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Volem continuar dient... Festes benicarlandes

L'any passat es va fer molt d'incís en el fet que les
festes que se'ns presentaven eren unes festes on la
gent sortiria al carrer a gaudir-les. Pel que sembla la
Comissió de Festes vol continuar amb aquest format
que, considera, és el més adient per al nostre poble.

Festes populars és el que es vol promocionar des
de la casa gran i això continua sent un valor afegit
que, independentment d'actuacions de renom, és el
que sembla es vol. L'any passat ja vam dir que,
agafant-nos a la dita aquella que no cal estirar més el
braç que la màniga, estava el poder conjuminar
pressupost i divertiment de manera que la gent s'ho
passe bé. Enguany vorem si aquesta màxima es
compleix fent que els carrers s'omplin de gent fent, de
la festa, una cosa seua també. La Comissió de Fetes,
creiem, treballa amb aqueix objectiu. Altra cosa és que
al final ho aconseguisca.

Estimats benicarlandos, gaudim de les festes que
per això són nostres. Les valoracions... d'ací dos
setmanes, quan tornem. La propera Veu sortirà l'1 de
setembre. Us desitgem a tots que passeu unes bones
Festes Patronals. Les nostres Festes!
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Byron Richards, va estar amb el Club Bàsquet
Benicarló durant la passada temporada on, a banda
de la seua aportació de jugador, va col·laborar
també d'entrenador, aportant en tecnificació de la
base i difonent el bàsquet i els seus valors en tots
els col·legis de Benicarló.

Nascut el 25.08.1995 en Silver Spring (Marylnd), amb
una altura de 200 cm i 100 kg de pes. 

La passada temporada va ser un dels jugadors que
va liderar l'equip pujant a la primera Divisió Nacional,
amb una mitjana d'anotació de 15,5 punts, 7 rebots i 1
tap per partit, amb un 41% T3 i 53% T2 d'efectivitat.

Abans d'arribar a Benicarló va jugar i estudià en
l'institut DaMatha Catholic en Hyattsville (Maryland),
USA. Durant les temporades 2013-15 va jugar
professionalment a Anglaterra en la NBL de Primera
Divisió. La primera temporada en Nassa Neptunes i la
segona temporada jugant per als Essex Leopards
guanyant el campionat nacional en 2014-15. En 2011 es
va llicenciar en la universitat American internacional
College de Springfield (Massachusetts), on va jugar
quatre anys en la NCAA 2.

Byron Richards renova amb el Club Bàsquet Benicarló

text i foto VICENT�FERRER

Carfoxa: Per a la comissió de festes. En necessitaran una cofa per deixar contenta la
gent. Qui no es queixarà perquè hi haurà pocs bous, es queixarà perquè hi ha massa
intervenció de les falles; qui no estarà conforme amb els canvis a la processó dirà que un
poble com Benicarló no porta ni una actuació de renom. Molta força i l'esquena ben ampla!

Panissola 1: Per als que es queixaran de tot a la comissió de festes. Ho tenen fàcil; no
creiem que siga una secta, tothom amb ganes de treballar deu ser benvingut. Com diuen en
castellà: "Vistos desde el tendido, todos los toros son chicos". 

Panissola 2: Al responsable del fracàs que va ser el "dimecres" que es va fer el passat
dimarts dia 15. A la part de les fruites i verdures no hi havia ni cinc parades; la majoria de
"dimecreros" van decidir no vindre perquè els semblava absurd parar dos dies seguits i no
poder parar el dia 23.

Panissola 3: Per als supermercats que obriran el proper dia de sant Bartomeu. Confiem
que l'ajuntament prenga les mesures necessàries per sancionar qui és capaç de deixar els
seus treballadors sense festa un dels dies decidits pel ple com a festiu local. Són els temps
de "recuperació" de la crisi.

CARXOFA i PANISSOLA
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Segon partit amistós a casa del CDB en tarde de
sessió doble contínua. Dissabte a les cinc es van
enfrontar (és un dir) el Benicarló B (primera
regional) contra el Vinaròs (segona regional; iepa,
vosté, no se'n riga per baix lo nas); al convenni que
tinc signat amb l'empresa diu textualment que no
estic obligat a assistir a espectacles de nivell baix i
només vaig anar a vore a les set el Benicarló
(regional preferent) i La Sénia (segona catalana).
N'érem tan pocs com de costum. Els del Gol Roig
encara no s'han deixat caure pel Municipal Pitxi
Alonso entre altres coses perquè es veu que
estaven fent relacions públiques a unes Festes
Alternatives en què van tindre com a convidats
alguns integrants de la Barricada Albinegra de
Castelló (cagalló). 

El partit només va durar setanta-quatre minuts perquè
va arribar un moment en què l'àrbitre se'n va atipar de
sentir-se (es veu) assetjat pels jugadors especialment
dels nostres que no paraven «te se n'anirà el partit de
les mans», «trau targetes, fes lo favor», «que no has vist
lo m'ha fet lo vuit?» o «açò s'acabarà malament per
culpa teua». En comptes de parar-ho tot amonestant els
instigadors del desconcert, es va estimar més enviar els
jugadors als vestidors a la caseta i els espectadors a
casa. No ho vam acabar d'entendre ningú allò. Mentre
els futbolistes de tots dos equips es miraven amb cara
de què collons li ha agarrat ara a este, hi havia qui li deia
al president que no li pagara o que no el buscaren més
a eixe peniscolà que sempre va en contra nostra. Cal
tindre caràcter per posar-se amb una colla de post o no
tan postadolescents que tots venen de l'ESO dient-los
com s'han de comportar. Lo món està perdut. A mi, tot i
ser peniscolà i tindre'ns mania i enveja com ens té tota
la comarca, em va fer llastimeta. 

L'inici per a nosaltres va tornar a ser fluix tirant a molt
fluix. Pèssim. A la primera jugada, mentre encara
estaven els nostres llevant-se les lleganyes, de l'úll
esquerre, gol. A la segona, a punt ja de llevar-se les del
dret, un altre catxirulo. És cert que no estaven ni Víctor
Esbrí, ni Óscar Seva, ni Aguayo, ni Pablo Traver a la
defensa, però també és cert que de moment sortim al
camp encantats. A partir del minut deu els nostres van
acabar d'estirar-se i es van posar a jugar a futbol.
Encara no era la mitja part quan el jove Gonzalo havia
aprofitat dos rebutjos del porter foraster per posar la
igualada al marcador. 

A la segona part va seguir la mateixa tònica i
novament Gonzalo va aconseguir  el tercer enmig de la
baralla general de la defensa senienca. Hattric. A la
jugada posterior, un lateral li diu al seu porter: «passa-
me-la» i aquest li respon: «no, que no em fio de vatros,
l'any passat cada partit mo'n fotien tres o quatre».
Aquest era el nivell. 

I així, entretinguts i segurs que aconseguiríem la
golejada vam a rribar a l'inesperat final amb què el jove
col·legiat peniscolà ens va obsequiar. 

A l'hora de sortir aquesta crònica o el que siga açò ja
haurem jugat i guanyat al camp del Traiguera i
diumenge vinent anem a La Ràpita per al debut de
l'equip local. No sé si a festes devem jugar algun partit
a casa, però el senyor amo m'ha donat una setmana de
permís i m'ha doblat la paga (el doble de no-res!) perquè
me'n xale bona cosa a les penyes i on jo vulga amb la
meua Margot. 

Per cert, una nimietat. El CDBB va guanyar dos a un
el Vinaròs. No té cap importància. 

text VICENT T. PERIS

ANEM MILLORANT

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners   mail: veubenicarlo@gmail.com

RESERVA DE LLIBRES DE TEXT

PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA-BATXILLERAT

CONSERVATORI-BANDA DE MÚSICA



pàgina 4    la veu de Benicarló 
la veu de Benicarló                                                                                                                         pàgina  17

EL TEMA ESPORTS

Benicarló reunirà als seus artistes locals en un
macro esdeveniment, el Camden Bló, que servirà
per a obrir les festes Patronals. És una de les
novetats dels festejos d'enguany, que començaran
el dia 18 d'agost amb la proclamació de la reina de
les festes, Alba Río, a la plaça de Sant Bartomeu.
Per segon any, tota la ciutat podrà seguir l'acte, in
situ, en realitzar-se en un espai obert. Ilde Añó,
regidor de festes, va explicar que el Camden Bló
“reunirà a destacats artistes locals i tindrà també
alguns convidats” que exposaran el seu art al
Passeig Febrer i Soriano. Allí, es pintaran murals
per part de artistes locals i un artista convidat,
Ángel Caballero Rioja, Xolaka, que pintarà un de 8
m x 6 m.i es realitzaran diverses exposicions de
pintura, fotografia i altres arts. A més, hi haurà un
Mercat Conscient. 

ELS ESCENARIS

La plaça de Sant Bartomeu 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. Així, diumenge
20 d’agost, els monologuistes Pablo Carrascosa i

Pablo de los Reyes actuaran allí. Dijous 24 d’agost,
serà la Coral Polifònica Benicarlanda la que puje a
l’escenari per oferir el seu Musical Tribut a Queen. 

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 de balls populars.
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 i espectacles de bous
embolats l'ultim cap de setmana.  Competicions

FESTES PATRONALS PARTICIPATIVES

textREDACCIÓ

Torna el Circuit de Curses Populars de Benicarló

La Regidoria d'Esports tornarà a apostar fort
aquesta temporada pel Circuit de Curses Populars i
ha presentat diverses novetats. Des d'avui, 11
d'agost, estan obertes les inscripcions per a les sis
curses que integren el circuit, que començarà el 23
de setembre amb el 5k nocturn.

L'èxit de les tres anteriors edicions del Circuit de
Curses Populars ha portat la Regidoria d'Esports a
apostar de nou per aquest format que aglutina totes les
curses populars que s'organitzen a Benicarló durant
l'any. Així ho ha confirmat el regidor d'Esports, Carlos
Flos, acompanyat dels representants d'algunes de les
entitats que col·laboren en l'organització de les proves:
Gerardo Serrat, del Club d'Atletisme Baix Maestrat;
Julio Sánchez, del Club Triatló Basiliscus i Eloy Cerdá,
vicepresident de la Penya l'Arjup. «L'èxit de participació
i d'organització dels tres anys anteriors ens ha convidat
a reprendre amb ganes aquesta quarta edició, animant
a competir als esportistes no federats», ha dit el regidor.
Sobre la passada edició, Flos ha destacat que hi van ser
més de 2.400 persones les que van participar en tots els
circuits i ha agraït «el bon treball que fan des de les
entitats col·laboradores, la Policia Local i la Brigada
d'Obres i Serveis».

Respecte a la primera cursa del 5k nocturn, la
novetat més destacada és la reubicació de la prova en
el calendari, que s'avança tres setmanes per a facilitar
una major participació. També s'ha pensat en els més
menuts i per això s'han inclòs diverses categories
infantils, a més de la possibilitat de fer la cursa en patins
(amb el circuit de 5 kilòmetres complet per als adults i

reduït per als menuts). Cal recordar que per a la
classificació del Circuit de Curses Populars només
computarà la modalitat a peu.

La Sant Silvestre de Benicarló celebra aquest any el
40 aniversari, motiu pel qual s'espera poder oferir algun
acte especial el 31 de desembre, data de la prova. La
resta del calendari el completaran la Runbike (29
d'octubre), la Mitja Marató (11 de febrer), el 10k (8
d'abril) i la Trail 15km (20 de maig).

Aquesta temporada es tornarà a organitzar la
tradicional Mitja Marató, recuperada la temporada
passada i emmarcada en la Festa de la Carxofa 2018,
amb la voluntat de combinar l'oferta turística amb la
gastronòmica i l'esportiva. La prova, que es durà a
terme l'11 de febrer, compta amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Peníscola. Com també es va fer la
temporada passada, enguany també es premiarà a
totes aquelles persones que completen les sis curses
que integren el circuit. A més, com a novetat, també es
reconeixerà a la persona més veterana en completar el
circuit complet.

Enguany, la Volta a Peu de la Dona surt del Circuit de
Curses Populars, amb l'objectiu de donar-li un nou
format més adient a la vessant més social i
reivindicativa que acompanya a la ja tradicional volta.

Les inscripcions estan obertes des d'avui 11 d'agost,
tant per a la cursa del 5k com per al conjunt de totes les
proves que integren el circuit. Amb l'objectiu de
fomentar al màxim la participació, s'ha repetit el preu de
50 euros que inclou la inscripció per a les sis curses.

El reglament del Circuit, amb el corresponent
calendari, així com la informació per a realitzar les
inscripcions a totes les proves els podeu consultar a
través del web www.hj-crono.es.

text AB
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OPINIÓ EL TEMA

esportives o demostracions
gastronòmiques, organitzades per
diferents entitats culturals i socials
del municipi, completen el programa
de festes. 

ACTES RELIGIOSOS

Una altra de les novetats, va
detallar Añó, és la concentració de
tots els actes religiosos en un sols
que es realitzarà a la vesprada. Així,
el dia del patró Sant Bartomeu “es
realitzarà la tradicional processó,
que enguany discorrerà fins a la
parròquia de Santa María”. En ella
desfilaran també les dames de les
entitats, ja que en arribar a Santa
María es procedirà a l'ofrena floral
que tradicionalment es realitzava
durant una altra de les jornades
festives. D'aquesta manera, “es
pretén donar major lluiment a
l'acte”. En finalitzar, Pirotècnia
Tomás dispararà una mascletà
mixta en la plaça de Sant
Bartomeu. 

ve de la pàgina anterior

Els uniformes ens apassionen i no és frívola qüestió per
a trivialitzar. La moral capitalista ens educa en l’autenticitat
pròpia però el component gregari dels humans acaba per
doblegar qualsevol intent d’adoctrinament individualista.
Sentim una atracció fatal cap a la vestimenta grupal que
ens indueix a renunciar al prejudici estètic personal. Ho
podem certificar ara que les festes es succeeixen per la
comarca: penyes taurines o animalistes, de quinquis o de
beatos, de maratonians o de sedentaris, associacions
d’ufòlegs o d’escèptics, d’abstemis o de bevedors,
recorren a policromes bruses, samarretes coloristes,
impossibles armilles o gorretes lluminoses per a manifestar
la disposició festiva del seu esperit. També hi ha mascles
fadrins i joves femelles que vesteixen sincrònicament
trages amb corbates o llargs vestits de lluir el dia que

l’autoritat social els recomana alegre sobrietat. “La joventut
també sap saber estar” – repeteix la premsa local cada
any. 

Òbviament, la forma de vestir delata un sentiment de
pertinença a un grup potentíssim i innegable. Durant la
rutina laboral i durant la rutina festiva. Tot i això, no deixa
de paréixer un fenomen contradictori que, en els moments
on més es relaxa la norma i, per tant, el marge per a
l’exacerbació de la llibertat personal s’amplia, més forta
sentim la necessitat de manifestar que diluïm la nostra
individualitat en un col·lectiu. Sembla com si la
indumentària grupal, acabés servint-nos com a carta
d’anunci, proclamació i justificació d’una més que probable
sortida d’allò que s’anomena ‘conducta normal’. És a dir,
pixarem fora de test però l’uniforme fester ens serveix de
salconduit davant dels altres per a traspassar les barreres
de la moralitat del dia a dia. Això explicaria per què
necessitem que siguen tan cridaners i tan poc estèticament
raonables. Bones festes!

UNIFORMES

text J. GUILLEM

Esclavisme autoritzat? SI o NO

Aquest cap de setmana ens hem assabentat que
alguns supermercats obriran el dia del Patró de Benicarló
(Sant Bartomeu - 24 d'agost) durant tot el dia.

Aquests establiments disposen de diferents dies
festius i diumenges per a l'obertura dels seus comerços,
no obstant l'ajuntament estableix uns dies festius locals
en els que no es pot realitzar esta activitat sense permís
del mateix ajuntament.

Des de PIBEN ens preguntem, si estos supermercats
poden esclavitzar als seus treballadors i obligar-los a
treballar el dia de Sant Bartomeu amb el consentiment de

l'equip de govern de l'ajuntament, ja que callen i fan la
vista grossa amb estes obertures, o en cas contrari potser
els interesse més l'ingrés per falta administrativa (Multa),
a que el personal treballador de la localitat puga disfrutar
de l'únic dia de descans que tenen durant les Festes
Locals de Benicarló (obren tots els dissabtes i
diumenges), per a poder gaudir un poc de les festes del
seu poble amb la família.

Tanta necessitat hi ha a Benicarló de tindre estos
establiments oberts el dia de Sant Bartomeu, sent que la
resta de dies del mes ho poden trobar obert?

Els treballadors no tenen dret ni a un sol dia de
descans durant les seues Festes Patronals?

Per la nostra part, seguim tramitant a l'ajuntament totes
les queixes, preguntes i suggeriments que ens arriben per
part dels ciutadans al nostre correu:
p.i.perbenicarlo@gmail.com

NOTA DE PREMSA

text  PIBEN /�SERGIO COLOM�MONTERO
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EL TEMA OPINIÓ

Ja haurà observat el lector més (i menys) viu
que la setmana passada vaig fer «doblet» i vaig
vore'm forçat a fer una street legend i una
crònica del futbol. Per no perdre el meu lloc de
treball he hagut de recórrer a l'argúcia d'aquesta
psudosecció que s'acomiada avui mateix i que
no tinc ni idea de si tornarà mai més. 

Se m'ha quedat alguna gent per comentar, però
què li hem de fer? No puc atendre les obligacions
familiars, fer de reporter de futbol i escriure les
moniatades estes. 

Si partim de la base que mai en la vida em
posaria amb una persona de Benicarló, que tampoc
em posaria mai amb un sant, una santa o un beat,
que em són igual els carrers que portem nom de
poble (excepte el carrer de Vinaròs que s'hauria de
tornar a dir José Antonio pel carreró de mala mort
que ens tenen dedicat al poble del costat) i/o de
comunitat autònoma, la cosa queda prou reduïda. 

Es mereixen street legends, sens dubte, el
senyor Pizarro (res a envejar a Hernán Cortés),
Cristòfol Colom (que es deuia indiets en una gàbia
com si foren monetes) o Alfons XIII (que es veu que
era un calentures com lo nét, que a mi m'és igual
que siga el que vulga, però que ho pagara amb els
diners dels espanyolets no em sembla bé i que
també va ser el rei del pare de José Antonio). 

Ací ho matem. Em penso que definitivament.

STREET LEGENDS BENICARLANDES (COMIAT, DE MOMENT)

text  VICENT T.�PERISAñó va recordar que «seran unes festes molt
participatives i populars, on la gran majoria d'actes
tindran lloc als carrers de la ciutat». La ciutat
transformarà la seua fesomia habitual per a adaptar-se
als festejos, que es desenvoluparan “al voltant,
bàsicament, de vuit escenaris distribuïts per tota la
ciutat”. El mesódromo, per la seua banda, tornarà a
reunir als restauradores locals per a oferir propostes
gastronòmiques i actuacions a l'escenari exterior. 

ve de la pàgina anterior
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Benestar Social ja prepara la campanya de prevenció escolar 2017-2018

La Unitat de Prevenció
Comunitària de Conductes
Addictives (UPCCA), dependent
de la Regidoria de Benestar
Social, ha encetat les accions per
tal d'aplicar els programes de
prevenció de consum de drogues
en els centres educatius. A més,
també s'aplicarà un programa per
evitar l'abús en l'ús del mòbil,
internet i videojocs, així com un
altre pla per evitar la ludopatia.

La UPCCA de l'Ajuntament de
Benicarló ja ha començat a treballar
de cara al pròxim curs escolar, amb
l'objectiu d'aplicar diversos
programes de prevenció en els col·legis i centres
d'educació secundària de Benicarló. Seguint els
objectius plantejats en el II Pla Municipal de Prevenció,
es donarà continuïtat a les actuacions del curs passat,
on van participar més de 1.000 alumnes en les més de
100 sessions de prevenció que es van realitzar als
centres d'educació secundària de La Salle, Joan
Coromines i Ramón Cid.

Com ja s'ha fet en cursos anteriors, els programes
aniran adreçats a 1r, 2n i 3r curs d'ESO, a més de
diversos grups de FP. Els continguts que es treballaran

són diferents per a cada curs escolar, però de forma
genèrica tenen aspectes comuns, com el foment de
l'autoestima, el desenvolupament d'actituds i valors
prosocials, la pràctica d'habilitats socials, la influència
del grup i l'entorn sobre la persona, la presa de
decisions i les seues conseqüències i la informació
sobre les substàncies i els seus efectes.

D'altra banda, per segon any, es treballarà en
programes enfocats a l'ús del mòbil, internet i videojocs
i també a la ludopatia, focalitzant els continguts en el joc
en línia (apostes esportives, casino o pòquer).

text AB

La Generalitat reconeix el treball de Benicarló en el foment de la participació

El projecte “Benicarló participa” ha obtingut, per
part de la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, la
puntuació més alta de tota la Comunitat Valenciana
en la modalitat del foment de la participació. A més
del reconeixement, això suposa l'entrega d'una
subvenció de 5.000 euros.

“Benicarló participa”, el projecte que engloba les línies
d'actuacions dutes a terme des de la Regidoria de
Participació Ciutadana amb l'objectiu de fomentar una
cultura de participació pròpia i adaptada a Benicarló, ha
sigut reconegut per la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació com el
projecte amb més puntuació de tots els que s'han
presentat, amb un total de 87,95 punts sobre 100.
Aquest reconeixement, a més d'incentivar a seguir
treballant per la transparència,  suposa l'entrega d'una
subvenció de 5.000 euros per part de la pròpia
Conselleria de Transparència.

El projecte s'ha estructurat en quatre pilars bàsics:
ciutadania, associacionisme, estratègia local i promoció.
Aquest programa pretén trobar i posar en pràctica les
maneres més efectives de participació, amb l'objectiu
d'aconseguir una administració més propera al ciutadà.

Susana Pérez, regidora de Participació Ciutadana, ha
remarcat que «tot el treball, tant intern com extern, que
portem desenvolupant al llarg d'aquests dos anys ha
sigut la base de la consolidació de la participació
ciutadana». Pérez ha agraït la implicació de la
ciutadania, la Generalitat i les associacions i ha afegit
que «continuarem treballant i avançant per a arribar a
ser un model exemplar en un futur».

text i foto REDACCIÓ

Benicarló inverteix 86.000 euros en la millora de carrers

L'Ajuntament de Benicarló té previst condicionar
el paviment de 17 vials, distribuïts en diverses
zones de la ciutat. Aquestes actuacions compten
amb un pressupost de 86.000 euros, que corren
íntegrament a càrrec del pressupost municipal.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha anunciat
una inversió de 86.000 euros, al càrrec del pressupost
municipal de 2017, destinada a l'adequació i millora de
la pavimentació en diversos carrers de la ciutat.

Així, una de les zones a millorar és la part antiga de
Benicarló, amb actuacions en el carrer de Sant Isidre, el
carrer de Sant Silvestre i el carrer de Sant Martí.
Tanmateix, també estan previstes actuacions en
diverses interseccions: entre el carrer de Pius XII i el
carrer d'Hernán Cortés, entre el carrer de Sant Telm i el
carrer de Francisco Pizarro, entre el carrer del Segle i el
carrer del Comerç i entre el carrer d'Hernán Cortés i el
carrer de Sant Telm, a més d'arreglar l'entrada del propi
Grup Sant Telm.

La zona nord de Benicarló és una de les altres zones
objecte de les millores, amb actuacions al carrer del
Puig de la Nau, carrer de Penyagolosa i carrer de Lluís
Vives. A més, també es millorarà el carrer dels Germans

de les Escoles Cristianes, el carrer del Doctor Ferrer, el
carrer de Boters i les rodones del carrer de Boters amb
el carrer de Jacinto Benavente i la del carrer Mossén
Lajunta amb el passeig de Febrer Soriano.

L'alcaldessa ha assenyalat que «el condicionament
de carrers ha estat una de les prioritats en aquest
pressupost» i ha anunciat que de cara als pròxims
exercicis «tornarem a pressupostar la millora i
adequació dels vials de Benicarló que no es troben en
un estat òptim, amb l'objectiu de millorar la seguretat».

text AB
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Quasi 100 persones participen en els primers mesos del programa Viu actiu

Des de que es va posar en marxa el passat mes
de març, el Programa Municipal d'Exercici Físic i
Salut ha tractat 97 persones afectades per diverses
patologies, entre les que destaquen l'obesitat, el
sobrepès, la hipertensió o la diabetis. El programa
suposa un element bàsic perquè aquestes persones
s'inicien en l'activitat física.

Viu Actiu, el programa d'assessorament i prescripció
d'exercici físic individualitzat que va posar en marxa
l'Ajuntament de Benicarló el passat mes de març en
col·laboració amb el Centre de Salut i la Conselleria de
Sanitat, ha atès de forma individualitzada 71 de les 97
persones prescrites en el programa i interessades a
millorar la salut mitjançant l'adquisició de l'hàbit de
l'exercici físic.

Les persones que participen en el programa són
sobretot adults afectats per alguna patologia que els
impedeix iniciar-se en algun esport i que, gràcies a Viu
Actiu, poden accedir d'una forma segura i supervisada
a l'adquisició progressiva de l'hàbit de l'exercici físic.
Així, per a molts dels participants, el programa suposa
una eina imprescindible, perquè d'una altra forma no
podrien iniciar-se en altres esports degut als seus perfils
de risc.

Les patologies més comuns en els participants del
programa són l'obesitat, el sobrepès, la hipertensió o la

diabetis mellitus tipus 2, encara que també s'han fet
programes individualitzats per a pacients crònics amb
patologies cardíaques, fibromiàlgia i amb afectacions en
la columna vertebral. A més, el programa també atén a
pacients amb perfils d'ansietat, depressió, malaltia
pulmonar obstructiva crònica (MPOC), atròfia muscular,
artrosi, osteoporosi, hipertiroïdisme i asma.

Respecte de les dades de participació, s'han realitzat
un total de 120 intervencions en forma de consulta
individualitzada per part de l'educador físic i 20 sessions
de test i exercici físic en grup. A més, s'han derivat a 12
usuaris del programa per a realitzar exercicis en grup,
amb l'objectiu principal d'aprendre i realitzar de forma
controlada, pautada i totalment adaptada a la patologia
de cadascú, els exercicis més adients i que més els
puguen beneficiar en la millora de la salut.

text i foto AB

L'Ajuntament de Benicarló adequarà la zona de
l'entorn de l'estació del ferrocarril aprofitant les
obres d'urbanització del Sector 11 Collet II, que
començaran el proper mes d'octubre. Les dos
actuacions contribuiran a millorar la circulació de
vehicles i evitaran els embussos que provoca
l'actual cul-de-sac.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha anunciat
les diverses actuacions que es duran a terme en la
plaça de l'Estació i els voltants, amb l'objectiu principal
de millorar l'entorn de l'estació de ferrocarril, un dels
punts més destacats d'entrada de turistes a la ciutat.
Una de les principals millores serà la construcció de dos
nous pàrquings, que substituiran l'actual aparcament de
davant de l'entrada de l'estació, que desapareixerà amb
l'obertura del vial Felipe Klein fins a la rambla de
Cervera. Aquest vial serà d'un únic sentit i ajudarà a
agilitzar el trànsit de vehicles al voltant de l'estació,
especialment en hores clau.

Aquestes actuacions compten amb un pressupost de
179.987 euros, un 70% dels quals l'aportarà la Diputació
de Castelló mitjançant el Pla Castelló 135, mentre que
el 30 % restant correrà a càrrec de l'Ajuntament de
Benicarló.

Miralles ha afirmat que «és molt necessària la millora
d'aquest espai, perquè és l'entrada a Benicarló a través
del ferrocarril». A més, l'alcaldessa ha remarcat que «les
actuacions contribuiran a millorar l'accessibilitat,
ampliaran els espais per als vianants i milloraran la
connexió amb els autobusos, afavorint així una mobilitat
més sostenible». Miralles ha afegit que «aquestes obres
responen a la necessitat d'adaptar els espais de
l'estació a la nova situació que es produirà al connectar
la part nord de Benicarló amb el Sector 11 Collet II».

En aquest sentit, l'alcaldessa ha recordat que al
mateix temps que es duen a terme les actuacions
d'adequació i millora de la plaça de l'Estació i voltants,
està previst que comencen les obres de la primera fase
del Sector 11 Collet II, que van ser adjudicades la
setmana passada a l'empresa Pavasal per un import de
2.386.120 euros (IVA inclòs) i que està previst que
comencen el pròxim mes d'octubre.

La principal actuació que es durà a terme serà
urbanitzar la circumval·lació al voltant de l'empresa IFF
amb l'obertura de dos nous vials (un paral·lel amb la
rambla de Cervera i un que connectarà aquest nou
carrer amb el passeig de Febrer Soriano), a més de
l'obertura ja mencionada de l'avinguda de Felipe Klein,
que permetrà eliminar l'actual cul-de-sac que es forma
en la plaça de l'Estació i que dificulta el trànsit rodat de
vehicles.

Benicarló remodelarà la plaça de l'Estació i els voltants

text AB



OPINIÓ

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

LOCAL

Avui vull començar pel final. Per la darrera pàgina.
Sí, la última que, a més a més, és en colorets, tan
bonica ella. El club de bàsquet està llançant la casa
per la finestra, fitxant per tal de fer un paper digne a
la nova categoria que aquest any enceten i que,
segons que diu al text de la notícia, és la “primera
divisió nacional”. Això sí que són paraules majors.
Les informacions sobre les noves incorporacions a
l’equip són constants a les xarxes socials, i es veu
que aquest club està treballant de valent per tal de
mantenir la categoria. Jo, des d’aquestes modestes
línies, els vull desitjar el millor per a la propera
temporada. Al mateix temps , en reservaré la meua
opinió al respecte perquè no soc jo qui per a fer
comparacions ni buscar experiències ja viscudes.

Li he de reconèixer, senyora Garcia, que aquesta
gent del partido popular tenen la gran habilitat de
sorprendre’m fins a l’infinit. La nota de premsa que han
emès i que vostès han publicat, és un clar exemple
d’això. Es veu que ara es dediquen a tirar-li flors a la
Diputació Provincial de Castellón per les grans obres de
caritat que ens està oferint. Per començar, es
congratulen, es feliciten i gairebé arriben a l’orgasme en
participar-nos que aquesta institució, bastió irreductible
del partido popular, petarà dotze mil euros lo dia de la
gran ofrena de flors fallera que es fa al nostre poble.
Com bé diu lo seu portaveu, una festa arrelada, volguda,
multitudinària i popular. Olé! El nostre estimat partido
popular ja sap invertir bé, ja sap quin són els sentiments
dels benicarlandos, i ja sap què és allò que nosaltres
agraïm de tot cor i de tot vot. Què millor que en les
falles? Dons això. La segona part de la nota de premsa
la dediquen a “La mar de circ”, també patrocinada per la
mateix institució de la qual es beneficien alguns
municipis i, entre altres, el nostre. Més olé, flors i violes
per a la nostra dipu.

L’ajuntament de Benicarló s’ha convertit en el
principal subministrador de notícies per a la premsa
local. Al nostre ajuntament no li cal publicar cap butlletí
d’informació perquè ja en té un parell que li fan aquesta
feina. No hi ha dubte que el focus de la notícia està
centrat en la nostre casa gran. Quina manera de
generar informació!  Lo seu cap de premsa es guanya el
jornal ben guanyat i és capaç d’abastir els mitjans local
de tot allò que emana del seu si. Per cert, no se si la
figura de cap de premsa existeix o si només es tracta
d’un funcionari que va narrant vida i milacres de la casa
gran en el seu esdevenir diari. Per això n o sé si val la
pena comentar alguna d’aquestes informacions que

semblen tan asèptiques i tan formals i amb una
important dosi d’autobombo, què bé que ho fem i no
parem mai de treballar. Respectable.

Tampoc li negaré, senyora Garcia, que aquesta
setmana també m’ha esglaiat prou. No guanyo per a
ensurts. Primera pàgina: bacteri assassí que té en vil els
llauradors.  Llegit així algú podria pensar que els
llauradors estan en perill de mort. Una plaga bíblica que
només afecta aquest gremi que es dedica a conrear el
camp i que ha aixecat una importat alarma social. Aclarit
aquest punt, i vist que allò que està en greu perill no són
les persones, sinó el seu mitjà de subsistència, la cosa
canvia. Però segueix sent molt greu. Suposo que ningú
no hauria de tindre cap dubte i posar-se a la feina per tal
d’evitar que aquest bacteri es continuï escampant. És
molt preocupant  tot allò que se’ns conta al tema de la
setmana. Realment esgarrifós. Si no es prenen mesures
amb urgència, un dels puntals de la nostra economia es
troba en un perill molt greu. Esperem que no arribem a
patir-ho.

Ja acabo. Avui comencen les festes, i Xavi Burriel ens
ho recorda amb un toc d’humor que esperem es
mantinga al llarg de totes elles.

Este becari que tenen vostès és un tot terreny. La
quan titat de coses que ens assabentem sobre els
il·lustres personatges que  tenen el privilegi de ser
titulars d’un carrer al nostre poble. Però no és això el
pitjor, que la majoria d’ells ja fa segles que crien malves.
El pitjor de tot són les preclares ments pensants locals
que, en el seu dia, van batejar aquests carrers.
Panissola per a ells?

Aquesta setmana, Joan Heras , extraordinari, i
Guillem, sensacional. Dues bones dosis de qualitat.

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

text EL LECTOR

La Fundació Caixa Benicarló ha signat un conveni
de col·laboració amb la Fundació Universitat Jaume
I-Empresa de Castelló (FUE-UJI) per a oferir una
beca de 4 mesos per a catalogar el seu material
documental i fotogràfic. Entre les tasques que es
desenvoluparan en esta beca, que està previst
comence en el mes de setembre, es troba la
digitalització, catalogació i descripció de fotografies
del periodista Pepe Palanques en el Repositori de la
UJI, així com programes de festes antics que es
remunten al 1928.

“La beca oferida per la Fundació Caixa Benicarló ens
permetrà la definitiva catalogació i descripció de tot el
material del que disposem a la nostra entitat bancària,
com són les fotografies realitzades i recopilades per
José Palanques, al llarg de la seua trajectòria com a
corresponsal de premsa, així com una col·lecció de
programes de festes de Benicarló des de l'any 1928,
cedits per la família Anyó del nostre poble”, segon ha
explicat el director de Caixa Benicarló, José Manuel
Galán Foix.

L’actual fons Pepe Palanques conté una selecció de
més de 900 fotografies, que es van digitalitzar a l’abril de
2010 i al juliol de 2013. L’actual beca catalogarà ara les
21.084 fotografies restants que formen el fons. L'arxiu
conté també originals de premsa de l'autor i publicacions
periòdiques, com Benicarló Actual. 

El conveni de Fundació Caixa Benicarló amb la
Universitat Jaume I s’emmarca en el Programa de
Beques de Titulats (PBT) i està dirigit a persones en
situació de desocupació, que hagen finalitzat els seus
estudis i obtingut el títol universitari superior o de grau
mitjà, amb la finalitat de complementar la seua formació
teòrica. 

Podran accedir a la beca les persones titulades en
Biblioteconomia i Documentació, Història i Patrimoni,
Humanitats, Estudis Interculturals, Comunicació
Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i/o
Periodisme. El lloc de realització de la beca serà la seu
de la Fundació Caixa Benicarló, a Benicarló, i la
Biblioteca de la Universitat Jaume I, a Castelló.

Per poder  fer la inscripció a esta beca o obtindré més
informació, les persones interessades han d’accedir a la
pàgina web de la FUE-UJI http://www.fue.uji.es i
consultar l'apartat BEQUES TITULATS. Es tracta de la
BECA566. 

text CB

CAIXA BENICARLÓ OFEREIX UNA BECA PER A LA CATALOGACIÓ DEL
SEU MATERIAL DOCUMENTAL I FOTOGRÀFIC
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

EL CARRITO DEL HELAO
La setmana passada ens va

arribar la notícia que una
furgona que s'arrossegava de
tant de pes que portava pels
carrers de la valenciana població
de Xirivella. El vehicle es
passejava per aquesta ciutat de
l'Horta, amb els baixos tocant-li
quasi al terra i la policia, que no
és tonta va dir: «Vamo a ver qué
pasa». La notícia va eixir als
mitjans de comunicació
levantinos així: "El buen olfato
de unos agentes de la comisaría
de Xirivella permitió destapar
uno de los mayores alijos de
cocaína del año". La sorpresa
dels agentes va ser majúscula
en descobrir el fet pel qual el cul
de la furgoneta anava rascant el
terra: la mitja tona de "coca" que
transportava. «¿Pero esto qué
es?» I no coca de sant Joan
precisament, coca de la d'esnifar
que al mercat negre (al blanc,
quina paradoxa, no en tenen)
hauria donat, segurament, uns
quants milions de benefici als
traficants. I tot aquest enrenou
velencianet que té a veure amb
nosaltres? Tranquils que ara ve
la corresponent explicació: la
furgona, va tu, havia estat
robada a Benicarló! Sí, a ca
nostra... però al que li l'havien
robat no havia denunciat la seua
substracció! Et foten el vehicle,
no ho denuncies, i resulta que
l'acaben utilitzant de mula de
"coca". Quina cara devia ficar
l'amo de la furgoneta quan la
policia el devia cridar? Hay
gente pa tó. Alguns són tranquils
fins i tot quan els hi roben! Viure
per creure. Amb tant de festival
que hi havia per les contornades
segurament devien pensar que
tenien la venda assegurada
passejant-se com el carret dels
mantecaos (que se va, que se
va, que se va Pepito!). Ara, per

què volem gossos antidroga...
amb el nas d'estos policies?

TRADUQUÈ?
Vinga, ara una d'eixes tan

curioses dels nostres traductors
simultanis que, de tant en tant,
fan les nostres delícies. En una
piulada, d'aquestes ben curioses
que sempre trobem quan mirem
la xarxa, ens hem assabentat
que a la nostra població ens ha
aparegut una platja que, fins ara,
desconeixíem. Si primer va ser
la platja del "Morongo", sense
una "r", que semblava d'allà del
cor profund de l'Àfrica i que
creiem que encara roman en
algun senyal de trànsit, ara ja
tenim la platja del "cargol
punxent"! Jas, coca, i no de la de
dalt. O sí, com vulguen. De
sobte ens han canviat la nostra
platja de la Caracola, de sempre,
per la traducció automàtica del
Cargol. Bé, a no ser que eixa
siga la de la part peniscolana...
que tot podria ser. En fi, que
quina mania d'utilitzar el
traductor... i després no rellegir
el que s'ha escrit. I clar, després

passa el que passa, com a la
gent de La Veu, d'aquesta casa,
que encara que li fiquen cura
també els hi passa, on també
ens trobem perles com la que
apareix "té un cost benvolgut de
640.000 euros". Segurament
devia ser "un cost estimat", però
la lectura en diagonal o la no
lectura fan que passen aquestes
coses. En fi, que toca agafar-
s'ho amb tranquil·litat... però
sense passara-se'n!

A CADA LLOC SEGONS
CONVINGA

Ara farà uns mesos sortia la
notícia que la piscina provincial
de Castelló tancaria perquè a
l'empresa que la gestionava no li
sortien els números. Després de
sortir en diversos mitjans que
segurament arribaria a finals
d'any la cosa sembla que no ha
pogut aguantar més i ha acabat
petant. Era notícia de portada
als mitjans provincials pel fet que
era una instal·lació prou nova i
que, semblava, funcionava prou
bé. Com dèiem, semblava, atés
que ja ha xapat. I què passa si
allà tanca, doncs com diu la dita
castellana, "cuando las barbas
de tu vecino veas pelar, pon las
tuyas a remojar", i mai millor dit
si tenim l'experiència de la
nostra que és un autèntic
desficaci i que està feta un nyap.
Però el curiós de la notícia no
radica en el fet en si del
tancament, que a nosaltres tant
se'ns fot tenint en compte que no
és la nostra i ens queda prou
lluny, el curiós del cas és que
allí, en un mes, ja l'han tret a
licitació... i ací no sabem ja
quants anys, sí, anys, portem
escoltant-ho i no hi ha manera
que ho porte a termini ningú. A
vore, sense voler faltar, o els
d'allí són uns cracs o els d'ací
una colla de soques. Ni més ni
menys. Ara bé, i tal com
comentàvem, està clar que

text LA COLLA DE TAFANERS

Benicarló no
és la casa dels
c a p i t a l i n s
perquè el que
allí fan els del
PP, ací ho fa el
P s o e -
Compromís: la
l i c i t a c i ó
privada. El que
allí considera,
el Psoe-
C o m p r o m í s
orellut que és
millor, i ho
diuen en tots
els mitjans, la

gestió pública o semipública, ací el Psoe-
Compromís benicarlando diu que no es viable i que
no és millor. Allí, el fiasco de només una experiència
privatitzadora, que ha portat a tancar-los la piscina,
ha servit perquè els rogets es manifestaren
obertament per una gestió pública de qualitat. Osti,
com ací, que ni amb dos cagades de concessió
privada, la primera als tribunals, i la segona amb la
meitat de l'UTE en concurs de creditors, encara
volen seguir privatitzant-la! Com comentàvem, o els
d'allà són molt llestos o els d'ací molt burros... o a
l'inrevés. Aneu a saber. Serà allò que el criteri polític
depèn d'on bufa el vent?  O d'alguns interessos
particulars? Particularitats dels partits polítics?

ALCOHOL, ALCOHOL, ALCOHOL, HEMOS
VENIDO A EMBORRACHARNOS...

Va, que quan sortirem al carrer, ja tindrem les
festes en marxa. Això de les festes, quan surt, vol
dir que ja estem a tocar de l'acabament de l'estiu. Ni
més ni menys. I com cada any, hem vist que una de
les prioritats que té el govern del consistori
benicarlando és erradicar l'abús de l'alcohol.
Sobretot eixe botelló que tots saben que es fa però
que ningú troba on es fa... tot i ser ben visible. Ho
diem pel fet que per una banda, des de les
institucions es diu que es vol tallar de soca-rel tot el
que tinga a veure amb l'abús de les begudes
espirituoses però per l'altra ens trobem cartells tan
expressius, de les actuacions de festes, amb les
rebaixes del consum d'aquestes begudes. I si algú
no ens creu, ací teniu el cartellet que ho demostra.
O serà que nosaltres ho entenem malament, i
resulta que només són les rebaixes espirituals...
que no espirituoses? Qüestió de conceptes? Els ho
deixem al seu criteri, per quan acaben les festes, i
tinguem la valoració oficial que tot ha estat... quasi
perfecte. El botellot? Això no existeix i ací no se
l'incita!

UNA DE MANYOS
I ja que estem en festes, ací va el que li va passar

a un col·laborador de La Veu que l'altre dia va anar
a buscar el seu programa de festes (que no llibret ni
cap leche d'eixes que tan hi ha ara de moda des
que tot té rerefons faller), ficant-se a la cua, mentre
li preguntava a un home: "açò és per lo del
pograma?" I un manyo li va contestar: "sí es lo del
programa porque hoy es lo único que dan" (sic).
#turismefobiaalaveu. El que s'ha de sentir! De tota
manera, la reflexió d'un  tafaner no anava tampoc
massa desencaminada pel que fa a les
aglomeracions d'alguns visitants, quan va indicar
que si posaren un cartell de "se reparten hostias
GRATIS"... acudirien igualment. Ho haurem de
provar!

NO EREN GAVINES
Va, tanquem la nostra secció, que ja toca agafar-

nos unes xicotetes vacances, que tenim la neurona
una mica estressada de tant d'exprimir-la tant cada
setmana i per això us deixem amb una imatge que
ben bé us podria recordar a una pel·lícula de l'Alfred
Hitchock, "The birds", en anglès de l'original, però
que és al nostre Benicarló. No, no patiu que no van
atacar ningú. I no eren gavines... tot i que en tenim
moltes per ací. Estes eren cigonyes que estaven
descansant! Una cosa no gens habitual però que
alguna vegada, diuen, ja havia passat. Tot i això, la
foto impacta, veritat? Devien vindre a buscar el seu
"llibret" a les festes! O, qui ho sap, a dur bona cosa
de xiquets. 

ve de la pàgina anterior
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

EL CARRITO DEL HELAO
La setmana passada ens va

arribar la notícia que una
furgona que s'arrossegava de
tant de pes que portava pels
carrers de la valenciana població
de Xirivella. El vehicle es
passejava per aquesta ciutat de
l'Horta, amb els baixos tocant-li
quasi al terra i la policia, que no
és tonta va dir: «Vamo a ver qué
pasa». La notícia va eixir als
mitjans de comunicació
levantinos així: "El buen olfato
de unos agentes de la comisaría
de Xirivella permitió destapar
uno de los mayores alijos de
cocaína del año". La sorpresa
dels agentes va ser majúscula
en descobrir el fet pel qual el cul
de la furgoneta anava rascant el
terra: la mitja tona de "coca" que
transportava. «¿Pero esto qué
es?» I no coca de sant Joan
precisament, coca de la d'esnifar
que al mercat negre (al blanc,
quina paradoxa, no en tenen)
hauria donat, segurament, uns
quants milions de benefici als
traficants. I tot aquest enrenou
velencianet que té a veure amb
nosaltres? Tranquils que ara ve
la corresponent explicació: la
furgona, va tu, havia estat
robada a Benicarló! Sí, a ca
nostra... però al que li l'havien
robat no havia denunciat la seua
substracció! Et foten el vehicle,
no ho denuncies, i resulta que
l'acaben utilitzant de mula de
"coca". Quina cara devia ficar
l'amo de la furgoneta quan la
policia el devia cridar? Hay
gente pa tó. Alguns són tranquils
fins i tot quan els hi roben! Viure
per creure. Amb tant de festival
que hi havia per les contornades
segurament devien pensar que
tenien la venda assegurada
passejant-se com el carret dels
mantecaos (que se va, que se
va, que se va Pepito!). Ara, per

què volem gossos antidroga...
amb el nas d'estos policies?

TRADUQUÈ?
Vinga, ara una d'eixes tan

curioses dels nostres traductors
simultanis que, de tant en tant,
fan les nostres delícies. En una
piulada, d'aquestes ben curioses
que sempre trobem quan mirem
la xarxa, ens hem assabentat
que a la nostra població ens ha
aparegut una platja que, fins ara,
desconeixíem. Si primer va ser
la platja del "Morongo", sense
una "r", que semblava d'allà del
cor profund de l'Àfrica i que
creiem que encara roman en
algun senyal de trànsit, ara ja
tenim la platja del "cargol
punxent"! Jas, coca, i no de la de
dalt. O sí, com vulguen. De
sobte ens han canviat la nostra
platja de la Caracola, de sempre,
per la traducció automàtica del
Cargol. Bé, a no ser que eixa
siga la de la part peniscolana...
que tot podria ser. En fi, que
quina mania d'utilitzar el
traductor... i després no rellegir
el que s'ha escrit. I clar, després

passa el que passa, com a la
gent de La Veu, d'aquesta casa,
que encara que li fiquen cura
també els hi passa, on també
ens trobem perles com la que
apareix "té un cost benvolgut de
640.000 euros". Segurament
devia ser "un cost estimat", però
la lectura en diagonal o la no
lectura fan que passen aquestes
coses. En fi, que toca agafar-
s'ho amb tranquil·litat... però
sense passara-se'n!

A CADA LLOC SEGONS
CONVINGA

Ara farà uns mesos sortia la
notícia que la piscina provincial
de Castelló tancaria perquè a
l'empresa que la gestionava no li
sortien els números. Després de
sortir en diversos mitjans que
segurament arribaria a finals
d'any la cosa sembla que no ha
pogut aguantar més i ha acabat
petant. Era notícia de portada
als mitjans provincials pel fet que
era una instal·lació prou nova i
que, semblava, funcionava prou
bé. Com dèiem, semblava, atés
que ja ha xapat. I què passa si
allà tanca, doncs com diu la dita
castellana, "cuando las barbas
de tu vecino veas pelar, pon las
tuyas a remojar", i mai millor dit
si tenim l'experiència de la
nostra que és un autèntic
desficaci i que està feta un nyap.
Però el curiós de la notícia no
radica en el fet en si del
tancament, que a nosaltres tant
se'ns fot tenint en compte que no
és la nostra i ens queda prou
lluny, el curiós del cas és que
allí, en un mes, ja l'han tret a
licitació... i ací no sabem ja
quants anys, sí, anys, portem
escoltant-ho i no hi ha manera
que ho porte a termini ningú. A
vore, sense voler faltar, o els
d'allí són uns cracs o els d'ací
una colla de soques. Ni més ni
menys. Ara bé, i tal com
comentàvem, està clar que

text LA COLLA DE TAFANERS

Benicarló no
és la casa dels
c a p i t a l i n s
perquè el que
allí fan els del
PP, ací ho fa el
P s o e -
Compromís: la
l i c i t a c i ó
privada. El que
allí considera,
el Psoe-
C o m p r o m í s
orellut que és
millor, i ho
diuen en tots
els mitjans, la

gestió pública o semipública, ací el Psoe-
Compromís benicarlando diu que no es viable i que
no és millor. Allí, el fiasco de només una experiència
privatitzadora, que ha portat a tancar-los la piscina,
ha servit perquè els rogets es manifestaren
obertament per una gestió pública de qualitat. Osti,
com ací, que ni amb dos cagades de concessió
privada, la primera als tribunals, i la segona amb la
meitat de l'UTE en concurs de creditors, encara
volen seguir privatitzant-la! Com comentàvem, o els
d'allà són molt llestos o els d'ací molt burros... o a
l'inrevés. Aneu a saber. Serà allò que el criteri polític
depèn d'on bufa el vent?  O d'alguns interessos
particulars? Particularitats dels partits polítics?

ALCOHOL, ALCOHOL, ALCOHOL, HEMOS
VENIDO A EMBORRACHARNOS...

Va, que quan sortirem al carrer, ja tindrem les
festes en marxa. Això de les festes, quan surt, vol
dir que ja estem a tocar de l'acabament de l'estiu. Ni
més ni menys. I com cada any, hem vist que una de
les prioritats que té el govern del consistori
benicarlando és erradicar l'abús de l'alcohol.
Sobretot eixe botelló que tots saben que es fa però
que ningú troba on es fa... tot i ser ben visible. Ho
diem pel fet que per una banda, des de les
institucions es diu que es vol tallar de soca-rel tot el
que tinga a veure amb l'abús de les begudes
espirituoses però per l'altra ens trobem cartells tan
expressius, de les actuacions de festes, amb les
rebaixes del consum d'aquestes begudes. I si algú
no ens creu, ací teniu el cartellet que ho demostra.
O serà que nosaltres ho entenem malament, i
resulta que només són les rebaixes espirituals...
que no espirituoses? Qüestió de conceptes? Els ho
deixem al seu criteri, per quan acaben les festes, i
tinguem la valoració oficial que tot ha estat... quasi
perfecte. El botellot? Això no existeix i ací no se
l'incita!

UNA DE MANYOS
I ja que estem en festes, ací va el que li va passar

a un col·laborador de La Veu que l'altre dia va anar
a buscar el seu programa de festes (que no llibret ni
cap leche d'eixes que tan hi ha ara de moda des
que tot té rerefons faller), ficant-se a la cua, mentre
li preguntava a un home: "açò és per lo del
pograma?" I un manyo li va contestar: "sí es lo del
programa porque hoy es lo único que dan" (sic).
#turismefobiaalaveu. El que s'ha de sentir! De tota
manera, la reflexió d'un  tafaner no anava tampoc
massa desencaminada pel que fa a les
aglomeracions d'alguns visitants, quan va indicar
que si posaren un cartell de "se reparten hostias
GRATIS"... acudirien igualment. Ho haurem de
provar!

NO EREN GAVINES
Va, tanquem la nostra secció, que ja toca agafar-

nos unes xicotetes vacances, que tenim la neurona
una mica estressada de tant d'exprimir-la tant cada
setmana i per això us deixem amb una imatge que
ben bé us podria recordar a una pel·lícula de l'Alfred
Hitchock, "The birds", en anglès de l'original, però
que és al nostre Benicarló. No, no patiu que no van
atacar ningú. I no eren gavines... tot i que en tenim
moltes per ací. Estes eren cigonyes que estaven
descansant! Una cosa no gens habitual però que
alguna vegada, diuen, ja havia passat. Tot i això, la
foto impacta, veritat? Devien vindre a buscar el seu
"llibret" a les festes! O, qui ho sap, a dur bona cosa
de xiquets. 

ve de la pàgina anterior
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Avui vull començar pel final. Per la darrera pàgina.
Sí, la última que, a més a més, és en colorets, tan
bonica ella. El club de bàsquet està llançant la casa
per la finestra, fitxant per tal de fer un paper digne a
la nova categoria que aquest any enceten i que,
segons que diu al text de la notícia, és la “primera
divisió nacional”. Això sí que són paraules majors.
Les informacions sobre les noves incorporacions a
l’equip són constants a les xarxes socials, i es veu
que aquest club està treballant de valent per tal de
mantenir la categoria. Jo, des d’aquestes modestes
línies, els vull desitjar el millor per a la propera
temporada. Al mateix temps , en reservaré la meua
opinió al respecte perquè no soc jo qui per a fer
comparacions ni buscar experiències ja viscudes.

Li he de reconèixer, senyora Garcia, que aquesta
gent del partido popular tenen la gran habilitat de
sorprendre’m fins a l’infinit. La nota de premsa que han
emès i que vostès han publicat, és un clar exemple
d’això. Es veu que ara es dediquen a tirar-li flors a la
Diputació Provincial de Castellón per les grans obres de
caritat que ens està oferint. Per començar, es
congratulen, es feliciten i gairebé arriben a l’orgasme en
participar-nos que aquesta institució, bastió irreductible
del partido popular, petarà dotze mil euros lo dia de la
gran ofrena de flors fallera que es fa al nostre poble.
Com bé diu lo seu portaveu, una festa arrelada, volguda,
multitudinària i popular. Olé! El nostre estimat partido
popular ja sap invertir bé, ja sap quin són els sentiments
dels benicarlandos, i ja sap què és allò que nosaltres
agraïm de tot cor i de tot vot. Què millor que en les
falles? Dons això. La segona part de la nota de premsa
la dediquen a “La mar de circ”, també patrocinada per la
mateix institució de la qual es beneficien alguns
municipis i, entre altres, el nostre. Més olé, flors i violes
per a la nostra dipu.

L’ajuntament de Benicarló s’ha convertit en el
principal subministrador de notícies per a la premsa
local. Al nostre ajuntament no li cal publicar cap butlletí
d’informació perquè ja en té un parell que li fan aquesta
feina. No hi ha dubte que el focus de la notícia està
centrat en la nostre casa gran. Quina manera de
generar informació!  Lo seu cap de premsa es guanya el
jornal ben guanyat i és capaç d’abastir els mitjans local
de tot allò que emana del seu si. Per cert, no se si la
figura de cap de premsa existeix o si només es tracta
d’un funcionari que va narrant vida i milacres de la casa
gran en el seu esdevenir diari. Per això n o sé si val la
pena comentar alguna d’aquestes informacions que

semblen tan asèptiques i tan formals i amb una
important dosi d’autobombo, què bé que ho fem i no
parem mai de treballar. Respectable.

Tampoc li negaré, senyora Garcia, que aquesta
setmana també m’ha esglaiat prou. No guanyo per a
ensurts. Primera pàgina: bacteri assassí que té en vil els
llauradors.  Llegit així algú podria pensar que els
llauradors estan en perill de mort. Una plaga bíblica que
només afecta aquest gremi que es dedica a conrear el
camp i que ha aixecat una importat alarma social. Aclarit
aquest punt, i vist que allò que està en greu perill no són
les persones, sinó el seu mitjà de subsistència, la cosa
canvia. Però segueix sent molt greu. Suposo que ningú
no hauria de tindre cap dubte i posar-se a la feina per tal
d’evitar que aquest bacteri es continuï escampant. És
molt preocupant  tot allò que se’ns conta al tema de la
setmana. Realment esgarrifós. Si no es prenen mesures
amb urgència, un dels puntals de la nostra economia es
troba en un perill molt greu. Esperem que no arribem a
patir-ho.

Ja acabo. Avui comencen les festes, i Xavi Burriel ens
ho recorda amb un toc d’humor que esperem es
mantinga al llarg de totes elles.

Este becari que tenen vostès és un tot terreny. La
quan titat de coses que ens assabentem sobre els
il·lustres personatges que  tenen el privilegi de ser
titulars d’un carrer al nostre poble. Però no és això el
pitjor, que la majoria d’ells ja fa segles que crien malves.
El pitjor de tot són les preclares ments pensants locals
que, en el seu dia, van batejar aquests carrers.
Panissola per a ells?

Aquesta setmana, Joan Heras , extraordinari, i
Guillem, sensacional. Dues bones dosis de qualitat.

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

text EL LECTOR

La Fundació Caixa Benicarló ha signat un conveni
de col·laboració amb la Fundació Universitat Jaume
I-Empresa de Castelló (FUE-UJI) per a oferir una
beca de 4 mesos per a catalogar el seu material
documental i fotogràfic. Entre les tasques que es
desenvoluparan en esta beca, que està previst
comence en el mes de setembre, es troba la
digitalització, catalogació i descripció de fotografies
del periodista Pepe Palanques en el Repositori de la
UJI, així com programes de festes antics que es
remunten al 1928.

“La beca oferida per la Fundació Caixa Benicarló ens
permetrà la definitiva catalogació i descripció de tot el
material del que disposem a la nostra entitat bancària,
com són les fotografies realitzades i recopilades per
José Palanques, al llarg de la seua trajectòria com a
corresponsal de premsa, així com una col·lecció de
programes de festes de Benicarló des de l'any 1928,
cedits per la família Anyó del nostre poble”, segon ha
explicat el director de Caixa Benicarló, José Manuel
Galán Foix.

L’actual fons Pepe Palanques conté una selecció de
més de 900 fotografies, que es van digitalitzar a l’abril de
2010 i al juliol de 2013. L’actual beca catalogarà ara les
21.084 fotografies restants que formen el fons. L'arxiu
conté també originals de premsa de l'autor i publicacions
periòdiques, com Benicarló Actual. 

El conveni de Fundació Caixa Benicarló amb la
Universitat Jaume I s’emmarca en el Programa de
Beques de Titulats (PBT) i està dirigit a persones en
situació de desocupació, que hagen finalitzat els seus
estudis i obtingut el títol universitari superior o de grau
mitjà, amb la finalitat de complementar la seua formació
teòrica. 

Podran accedir a la beca les persones titulades en
Biblioteconomia i Documentació, Història i Patrimoni,
Humanitats, Estudis Interculturals, Comunicació
Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i/o
Periodisme. El lloc de realització de la beca serà la seu
de la Fundació Caixa Benicarló, a Benicarló, i la
Biblioteca de la Universitat Jaume I, a Castelló.

Per poder  fer la inscripció a esta beca o obtindré més
informació, les persones interessades han d’accedir a la
pàgina web de la FUE-UJI http://www.fue.uji.es i
consultar l'apartat BEQUES TITULATS. Es tracta de la
BECA566. 

text CB

CAIXA BENICARLÓ OFEREIX UNA BECA PER A LA CATALOGACIÓ DEL
SEU MATERIAL DOCUMENTAL I FOTOGRÀFIC
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Quasi 100 persones participen en els primers mesos del programa Viu actiu

Des de que es va posar en marxa el passat mes
de març, el Programa Municipal d'Exercici Físic i
Salut ha tractat 97 persones afectades per diverses
patologies, entre les que destaquen l'obesitat, el
sobrepès, la hipertensió o la diabetis. El programa
suposa un element bàsic perquè aquestes persones
s'inicien en l'activitat física.

Viu Actiu, el programa d'assessorament i prescripció
d'exercici físic individualitzat que va posar en marxa
l'Ajuntament de Benicarló el passat mes de març en
col·laboració amb el Centre de Salut i la Conselleria de
Sanitat, ha atès de forma individualitzada 71 de les 97
persones prescrites en el programa i interessades a
millorar la salut mitjançant l'adquisició de l'hàbit de
l'exercici físic.

Les persones que participen en el programa són
sobretot adults afectats per alguna patologia que els
impedeix iniciar-se en algun esport i que, gràcies a Viu
Actiu, poden accedir d'una forma segura i supervisada
a l'adquisició progressiva de l'hàbit de l'exercici físic.
Així, per a molts dels participants, el programa suposa
una eina imprescindible, perquè d'una altra forma no
podrien iniciar-se en altres esports degut als seus perfils
de risc.

Les patologies més comuns en els participants del
programa són l'obesitat, el sobrepès, la hipertensió o la

diabetis mellitus tipus 2, encara que també s'han fet
programes individualitzats per a pacients crònics amb
patologies cardíaques, fibromiàlgia i amb afectacions en
la columna vertebral. A més, el programa també atén a
pacients amb perfils d'ansietat, depressió, malaltia
pulmonar obstructiva crònica (MPOC), atròfia muscular,
artrosi, osteoporosi, hipertiroïdisme i asma.

Respecte de les dades de participació, s'han realitzat
un total de 120 intervencions en forma de consulta
individualitzada per part de l'educador físic i 20 sessions
de test i exercici físic en grup. A més, s'han derivat a 12
usuaris del programa per a realitzar exercicis en grup,
amb l'objectiu principal d'aprendre i realitzar de forma
controlada, pautada i totalment adaptada a la patologia
de cadascú, els exercicis més adients i que més els
puguen beneficiar en la millora de la salut.

text i foto AB

L'Ajuntament de Benicarló adequarà la zona de
l'entorn de l'estació del ferrocarril aprofitant les
obres d'urbanització del Sector 11 Collet II, que
començaran el proper mes d'octubre. Les dos
actuacions contribuiran a millorar la circulació de
vehicles i evitaran els embussos que provoca
l'actual cul-de-sac.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha anunciat
les diverses actuacions que es duran a terme en la
plaça de l'Estació i els voltants, amb l'objectiu principal
de millorar l'entorn de l'estació de ferrocarril, un dels
punts més destacats d'entrada de turistes a la ciutat.
Una de les principals millores serà la construcció de dos
nous pàrquings, que substituiran l'actual aparcament de
davant de l'entrada de l'estació, que desapareixerà amb
l'obertura del vial Felipe Klein fins a la rambla de
Cervera. Aquest vial serà d'un únic sentit i ajudarà a
agilitzar el trànsit de vehicles al voltant de l'estació,
especialment en hores clau.

Aquestes actuacions compten amb un pressupost de
179.987 euros, un 70% dels quals l'aportarà la Diputació
de Castelló mitjançant el Pla Castelló 135, mentre que
el 30 % restant correrà a càrrec de l'Ajuntament de
Benicarló.

Miralles ha afirmat que «és molt necessària la millora
d'aquest espai, perquè és l'entrada a Benicarló a través
del ferrocarril». A més, l'alcaldessa ha remarcat que «les
actuacions contribuiran a millorar l'accessibilitat,
ampliaran els espais per als vianants i milloraran la
connexió amb els autobusos, afavorint així una mobilitat
més sostenible». Miralles ha afegit que «aquestes obres
responen a la necessitat d'adaptar els espais de
l'estació a la nova situació que es produirà al connectar
la part nord de Benicarló amb el Sector 11 Collet II».

En aquest sentit, l'alcaldessa ha recordat que al
mateix temps que es duen a terme les actuacions
d'adequació i millora de la plaça de l'Estació i voltants,
està previst que comencen les obres de la primera fase
del Sector 11 Collet II, que van ser adjudicades la
setmana passada a l'empresa Pavasal per un import de
2.386.120 euros (IVA inclòs) i que està previst que
comencen el pròxim mes d'octubre.

La principal actuació que es durà a terme serà
urbanitzar la circumval·lació al voltant de l'empresa IFF
amb l'obertura de dos nous vials (un paral·lel amb la
rambla de Cervera i un que connectarà aquest nou
carrer amb el passeig de Febrer Soriano), a més de
l'obertura ja mencionada de l'avinguda de Felipe Klein,
que permetrà eliminar l'actual cul-de-sac que es forma
en la plaça de l'Estació i que dificulta el trànsit rodat de
vehicles.

Benicarló remodelarà la plaça de l'Estació i els voltants

text AB
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Benestar Social ja prepara la campanya de prevenció escolar 2017-2018

La Unitat de Prevenció
Comunitària de Conductes
Addictives (UPCCA), dependent
de la Regidoria de Benestar
Social, ha encetat les accions per
tal d'aplicar els programes de
prevenció de consum de drogues
en els centres educatius. A més,
també s'aplicarà un programa per
evitar l'abús en l'ús del mòbil,
internet i videojocs, així com un
altre pla per evitar la ludopatia.

La UPCCA de l'Ajuntament de
Benicarló ja ha començat a treballar
de cara al pròxim curs escolar, amb
l'objectiu d'aplicar diversos
programes de prevenció en els col·legis i centres
d'educació secundària de Benicarló. Seguint els
objectius plantejats en el II Pla Municipal de Prevenció,
es donarà continuïtat a les actuacions del curs passat,
on van participar més de 1.000 alumnes en les més de
100 sessions de prevenció que es van realitzar als
centres d'educació secundària de La Salle, Joan
Coromines i Ramón Cid.

Com ja s'ha fet en cursos anteriors, els programes
aniran adreçats a 1r, 2n i 3r curs d'ESO, a més de
diversos grups de FP. Els continguts que es treballaran

són diferents per a cada curs escolar, però de forma
genèrica tenen aspectes comuns, com el foment de
l'autoestima, el desenvolupament d'actituds i valors
prosocials, la pràctica d'habilitats socials, la influència
del grup i l'entorn sobre la persona, la presa de
decisions i les seues conseqüències i la informació
sobre les substàncies i els seus efectes.

D'altra banda, per segon any, es treballarà en
programes enfocats a l'ús del mòbil, internet i videojocs
i també a la ludopatia, focalitzant els continguts en el joc
en línia (apostes esportives, casino o pòquer).

text AB

La Generalitat reconeix el treball de Benicarló en el foment de la participació

El projecte “Benicarló participa” ha obtingut, per
part de la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, la
puntuació més alta de tota la Comunitat Valenciana
en la modalitat del foment de la participació. A més
del reconeixement, això suposa l'entrega d'una
subvenció de 5.000 euros.

“Benicarló participa”, el projecte que engloba les línies
d'actuacions dutes a terme des de la Regidoria de
Participació Ciutadana amb l'objectiu de fomentar una
cultura de participació pròpia i adaptada a Benicarló, ha
sigut reconegut per la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació com el
projecte amb més puntuació de tots els que s'han
presentat, amb un total de 87,95 punts sobre 100.
Aquest reconeixement, a més d'incentivar a seguir
treballant per la transparència,  suposa l'entrega d'una
subvenció de 5.000 euros per part de la pròpia
Conselleria de Transparència.

El projecte s'ha estructurat en quatre pilars bàsics:
ciutadania, associacionisme, estratègia local i promoció.
Aquest programa pretén trobar i posar en pràctica les
maneres més efectives de participació, amb l'objectiu
d'aconseguir una administració més propera al ciutadà.

Susana Pérez, regidora de Participació Ciutadana, ha
remarcat que «tot el treball, tant intern com extern, que
portem desenvolupant al llarg d'aquests dos anys ha
sigut la base de la consolidació de la participació
ciutadana». Pérez ha agraït la implicació de la
ciutadania, la Generalitat i les associacions i ha afegit
que «continuarem treballant i avançant per a arribar a
ser un model exemplar en un futur».

text i foto REDACCIÓ

Benicarló inverteix 86.000 euros en la millora de carrers

L'Ajuntament de Benicarló té previst condicionar
el paviment de 17 vials, distribuïts en diverses
zones de la ciutat. Aquestes actuacions compten
amb un pressupost de 86.000 euros, que corren
íntegrament a càrrec del pressupost municipal.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha anunciat
una inversió de 86.000 euros, al càrrec del pressupost
municipal de 2017, destinada a l'adequació i millora de
la pavimentació en diversos carrers de la ciutat.

Així, una de les zones a millorar és la part antiga de
Benicarló, amb actuacions en el carrer de Sant Isidre, el
carrer de Sant Silvestre i el carrer de Sant Martí.
Tanmateix, també estan previstes actuacions en
diverses interseccions: entre el carrer de Pius XII i el
carrer d'Hernán Cortés, entre el carrer de Sant Telm i el
carrer de Francisco Pizarro, entre el carrer del Segle i el
carrer del Comerç i entre el carrer d'Hernán Cortés i el
carrer de Sant Telm, a més d'arreglar l'entrada del propi
Grup Sant Telm.

La zona nord de Benicarló és una de les altres zones
objecte de les millores, amb actuacions al carrer del
Puig de la Nau, carrer de Penyagolosa i carrer de Lluís
Vives. A més, també es millorarà el carrer dels Germans

de les Escoles Cristianes, el carrer del Doctor Ferrer, el
carrer de Boters i les rodones del carrer de Boters amb
el carrer de Jacinto Benavente i la del carrer Mossén
Lajunta amb el passeig de Febrer Soriano.

L'alcaldessa ha assenyalat que «el condicionament
de carrers ha estat una de les prioritats en aquest
pressupost» i ha anunciat que de cara als pròxims
exercicis «tornarem a pressupostar la millora i
adequació dels vials de Benicarló que no es troben en
un estat òptim, amb l'objectiu de millorar la seguretat».

text AB
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EL TEMA OPINIÓ

Ja haurà observat el lector més (i menys) viu
que la setmana passada vaig fer «doblet» i vaig
vore'm forçat a fer una street legend i una
crònica del futbol. Per no perdre el meu lloc de
treball he hagut de recórrer a l'argúcia d'aquesta
psudosecció que s'acomiada avui mateix i que
no tinc ni idea de si tornarà mai més. 

Se m'ha quedat alguna gent per comentar, però
què li hem de fer? No puc atendre les obligacions
familiars, fer de reporter de futbol i escriure les
moniatades estes. 

Si partim de la base que mai en la vida em
posaria amb una persona de Benicarló, que tampoc
em posaria mai amb un sant, una santa o un beat,
que em són igual els carrers que portem nom de
poble (excepte el carrer de Vinaròs que s'hauria de
tornar a dir José Antonio pel carreró de mala mort
que ens tenen dedicat al poble del costat) i/o de
comunitat autònoma, la cosa queda prou reduïda. 

Es mereixen street legends, sens dubte, el
senyor Pizarro (res a envejar a Hernán Cortés),
Cristòfol Colom (que es deuia indiets en una gàbia
com si foren monetes) o Alfons XIII (que es veu que
era un calentures com lo nét, que a mi m'és igual
que siga el que vulga, però que ho pagara amb els
diners dels espanyolets no em sembla bé i que
també va ser el rei del pare de José Antonio). 

Ací ho matem. Em penso que definitivament.

STREET LEGENDS BENICARLANDES (COMIAT, DE MOMENT)

text  VICENT T.�PERISAñó va recordar que «seran unes festes molt
participatives i populars, on la gran majoria d'actes
tindran lloc als carrers de la ciutat». La ciutat
transformarà la seua fesomia habitual per a adaptar-se
als festejos, que es desenvoluparan “al voltant,
bàsicament, de vuit escenaris distribuïts per tota la
ciutat”. El mesódromo, per la seua banda, tornarà a
reunir als restauradores locals per a oferir propostes
gastronòmiques i actuacions a l'escenari exterior. 

ve de la pàgina anterior
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esportives o demostracions
gastronòmiques, organitzades per
diferents entitats culturals i socials
del municipi, completen el programa
de festes. 

ACTES RELIGIOSOS

Una altra de les novetats, va
detallar Añó, és la concentració de
tots els actes religiosos en un sols
que es realitzarà a la vesprada. Així,
el dia del patró Sant Bartomeu “es
realitzarà la tradicional processó,
que enguany discorrerà fins a la
parròquia de Santa María”. En ella
desfilaran també les dames de les
entitats, ja que en arribar a Santa
María es procedirà a l'ofrena floral
que tradicionalment es realitzava
durant una altra de les jornades
festives. D'aquesta manera, “es
pretén donar major lluiment a
l'acte”. En finalitzar, Pirotècnia
Tomás dispararà una mascletà
mixta en la plaça de Sant
Bartomeu. 

ve de la pàgina anterior

Els uniformes ens apassionen i no és frívola qüestió per
a trivialitzar. La moral capitalista ens educa en l’autenticitat
pròpia però el component gregari dels humans acaba per
doblegar qualsevol intent d’adoctrinament individualista.
Sentim una atracció fatal cap a la vestimenta grupal que
ens indueix a renunciar al prejudici estètic personal. Ho
podem certificar ara que les festes es succeeixen per la
comarca: penyes taurines o animalistes, de quinquis o de
beatos, de maratonians o de sedentaris, associacions
d’ufòlegs o d’escèptics, d’abstemis o de bevedors,
recorren a policromes bruses, samarretes coloristes,
impossibles armilles o gorretes lluminoses per a manifestar
la disposició festiva del seu esperit. També hi ha mascles
fadrins i joves femelles que vesteixen sincrònicament
trages amb corbates o llargs vestits de lluir el dia que

l’autoritat social els recomana alegre sobrietat. “La joventut
també sap saber estar” – repeteix la premsa local cada
any. 

Òbviament, la forma de vestir delata un sentiment de
pertinença a un grup potentíssim i innegable. Durant la
rutina laboral i durant la rutina festiva. Tot i això, no deixa
de paréixer un fenomen contradictori que, en els moments
on més es relaxa la norma i, per tant, el marge per a
l’exacerbació de la llibertat personal s’amplia, més forta
sentim la necessitat de manifestar que diluïm la nostra
individualitat en un col·lectiu. Sembla com si la
indumentària grupal, acabés servint-nos com a carta
d’anunci, proclamació i justificació d’una més que probable
sortida d’allò que s’anomena ‘conducta normal’. És a dir,
pixarem fora de test però l’uniforme fester ens serveix de
salconduit davant dels altres per a traspassar les barreres
de la moralitat del dia a dia. Això explicaria per què
necessitem que siguen tan cridaners i tan poc estèticament
raonables. Bones festes!

UNIFORMES

text J. GUILLEM

Esclavisme autoritzat? SI o NO

Aquest cap de setmana ens hem assabentat que
alguns supermercats obriran el dia del Patró de Benicarló
(Sant Bartomeu - 24 d'agost) durant tot el dia.

Aquests establiments disposen de diferents dies
festius i diumenges per a l'obertura dels seus comerços,
no obstant l'ajuntament estableix uns dies festius locals
en els que no es pot realitzar esta activitat sense permís
del mateix ajuntament.

Des de PIBEN ens preguntem, si estos supermercats
poden esclavitzar als seus treballadors i obligar-los a
treballar el dia de Sant Bartomeu amb el consentiment de

l'equip de govern de l'ajuntament, ja que callen i fan la
vista grossa amb estes obertures, o en cas contrari potser
els interesse més l'ingrés per falta administrativa (Multa),
a que el personal treballador de la localitat puga disfrutar
de l'únic dia de descans que tenen durant les Festes
Locals de Benicarló (obren tots els dissabtes i
diumenges), per a poder gaudir un poc de les festes del
seu poble amb la família.

Tanta necessitat hi ha a Benicarló de tindre estos
establiments oberts el dia de Sant Bartomeu, sent que la
resta de dies del mes ho poden trobar obert?

Els treballadors no tenen dret ni a un sol dia de
descans durant les seues Festes Patronals?

Per la nostra part, seguim tramitant a l'ajuntament totes
les queixes, preguntes i suggeriments que ens arriben per
part dels ciutadans al nostre correu:
p.i.perbenicarlo@gmail.com

NOTA DE PREMSA

text  PIBEN /�SERGIO COLOM�MONTERO
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Benicarló reunirà als seus artistes locals en un
macro esdeveniment, el Camden Bló, que servirà
per a obrir les festes Patronals. És una de les
novetats dels festejos d'enguany, que començaran
el dia 18 d'agost amb la proclamació de la reina de
les festes, Alba Río, a la plaça de Sant Bartomeu.
Per segon any, tota la ciutat podrà seguir l'acte, in
situ, en realitzar-se en un espai obert. Ilde Añó,
regidor de festes, va explicar que el Camden Bló
“reunirà a destacats artistes locals i tindrà també
alguns convidats” que exposaran el seu art al
Passeig Febrer i Soriano. Allí, es pintaran murals
per part de artistes locals i un artista convidat,
Ángel Caballero Rioja, Xolaka, que pintarà un de 8
m x 6 m.i es realitzaran diverses exposicions de
pintura, fotografia i altres arts. A més, hi haurà un
Mercat Conscient. 

ELS ESCENARIS

La plaça de Sant Bartomeu 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. Així, diumenge
20 d’agost, els monologuistes Pablo Carrascosa i

Pablo de los Reyes actuaran allí. Dijous 24 d’agost,
serà la Coral Polifònica Benicarlanda la que puje a
l’escenari per oferir el seu Musical Tribut a Queen. 

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 de balls populars.
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 i espectacles de bous
embolats l'ultim cap de setmana.  Competicions

FESTES PATRONALS PARTICIPATIVES

textREDACCIÓ

Torna el Circuit de Curses Populars de Benicarló

La Regidoria d'Esports tornarà a apostar fort
aquesta temporada pel Circuit de Curses Populars i
ha presentat diverses novetats. Des d'avui, 11
d'agost, estan obertes les inscripcions per a les sis
curses que integren el circuit, que començarà el 23
de setembre amb el 5k nocturn.

L'èxit de les tres anteriors edicions del Circuit de
Curses Populars ha portat la Regidoria d'Esports a
apostar de nou per aquest format que aglutina totes les
curses populars que s'organitzen a Benicarló durant
l'any. Així ho ha confirmat el regidor d'Esports, Carlos
Flos, acompanyat dels representants d'algunes de les
entitats que col·laboren en l'organització de les proves:
Gerardo Serrat, del Club d'Atletisme Baix Maestrat;
Julio Sánchez, del Club Triatló Basiliscus i Eloy Cerdá,
vicepresident de la Penya l'Arjup. «L'èxit de participació
i d'organització dels tres anys anteriors ens ha convidat
a reprendre amb ganes aquesta quarta edició, animant
a competir als esportistes no federats», ha dit el regidor.
Sobre la passada edició, Flos ha destacat que hi van ser
més de 2.400 persones les que van participar en tots els
circuits i ha agraït «el bon treball que fan des de les
entitats col·laboradores, la Policia Local i la Brigada
d'Obres i Serveis».

Respecte a la primera cursa del 5k nocturn, la
novetat més destacada és la reubicació de la prova en
el calendari, que s'avança tres setmanes per a facilitar
una major participació. També s'ha pensat en els més
menuts i per això s'han inclòs diverses categories
infantils, a més de la possibilitat de fer la cursa en patins
(amb el circuit de 5 kilòmetres complet per als adults i

reduït per als menuts). Cal recordar que per a la
classificació del Circuit de Curses Populars només
computarà la modalitat a peu.

La Sant Silvestre de Benicarló celebra aquest any el
40 aniversari, motiu pel qual s'espera poder oferir algun
acte especial el 31 de desembre, data de la prova. La
resta del calendari el completaran la Runbike (29
d'octubre), la Mitja Marató (11 de febrer), el 10k (8
d'abril) i la Trail 15km (20 de maig).

Aquesta temporada es tornarà a organitzar la
tradicional Mitja Marató, recuperada la temporada
passada i emmarcada en la Festa de la Carxofa 2018,
amb la voluntat de combinar l'oferta turística amb la
gastronòmica i l'esportiva. La prova, que es durà a
terme l'11 de febrer, compta amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Peníscola. Com també es va fer la
temporada passada, enguany també es premiarà a
totes aquelles persones que completen les sis curses
que integren el circuit. A més, com a novetat, també es
reconeixerà a la persona més veterana en completar el
circuit complet.

Enguany, la Volta a Peu de la Dona surt del Circuit de
Curses Populars, amb l'objectiu de donar-li un nou
format més adient a la vessant més social i
reivindicativa que acompanya a la ja tradicional volta.

Les inscripcions estan obertes des d'avui 11 d'agost,
tant per a la cursa del 5k com per al conjunt de totes les
proves que integren el circuit. Amb l'objectiu de
fomentar al màxim la participació, s'ha repetit el preu de
50 euros que inclou la inscripció per a les sis curses.

El reglament del Circuit, amb el corresponent
calendari, així com la informació per a realitzar les
inscripcions a totes les proves els podeu consultar a
través del web www.hj-crono.es.

text AB
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Segon partit amistós a casa del CDB en tarde de
sessió doble contínua. Dissabte a les cinc es van
enfrontar (és un dir) el Benicarló B (primera
regional) contra el Vinaròs (segona regional; iepa,
vosté, no se'n riga per baix lo nas); al convenni que
tinc signat amb l'empresa diu textualment que no
estic obligat a assistir a espectacles de nivell baix i
només vaig anar a vore a les set el Benicarló
(regional preferent) i La Sénia (segona catalana).
N'érem tan pocs com de costum. Els del Gol Roig
encara no s'han deixat caure pel Municipal Pitxi
Alonso entre altres coses perquè es veu que
estaven fent relacions públiques a unes Festes
Alternatives en què van tindre com a convidats
alguns integrants de la Barricada Albinegra de
Castelló (cagalló). 

El partit només va durar setanta-quatre minuts perquè
va arribar un moment en què l'àrbitre se'n va atipar de
sentir-se (es veu) assetjat pels jugadors especialment
dels nostres que no paraven «te se n'anirà el partit de
les mans», «trau targetes, fes lo favor», «que no has vist
lo m'ha fet lo vuit?» o «açò s'acabarà malament per
culpa teua». En comptes de parar-ho tot amonestant els
instigadors del desconcert, es va estimar més enviar els
jugadors als vestidors a la caseta i els espectadors a
casa. No ho vam acabar d'entendre ningú allò. Mentre
els futbolistes de tots dos equips es miraven amb cara
de què collons li ha agarrat ara a este, hi havia qui li deia
al president que no li pagara o que no el buscaren més
a eixe peniscolà que sempre va en contra nostra. Cal
tindre caràcter per posar-se amb una colla de post o no
tan postadolescents que tots venen de l'ESO dient-los
com s'han de comportar. Lo món està perdut. A mi, tot i
ser peniscolà i tindre'ns mania i enveja com ens té tota
la comarca, em va fer llastimeta. 

L'inici per a nosaltres va tornar a ser fluix tirant a molt
fluix. Pèssim. A la primera jugada, mentre encara
estaven els nostres llevant-se les lleganyes, de l'úll
esquerre, gol. A la segona, a punt ja de llevar-se les del
dret, un altre catxirulo. És cert que no estaven ni Víctor
Esbrí, ni Óscar Seva, ni Aguayo, ni Pablo Traver a la
defensa, però també és cert que de moment sortim al
camp encantats. A partir del minut deu els nostres van
acabar d'estirar-se i es van posar a jugar a futbol.
Encara no era la mitja part quan el jove Gonzalo havia
aprofitat dos rebutjos del porter foraster per posar la
igualada al marcador. 

A la segona part va seguir la mateixa tònica i
novament Gonzalo va aconseguir  el tercer enmig de la
baralla general de la defensa senienca. Hattric. A la
jugada posterior, un lateral li diu al seu porter: «passa-
me-la» i aquest li respon: «no, que no em fio de vatros,
l'any passat cada partit mo'n fotien tres o quatre».
Aquest era el nivell. 

I així, entretinguts i segurs que aconseguiríem la
golejada vam a rribar a l'inesperat final amb què el jove
col·legiat peniscolà ens va obsequiar. 

A l'hora de sortir aquesta crònica o el que siga açò ja
haurem jugat i guanyat al camp del Traiguera i
diumenge vinent anem a La Ràpita per al debut de
l'equip local. No sé si a festes devem jugar algun partit
a casa, però el senyor amo m'ha donat una setmana de
permís i m'ha doblat la paga (el doble de no-res!) perquè
me'n xale bona cosa a les penyes i on jo vulga amb la
meua Margot. 

Per cert, una nimietat. El CDBB va guanyar dos a un
el Vinaròs. No té cap importància. 

text VICENT T. PERIS

ANEM MILLORANT
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Volem continuar dient... Festes benicarlandes

L'any passat es va fer molt d'incís en el fet que les
festes que se'ns presentaven eren unes festes on la
gent sortiria al carrer a gaudir-les. Pel que sembla la
Comissió de Festes vol continuar amb aquest format
que, considera, és el més adient per al nostre poble.

Festes populars és el que es vol promocionar des
de la casa gran i això continua sent un valor afegit
que, independentment d'actuacions de renom, és el
que sembla es vol. L'any passat ja vam dir que,
agafant-nos a la dita aquella que no cal estirar més el
braç que la màniga, estava el poder conjuminar
pressupost i divertiment de manera que la gent s'ho
passe bé. Enguany vorem si aquesta màxima es
compleix fent que els carrers s'omplin de gent fent, de
la festa, una cosa seua també. La Comissió de Fetes,
creiem, treballa amb aqueix objectiu. Altra cosa és que
al final ho aconseguisca.

Estimats benicarlandos, gaudim de les festes que
per això són nostres. Les valoracions... d'ací dos
setmanes, quan tornem. La propera Veu sortirà l'1 de
setembre. Us desitgem a tots que passeu unes bones
Festes Patronals. Les nostres Festes!
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Byron Richards, va estar amb el Club Bàsquet
Benicarló durant la passada temporada on, a banda
de la seua aportació de jugador, va col·laborar
també d'entrenador, aportant en tecnificació de la
base i difonent el bàsquet i els seus valors en tots
els col·legis de Benicarló.

Nascut el 25.08.1995 en Silver Spring (Marylnd), amb
una altura de 200 cm i 100 kg de pes. 

La passada temporada va ser un dels jugadors que
va liderar l'equip pujant a la primera Divisió Nacional,
amb una mitjana d'anotació de 15,5 punts, 7 rebots i 1
tap per partit, amb un 41% T3 i 53% T2 d'efectivitat.

Abans d'arribar a Benicarló va jugar i estudià en
l'institut DaMatha Catholic en Hyattsville (Maryland),
USA. Durant les temporades 2013-15 va jugar
professionalment a Anglaterra en la NBL de Primera
Divisió. La primera temporada en Nassa Neptunes i la
segona temporada jugant per als Essex Leopards
guanyant el campionat nacional en 2014-15. En 2011 es
va llicenciar en la universitat American internacional
College de Springfield (Massachusetts), on va jugar
quatre anys en la NCAA 2.

Byron Richards renova amb el Club Bàsquet Benicarló

text i foto VICENT�FERRER

Carfoxa: Per a la comissió de festes. En necessitaran una cofa per deixar contenta la
gent. Qui no es queixarà perquè hi haurà pocs bous, es queixarà perquè hi ha massa
intervenció de les falles; qui no estarà conforme amb els canvis a la processó dirà que un
poble com Benicarló no porta ni una actuació de renom. Molta força i l'esquena ben ampla!

Panissola 1: Per als que es queixaran de tot a la comissió de festes. Ho tenen fàcil; no
creiem que siga una secta, tothom amb ganes de treballar deu ser benvingut. Com diuen en
castellà: "Vistos desde el tendido, todos los toros son chicos". 

Panissola 2: Al responsable del fracàs que va ser el "dimecres" que es va fer el passat
dimarts dia 15. A la part de les fruites i verdures no hi havia ni cinc parades; la majoria de
"dimecreros" van decidir no vindre perquè els semblava absurd parar dos dies seguits i no
poder parar el dia 23.

Panissola 3: Per als supermercats que obriran el proper dia de sant Bartomeu. Confiem
que l'ajuntament prenga les mesures necessàries per sancionar qui és capaç de deixar els
seus treballadors sense festa un dels dies decidits pel ple com a festiu local. Són els temps
de "recuperació" de la crisi.

CARXOFA i PANISSOLA
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