de 6
Tercer classificat Ernesto Albalat amb 4,5 punts de 6
Quart classificat Jorge Gutiérrez "Chapu" amb 4,5 punts de

6
Cinquè classificat Joaquín Sanz Ortiz amb 4 punts de 6
Marc ha demostrat la seua superioritat amb contundència

en empatar tan sols una de les 6 partides davant el 3r
classificat, que era líder després de la cinquena ronda. Carlos
tan sols ha perdut contra el campió i ha comptat per victòries
la resta de partides. Ernesto Albalat tan sols va cedir mig punt
enfront del campió i va perdre davant el subcampió, gran
torneig! Jorge Gutiérrez només va perdre enfront del tercer
classificat i va comptar per victòries les altres partides
jugades. Joaquín Sanz ha aconseguit un cinquè lloc molt
destacable atès que sols va perdre enfront del quart
classificat i va cedir mig punt contra dos jugadors de club que
ocupen llocs superiors, el que afegeix  molt mèrit al seu
resultat. Enhorabona Ximo! 

Categoria Sub-16
Campió Albert Robles amb

3,5 punts de 6
Subcampió Xavi Martínez

amb 3,5 punts de 6
Tercer classificat Diego Zafra

amb 3 punts de 6.
Albert i Xavi han estat a un

nivell excepcional i gràcies a les
seues victòries en l'última ronda
han pujat als llocs més alts del
podi. Diego s'ha mantingut a la
part alta de la classificació
durant tot el torneig però al no
aconseguir puntuar en l'última
ronda ha vist com els seus
companys de club l'han avançat
en l'últim moment. Gran torneig
per part de Diego!

Categoria Sub12
Campió Rubén Vinuesa amb 3 punts de 6
Subcampió David Teply amb 3 punts de 6
Els tres han demostrat estar per sobre de la seua edat i ha

hagut de ser el desempat el que decidira els seus llocs en el
podi d'una categoria superior a la seua edat

Categoria Sub10
Campiona Elsa Zafra amb 2,5 punts de 6
Subcampió Éric Segarra amb 2 punts de 6
Tercer classificat Joan de Gustín amb 2 punts de 6
Elsa aquesta a un nivell formidable, ha destacat en una

categoria superior a la que li correspon i ha sigut una
merescuda campiona. Éric ha aconseguit un gran resultat que
demostra que manté la seua formidable progressió enguany,
ha jugat molt bé i ha mantingut una actitud destacable.

Enhorabona a tots els premiats i el nostre agraïment a tots
els participants per haver fet possible aquest emocionant
torneig.

text VICENT�FERRER foto CAB

Escacs: Final del torneig comarcal individual després de sis rondes de competició
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ES VA BATRE LA PARTICIPACIÓ (292), 
I EL TEMPS (1:35,21)

ELS GUANYADORS, GUILLEM PUJOL (CN MATARÓ)
I JUDITH NAVARRO (CN SANT ANDREU) 

Diumenge 23 de Juliol de 2017 va tindre lloc la
tradicional  Clàssica de Natació  Peníscola-Benicarló,
organitzada pel Club Natació Benicarló.   La
participació va ser massiva i es tornava a batre el rècord,
amb un total de 292 inscrits. La prova, des de fa 4 anys,
es disputa en dos distàncies diferents: la “clàssica”, de
8000 metres, que enguany celebrava el seu
25é aniversari i que comença des de la platja sud de
Peníscola i, un altra, de 3000 metres, que s’inicia des de
la platja davant del Gran Hotel de Peníscola. La
travessia, a més, forma part del circuit de la III COPA
D’ESPANYA D’AIGÜES OBERTES i, enguany, tenia la
consideració de ser l’etapa PLUS de la copa i això
implicava ser una de les obligatòries i tindre més
puntuació que les altres. Cal destacar que la major part
dels participants pogueren finalitzar la prova i es
comptabilitzaren sols 3 abandonaments, el que dona
una idea de l’alt nivell dels participants.

El pòdium de la travessia llarga, 8000 M, de la
categoria masculina, va estar format per:

1r classificat: GUILLEM PUJOL (CN MATARÓ), 1.35:21,
nou rècord oficiós de la travessia.

2n classificat: ADRIÁN GONZÁLEZ (CN MATARÓ),
1.35:43

3r classificat: MIGUEL BAUTISTA (NATACIÓN
MAIRENA)  1.40:26

El pòdium de la travessia llarga, 8000 M, de la
categoria femenina, el formaren:

1a classificada: JUDITH NAVARRO (CN SANT ANDREU)
1.47:23

2a classificada: MARTA GALINDO (CASTÀLIA
CASTELLÓ)  1.48:40

3a classificada: EVA VILAR (CASTÀLIA CASTELLÓ)
1.48:47

Els pòdiums de la prova curta, 3000 M, en categoria
masculina, foren:

1r classificat: MARIO GUILLEN  (CN TERRASSA), 38:03
2n classificat: JOSEP ORTEGA (VILA-SWIM), 38:09
3r classificat: IGNACIO SAN JOSÉ (CN TORRIJOS),

38:22

XXV TRAVESSIA PENÍSCOLA A BENICARLÓ DE RÈCORD

textREDACCIÓ

La segona street legend benicarlanda la dediquem
a un senyor que dona nom a una de les principals
artèries comercials del nostre poble, un carrer on tots
els baixos són un banc, una farmàcia, un bar, una
botiga de roba, una llibreria..., i fins i tot el mercat. 

Sí, avui oferirem la secció a Eugenio Maria Giuseppe
Giovanni Pacelli, més conegut en els ambients catòlics
com a Pius XII i en altres ambients no tan catòlics com el
Papa de Hitler. Poca broma, el Papa de Hitler. El seu
antisemitisme es veu que era de domini públic i el silenci
que va guardar sobre l'holocaust el van confirmar com un
home directament de dretes tirant a extrema dreta, si fa
no fa. 

Per què el conegut com a carreró de Coll va
esdevindre un carrer dedicat a aquest salvador de les
essències ultracatòliques? Segons diu Juan Luis
Constante al seu llibre Benicarló, sus calles va ser al
1960, dos anys després de la seua mort, quan
l'Ajuntament en ple del nostre poble va decidir que (un
senyor que havia fet tant pel règim) es mereixia un carrer;
què dic un carrer? Un carrer i un preciós fresc a l'església
de sant Bartomeu. 

És que estaven molt contents amb les relacions entre
Pacelli i Hitler? No ho sabem, del que sí que estem
segurs és que estaven molt satisfets de la profunda

amistat que van tindre el nostre Papa i el nostre Caudillo.
Per no fer-ho llarg, passem a copiar directment de la
pàgina web de la Fundación Francisco Franco (qui ha dit
que no es mereixen una subvenció ben grossa aquests
senyors?) l'intercanvi de telegrames que van tindre entre
el dos. Primer de Pius XII a Franco: “Levantando nuestro
corazón al Señor, agradecemos sinceramente, con V. E.,
deseada victoria católica España. Hacemos votos porque
este queridísimo país, alcanzada la paz, emprenda con
nuevo vigor sus antiguas y cristianas tradiciones, que tan
grande le hicieron. Con esos sentimientos efusivamente
enviamos a V. E. y todo el noble pueblo español, nuestra
apostólica bendición. PÍO PAPA XII." I ara de Franco a
Pius XII:   “Inmensa emoción me ha producido paternal
telegrama de Vuestra Santidad con motivo victoria total
de nuestras armas, que en heroica Cruzada han luchado
contra enemigos de la Religión, de la patria y de la
civilización cristiana. El pueblo español, que tanto ha
sufrido, eleva también, con Vuestra Santidad, su corazón
al Señor, que le dispensó su gracia, y le pide protección
para su gran obra del porvenir, y conmigo expresa a
Vuestra Santidad inmensa gratitud por sus amorosas
frases y por su apostólica bendición, que ha recibido con
religioso fervor y con la mayor devoción hacia Vuestra
beatitud. FRANCISCO FRANCO, Jefe del Estado
español”.

Ja veuen, un carrer ben important dedicat a aquesta
figura. 

Calia?

STREET LEGENDS BENICARLANDES (II)

text  VICENT T.�PERIS
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Els pòdiums de la prova curta, 3000 M, en categoria
femenina, foren:

1a classificada: REBECA SANTOS (CN TORRIJOS), 39:51
2a classificada: MIREIA GÓMEZ (CN SABADELL), 40:28
3a classificada: QUERALT VELASCO (CN TERRASSA),

41:47

Els nedadors del CNB que aconseguiren fer pòdium, en les
distintes categories d’edat, en les 2 distàncies, foren: Miguel
Febrer, Idoia Vinaiza, David Curto, Sara Vea i Alicia
Gilabert. L’entrega dels trofeus als participants va estar a
càrrec de l'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles; el regidor
d’esports, Carlos Flos i la dama del CNB, Gemma Rillo. S'ha
d'agrair el suport de tots els implicats en que la travessia
finalitzara  be. Així, a més dels  membres de l’organització,
dels nombrosos voluntaris i patrocinadors i firmes
col·laboradores, participaren en el desenvolupament de la
prova la Federació Nacional i Valenciana de natació i els
ajuntaments de Benicarló i Peníscola. Durant la travessia, els
nedadors van tenir el suport de les embarcacions on el seus
patrons van vetllar pel control de la prova i la seua seguretat,
a més dels caiacs de suport del club GuruguKayak i

voluntaris,  Marina Benicarló i Oremar que ens van facilitar la
seua logística. A més, es va comptar també, pel que fa al
salvament marítim, amb el suport del Consorci Provincial de
Bombers, de Creu Roja,  de salvament de platges de
Peníscola i Benicarló, SAEPLA i  SERSAN, respectivament.

ve de la pàgina anterior
Les Festes Patronals vibraran als carres de Benicarló

Les places i els carrers de Benicarló tornaran a
convertir-se en el principal escenari de les Festes
Patronals. Les festes d'agost arrancaran divendres dia 18
i culminaran diumenge 27 amb un seguit d'activitats
pensades per a tots els gustos i edats.

El regidor de Festes, Ilde Añó, ha avançat aquesta setmana
les línies mestres de les Festes Patronals de Benicarló, que ja
es troben a tocar. Añó ha subratllat que en línia amb el model
festiu engegat l'any passat, «seran unes festes molt
participatives i populars, on la gran majoria d'actes tindran lloc
als carrers de la ciutat». La setmana que Benicarló dedica als
seus patrons Bartomeu, Mare de Déu de la Mar, Abdó i Senén,
arrancarà divendres 18 d'agost amb la proclamació de la reina
i la seua Cort d'Honor en un acte obert a tota la ciutadania que
se celebrarà a la plaça de Sant Bartomeu.

Precisament aquesta emblemàtica plaça serà un dels
principals escenaris de les Festes. El cèntric espai urbà
acollirà concerts, balls amb orquestra, actuacions,
espectacles infantils i activitats per a tots els gustos. Les
festes, però, s'escamparan enguany per bona part de la ciutat.
La plaça de la Constitució i el carrer del Pintor Sorolla acolliran
el sopar de pa i porta, que enguany tindrà capacitat per a
4.000 persones, així com diferents actuacions musicals. La
pista del Passeig Marítim es transformarà en una discoteca
per a joves d'entre 12 i 16 anys que obrirà entre les 19.00 i les
23.30 hores, mentre que el Mesódromo, a la zona de la plaça
de Mossén Tomàs, es convertirà enguany en un altre dels
principals eixos de la festa. El recinte acollirà una àmplia zona
de tapes amb gran varietat de pinxos, concerts i altres
activitats lúdiques.

Les festes s'estendran també a altres zones de Benicarló,
com el recinte de Penyes i la plaça del Ministre Marcelino

Domingo on tindran lloc diferents activitats, jocs i espectacles
participatius organitzats per les Penyes. El recinte portuari, tal
com és habitual, acollirà els actes taurins que enguany
comptaran amb les tradicionals entrades de bestiar, de les
quals dos tindran lloc al matí, i espectacles de bous embolats
l'ultim cap de setmana. Una altra de les novetats destacables
serà la Primera Fira d'Art Urbà «Camden Benicarló» que
tindrà lloc al passeig de Febrer Soriano i comptarà amb la
participació d'artistes locals del grafitti i creadors d'art urbà.

També presenta novetats la jornada central de les festes: el
dia de Sant Bartomeu se celebrarà la tradicional processó que
enguany discorrerà conjunta amb l'ofrena a la Mare de Déu, i
després es dispararà, per primera vegada, una mascletà
nocturna.

El regidor de Festes ha subratllat que «el programa de
festes es repartirà al carrer en la segona setmana del mes
d'agost» i ha avançat que «es dividirà en activitats temàtiques
per a facilitar que cadascú puga organitzar-se la seua pròpia
agenda festiva, que es viurà principalment al carrer».

text REDACCIÓ
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és senzilla i clara: com és possible que el PP –i els seus
aliats nacionalistes espanyols, tots a la una- defensin la
legitimitat de la consulta o referèndum que ha promogut
l’oposició veneçolana i, contràriament, defensin
apassionadament la prohibició de  fer un referèndum a
Catalunya? La consulta promoguda per l’oposició
antichavista era il·legal i atacava directament la llei vigent.
Com s’entén, doncs, tot plegat? La resposta també és
molt senzilla: la defensa de la llei com a valor sagrat no
és res més que un pressupòsit o posicionament ideològic.
Com també ho és la defensa de la legitimitat d’un o altre
referèndum. Tot plegat, força obvi, ho sé. Però cal tenir-
ho present perquè l’enrocament en negar la possibilitat
de fer un referèndum tot apel·lant a la llei és una manera
poc rigorosa, poc política, de defensar unes idees.

I un tercer fet que fa pujar el termòmetre de la
vergonya és la indecisió –el joc poc clar i transparent- de
Podemos davant del 1 d’Octubre, Català. Aquest anar
fent salts cap a un costat i cap a l’altre –com si juguessin
a la xarranca o com si anessin desfullant la margarita del
nacionalisme espanyol. “en sóc, no en sóc...”- els

posiciona cada vegada més a prop del bloc espanyolista.
I si hi afegim la referència al procés de transformació
radical i democràtica que viu i vol viure Catalunya tot
parlant de “las cajitas”, tot fa pensar que al capdavall
prefereixen viure còmodes en un espai de crítica més o
menys estètica en un estat monàrquic i amb una
corrupció sistèmica que apuntar-se a la lluita per la
creació d’una nova república –a la lluita que pot aportar
oxigen democràtic a l’Estat espanyol i a Europa. També
és cert que apostar per una nova república és un projecte
engrescador però arriscat i, en fi, potser és més còmode
ser un progre de saló que busca fer-se un lloc segur en la
políticainstitucional i ben establerta, que segueix mirant
amb clixés antics certes realitats i que, al  capdavall,
somnia amb un pacte amb el PSOE –això que no sé si
cínicament en diuen un pacte d’esquerres.

Ho apuntava al principi. La llista es pot fer llarga, llarga.
Però l’espai no m’ho permet i amb aquests apunts em
sembla que ja ha queda clar què vull dir quan parlo d’altes
temperatures. No ho sé, potser un dia d’aquests farà un
bon xàfec i refrescarà. De moment, però, la temperatura
segueix pujant, pujant, pujant.   

ve de la pàgina anterior

Afortunadament, al món existeixen persones de tot
tipus i varietats. Avui, parlarem de dos grups d’elles
atenent al concepte de coherència. Al primer
col·lectiu, trobem aquells que presumeixen de viure
de forma coherent amb els principis ideològics
mitjançant les renúncies. Els anomenarem ‘els
convençuts’. Particularment, em fan una miqueta de
temor perquè s’imposen sacrificis en nom de la
coherència per a, més tard, sentir-se legitimitats per a
la implantació de privacions i penes a altres persones
que passaven per allí, és a dir, a ciutadans que no han
demanat ser regits per conviccions alienes. Per a
resumir, una forma un pèl més complexa i
enrevessada del clàssic ‘fotut jo, fotuts tots’.

A la banda oposada dels ‘convençuts’,  trobem aquells
individus que es guien pels capritxos i les arbitrarietats
més absolutes. La denominació d’aquest grup, la
decidiran vostès en finalitzar aquest text. Aquesta
tipologia, igual reacciona desproporcionadament davant
d’una nimietat, que roman indiferent a barbaritats de
manual. Igual esclaten per unes brossetes al cantó d’una
pista esportiva, que no els importa gens ni mica el rescat
milionari d’una autopista. Són imprevisibles. Regulen les
actuacions en funció de les primeres persones dels verbs
i dels complements circumstancials. Per exemple, al

darrer ple del mes de juny, els regidors del grup Popular
abandonaren indignats la sala per una crítica llençada als
seus governs de fa anys. En canvi, han sigut incapaços
d’abandonar un partit a rebentar de lladres. Organitzaren
un espectacle per un simple atac polític que no anava
més enllà, però no se’ls coneix paraula que denuncie la
lladronícia immoral a què ens han sotmès els seus
companys de partit. En definitiva, troben la coherència en
la continuïtat de la incoherència. Ah!, recorden que el
nom el posaven vostès.

POSAR UN NOM

text  J. GUILLEM

L’ORGANITZACIÓ D'UNA PROVA DE LA COPA
D'ESPANYA D'AIGÜES OBERTES

L'Organització d'una prova de la Copa d'Espanya, en
paraules del seu president, Xavi Rodríguez, "és un esforç molt
gran per part de tots els que formen part de la Junta del CNB,
i dels voluntaris que teníem per a tots els aspectes logístics de
la prova". Segons ens comentava el seu president, una
vegada acabada la prova, al dia següent mateix, ja es tenia
una reunió per a fer la valoració d'ella, sobretot en aquells
aspectes que ells mateixos havien detectat mancances i que
calia corregir. En el CNB, no es queden amb les lloances i
tenen molt clar que el millor que poden fer per progressar, tal
com ells ho han fet, al ser-los atorgada enguany la primera
Etapa PLUS, "es afrontar el repte des del primer moment i
aprendre dels errors que nosaltres detectem d'anteriors
edicions i de les crítiques que ens fan. Nosaltres ens agafem
la crítica, sempre, d'una manera constructiva atés que això et
fa millorar. Si no fos així, segurament no hauríem arribat on
hem arribat". 

Des de La Veu li hem demanat al seu president que ens
explique que pot implicar una prova d'aquest tipus:
"l'envergadura d'aquesta prova és impressionant, necessites
el permís de Capitania, on has d'informar, amb les matrícules,
de les embarcacions que assistiran, dels caiacs de suport, i
del mitjans de salvament, a més d'incorporar un pla de
seguretat amb tot el que comporta cadascuna de les proves
amb el seu protocol d'evacuació i salvament en cas
d'emergència, i les normes que s'han de complir. Has de fer el
Reglament específic de cadascuna de les proves, has de tenir
l'assegurança tant per els nadadors no federats, els federats
la tenen per la seua llicència, com per els voluntaris. S'han de
comprovar totes les inscripcions en cadascuna de les proves i

si són de Copa d'Espanya o no. Tot este procés, es tanca
després de moltes reunions des que sobri el període
d'inscripcions fins a dos setmanes abans de la prova, quan es
tanca.  I això, enguany, amb un cap de setmana de tres
proves, una el dissabte 22, a Peníscola, la de la Volta al
Castell, i dos el diumenge 23, a Benicarló, la de 8000 M i la de
3000 M. I tot este procés, i és el que m'agradaria recalcar, es
fa de manera amateur. No hi ha cap empresa privada ni
institució pública que ho organitze.  Coordinar amb la Junta

ve de la pàgina anterior
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Fa quinze dies apuntava que aquest serà un estiu
amb altes temperatures en la vida política. I quasi
cada dia tenim notícies que certifiquen aquesta
previsió que, sigui dit de passada, és molt senzilla de
fer perquè és d’una evidència i obvietat quasi
innocent. I tinc la sensació que aquest agost que
tenim ben a tocar ens donarà força raons perquè la
temperatura vagi pujant una mica més. En fi, ja ho
anirem veient.

De moment, apunto alguns fets que han contribuït a fer
pujar el termòmetre d’una manera ben significativa. Vagi
això, és clar, com una petita mostra. Segur que cadascú
de vosaltres, amables lectors i lectores, podeu fer molt
més llarga i rica la llista. 

En primer lloc, vull parlar  del calfred que em recorre
l’espinada i l’ànima quan miro el documental Las cloacas
de interior. El dimarts 18 de juliol –suposo que la data de
l’emissió del documental no és gens gratuïta ni casual-
les televisions públiques de Catalunya, les Illes i Euskadi
van emetre aquest interessantíssim i colpidor relat de
com funciona l’Estat espanyol per dintre quan vol
enderrocar adversaris polítics –l’independentisme català i
Podemos- o quan vol protegir els “seus” de tota mena de
corrupteles. La grandesa d’aquest documental no rau tant
en el fet que ens parli de coses desconegudes, que ens
desvetlli secrets o temes fins ara ocults al coneixement de
la majoria de la població sinó, precisament, perquè posa
noms, veus, dates, connexions, evidències i certeses a
tot allò que suposàvem o intuíem. És molt important i

necessari que la feina que fan els bons periodistes –en
aquest cas la gent d’El Público que han anat desxifrant i
explicant  l’entortolligat mecanisme de la cúpula d’Interior
per inventar conxorxes o trames i per protegir els qui són
afins –facin el que facin, és clar- ens arribi i ens permeti
entendre millor com van les coses. També és interessant
que una productora com mediapro avali un documental
d’aquestes característiques. També és interessant
constatar que els fets indiquen amb claredat que, pel bloc
nacionalista espanyol –PP, PSOE i Ciudadanos-,allò que
amenaça les estructures profundes del poder a Espanya
és l’independentisme català i Podemos. Aquest fet
explica –i s’explica clarament, cada dia, amb cada gest-
la pinya que fan els partits nacionalistes espanyols quan
impedeixen  que certes comissions parlamentàries vagin
al fons, quan no permeten o legitimen que aquest
documental no es vegin les televisions públiques o
privades espanyoles i, és clar, quan dinamiten
quotidianament la possibilitat que a Catalunya es faci un
referèndum. Però,  sigui com sigui, per a mi, allò que em
resulta més commovedor d’aquest documental és
escoltar les paraules d’un comissari de policia –d’un
home que ha volgut fer bé la seva feina- quan explica
sense embuts que a la gent de la policia que vol fer bé la
feina se’ls aparta, se’ls allunya, se’ls desprecia si
aquestes persones toquen els interessos de les trames
ben conxorxades de la cúpula del poder. En definitiva, un
desastre absolut, una vergonya infame. Sincerament, si
encara no l’heu vist, us recomano que el busqueu a
youtube i no us el deixeu perdre.

En segon lloc, sense voluntat d’entrar ara a analitzar la
situació de Venezuela, m’han semblat molt suggerents
les declaracions de maduro dedicades a Rajoy. La cosa

Altes temperatures

text  JOAN�HERAS

Fronteres
del CNB, les embarcacions, els caiacs, els 4 cossos de
salvament, els jutges, els voluntaris, i salvaguardar la integritat
dels vora 300 nadadors és una tasca complicada però, sens
dubte, il·lusionant i engrescadora. És només la gent que
estima el Club Natació Benicarló, de manera altruista, la que
fa possible aquest meravellós miracle de tenir un campionat
d'Espanya a casa nostra. És per a ells el nostre agraïment,
atés que, sense ells, açò no podria ser possible. Moltes
gràcies". 

I VOLTA AL CASTELL DE PENÍSCOLA

La travessia Peñíscola-Benicarló va tindre com aperitiu
dissabte 22 de Julio,  la Primera Volta al Castell de Peníscola,
inclosa dins del circuit autonòmic d’aigües obertes i també
organitzada pel Club Natació Benicarló,  Amb una participació
propera als 70 nedadors, va ser un tot èxit organitzatiu i de
públic. Sols es va produir un abandonament entre tots els
participants.

Els guanyadors de la prova foren Ana Martínez del
Radikalswim amb un temps de 30 minuts 48 seg i Hèctor
Soler del CN Camp de Morvedre, amb 30 minuts i 51 seg. En
segon lloc, es classificaren Ismael Aguado, del CD Halegatos
i ElenaMollà del CN Piscis Mislata. En tercera posició, 2
nedadors del C N Benicarló: Gemma Rillo i Dídac Saura.
L’entrega de trofeus va tindre lloc al Mandarina Club de
Peníscola a càrrec de l’alcalde de Peníscola, Andrés Martínez;
el president del CN Benicarló, Xavier Rodríguez i la dama del
CN Benicarló, Gemma Rillo. S’ha d’agrair la col·laboració de
l’ajuntament de Peníscola, dels diversos patrocinadors, del

Gurukayac, del Club Nàutic de Peníscola, de Saepla i dels
nombrosos voluntaris que feren possible amb el seu

ve de la pàgina anterior
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La Generalitat reconeix el Mucbe com a museu de la Comunitat Valenciana

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha
publicat avui la resolució per la qual es reconeix el Museu
de la Ciutat de Benicarló (Mucbe) com a museu de la
Comunitat Valenciana. La declaració permetrà al Mucbe
accedir a les subvencions de la xarxa de museus de la
Generalitat i custodiar les troballes arqueològiques de la
ciutat, entre d'altres.

El Mucbe ha estat declarat oficialment museu de la
Comunitat Valenciana. Així ho certifica la resolució firmada pel
conseller d'Educació, Investigació Cultura i Esport, Vicent
Marzà, que es publica avui mateix al DOGV i que certifica que
el Mucbe reuneix tots els requisits establits en la Llei 4/1998
del patrimoni cultural valencià i en l'Ordre de 6 de febrer de
1991 per la qual es regula el reconeixement de museus i
col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat
Valenciana.

La declaració implicarà el posicionament de Benicarló en el
mapa museístic de la Comunitat Valenciana de forma
definitiva i suposarà l'entrada en la xarxa dels museus més
reconeguts. També permetrà intercanviar fons i exposicions
amb agilitat i difondre i posicionar el museu per part de les
administracions superiors. Per últim, permetrà al Mucbe
accedir a les ajudes per a museus que convoca la Conselleria
de Cultura i, el que és més important: a efectes legals, el
Mucbe podrà custodiar totes les troballes arqueològiques de
la zona, de manera que podrà consolidar-se com un territori
iber.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha qualificat de
«gran notícia per a Benicarló» aquest reconeixement i ha
assenyalat que «aquesta declaració ens permetrà consolidar i
promocionar el gran projecte cultural significa el Mucbe».
L'alcaldessa ha destacat que «és un premi a l'esforç que s'ha
dut a terme en aquestos 12 anys de funcionament del Mucbe
i un reconeixement a una trajectòria consolidada i a una gran
implicació per part de l'Ajuntament».

Per la seua banda, el regidor de Cultura, Josep Barberà, ha
assegurat que aquesta declaració suposarà «un abans i un
després» en la vida cultural de Benicarló i ha destacat que «la
incorporació del Mucbe a la xarxa de museus de la Generalitat
permetrà que fructifiquen els contactes que hem establert amb
altres museus del país». El regidor ha subratllat que «aquesta
declaració referma la nostra voluntat de continuar posant
l'accent en un Benicarló que aposta al cent per cent per la
cultura».

text AB

CAIXA BENICARLÓ DESTINA MÉS DE 50.000€ A XECS ESCOLARS 

Ja està en marxa la campanya del Xec Escolar de Caixa
Benicarló en què es repartiran més de 50.000€ en xecs de
60€ per ajudar en els seus estudis al fills de socis d’entre
6 i 15 anys. Un total aproximat de 850 estudiants de
Benicarló, Peníscola i Càlig es beneficiaran d’esta
campanya que està consolidada des de fa mes de 20
anys.

La campanya del xec escolar de l’entitat financera
benicarlanda està dirigida als fills de socis que estiguen al
corrent del pagament de les obligacions amb aquesta entitat,
i que tinguen domiciliada la seua nòmina, pensió o quota
d’Autònom de la Seguretat Social, tot amb una antiguitat
mínima del 31 de desembre de 2016.

Els fills de socis beneficiats hauran de tindre entre 6 i 15
anys, i haver nascut entre l’1/1/2002 i el 31/12/2011 i ser
titulars d’una llibreta abans del 31/12/2016 amb un saldo mig

mínim de 100€. “El xec és vàlid, tant per a l’adquisició de
llibres de text com per a comprar material escolar i només es
podrà utilitzar als establiments, associacions i AMPES que
s’assenyalen al dors del xec ”, segons ha detallat el seu
director general, José Manuel Galán Foix. 

La retirada dels xecs es podrà fer entre l’1 d’agost i el 30 de
setembre en qualsevol de les oficines que l’entitat té a
Benicarló, Peníscola i Càlig, ja que d’esta campanya es
beneficien estudiants de les tres poblacions on Caixa
Benicarló té oficines. Les bases de la promoció és poden
consultar al web de l’entitat www.caixabenicarlo.es

text NOTA�DE�PREMSA

La Guàrdia Civil ha detingut a quatre persones,
com a suposats autors d'un delicte de tinença
il·lícita d'armes

L'actuació es va iniciar amb motiu dels serveis que la
Guàrdia Civil té establits per a evitar robatoris i furts en
vehicles en la província, quan els agents van observar la
presència d'un turisme sospitós que es trobava estacionat en
un pàrquing de la població de Benicarló. Els Guàrdies Civils
després de procedir a la identificació dels seus ocupants i
realitzar una inspecció del vehicle, van trobar tres pistoles,
sense estar autoritzats per a la seua tinença, ni poder
demostrar la seua legal procedència, aplicant-se
immediatament el Pla Integral de Control de Armes de Foc.
Per aquest motiu la Guàrdia Civil va procedir a la detenció de
quatre homes d'entre 27 i 33 anys d'edat, com a suposats
autors d'un  delicte de tinença il·lícita d'armes, als mateixos ja
li constaven nombrosos antecedents, entre ells tinença lícita
d'armes, cultiu de droga, robatoris amb violència i intimidació i
detenció il·legal.

Continuant amb les recerques els agents van comprovar
que una de les armes es trobava denunciada com sostreta
l'any 2005 a un component de la Policia Local de Constantí
(Tarragona), les altres dues pistoles s'estan realitzant les
gestions oportunes per a esbrinar la seua procedència. Les
diligències instruïdes han sigut lliurades en el Jutjat
d'Instrucció número 2 de Vinaròs. La Guàrdia Civil és el cos
que a nivell Nacional té encomanada en exclusiva la

competència, sobre el control de les armes i explosius;com a
conseqüència d'açò, exerceix un control exhaustiu, fent un
seguiment molt estret de qualsevol tipus de conducta il·legal.

L'actuació ha sigut realitzada per efectius de la Guàrdia
Civil de Benicarló. La Guàrdia Civil recorda que disposa d'un
telèfon d'emergències, 062, que pot ser utilitzat pels ciutadans
les 24 hores del dia per a comunicar qualsevol tipus
d'incidència o acció que li puga resultar sospitosa.

Rescat de dues persones

Dues persones joves han sigut rescatades en estat
semiinconsciente aquest diumenge al matí d'un incendi en un
habitatge de Benicarló. Els fets s'han produït entorn de les
11.50 hores, quan ha començat a eixir fum d'un habitatge en
el quart pis d'un edifici de Benicarló, situat al carrer Hernán
Cortés. Fins al lloc s'han mobilitzat efectius de bombers
d'aquesta localitat, pertanyents al parc Baix Maestrat. Els
bombers han rescatat a dues persones joves que es trobaven
semiinsconscientes i han sigut ateses pels mitjans sanitaris. El
foc, estava  localitzat en la cuina.

Detingut un home de 91 anys

La Guàrdia Civil ha detingut a un home de 91 anys acusat
d'agredir sexualment a dues xiquetes en Benicarló amb les
quals no tenia parentiu, segons han informat fonts de l'institut
armat. Després de la detenció, que es va produir dilluns
passat 10 de juliol, l'home ha sigut posat en llibertat amb
coneixement del jutge, segons les mateixes fonts. El
presumpte agressor era reincident. 

SUCESSOS

text REDACCIÓ



OPINIÓ

la veu de Benicarló                                                                                                                            pàgina 9pàgina 12  la veu de Benicarló 

LOCAL

No m’he queixat mai de la calor que fa. Estem a l’estiu,
i ja se sap que una de les principals característiques
d’aquesta època de l’any és la intensa calor que ens
ofereix la mare naturalesa. Com ja va dir lo mestre
Palanques en una de les seues frases més celebrades,
“este verano se ha caracterizado por el sol y el calor”.
Aquest augment de la temperatura ambiental fa que això
de treballar o posar-se a fer la majoria d’activitats vinga
acompanyat amb una peresa i una desgana difícilment
controlables. En general, la calor no provoca en mi més
que un augment de la sudoració, però les ganes de fer
coses no les perdo. Està clar que no tens el mateix ímpetu
que amb temperatures més baixes, però la feina és la feina
i tan s’hi val si estem a l’estiu o a l’hivern, s’ha de complir
amb allò en lo que un s’ha compromès. I no hi ha més.

Quan em poso a escriure sobre la revista de la setmana
passada, experimento tot tipus de reaccions o actituds davant
la pantalla en blanc de l’ordinador. De vegades tinc molt clar
sobre què vull escriure i només amb una poca lliga se’m queda
curta una pàgina sencera. Altres vegades vaig lligant notícies
i una mica d’ací i una mica d’allà la pantalla de l’ordinador es
va omplint de paraules i arribo ben justet al final de la pàgina.
Aquestes vegades és quan més em costa, perquè he de fer
comentaris obvis que tenen com a única finalitat arribar a les
quaranta línies i he de reconèixer que no és fàcil. Moltes
vegades he espremut tant les meues neurones que no soc
capaç d’escriure ni una línia més. Llavors començo a rellegir i
tornar a rellegir la revista buscant d’on puc treure aquestes
dues o tres línies amb que donar per conclosa la meua
col·laboració. 

Confio molt en la il·lustració que el maquetista inserirà dins
d’aquesta pàgina per tal que queda tot molt ben acabadet i
complet. No s’imagina vostè. senyora Garcia, les voltes que li
puc arribar a pegar a l’exemplar de la setmana quan no hi ha
res que m’inspire. Encara que vull i m’esforço, les paraules no
surten ni amb un llevataps. Li asseguro que quan això passa,
es pot arribar a experimentar una mena d’estrès, però d’un
nivell tan baix que se soluciona deixant-ho fins demà, que la
ment està més relaxada i algunes coses es veuen des d’una
altre punt de vista que ajuda a arribar al final de la maleïda
pàgina.

Com ja hauran captat els lectors més perspicaços
d’aquesta publicació -o siga, tots-  ja fa un munt d’estona que
estic escrivint sobre no res. La única cosa que estic fent és
omplir línies i més línies no parlant de res perquè, de veritat,
no sé de què escriure. Motius? De totes les notícies que he
llegit, només hi ha una que he llegit i mirat amb gran curiositat.
M’he sorprès amb la notícia de la trobada d’ex jugadors del

CDB però encara més m’ha agradat descobrir l’aspecte
d’algun d’ells en l’actualitat. Anava mirant noms i cares i anava
dient “osti, és veritat”, “si és ell”. I frases per l’estil. Grans
figures, ídols de la meua infantesa que veia córrer pel camp de
Camí la Mar i veia entrenar amb admiració. Així te’n vas
adonant de la volatilitat del temps i de que ningú no es
deslliura del seu inexorable pas.

He trobat un magnífic oasi de pau a les pàgines catorze i
quinze. Primer amb l’entrevista al sempre sorprenent Josep
Igual, que mai em deixa indiferent perquè sempre té coses
interessants que contar. En segon lloc amb la nova faceta de
Peris, declarant obertament el plagi del format de la seua nova
col·laboració, i l’encertat to a l’hora d’afrontar els sants noms
dels carrers del nostre poble. Veurem si continua la cosa, que
té molt de suc.

Ja per tal d’acabar, un suggeriment. La secció dels tafaners
s’hauria de dividir en dos. O millor dit, podria sorgir una nova
secció independent, filla d’aquesta. S’hauria de dir “Vist a la
xarxa”, i allà posar totes aquelles coses que corren a xarxes
socials i altres romanços cibernètics. Els tafaners seria una
cosa més domèstica, més de xafarderia de mercat, l’altra això,
les bajanades que corren pel món virtual.
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text EL LECTOR

L'Ajuntament de Benicarló
aprovarà el proper 7 d'agost en un
Ple extraordinari l'exposició pública
de la versió preliminar del Pla
General Estructural (PGE). Durant
tres mesos, s'obrirà un període de
participació pública i es convocarà
a la ciutadania per explicar el model
de ciutat que marca aquest PGE.
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Miralles, ha anunciat que «avui, per fi,
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l'aprovació definitiva del Pla General
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corredors ecològics i controlar el creixement».
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text REDACCIÓ
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Bous i símbols
Està clar que a cada casa cada u

es pren el cafè com més li agrada:
amb sucre refinat o sense, amb
sucre integral o sense, amb panela
o sense, amb sucre de bedoll o
sense, amb sacarina, amb mel,
posant-hi simplement el dit dins la
tassa, o més bé encara, hi ha qui
pren te i fins i tot qui ha fet vot de
renunciar a tota mena d’estimulants
més enllà de l’oració, de tot hi ha! I
ja no parlem de la companyia... El
mateix trobem a l’àmplia casa dels
tafaners. I ho entendreu si mireu ara
la foto d’un home amb unes
banderilles a la mà que teniu ací al
costat. Vosaltres no ho distingireu si
no visiteu el web de La Veu, però, no
podia ser d’una altra manera a la
Fira de juliol del Cap-i-casal,
l’ornamentació de les punxes és
blavera, com ens assegura el
tafaner que hi va fer la instantània.
Com aquell heroi de Tolstoi, Andreu
Bolkonski, enmig de la batalla
d’Austerlitz, el bou també deu
pensar que si s’ha de morir, val la
pena entrar al cel (dels bous en el
seu cas) amb els colors de la pàtria
per davant. Ara bé, ateses les
circumstàncies, a vore si el
Gobierno ens impugnarà també les
corrides en què no s’use el símbol
rojigualdo de la unitat nacional, que
per això es diu la Fiesta per
antonomàsia i està protegida per
exèrcit i ministeris. Que es comença

enclavant blaveres al pobre animal i
s’acaba prohibint els bous amb sang
i demanant un referèndum sobre la
independència! En tot cas, el que
més temor fa de la foto és el tio de
les ulleres al clatell, o no?

Velledat a valencians no prova
Si mireu ara la foto de la platja del

Morrongo, deu ser de fa 50 o 60
anys, podreu observar algunes
diferències, sobretot pel que fa a la
naturalesa dels banyistes. Els
tafaners que us escriu ja té una edat
i té gravada una imatge semblant a
la retina del que va ser i del que ara
és aquella feixa de saldó al final del
passeig Marítim i, sí, hem passat
dels grisos als colorets sense cap
mena de dubte. De totes maneres,
el detall que més evidencia el canvi
no és el canvi de color dels
banyadors sinó la gent que ocupa la
platja. Si us fixeu bé voreu que està
plena de xiquets tirats per l'arena
jugant i que no sembla haver-hi una

allau de turisme. Algun manyo
potser o uns francesos, que en
aquella època igual en venien i
ocupaven algunes habitacions de
les cases que els veïns els llogaven,
però no amb la quantitat que n’hi ha
ara ni amb l’habilitat que tenen els
actuals per col·locar els para-sols a
primera hora a primera línia d’aigua
per colonitzar un espai al sol. Quin
contrast, no? Manyos i xiquets!
Quins records de quan et passaves
l'estiu tirat a l'arena del Morrongo o
La Parreta, jugant a papaterra,
tirant-te dels ponts de les barques o
nadant fins a la boia del centre del
port. Com ens fem vells, veritat?

Més geografies fantàstiques
Per cert, heu vist al fons de la

imatge que es veu? Doncs sí, el
castell! I per què ho diem açò? Ho
entendreu en mirar la captura del
twitter que aportem on el tal
"llúvatar" considera que no està mal
"benicarló" com a comentari d’una
imatge de Peníscola. Deixant de
banda la comprensiva ortografia de
les piulades, ja ho deia un tafaner
cada vegada que parlava d'ell quan
sortia del poble: "que bonito que es
el castillo de mi pueblo". Ja diuen
que això de les fronteres és una
cosa fictícia i un dia està la ratlla una
mica més avall quan a l'altre l'han
feta córrer una mica més amunt.

text LA COLLA DE TAFANERS

Doncs això, que tenim un castell ben bonic i nosaltres
sense saber-ho. Per això hem d'aprendre de les paraules
del tafaner que quan anava per terres d'Espanya contava
que Benicarló tenia un bonic castell. Ja estudiaran ells!

Au, a escampar la boira!
El màxim que pot passar és que els de la roqueta se'ns

emprenyen i ens vulguen enviar a fer la mà, com ha fet
l’amo de l’altra piulada que vos mostrem. Es veu que
davant la recent admissió per la RAE de la forma «iros»
per a la 2a persona del plural de l’imperatiu, l’autor o
autora del tweet es formula una qüestió de caràcter
metalingüístic que no és capaç de resoldre dins es
màrgens de la llengua estàndard i ha de recórrer a una
solució més casolana que, en tot cas, ve carregada
d’ambigüitat: «enga a fer la ma». Envia a fer la mà els
senyors i senyores acadèmics? Potser és l’opció que
triarà per defecte quan vulga manifestar el seu desig que
un grup o col·lectiu, un partit polític per exemple, o una
penya, abandone l’espai urbà que ocupa i/o acapara? El
que queda clar és que l’emissor de «enga a fer la ma»
incorre en una interferència morfosintàctica quan escriu
«enga» per «inga», com deien les nostres àvies, cosa que
ens el situa en un territori o una comunitat lingüística o bé
fronterera o bé directament diglòssica. Ara esperem a
sentir-los-ho dir a Mariano i Sánchez quan siga el cas, a
vore quina opció trien.

Un descans en la faena
Com que l’estiu diu que es presta més al repenjament

intel·lectual i als programes de Tele 5, avui abusarem de
les imatges per completar la ració setmanal de deslligos.
Mireu la del cotxe fúnebre, segur que alguns de vosaltres
el vau vore el dia que es va fer la foto al costat de Sant
Bartomeu. La cosa es dóna (ací encara posem els
diacrítics, ja ens enviaran els mossos quan vulguen) a
plantejar un enigma: En una imatge es veu un cotxe amb

un home dormint i dos que descansen. Què és? El que
queda clar és que ni l’operari de la funerària dorm prou a
casa ni li fa cap respecte la proximitat d’un difunt. Si
poguérem ampliar la imatge fins a vore com li cau la bava
i tot del gust, potser també podríem registrar en l’activitat
del seu cervell que es repeteix com un mantra el
decasíl·lab etern de Pere March: «Al punt que hom naix
comença de morir». I sabut això, inga tot a fer la mà!

C... de c...
I va, seguim amb les imatges de l’estiu. Ara una de

reial, una captura de pantalla que podria passar pel segell
d’una d’aquelles postals que enviàvem quan un podia
anar a banyar-se al Morrongo. El disseny, però, podria
passar per poc respectuós o, més greu encara, per una
injúria a la monarquia. Com a mínim el que hi veiem és
una conxorxa entre el fotògraf i el dissenyador del logo del
Círculo de empresarios de Galicia, que deuen ser,
òbviament, independentistes gallecs. O pitjor encara,
catalans. Ens fa l’efecte que al mirar la imatge només una
paraula salta a la vista, sí, eixa, i, per si no n’hi havia prou
el cap del monarca deixa destapada una C inicial davant
la seua cara. Però la cosa no s’acaba ací. Què vos
recorden els dos cercles del logotip dels empresaris? No
ho negareu: són dos anques! Galiza Calidade!

ve de la pàgina anterior
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LOCAL

No m’he queixat mai de la calor que fa. Estem a l’estiu,
i ja se sap que una de les principals característiques
d’aquesta època de l’any és la intensa calor que ens
ofereix la mare naturalesa. Com ja va dir lo mestre
Palanques en una de les seues frases més celebrades,
“este verano se ha caracterizado por el sol y el calor”.
Aquest augment de la temperatura ambiental fa que això
de treballar o posar-se a fer la majoria d’activitats vinga
acompanyat amb una peresa i una desgana difícilment
controlables. En general, la calor no provoca en mi més
que un augment de la sudoració, però les ganes de fer
coses no les perdo. Està clar que no tens el mateix ímpetu
que amb temperatures més baixes, però la feina és la feina
i tan s’hi val si estem a l’estiu o a l’hivern, s’ha de complir
amb allò en lo que un s’ha compromès. I no hi ha més.

Quan em poso a escriure sobre la revista de la setmana
passada, experimento tot tipus de reaccions o actituds davant
la pantalla en blanc de l’ordinador. De vegades tinc molt clar
sobre què vull escriure i només amb una poca lliga se’m queda
curta una pàgina sencera. Altres vegades vaig lligant notícies
i una mica d’ací i una mica d’allà la pantalla de l’ordinador es
va omplint de paraules i arribo ben justet al final de la pàgina.
Aquestes vegades és quan més em costa, perquè he de fer
comentaris obvis que tenen com a única finalitat arribar a les
quaranta línies i he de reconèixer que no és fàcil. Moltes
vegades he espremut tant les meues neurones que no soc
capaç d’escriure ni una línia més. Llavors començo a rellegir i
tornar a rellegir la revista buscant d’on puc treure aquestes
dues o tres línies amb que donar per conclosa la meua
col·laboració. 

Confio molt en la il·lustració que el maquetista inserirà dins
d’aquesta pàgina per tal que queda tot molt ben acabadet i
complet. No s’imagina vostè. senyora Garcia, les voltes que li
puc arribar a pegar a l’exemplar de la setmana quan no hi ha
res que m’inspire. Encara que vull i m’esforço, les paraules no
surten ni amb un llevataps. Li asseguro que quan això passa,
es pot arribar a experimentar una mena d’estrès, però d’un
nivell tan baix que se soluciona deixant-ho fins demà, que la
ment està més relaxada i algunes coses es veuen des d’una
altre punt de vista que ajuda a arribar al final de la maleïda
pàgina.

Com ja hauran captat els lectors més perspicaços
d’aquesta publicació -o siga, tots-  ja fa un munt d’estona que
estic escrivint sobre no res. La única cosa que estic fent és
omplir línies i més línies no parlant de res perquè, de veritat,
no sé de què escriure. Motius? De totes les notícies que he
llegit, només hi ha una que he llegit i mirat amb gran curiositat.
M’he sorprès amb la notícia de la trobada d’ex jugadors del

CDB però encara més m’ha agradat descobrir l’aspecte
d’algun d’ells en l’actualitat. Anava mirant noms i cares i anava
dient “osti, és veritat”, “si és ell”. I frases per l’estil. Grans
figures, ídols de la meua infantesa que veia córrer pel camp de
Camí la Mar i veia entrenar amb admiració. Així te’n vas
adonant de la volatilitat del temps i de que ningú no es
deslliura del seu inexorable pas.

He trobat un magnífic oasi de pau a les pàgines catorze i
quinze. Primer amb l’entrevista al sempre sorprenent Josep
Igual, que mai em deixa indiferent perquè sempre té coses
interessants que contar. En segon lloc amb la nova faceta de
Peris, declarant obertament el plagi del format de la seua nova
col·laboració, i l’encertat to a l’hora d’afrontar els sants noms
dels carrers del nostre poble. Veurem si continua la cosa, que
té molt de suc.

Ja per tal d’acabar, un suggeriment. La secció dels tafaners
s’hauria de dividir en dos. O millor dit, podria sorgir una nova
secció independent, filla d’aquesta. S’hauria de dir “Vist a la
xarxa”, i allà posar totes aquelles coses que corren a xarxes
socials i altres romanços cibernètics. Els tafaners seria una
cosa més domèstica, més de xafarderia de mercat, l’altra això,
les bajanades que corren pel món virtual.

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

text EL LECTOR

L'Ajuntament de Benicarló
aprovarà el proper 7 d'agost en un
Ple extraordinari l'exposició pública
de la versió preliminar del Pla
General Estructural (PGE). Durant
tres mesos, s'obrirà un període de
participació pública i es convocarà
a la ciutadania per explicar el model
de ciutat que marca aquest PGE.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro
Miralles, ha anunciat que «avui, per fi,
podem dir que ha començat
l'aprovació definitiva del Pla General
d'Ordenació Urbana (PGOU)». «Una
promesa -ha dit l'alcaldessa- que
aquest equip de govern es va marcar
en començar la legislatura i que ens
permetrà definir el model de ciutat que
volem». Miralles ha explicat que
l'Ajuntament ha rebut tota la
documentació de la versió preliminar
del Pla General Estructural de part de l'equip redactor,
Territorio y Ciudad, i que «ara encetarem tot el procediment
administratiu fins arribar a l'aprovació definitiva del PGOU, que
esperem que puga ser a finals de 2018».

El primer pas serà aprovar l'exposició pública de la versió
preliminar en un Ple extraordinari que tindrà lloc el 7 d'agost,
previ dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme del 3
d'agost. A partir d'aleshores, s'obrirà un període de participació
pública de tres mesos, durant el qual es podrà consultar la
versió preliminar des del web municipal o directament al
Departament d'Urbanisme (edifici administratiu del carrer del
Doctor Pera) i es podran presentar al·legacions, suggeriments
o observacions.

A més a més, en el mes de setembre l'alcaldessa,
acompanyada dels tècnics municipals i de l'equip redactor del
PGE, convocarà a tota la ciutadania en un acte públic que
tindrà lloc al Magatzem de la Mar per tal d'explicar àmpliament
el document i donar a conéixer el model de ciutat que marca
el Pla Estructural.

Una vegada finalitzat el procés, s'elaborarà el document de
participació pública, sintetitzant els resultats. Amb tota aquesta
documentació, es formarà l'expedient d'avaluació ambiental i
estratègica i s'enviarà a la Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori, òrgan competent,
l'aprovació provisional i l'expedient d'avaluació ambiental, per
tal que l'administració autonòmica formule la declaració
ambiental i territorial, en un termini de tres mesos.

Una vegada emesa la declaració, l'Ajuntament inclourà les
determinacions que se'n deriven i s'enviarà per a l'aprovació

definitiva el document final del PGE. Una vegada aprovat el
PGE, caldrà presentar el Pla General Detallat, que els serveis
tècnics municipals aniran elaborant durant el temps
d'exposició pública i mentre la Conselleria formule la
declaració ambiental i territorial.

Un model de ciutat habitable i sostenible

Segons ha explicat l'alcaldessa, «el Pla General Estratègic
segueix les directrius de l'Estratègia Territorial de la Comunitat
Valenciana, que estableix algunes normes relatives al
desenvolupament de les ciutats, com evitar els creixements
tentaculars, defensar el territori, protegir la costa, apostar pels
corredors ecològics i controlar el creixement».

En aquest sentit, l'alcaldessa ha detallat que
«qualitativament, el PGE suposa canvis importants pel que fa
a sòls no urbanitzables». Alguns d'aquests sòls (la costa Nord,
el Corral del Petiquillo, el Puig, la Tossa i la zona dels Rius)
passaran a ser sòls protegits. Pel que fa a la zona que ocupa
el cultiu de la Denominació d'Origen Carxofa de Benicarló,
serà sòl no urbanitzable de protecció agrícola. La partida
Sanadorlí serà qualificada com a sòl urbanitzable de mitja
densitat al principi, de més alta densitat al voltant del Centre
de Salut i de baixa densitat en la resta. Davant del polígon El
Collet es crearà nou sòl industrial.

Miralles ha defensat que «el Pla Estratègic és un pla fet
amb els criteris polítics de l'actual equip de govern, que aposta
per una ciutat agradable, habitable i sostenible». «Volem
acabar la ciutat i tenim un projecte que construirem en base a
aquest nou Pla General i a les possibilitats que se'ns obrin
amb l'estratègia EDUSI», ha conclòs l'alcaldessa.

Benicarló aprovarà l'exposició pública de la versió preliminar del PGE

text REDACCIÓ
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La Generalitat reconeix el Mucbe com a museu de la Comunitat Valenciana

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha
publicat avui la resolució per la qual es reconeix el Museu
de la Ciutat de Benicarló (Mucbe) com a museu de la
Comunitat Valenciana. La declaració permetrà al Mucbe
accedir a les subvencions de la xarxa de museus de la
Generalitat i custodiar les troballes arqueològiques de la
ciutat, entre d'altres.

El Mucbe ha estat declarat oficialment museu de la
Comunitat Valenciana. Així ho certifica la resolució firmada pel
conseller d'Educació, Investigació Cultura i Esport, Vicent
Marzà, que es publica avui mateix al DOGV i que certifica que
el Mucbe reuneix tots els requisits establits en la Llei 4/1998
del patrimoni cultural valencià i en l'Ordre de 6 de febrer de
1991 per la qual es regula el reconeixement de museus i
col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat
Valenciana.

La declaració implicarà el posicionament de Benicarló en el
mapa museístic de la Comunitat Valenciana de forma
definitiva i suposarà l'entrada en la xarxa dels museus més
reconeguts. També permetrà intercanviar fons i exposicions
amb agilitat i difondre i posicionar el museu per part de les
administracions superiors. Per últim, permetrà al Mucbe
accedir a les ajudes per a museus que convoca la Conselleria
de Cultura i, el que és més important: a efectes legals, el
Mucbe podrà custodiar totes les troballes arqueològiques de
la zona, de manera que podrà consolidar-se com un territori
iber.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha qualificat de
«gran notícia per a Benicarló» aquest reconeixement i ha
assenyalat que «aquesta declaració ens permetrà consolidar i
promocionar el gran projecte cultural significa el Mucbe».
L'alcaldessa ha destacat que «és un premi a l'esforç que s'ha
dut a terme en aquestos 12 anys de funcionament del Mucbe
i un reconeixement a una trajectòria consolidada i a una gran
implicació per part de l'Ajuntament».

Per la seua banda, el regidor de Cultura, Josep Barberà, ha
assegurat que aquesta declaració suposarà «un abans i un
després» en la vida cultural de Benicarló i ha destacat que «la
incorporació del Mucbe a la xarxa de museus de la Generalitat
permetrà que fructifiquen els contactes que hem establert amb
altres museus del país». El regidor ha subratllat que «aquesta
declaració referma la nostra voluntat de continuar posant
l'accent en un Benicarló que aposta al cent per cent per la
cultura».

text AB

CAIXA BENICARLÓ DESTINA MÉS DE 50.000€ A XECS ESCOLARS 

Ja està en marxa la campanya del Xec Escolar de Caixa
Benicarló en què es repartiran més de 50.000€ en xecs de
60€ per ajudar en els seus estudis al fills de socis d’entre
6 i 15 anys. Un total aproximat de 850 estudiants de
Benicarló, Peníscola i Càlig es beneficiaran d’esta
campanya que està consolidada des de fa mes de 20
anys.

La campanya del xec escolar de l’entitat financera
benicarlanda està dirigida als fills de socis que estiguen al
corrent del pagament de les obligacions amb aquesta entitat,
i que tinguen domiciliada la seua nòmina, pensió o quota
d’Autònom de la Seguretat Social, tot amb una antiguitat
mínima del 31 de desembre de 2016.

Els fills de socis beneficiats hauran de tindre entre 6 i 15
anys, i haver nascut entre l’1/1/2002 i el 31/12/2011 i ser
titulars d’una llibreta abans del 31/12/2016 amb un saldo mig

mínim de 100€. “El xec és vàlid, tant per a l’adquisició de
llibres de text com per a comprar material escolar i només es
podrà utilitzar als establiments, associacions i AMPES que
s’assenyalen al dors del xec ”, segons ha detallat el seu
director general, José Manuel Galán Foix. 

La retirada dels xecs es podrà fer entre l’1 d’agost i el 30 de
setembre en qualsevol de les oficines que l’entitat té a
Benicarló, Peníscola i Càlig, ja que d’esta campanya es
beneficien estudiants de les tres poblacions on Caixa
Benicarló té oficines. Les bases de la promoció és poden
consultar al web de l’entitat www.caixabenicarlo.es

text NOTA�DE�PREMSA

La Guàrdia Civil ha detingut a quatre persones,
com a suposats autors d'un delicte de tinença
il·lícita d'armes

L'actuació es va iniciar amb motiu dels serveis que la
Guàrdia Civil té establits per a evitar robatoris i furts en
vehicles en la província, quan els agents van observar la
presència d'un turisme sospitós que es trobava estacionat en
un pàrquing de la població de Benicarló. Els Guàrdies Civils
després de procedir a la identificació dels seus ocupants i
realitzar una inspecció del vehicle, van trobar tres pistoles,
sense estar autoritzats per a la seua tinença, ni poder
demostrar la seua legal procedència, aplicant-se
immediatament el Pla Integral de Control de Armes de Foc.
Per aquest motiu la Guàrdia Civil va procedir a la detenció de
quatre homes d'entre 27 i 33 anys d'edat, com a suposats
autors d'un  delicte de tinença il·lícita d'armes, als mateixos ja
li constaven nombrosos antecedents, entre ells tinença lícita
d'armes, cultiu de droga, robatoris amb violència i intimidació i
detenció il·legal.

Continuant amb les recerques els agents van comprovar
que una de les armes es trobava denunciada com sostreta
l'any 2005 a un component de la Policia Local de Constantí
(Tarragona), les altres dues pistoles s'estan realitzant les
gestions oportunes per a esbrinar la seua procedència. Les
diligències instruïdes han sigut lliurades en el Jutjat
d'Instrucció número 2 de Vinaròs. La Guàrdia Civil és el cos
que a nivell Nacional té encomanada en exclusiva la

competència, sobre el control de les armes i explosius;com a
conseqüència d'açò, exerceix un control exhaustiu, fent un
seguiment molt estret de qualsevol tipus de conducta il·legal.

L'actuació ha sigut realitzada per efectius de la Guàrdia
Civil de Benicarló. La Guàrdia Civil recorda que disposa d'un
telèfon d'emergències, 062, que pot ser utilitzat pels ciutadans
les 24 hores del dia per a comunicar qualsevol tipus
d'incidència o acció que li puga resultar sospitosa.

Rescat de dues persones

Dues persones joves han sigut rescatades en estat
semiinconsciente aquest diumenge al matí d'un incendi en un
habitatge de Benicarló. Els fets s'han produït entorn de les
11.50 hores, quan ha començat a eixir fum d'un habitatge en
el quart pis d'un edifici de Benicarló, situat al carrer Hernán
Cortés. Fins al lloc s'han mobilitzat efectius de bombers
d'aquesta localitat, pertanyents al parc Baix Maestrat. Els
bombers han rescatat a dues persones joves que es trobaven
semiinsconscientes i han sigut ateses pels mitjans sanitaris. El
foc, estava  localitzat en la cuina.

Detingut un home de 91 anys

La Guàrdia Civil ha detingut a un home de 91 anys acusat
d'agredir sexualment a dues xiquetes en Benicarló amb les
quals no tenia parentiu, segons han informat fonts de l'institut
armat. Després de la detenció, que es va produir dilluns
passat 10 de juliol, l'home ha sigut posat en llibertat amb
coneixement del jutge, segons les mateixes fonts. El
presumpte agressor era reincident. 

SUCESSOS

text REDACCIÓ
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Fa quinze dies apuntava que aquest serà un estiu
amb altes temperatures en la vida política. I quasi
cada dia tenim notícies que certifiquen aquesta
previsió que, sigui dit de passada, és molt senzilla de
fer perquè és d’una evidència i obvietat quasi
innocent. I tinc la sensació que aquest agost que
tenim ben a tocar ens donarà força raons perquè la
temperatura vagi pujant una mica més. En fi, ja ho
anirem veient.

De moment, apunto alguns fets que han contribuït a fer
pujar el termòmetre d’una manera ben significativa. Vagi
això, és clar, com una petita mostra. Segur que cadascú
de vosaltres, amables lectors i lectores, podeu fer molt
més llarga i rica la llista. 

En primer lloc, vull parlar  del calfred que em recorre
l’espinada i l’ànima quan miro el documental Las cloacas
de interior. El dimarts 18 de juliol –suposo que la data de
l’emissió del documental no és gens gratuïta ni casual-
les televisions públiques de Catalunya, les Illes i Euskadi
van emetre aquest interessantíssim i colpidor relat de
com funciona l’Estat espanyol per dintre quan vol
enderrocar adversaris polítics –l’independentisme català i
Podemos- o quan vol protegir els “seus” de tota mena de
corrupteles. La grandesa d’aquest documental no rau tant
en el fet que ens parli de coses desconegudes, que ens
desvetlli secrets o temes fins ara ocults al coneixement de
la majoria de la població sinó, precisament, perquè posa
noms, veus, dates, connexions, evidències i certeses a
tot allò que suposàvem o intuíem. És molt important i

necessari que la feina que fan els bons periodistes –en
aquest cas la gent d’El Público que han anat desxifrant i
explicant  l’entortolligat mecanisme de la cúpula d’Interior
per inventar conxorxes o trames i per protegir els qui són
afins –facin el que facin, és clar- ens arribi i ens permeti
entendre millor com van les coses. També és interessant
que una productora com mediapro avali un documental
d’aquestes característiques. També és interessant
constatar que els fets indiquen amb claredat que, pel bloc
nacionalista espanyol –PP, PSOE i Ciudadanos-,allò que
amenaça les estructures profundes del poder a Espanya
és l’independentisme català i Podemos. Aquest fet
explica –i s’explica clarament, cada dia, amb cada gest-
la pinya que fan els partits nacionalistes espanyols quan
impedeixen  que certes comissions parlamentàries vagin
al fons, quan no permeten o legitimen que aquest
documental no es vegin les televisions públiques o
privades espanyoles i, és clar, quan dinamiten
quotidianament la possibilitat que a Catalunya es faci un
referèndum. Però,  sigui com sigui, per a mi, allò que em
resulta més commovedor d’aquest documental és
escoltar les paraules d’un comissari de policia –d’un
home que ha volgut fer bé la seva feina- quan explica
sense embuts que a la gent de la policia que vol fer bé la
feina se’ls aparta, se’ls allunya, se’ls desprecia si
aquestes persones toquen els interessos de les trames
ben conxorxades de la cúpula del poder. En definitiva, un
desastre absolut, una vergonya infame. Sincerament, si
encara no l’heu vist, us recomano que el busqueu a
youtube i no us el deixeu perdre.

En segon lloc, sense voluntat d’entrar ara a analitzar la
situació de Venezuela, m’han semblat molt suggerents
les declaracions de maduro dedicades a Rajoy. La cosa

Altes temperatures

text  JOAN�HERAS

Fronteres
del CNB, les embarcacions, els caiacs, els 4 cossos de
salvament, els jutges, els voluntaris, i salvaguardar la integritat
dels vora 300 nadadors és una tasca complicada però, sens
dubte, il·lusionant i engrescadora. És només la gent que
estima el Club Natació Benicarló, de manera altruista, la que
fa possible aquest meravellós miracle de tenir un campionat
d'Espanya a casa nostra. És per a ells el nostre agraïment,
atés que, sense ells, açò no podria ser possible. Moltes
gràcies". 

I VOLTA AL CASTELL DE PENÍSCOLA

La travessia Peñíscola-Benicarló va tindre com aperitiu
dissabte 22 de Julio,  la Primera Volta al Castell de Peníscola,
inclosa dins del circuit autonòmic d’aigües obertes i també
organitzada pel Club Natació Benicarló,  Amb una participació
propera als 70 nedadors, va ser un tot èxit organitzatiu i de
públic. Sols es va produir un abandonament entre tots els
participants.

Els guanyadors de la prova foren Ana Martínez del
Radikalswim amb un temps de 30 minuts 48 seg i Hèctor
Soler del CN Camp de Morvedre, amb 30 minuts i 51 seg. En
segon lloc, es classificaren Ismael Aguado, del CD Halegatos
i ElenaMollà del CN Piscis Mislata. En tercera posició, 2
nedadors del C N Benicarló: Gemma Rillo i Dídac Saura.
L’entrega de trofeus va tindre lloc al Mandarina Club de
Peníscola a càrrec de l’alcalde de Peníscola, Andrés Martínez;
el president del CN Benicarló, Xavier Rodríguez i la dama del
CN Benicarló, Gemma Rillo. S’ha d’agrair la col·laboració de
l’ajuntament de Peníscola, dels diversos patrocinadors, del

Gurukayac, del Club Nàutic de Peníscola, de Saepla i dels
nombrosos voluntaris que feren possible amb el seu

ve de la pàgina anterior
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és senzilla i clara: com és possible que el PP –i els seus
aliats nacionalistes espanyols, tots a la una- defensin la
legitimitat de la consulta o referèndum que ha promogut
l’oposició veneçolana i, contràriament, defensin
apassionadament la prohibició de  fer un referèndum a
Catalunya? La consulta promoguda per l’oposició
antichavista era il·legal i atacava directament la llei vigent.
Com s’entén, doncs, tot plegat? La resposta també és
molt senzilla: la defensa de la llei com a valor sagrat no
és res més que un pressupòsit o posicionament ideològic.
Com també ho és la defensa de la legitimitat d’un o altre
referèndum. Tot plegat, força obvi, ho sé. Però cal tenir-
ho present perquè l’enrocament en negar la possibilitat
de fer un referèndum tot apel·lant a la llei és una manera
poc rigorosa, poc política, de defensar unes idees.

I un tercer fet que fa pujar el termòmetre de la
vergonya és la indecisió –el joc poc clar i transparent- de
Podemos davant del 1 d’Octubre, Català. Aquest anar
fent salts cap a un costat i cap a l’altre –com si juguessin
a la xarranca o com si anessin desfullant la margarita del
nacionalisme espanyol. “en sóc, no en sóc...”- els

posiciona cada vegada més a prop del bloc espanyolista.
I si hi afegim la referència al procés de transformació
radical i democràtica que viu i vol viure Catalunya tot
parlant de “las cajitas”, tot fa pensar que al capdavall
prefereixen viure còmodes en un espai de crítica més o
menys estètica en un estat monàrquic i amb una
corrupció sistèmica que apuntar-se a la lluita per la
creació d’una nova república –a la lluita que pot aportar
oxigen democràtic a l’Estat espanyol i a Europa. També
és cert que apostar per una nova república és un projecte
engrescador però arriscat i, en fi, potser és més còmode
ser un progre de saló que busca fer-se un lloc segur en la
políticainstitucional i ben establerta, que segueix mirant
amb clixés antics certes realitats i que, al  capdavall,
somnia amb un pacte amb el PSOE –això que no sé si
cínicament en diuen un pacte d’esquerres.

Ho apuntava al principi. La llista es pot fer llarga, llarga.
Però l’espai no m’ho permet i amb aquests apunts em
sembla que ja ha queda clar què vull dir quan parlo d’altes
temperatures. No ho sé, potser un dia d’aquests farà un
bon xàfec i refrescarà. De moment, però, la temperatura
segueix pujant, pujant, pujant.   

ve de la pàgina anterior

Afortunadament, al món existeixen persones de tot
tipus i varietats. Avui, parlarem de dos grups d’elles
atenent al concepte de coherència. Al primer
col·lectiu, trobem aquells que presumeixen de viure
de forma coherent amb els principis ideològics
mitjançant les renúncies. Els anomenarem ‘els
convençuts’. Particularment, em fan una miqueta de
temor perquè s’imposen sacrificis en nom de la
coherència per a, més tard, sentir-se legitimitats per a
la implantació de privacions i penes a altres persones
que passaven per allí, és a dir, a ciutadans que no han
demanat ser regits per conviccions alienes. Per a
resumir, una forma un pèl més complexa i
enrevessada del clàssic ‘fotut jo, fotuts tots’.

A la banda oposada dels ‘convençuts’,  trobem aquells
individus que es guien pels capritxos i les arbitrarietats
més absolutes. La denominació d’aquest grup, la
decidiran vostès en finalitzar aquest text. Aquesta
tipologia, igual reacciona desproporcionadament davant
d’una nimietat, que roman indiferent a barbaritats de
manual. Igual esclaten per unes brossetes al cantó d’una
pista esportiva, que no els importa gens ni mica el rescat
milionari d’una autopista. Són imprevisibles. Regulen les
actuacions en funció de les primeres persones dels verbs
i dels complements circumstancials. Per exemple, al

darrer ple del mes de juny, els regidors del grup Popular
abandonaren indignats la sala per una crítica llençada als
seus governs de fa anys. En canvi, han sigut incapaços
d’abandonar un partit a rebentar de lladres. Organitzaren
un espectacle per un simple atac polític que no anava
més enllà, però no se’ls coneix paraula que denuncie la
lladronícia immoral a què ens han sotmès els seus
companys de partit. En definitiva, troben la coherència en
la continuïtat de la incoherència. Ah!, recorden que el
nom el posaven vostès.

POSAR UN NOM

text  J. GUILLEM

L’ORGANITZACIÓ D'UNA PROVA DE LA COPA
D'ESPANYA D'AIGÜES OBERTES

L'Organització d'una prova de la Copa d'Espanya, en
paraules del seu president, Xavi Rodríguez, "és un esforç molt
gran per part de tots els que formen part de la Junta del CNB,
i dels voluntaris que teníem per a tots els aspectes logístics de
la prova". Segons ens comentava el seu president, una
vegada acabada la prova, al dia següent mateix, ja es tenia
una reunió per a fer la valoració d'ella, sobretot en aquells
aspectes que ells mateixos havien detectat mancances i que
calia corregir. En el CNB, no es queden amb les lloances i
tenen molt clar que el millor que poden fer per progressar, tal
com ells ho han fet, al ser-los atorgada enguany la primera
Etapa PLUS, "es afrontar el repte des del primer moment i
aprendre dels errors que nosaltres detectem d'anteriors
edicions i de les crítiques que ens fan. Nosaltres ens agafem
la crítica, sempre, d'una manera constructiva atés que això et
fa millorar. Si no fos així, segurament no hauríem arribat on
hem arribat". 

Des de La Veu li hem demanat al seu president que ens
explique que pot implicar una prova d'aquest tipus:
"l'envergadura d'aquesta prova és impressionant, necessites
el permís de Capitania, on has d'informar, amb les matrícules,
de les embarcacions que assistiran, dels caiacs de suport, i
del mitjans de salvament, a més d'incorporar un pla de
seguretat amb tot el que comporta cadascuna de les proves
amb el seu protocol d'evacuació i salvament en cas
d'emergència, i les normes que s'han de complir. Has de fer el
Reglament específic de cadascuna de les proves, has de tenir
l'assegurança tant per els nadadors no federats, els federats
la tenen per la seua llicència, com per els voluntaris. S'han de
comprovar totes les inscripcions en cadascuna de les proves i

si són de Copa d'Espanya o no. Tot este procés, es tanca
després de moltes reunions des que sobri el període
d'inscripcions fins a dos setmanes abans de la prova, quan es
tanca.  I això, enguany, amb un cap de setmana de tres
proves, una el dissabte 22, a Peníscola, la de la Volta al
Castell, i dos el diumenge 23, a Benicarló, la de 8000 M i la de
3000 M. I tot este procés, i és el que m'agradaria recalcar, es
fa de manera amateur. No hi ha cap empresa privada ni
institució pública que ho organitze.  Coordinar amb la Junta

ve de la pàgina anterior
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LOCAL EL TEMA

Els pòdiums de la prova curta, 3000 M, en categoria
femenina, foren:

1a classificada: REBECA SANTOS (CN TORRIJOS), 39:51
2a classificada: MIREIA GÓMEZ (CN SABADELL), 40:28
3a classificada: QUERALT VELASCO (CN TERRASSA),

41:47

Els nedadors del CNB que aconseguiren fer pòdium, en les
distintes categories d’edat, en les 2 distàncies, foren: Miguel
Febrer, Idoia Vinaiza, David Curto, Sara Vea i Alicia
Gilabert. L’entrega dels trofeus als participants va estar a
càrrec de l'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles; el regidor
d’esports, Carlos Flos i la dama del CNB, Gemma Rillo. S'ha
d'agrair el suport de tots els implicats en que la travessia
finalitzara  be. Així, a més dels  membres de l’organització,
dels nombrosos voluntaris i patrocinadors i firmes
col·laboradores, participaren en el desenvolupament de la
prova la Federació Nacional i Valenciana de natació i els
ajuntaments de Benicarló i Peníscola. Durant la travessia, els
nedadors van tenir el suport de les embarcacions on el seus
patrons van vetllar pel control de la prova i la seua seguretat,
a més dels caiacs de suport del club GuruguKayak i

voluntaris,  Marina Benicarló i Oremar que ens van facilitar la
seua logística. A més, es va comptar també, pel que fa al
salvament marítim, amb el suport del Consorci Provincial de
Bombers, de Creu Roja,  de salvament de platges de
Peníscola i Benicarló, SAEPLA i  SERSAN, respectivament.

ve de la pàgina anterior
Les Festes Patronals vibraran als carres de Benicarló

Les places i els carrers de Benicarló tornaran a
convertir-se en el principal escenari de les Festes
Patronals. Les festes d'agost arrancaran divendres dia 18
i culminaran diumenge 27 amb un seguit d'activitats
pensades per a tots els gustos i edats.

El regidor de Festes, Ilde Añó, ha avançat aquesta setmana
les línies mestres de les Festes Patronals de Benicarló, que ja
es troben a tocar. Añó ha subratllat que en línia amb el model
festiu engegat l'any passat, «seran unes festes molt
participatives i populars, on la gran majoria d'actes tindran lloc
als carrers de la ciutat». La setmana que Benicarló dedica als
seus patrons Bartomeu, Mare de Déu de la Mar, Abdó i Senén,
arrancarà divendres 18 d'agost amb la proclamació de la reina
i la seua Cort d'Honor en un acte obert a tota la ciutadania que
se celebrarà a la plaça de Sant Bartomeu.

Precisament aquesta emblemàtica plaça serà un dels
principals escenaris de les Festes. El cèntric espai urbà
acollirà concerts, balls amb orquestra, actuacions,
espectacles infantils i activitats per a tots els gustos. Les
festes, però, s'escamparan enguany per bona part de la ciutat.
La plaça de la Constitució i el carrer del Pintor Sorolla acolliran
el sopar de pa i porta, que enguany tindrà capacitat per a
4.000 persones, així com diferents actuacions musicals. La
pista del Passeig Marítim es transformarà en una discoteca
per a joves d'entre 12 i 16 anys que obrirà entre les 19.00 i les
23.30 hores, mentre que el Mesódromo, a la zona de la plaça
de Mossén Tomàs, es convertirà enguany en un altre dels
principals eixos de la festa. El recinte acollirà una àmplia zona
de tapes amb gran varietat de pinxos, concerts i altres
activitats lúdiques.

Les festes s'estendran també a altres zones de Benicarló,
com el recinte de Penyes i la plaça del Ministre Marcelino

Domingo on tindran lloc diferents activitats, jocs i espectacles
participatius organitzats per les Penyes. El recinte portuari, tal
com és habitual, acollirà els actes taurins que enguany
comptaran amb les tradicionals entrades de bestiar, de les
quals dos tindran lloc al matí, i espectacles de bous embolats
l'ultim cap de setmana. Una altra de les novetats destacables
serà la Primera Fira d'Art Urbà «Camden Benicarló» que
tindrà lloc al passeig de Febrer Soriano i comptarà amb la
participació d'artistes locals del grafitti i creadors d'art urbà.

També presenta novetats la jornada central de les festes: el
dia de Sant Bartomeu se celebrarà la tradicional processó que
enguany discorrerà conjunta amb l'ofrena a la Mare de Déu, i
després es dispararà, per primera vegada, una mascletà
nocturna.

El regidor de Festes ha subratllat que «el programa de
festes es repartirà al carrer en la segona setmana del mes
d'agost» i ha avançat que «es dividirà en activitats temàtiques
per a facilitar que cadascú puga organitzar-se la seua pròpia
agenda festiva, que es viurà principalment al carrer».

text REDACCIÓ
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EL TEMA OPINIÓ

ES VA BATRE LA PARTICIPACIÓ (292), 
I EL TEMPS (1:35,21)

ELS GUANYADORS, GUILLEM PUJOL (CN MATARÓ)
I JUDITH NAVARRO (CN SANT ANDREU) 

Diumenge 23 de Juliol de 2017 va tindre lloc la
tradicional  Clàssica de Natació  Peníscola-Benicarló,
organitzada pel Club Natació Benicarló.   La
participació va ser massiva i es tornava a batre el rècord,
amb un total de 292 inscrits. La prova, des de fa 4 anys,
es disputa en dos distàncies diferents: la “clàssica”, de
8000 metres, que enguany celebrava el seu
25é aniversari i que comença des de la platja sud de
Peníscola i, un altra, de 3000 metres, que s’inicia des de
la platja davant del Gran Hotel de Peníscola. La
travessia, a més, forma part del circuit de la III COPA
D’ESPANYA D’AIGÜES OBERTES i, enguany, tenia la
consideració de ser l’etapa PLUS de la copa i això
implicava ser una de les obligatòries i tindre més
puntuació que les altres. Cal destacar que la major part
dels participants pogueren finalitzar la prova i es
comptabilitzaren sols 3 abandonaments, el que dona
una idea de l’alt nivell dels participants.

El pòdium de la travessia llarga, 8000 M, de la
categoria masculina, va estar format per:

1r classificat: GUILLEM PUJOL (CN MATARÓ), 1.35:21,
nou rècord oficiós de la travessia.

2n classificat: ADRIÁN GONZÁLEZ (CN MATARÓ),
1.35:43

3r classificat: MIGUEL BAUTISTA (NATACIÓN
MAIRENA)  1.40:26

El pòdium de la travessia llarga, 8000 M, de la
categoria femenina, el formaren:

1a classificada: JUDITH NAVARRO (CN SANT ANDREU)
1.47:23

2a classificada: MARTA GALINDO (CASTÀLIA
CASTELLÓ)  1.48:40

3a classificada: EVA VILAR (CASTÀLIA CASTELLÓ)
1.48:47

Els pòdiums de la prova curta, 3000 M, en categoria
masculina, foren:

1r classificat: MARIO GUILLEN  (CN TERRASSA), 38:03
2n classificat: JOSEP ORTEGA (VILA-SWIM), 38:09
3r classificat: IGNACIO SAN JOSÉ (CN TORRIJOS),

38:22

XXV TRAVESSIA PENÍSCOLA A BENICARLÓ DE RÈCORD

textREDACCIÓ

La segona street legend benicarlanda la dediquem
a un senyor que dona nom a una de les principals
artèries comercials del nostre poble, un carrer on tots
els baixos són un banc, una farmàcia, un bar, una
botiga de roba, una llibreria..., i fins i tot el mercat. 

Sí, avui oferirem la secció a Eugenio Maria Giuseppe
Giovanni Pacelli, més conegut en els ambients catòlics
com a Pius XII i en altres ambients no tan catòlics com el
Papa de Hitler. Poca broma, el Papa de Hitler. El seu
antisemitisme es veu que era de domini públic i el silenci
que va guardar sobre l'holocaust el van confirmar com un
home directament de dretes tirant a extrema dreta, si fa
no fa. 

Per què el conegut com a carreró de Coll va
esdevindre un carrer dedicat a aquest salvador de les
essències ultracatòliques? Segons diu Juan Luis
Constante al seu llibre Benicarló, sus calles va ser al
1960, dos anys després de la seua mort, quan
l'Ajuntament en ple del nostre poble va decidir que (un
senyor que havia fet tant pel règim) es mereixia un carrer;
què dic un carrer? Un carrer i un preciós fresc a l'església
de sant Bartomeu. 

És que estaven molt contents amb les relacions entre
Pacelli i Hitler? No ho sabem, del que sí que estem
segurs és que estaven molt satisfets de la profunda

amistat que van tindre el nostre Papa i el nostre Caudillo.
Per no fer-ho llarg, passem a copiar directment de la
pàgina web de la Fundación Francisco Franco (qui ha dit
que no es mereixen una subvenció ben grossa aquests
senyors?) l'intercanvi de telegrames que van tindre entre
el dos. Primer de Pius XII a Franco: “Levantando nuestro
corazón al Señor, agradecemos sinceramente, con V. E.,
deseada victoria católica España. Hacemos votos porque
este queridísimo país, alcanzada la paz, emprenda con
nuevo vigor sus antiguas y cristianas tradiciones, que tan
grande le hicieron. Con esos sentimientos efusivamente
enviamos a V. E. y todo el noble pueblo español, nuestra
apostólica bendición. PÍO PAPA XII." I ara de Franco a
Pius XII:   “Inmensa emoción me ha producido paternal
telegrama de Vuestra Santidad con motivo victoria total
de nuestras armas, que en heroica Cruzada han luchado
contra enemigos de la Religión, de la patria y de la
civilización cristiana. El pueblo español, que tanto ha
sufrido, eleva también, con Vuestra Santidad, su corazón
al Señor, que le dispensó su gracia, y le pide protección
para su gran obra del porvenir, y conmigo expresa a
Vuestra Santidad inmensa gratitud por sus amorosas
frases y por su apostólica bendición, que ha recibido con
religioso fervor y con la mayor devoción hacia Vuestra
beatitud. FRANCISCO FRANCO, Jefe del Estado
español”.

Ja veuen, un carrer ben important dedicat a aquesta
figura. 

Calia?

STREET LEGENDS BENICARLANDES (II)

text  VICENT T.�PERIS
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Carxofa 1: a tots els nadadors participants en la 25a travessia Peníscola-Bemicarló. Nadar en mar
oberta aquesta distància és on l'esforç individual i la fortalesa mental tenen el seu protagonisme per
damunt de tot. Autèntics esportistes, amb majúscules... i tots amateurs. El més gran reconeixement
que els hi podem donar, la nostra carxofa. Enhorabona a tots!

Carxofa 2: A la gent del Club Natació Benicarló, que ha organitzat un cap de setmana de proves
de natació que no s'ha vist mai enlloc.  Tres distàncies, 1800, 3000 i 8000 metres, ens han donat un
25é aniversari de la seua prova reina, La Clàssica, que a més era l'Etapa Plus de la Copa d'Espanya,
inenarrable. Aquesta gent, també amateurs de la gestió esportiva ens han donat una lliçó de treball en
equip que les institucions no haurien de deixar perdre. El seu potencial, per a la Piscina municipal, per
ficar un exemple d'actual gestió esportiva privada desastrosa, s'hauria de valorar, i molt per al seu futur
(l'altre seria miopia política). Però al que anàvem, enhorabona al CNB, també!

Carxofa 3: Per a mossén Canelles, que després de més de quaranta anys al capdavant de la
parròquia de Sant Pere ha comunicat als seus feligresos que anava passant i que seria el capellà
benicarlando mossén Juan Andrés qui se'n faria càrrec de continuar la seua tasca. Tant de bo mossén
Canelles es quede a viure molts anys més ací entre nosaltres perquè tots sabem com és de bona
persona i assenyat.

CARXOFA i PANISSOLA

Paga'm en "B"Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

El dissabte 22 de juliol es va
disputar la sisena ronda de
l'Individual Comarcal 2017 en el
Club Escacs Benicarló. Un torneig
que està organitzat pels clubs
d'Alcalá de Xivert, Vinaròs i
Benicarló, sent els tres clubs seu de
les rondes en la mateixa proporció.
Després de les sis rondes els
trofeus van ser lliurats als següents
jugadors:

Categoria Absoluta
Campió Marc Lavernia Marque amb

5,5 de 6
Subcampió Carlos Albert Magro

amb 5 punts de 6
Tercer classificat Ernesto Albalat amb 4,5 punts de 6
Quart classificat Jorge Gutiérrez "Chapu" amb 4,5 punts de

6
Cinquè classificat Joaquín Sanz Ortiz amb 4 punts de 6
Marc ha demostrat la seua superioritat amb contundència

en empatar tan sols una de les 6 partides davant el 3r
classificat, que era líder després de la cinquena ronda. Carlos
tan sols ha perdut contra el campió i ha comptat per victòries
la resta de partides. Ernesto Albalat tan sols va cedir mig punt
enfront del campió i va perdre davant el subcampió, gran
torneig! Jorge Gutiérrez només va perdre enfront del tercer
classificat i va comptar per victòries les altres partides
jugades. Joaquín Sanz ha aconseguit un cinquè lloc molt
destacable atès que sols va perdre enfront del quart
classificat i va cedir mig punt contra dos jugadors de club que
ocupen llocs superiors, el que afegeix  molt mèrit al seu
resultat. Enhorabona Ximo! 

Categoria Sub-16
Campió Albert Robles amb

3,5 punts de 6
Subcampió Xavi Martínez

amb 3,5 punts de 6
Tercer classificat Diego Zafra

amb 3 punts de 6.
Albert i Xavi han estat a un

nivell excepcional i gràcies a les
seues victòries en l'última ronda
han pujat als llocs més alts del
podi. Diego s'ha mantingut a la
part alta de la classificació
durant tot el torneig però al no
aconseguir puntuar en l'última
ronda ha vist com els seus
companys de club l'han avançat
en l'últim moment. Gran torneig
per part de Diego!

Categoria Sub12
Campió Rubén Vinuesa amb 3 punts de 6
Subcampió David Teply amb 3 punts de 6
Els tres han demostrat estar per sobre de la seua edat i ha

hagut de ser el desempat el que decidira els seus llocs en el
podi d'una categoria superior a la seua edat

Categoria Sub10
Campiona Elsa Zafra amb 2,5 punts de 6
Subcampió Éric Segarra amb 2 punts de 6
Tercer classificat Joan de Gustín amb 2 punts de 6
Elsa aquesta a un nivell formidable, ha destacat en una

categoria superior a la que li correspon i ha sigut una
merescuda campiona. Éric ha aconseguit un gran resultat que
demostra que manté la seua formidable progressió enguany,
ha jugat molt bé i ha mantingut una actitud destacable.

Enhorabona a tots els premiats i el nostre agraïment a tots
els participants per haver fet possible aquest emocionant
torneig.

text VICENT�FERRER foto CAB

Escacs: Final del torneig comarcal individual després de sis rondes de competició
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Club Natació Benicarló... oportunitat perduda?

De vegades, saber valorar el que és té, o l'esforç que
ha costat aconseguir-lo, no és directament proporcional
al suport que es rep. L'exemple més clar el tenim en
aquest cap de setmana on, ni més ni menys, s'ha
celebrat a la nostra població l'Etapa PLus, única, per
tant la més important, de la Copa d'Espanya d'Aigües
Obertes. Per què fem aquest anotació? Doncs
simplement, perquè tot i que segurament el nostre
ajuntament haja col·laborat econòmicament en la prova
amb la quantia que té establerta, i amb infraestructura,
tal volta seria hora de pujar un esgraó més i començar a
valorar en la seua justa mesura la importància que ara
té l'esdeveniment i, sobretot, el seu futur. Sí, el seu
futur. Però tant per la mateixa prova, com pel Club que
l'organitza. Les dos cares de la mateixa moneda que no
poden separar-se. Fer una prova en mar obert, amb més
de 300 nadadors, més de 25 caiacs, 10 embarcacions, 4
cossos de salvament, i més de 50 voluntaris, no ho pot
fer qualsevol. Només un Club que organitzativament té
les idees molt clares.

La Clàssica Peníscola-Benicarló, que enguany ha fet el
seu 25é aniversari, definitivament, s'ha consolidat i ha
aconseguit pujar a l'elit de les proves d'aigües obertes
estatals situant-se en la casella de sortida per a fites més
importants. I no estem fent conjetures. És una realitat.
Arribar on ha arribat el Club Natació Benicarló, segurament

no ha estat feina fàcil, mantenir-lo en aquesta elit tampoc ho
serà i requerirà un esforç molt gran per part de tots, Club,
entitats privades que puguen col·laborar i institucions
oficials. Si no es fa així, probablement, Benicarló perdrà una
gran oportunitat de situar-se en el mapa de les grans proves
esportives estatals i, tal volta, europees.

El Club Natació Benicarló, amb el seu treball callat i
constant, ens ha demostrat la seua vàlua i bon quefer tant a
nivell esportiu com a nivell organitzatiu. De retruc, tal volta ja
seria hora que el nostre ajuntament començara a mirar
aquest Club amb ulls més nets de palla i brossa i confiara
amb la seua gestió, per tancar definitivament el desastre
que les dos gestions privades, i la seu pròpia
incompetència, han deixat en la piscina municipal que està
en un estat de deixadesa total. D'una tacada arreglaria dos
greus problemes, la discriminació econòmica salvatge que
pateix aquest Club, i la gestió de la piscina municipal.
Esperem que el que ha representat l'Organització d'aquesta
gran Peníscola-Benicarló, la millor de la seua història, els
servisca d'ullera per a la seua miopia política. Senyors
governants, certes oportunitats no sempre es donaran. Què
esperen per parlar amb ells?
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

La nedadora del Club Natació
Benicarló Sara Vea, de 12 anys, va
participar al campionat d’Espanya
aleví disputat a Barcelona a la
piscina olímpica B, Picornell, el
passat divendres 21 de Juliol. Sara
va viatjar acompanyada per la seua
entrenadora Lucia Vicente i va tindre
una bona actuació, tot i  ser el primer
cop que es classificava per a
disputar un campionat nacional.

Va nedar la prova dels 200 lliures i ho
va fer en un temps de 2.20.68 E,
millorant la seua millor marca personal i
demostrant que no li va pesar la pressió
de ser debutant. La seua entrenadora
estava molt satisfeta del resultat de la
jove Sara que té molt bones
expectatives de millora durant els
propers anys.

SARA VEA, AL CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ DE BARCELONA 

text i foto CNB

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners   mail: veubenicarlo@gmail.com

Sara Vea i Lucia Vicente.
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Atletisme: La benicarlanda Cristina Ferrando 
medalla de bronze en el Campionat d'Espanya

El cap de setmana passat es disputà
en les pistes de l'Estadi de Serrahima de
Barcelona, el Campionat d'Espanya
Absolut d'Aire Lliure, en el qual l'atleta
benicarlanda Cristina Ferrando Forés va
sumar la medalla de bronze.

Cristina, que era una de les favorites per
a fer-se amb una de les places del podi,
doncs venia amb una millor marca d'1.83
metres enguany, segona millor marca per
darrere de la Càntabra Ruth Beitia, no
defraudà. Campionat darrere de campionat
Cristina no es baixa del podi tant en
categories inferiors com a l'absoluta. Un
gran mèrit per a l'atleta benicarlanda.

En aquesta ocasió, després d'una gran
tempesta elèctrica d'aigua i pedra que
descarregà quan tan sols feia cinc minuts que havien eixit a
pista, va obligar a suspendre la prova en més de mitja hora,
cosa que va influir en l'escalfament.

Cristina va començar a saltar amb solvència i a la primera
superà les primeres altures fins a 1,80 metres, que ho va fer a
la segona, passant a 1,83, altura que se li va resistir en

aquesta ocasió, aconseguint la tercera posició.
La saltadora ha finalitzat una altra gran temporada, amb

dos podis en campionats d'Espanya, primera en la Copa de la
Reina, primera en les tres jornades de Divisió d'Honor,
Campiona del torneig de Federacions, així com grans
actuacions en el Meeting de Madrid i torneig Ibèric.

text i foto VICENT�FERRER

UNA TRAVESSIA DE RÈCORDS




