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RÀDIO BENICARLÓ ESTRENA EL MAGAZÍN D'INFORMACIÓ ‘VEUS DE CASA’

PRIMER DIA D'ESCOLA

Somriures, abraçades, retrobar-se amb els amics
i companys. Algun plor s'ha pogut escoltar per les
classes de tres anys, els més menuts aniran
incorporant-se de manera esglaonada al llarg de la
setmana. 

Iniciem un nou curs al CEIP Maestro Eduardo
Martínez Ródenas amb il·lusions renovades després de
les vacances d'estiu. Tenim tots les piles ben
carregades, així que comencem amb moltes ganes!

text i fotos MARTA�RAMÓN�QUEROL
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Quan la natura diu prou

La qüestió de la inundabilitat d'algunes de les
zones del nostre poble no és un problema nou. Els
benicarlandos tenim clar que el nostre poble està
construït en la desembocadura d'una rambla i
potser per eixe motiu encara recordem les
construccions situades en el carrer Sant Francesc
que servien per a evitar que les cases s'inundaren
quant baixava l'aigua. 

Tampoc n'hi havia moltes construccions a prop de
la mar fins fa uns anys perquè potser no s’en refiaven
massa. Ja abem que això sembla un raonament molt
simple i, per ser tan simple segur que no és
tècnicament correcte, però només explicaquem un
concepte molt senzill: si els nostres avantpassats

feien les coses com les feien, potser tenien els seus
motius. Nosaltres hem ocupat amb moltes estructures
artificials un espai al qual la natura li havia donat un
ús, és a dir, l'espai que serveix perquè l'aigua de
l'interior arribe fins a la mar. Però véncer a la natura no
és senzill i per això hauríem de tindre més humilitat i
respectar a la resta d'éssers que també viuen al
"nostre" poble. Hem abusat i ara cal corregir la nostra
actitud. L'últim exemple l’hem tingut en la famosa àrea
d'autocaravanes ubicada a la zona del Barranquet,
aprovada just abans de treure al públic aquest estudi
d'inundabilitat que assenyala clarament la perillositat
de l’ubicació. Contradictori, no?
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Carxofa: a tots els xiquets que, amb il·lusió, han començat el nou curs escolar. Una
experiència nova, amics nous, i retrobament amb els antics. Aprendre sempre és una bonica
experiència!

Panissola: no hi ha manera que les cantonades, i cossiets que donen la benvinguda als
clients de les botigues del nostre poble, se'n lliuren d'eixa xacra que són les pixerades dels
animals de companyia de molts veïns. A banda que n'és una autèntica porqueria, ja s'està
convertint en un problema de salut pública. Cap administració sembla voler ficar-li remei.
Nosaltres ho continuarem denunciant encara que siga a base de panissoles.

CARXOFA i PANISSOLA

CICLISME: EMMA CONESA I JOAN FOLCH VAN GUANYAR A BETXÍ

A Betxí es va celebrar una nova prova de les
Escoles de Ciclisme de Castelló, en la qual van
participar els alumnes del Club Ciclista Deportes
Balaguer de Benicarló. Amb unes carreres molt
disputades en les quals van aconseguir diversos
podis, destacant les victòries d'Emma Conesa en
carrera i la de Joan Folch en la gimcana.

Resultats

Promeses primer any
Emma Conesa, 33ª gimcana y 1ª carrera
Joel Sancho, 32é gimcana y 5é carrera
Crisanto Sanz, 36é gimcana y 14é carrera
Sergi Roca, 52é gimcana y 21é carrera
Víctor Querol 47é gimcana y 27é carrera
David Muñoz, 44é gimcana y 7é carrera

Principiants primer any
Joan Folch, 1é gimcana y 14é carrera
Gonzalo Martínez, 32é gimcana y 10é carrera
Principiants segon any
Adrià Roca, 21 gimcana y 6é carrera
Adrián Sancho, 6é gimcana y 9é carrera.
Aleví primer any
Andrea Lores, 25ª gimcana y 3ª carrera
Infantil primer any
Izán Monroig, 3é carrera
Jordi Muñoz, 4é carrera
Infantil segon any
Hugo Beser, 4é carrera

text VIVENT�FERRER�fotos CC�DEPORTES�BALAGUER
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"Reciclatge cadufero".Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Primer partit i primera decepció. Al llarg de la
setmana havia arribat a un acord amb Margot. Ella té
ja un públic local, una afició que se l’estima i
m’havia proposat fer un numeret dels seus a la mitja
part del part del partit. Li vaig dir que bé, però que
ella no era una arreu i que actuaria només si hi havia
al camp més de tres-centes persones, que per
menys que no s’hi posara. Vam arribar al Pichi
Alonso i vaig vore la tribuna excessivament buida
per a ser el primer dia. Els vaig comptar tots, fins i
tot els que van vida a la cantina i els del Gol Roig.
N’érem, sí, menys de tres-cents. Despago doble, una
perquè la meua nóvia (que s’havia preparat a
consciència la performance) es va haver de quedar
al meu costat escoltant com Barrau deia que el
número del jamón era 8633, repito, 8633, ocho, seis,
tres, tres i una altra perquè l’afició d’aquest poble no
deixa de sorprendre’m cada més a pitjor. Una tarde
agradable, uns preus econòmics, un ambient sa i
res, o a casa o a mirar els bous a Peníscola. 

Malgrat tot, els nostres jugadors es van deixar la pell
sobre el plàstic verd del nostre camp. Vam guanyar amb
esforç, sacrifici i disciplina l’Albuixec. L’entrenador es va
deixar a la banqueta alguns jugadors presumiblement
titulars com ara Víctor Esbrí o Óscar Seva, segur que va
ser una decisió tàctica i res no va tindre a vore amb els
compromisos socials amb què van haver de complir en
un conegut restaurant del carrer de Méndez Núñez el
dia anterior; els va reservar per a compromisos més
complicats. 

La primera part va començar amb un cert domini dels
forasters al mig de camp i amb aproximacions a la

nostra porteria sense gens de perill. Al minut set (o vuit,
no ho tinc clar) Sergio Bueno va xutar des de fora de
l’àrea, raseta, ajustada al pal dret de la porteria va
introduir la pilota al fons de la xarxa. Després, sempre el
mateix. L’Albuixec controlant i els d’ací contraatacant.
Cap perill més a cap porteria. 

La represa va ser similar. L’única possible emoció
estava en la incertesa del marcador. El Benicarló va
passar a dominar el partit amb tranquil·litat i els altres
s’esforçaven tant com podien per arribar a l’àrea. Veia
difícil que ningú poguera fer cap gol, tot i que el porter
foraster es va haver de lluir tres vegades en clares
ocasions d’ampliar el nostre compte i l’àrbitre ens va
anul·lar un gol absolutament legal. 

Em va entretindre d’allò més el porter de l’Albuixec.
No sé què tenen  els porters d’aquest equip. Fa tres
temporades en va vindre un que, després de perdre, va
agarrar un baló i el va llençar amb ira fora de les
instal·lacions esportives. I el d’aquest passat diumenge
va cometre la mala criança de respondre a les
observacions que li feia un a part del públic. La cosa no
va passar a més perquè la nostra gent té coneixement i
mesura i un senyor es va sentir com el barbamec aquell
li deia fill de puta i el reptava a vore’s després del partit.
Abans que l’àrbitre xiulara el final, el «valent» i
provocador jove ja estava al costat dels vestidors. Amb
alguna cosa ens havíem d’entretindre. 

Diumenge vinent repetim a casa. Ens visitarà el San
Pedro del Grau de Castelló. Es veu que s’han reforçat
de valent i volen, com tants altres, jugar la promoció
d’ascens. Fins i tot vaig sentir dir que havien fitxat el
central benicarlando Guillermo Vázquez, puntal a
tercera divisió del CD Castelló. Hauria d’animar-se el
personal i passar dels moros i cristians i de la tele i pujar
al Pichi Alonso; s’ho passarien bé. I, a més, Margot
continua amb la seua promesa.   

text VICENT T.PERIS

VICTÒRIA TREBALLADA

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

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

L’Ajuntament de Benicarló, en compliment de la
normativa vigent, ho ha sotmès a la fase de
participació pública i consultes amb les
administracions afectades i amb les persones
interessades, mitjançant les accions definides en
el pla de participació pública.

Així, al llarg de tres mesos, els ciudatans podran
formular al·legacions i observacions i es podrà aportar
tot tipus de documentació o mitjans de prova que
s’estimen adequats en el seu favor. És un pas més per
a l‘aprovació definitiva del PGOU, que porta
endarrerida des que governa el PP en la nostra ciutat,
des que es va aprovar el del 1986. Des d’eixe moment,
més de 40 modificacions han permés que arribe fins
als nostres dies. Però els problemes són mes que
evidents. El desajust entre el model de ciutat plantejat
al planejament i la realitat és mes que evident. A més,
no s’ajusta al marc legal vigent, pel que tot són
problemes a l’hora de realitzar obres. Cal recordar
que, per exemple, l’actual planejament no va estar
sotmès a avaluació ambiental. Tampoc el model
proposat a l’actual PGOU respon a les demandes dels
benicarlandos, no arribant  a cobrir les demandes en
matèria de creixement urbà.

JA TENIM PLA D’INUNDACIONS

textREDACCIÓ

L'Ajuntament de Benicarló, a través de la
Regidoria d'Esports, torna a convocar les
subvencions anuals per a clubs esportius que han
realitzat competicions esportives federades i
activitats d'esport espectacle en l'any 2016. El
termini per a presentar la documentació finalitza el
24 d'octubre.

Un any més, la Regidoria d'Esports convoca les
subvencions anuals per a clubs esportius que han
organitzat competicions esportives federades i activitats
d'esports espectacle durant l'any 2016. Les dos
convocatòries són de lliure concurrència i compten amb
78.000 euros per a les subvencions anuals de clubs
esportius i amb 3.000 euros per a les subvencions
d'activitats d'esport espectacle. Aquestes quantitats
suposen un augment de la inversió de 8.000 euros
respecte a l'any passat.

El regidor d'Esports, Carlos Flos, ha destacat que «la
convocatòria de les subvencions anuals mostra, una
vegada més, el compromís ferm de l'Ajuntament per
continuar donant suport a totes les entitats esportives
del municipi per la important tasca de promoció de
l'esport que fan any rere any».

A més de les subvencions de lliure concurrència, la
Regidoria d'Esports també té pressupostades

subvencions nominatives amb altres clubs locals per la
realització d'esdeveniments puntuals o d'activitats
esportives que repercuteixen en la promoció i difusió del
nom de Benicarló per tota la Comunitat Valenciana i
Espanya: el Club de Tenis Benicarló, per la realització
del ITF Internacional (2.400 euros); la Unió Ciclista
Benicarló, per l'organització de la Ronda Ciclista al
Maestrat (2.400 euros); Cocemfe Maestrat, per la
realització del Certamen de Ciclisme Adaptat (1.000
euros); el Club Natació Benicarló, per la realització de la
Copa d'Espanya d'Aigües obertes (2.400 euros) i el CD
Benicarló, per la seua militància en la Regional
Preferent (16.000 euros).

Les convocatòries apareixen publicades al BOP
nº108, del 9 de setembre de 2017. La data màxima per
a presentar la documentació en el registre d'entrada
municipal és el 24 d'octubre de 2017. Els clubs
interessats poden descarregar-se els impresos en el
següent enllaç:
http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/esp/pesp-
impresos.php3

D'altra banda, les entitats esportives que necessiten
assessorament per omplir la documentació poden
dirigir-se, amb cita prèvia, al Servei d'Esports de
l'Ajuntament. Per tal de demanar cita presencial els
clubs poden posar-se en contacte amb el Servei
d'Esports a través del correu electrònic:
correu.esports@ajuntamentdebenicarlo.org.

ESPORTS CONVOCA LES SUBVENCIONS ANUALS PER A CLUBS ESPORTIUS

text i foto AB
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ESPORTS EL TEMA

El nou pla vol ser un document canalitzador
d’impulsos privats i públics tendents a la construcció
d’una nova ciutat. A més, dona veu a la participació
ciutadana.  Un dels documents que inclou el projecte del
nou PGOU és el Pla d’inundabilitat del municipi, un
document molt necessari ja que la nostra és una de les
ciutats catalogades com de risc alt.

En la nostra ciutat, són zones de risc elevat el
Barranquet i la Rambla de Cervera o Riu Sec. Pel que
fa al primer, es considera critica la situació a la
desembocadura. L’estudi assenyala que la grava és un
impediment perquè la rambla desaigue correctament,
alhora que determina que el pont  de l’avinguda Papa
Luna és incapaç de donar pas als cabdals valorats pel
PATRICOVA. Resulta realment sorprenent aquesta
afirmació, ja que el pont es va construir precisament
després del darrer desbordament de la rambla, al
2003,  que va provocar greus inundacions a les
vivendes de la contornada. En aquell moment, es va
assegurar que el pont era capaç de desaiguar l’aigua
d’una avinguda forta. “L’efect que produeix el conjunt
dels dos punts assenyalats és el de desbordament per
als tres períodes de retorn considerats als PATRICOVA”,
assenyala l’estudi. La solució que es planteja per a este
cas és “l’ampliació de la llum de pas construint un nou
pont amb una major amplada que l’actual”. És a dir, que
el que es va fer no serveix per a res.

Un altra de les solucions plantejades és millorar el
perfil longitudinal de la llera i encausar-la segons
assenyala el PATRICOVA, fins a la N340. A més, cal
elevar les rasants dels futurs carrers i edificacions.  En
el cas de la Rambla Cervera, també l’acció de la mar a
la desembocadura provoca el tamponament per graves,
que influeix en la seua capacitat de drenatge. Igualment
en alguns trams del barranc hi ha perill de
desbordament, sobretot al marge nord de la llera. El
darrer desbordament que va provocar danys a la
població va ser al 1962.

LA INUNDABILITAT AL NOU PLANEJAMENT

El nou PGOU de Benicarló estudia amb detall l’actual
legislació en  matèria d’inundabilitat. És per aixó que “no
es clasifiquen nous sols que estiguen afectats per
inundabilitat”, segons el que disposa l’actual legislació
en la matèria. A més, es recorda que per a la redacció
d’este plà no s’ha tingut en compte el projecte d’obres
de drenatge de la rambla d’Alcalà, per “la incertidumbre
de l’execució d’este projecte. Es va licitar la redacció al
2011 sense que s’hagen produït encara els treballs
d'execució del citat drenatge”. Si que s’assenyala que si
s’arribara a executar, “suposaria la no afectació per
inundabilitat dels terrenys situats en la platja sud”, és a
dir, entre el Gurugú i la Caracola.

ve de la pàgina anterior

L'entrenador de l'equip
Sènior B, que jugarà en la
Lliga Preferent, Carlos
Miravet, presentà, després de
molt treball, a tot l'equip, des
del cos tècnic a jugadors.
Enguany comptarà amb
l'ajuda d'Andreu Fabregat i el
suport de Paco Esteller i José
Miguel Cornelles.

La plantilla, tota ella amb
jugadors eixits dels equips de
base, és la següent:

- Pau París- Quique
Besalduch- Yon Gracia- Iván
Senén- Juan Manuel Martínez-
Bogdan Laurentiu- José Miguel Salvador- Sandor
Querol- Cristian Senén - Fran Caldés- Juan José
Monforte

Ara és el moment de donar suport al club fent-se soci
i gaudir de tots els equips de la casa.

TANCADA LA PLANTILLA DEL SÈNIOR B DEL CLUB BÀSQUET BENICARLÓ

text i foto VICENT�FERRER
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LOCAL OPINIÓ

RÀDIO BENICARLÓ ESTRENA EL MAGAZÍN D'INFORMACIÓ ‘VEUS DE CASA’

A partir del 18 de setembre, Ràdio
Benicarló emetrà de dilluns a
divendres un nou magazín amb tota
la informació i novetats de
l'actualitat municipal. El programa
comptarà amb col·laboradors
d'àmbits molt diversos i donarà veu
al teixit associatiu benicarlando.

L'emissora municipal Ràdio
Benicarló estrena programació i ho fa
amb el magazín Veus de casa, un
espai informatiu diari que es farà ressò
de tota l'actualitat de la ciutat i que
inclourà entrevistes, reportatges i
tertúlies que aproparan als oients tot el
que passa a Benicarló. El programa
comptarà amb una desena de
col·laboradors que tractaran temes de
cultura, de ciència, d'història, de gastronomia o
d'esports, donant veu així a l'ampli teixit associatiu
benicarlando.

El programa s'emetrà de dilluns a divendres, d'11.00
a 12.30 hores, amb redifusió a partir de les 20.00 hores,
i estarà presentat i dirigit pel periodista Yon Gracia.

text i fotos AB

ROSA Mª LLORACH GUANYA  EL CAP DE SETMANA FALLER DEL MERCAT VELL

La Falla Mercat Vell, ha sortejat un cap de
setmana faller entre tots els visitants que van
assistir a l’Exposició d’Indumentària fallera
organitzada amb motiu de les Festes Patronals.
L’afortunada, Rosa Mª Llorach París, s’emporta una
nit d’hotel amb sopar i dinar al casal de la falla en el
cap de setmana de les Falles 2018.

La comissió que presideix Carmelo Doello Mancera
es mostrà molt satisfet de l’afluència de públic amb la
que va comptar esta exposició que va organitzar en el
seu nou casal del carrer Sant Joaquim “ja que van
visitar-la més de 400 persones de Benicarló i comarca,
de la resta del país i inclús de diferents nacionalitats”.

text i fotos FMV

7.200 VISITANTS VISITEN L'EXPOSICIÓ D'HOMENATGE A MIGUEL HERNÁNDEZ

Diumenge es va tancar l'exposició «Homenatge a
Miguel Hernández (75x75)», amb un total de 7.200
visitants. Persones i grups de diversos llocs de
procedència han passat pel Mucbe per tal de
disfrutar de la mostra gràfica de 130 artistes, que
evoquen al poeta mort ara fa 75 anys.

L'exposició d'homenatge a Miguel Hernández,
produïda per la Comissió Cívica d'Alacant per a la
Recuperació de la Memòria Històrica, ha tancat les
portes amb un total de 7.200 visitants. Des de que es va
inaugurar, el passat 26 de maig, el Mucbe ha rebut
visitants de diferents llocs d'Espanya, així com de
l'estranger.

Sobre les zones geogràfiques concretes, a banda de
tots els visitants de Benicarló (inclosos els grups
escolars i de Centres d'Educació Secundària), destaca
la presència de persones de les zones d'Alacant i
València. Respecte dels visitants estrangers, ressalten
el nombre de turistes de països com França, Alemanya,
Anglaterra, Itàlia o Rússia.

La mostra, que a partir d'ara continuarà la seua
itinerància per tot el territori estatal, compila treballs molt
diversos, amb suports també molt diferents. Tots units
per una idea comuna, sense perdre la identitat i des del
respecte a les diverses propostes artístiques. D'altra
banda, també és notable el seu caràcter didàctic, que
s'entreveu a través dels textos que acompanyen
cadascuna de les obres. I finalment, s'hi veu també la
implicació de la societat civil que, a través dels artistes,
poetes, crítics d'art, historiadors, correctors lingüístics,
traductors, escriptors i institucions ha reunit una
autèntica constel·lació de forces per a recuperar la
memòria de Miguel Hernández.

text i fotos AB
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Dilluns va començar el curs escolar a Benicarló
amb total normalitat, tot i l'augment del nombre total
d'alumnes que s'ha produït. Les escasses vacants
disponibles en P3 poden causar dificultats en el cas
de vindre nous alumnes.

El regidor d'Educació, Ximo Bueno, ha fet una
valoració de l'inici del curs escolar i ha destacat la «total
normalitat amb què ha començat el curs». Bueno també
ha ressaltat que «al contrari del que passa en altres
llocs, Benicarló no perd alumnes, sinó que en guanya, la
qual cosa genera dificultats perquè ens obliga a trencar
ràtios». Així, en el cas de primària, des de l'octubre de
l'any passat fins al setembre d'enguany, Benicarló ha
guanyat 23 alumnes.

En el cas de primària, entre tots els centres compten
amb 31 vacants en tots els cursos. Les possibles
dificultats comencen en P3, on hi ha quatre vacants
lliures entre els cinc centres, de manera que en cas de
matricular-se més de quatre nous alumnes ja es
trencarien les ràtios establertes de 25 alumnes per
classe.

Respecte a les aules per a xiquets de dos anys,
Bueno ha afirmat que «Benicarló no té espai per a

ubicar aquestes aules. Tots els centres haurien de fer
remodelacions o instal·lar aules prefabricades per tal de
poder crear aquestos espais per als alumnes de dos
anys».

Pel que fa a educació secundària, el regidor ha
confirmat que, al contrari que a primària, en total queden
més vacants disponibles i les ràtios estan més
equilibrades. Pel contrari, l'inconvenient dels dos
centres d'educació secundària públics radica en la
necessitat de millora de les instal·lacions.

BENICARLÓ INICIA EL CURS ESCOLAR AMB NORMALITAT

text AB

Hi ha dates que marquen, ens agradi o no, en
siguem clarament conscients o no, els camins d’un
present que sens dubte esdevindrà història. Des de la
perspectiva d’aquest trosset del  nostre país –fet de
països- que anomenem Catalunya, la successiva
ininterrompuda repetició de mobilitzacions, any rere
any, potser fa que ja ens acostumem a viure
esdeveniments d’aquesta immensa magnitud
democràtica, popular, - una expressió política de
veritat feta des de la base i des  de la certesa  valuosa
de poble transversal, divers,  alegre i combatiu-i que
perdem una mica de consciència d’allò que estem
fent, d’allò que estem vivint, d’allò que estem
construint. Aquest ser poble en moviment –un poble
que s’escampa enllà d’unes fronteres
administratives, tal i com va exemplificar la cadena
humana de fa quatre anys que va tenir el seu extrem
sud molt a prop d’aquí- camina cap a la construcció
d’una nova república. Sense la força alegre, pacífica i
combativa d’un poble que camina amb constància i
claredat  la data de l’1 d’octubre no seria una data
amb un relleu especial. Som un poble en moviment
que assumim  la nostra pròpia veu i cadascú de
nosaltres esdevenim poble en cada gest
d’autodeterminació de les nostres vides, de la nostra
voluntat de ser.

Avui, tot just després d’haver viscut aquest 11 de
setembre, la data de l’1 d’octubre se’ns presenta com una
festa perquè és el resultat d’un procés extraordinàriament
complex –i encara ens falta viure força episodis d’aquest
camí tortuós- però que neix de la feliç trobada entre la
voluntat popular inequívoca  i les decisions fermes dels
nostres representants polítics. Potser, també ens passa
que no estem gens acostumats que els nostres
representants als fòrums de decisió –sigui en l’àmbit que
sigui- tinguin una actitud coherent amb allò que han
promès i que siguin capaços de defensar, més enllà de
totes les dificultats existents, allò que pensen, allò que
han dit que creuen. I l’1 d’octubre ha de ser una festa
perquè les persones –en aquest cas com a ciutadanes
d’un país- hem de poder decidir lliurement, tot fent ús
d’una papereta, quin ha de ser el nostre futur polític
immediat.

Sens dubte hi ha qui està molt enfadat o desorientat
davant de la força d’aquest procés. Hi ha qui apel·la a la
Constitució com si d’un text sagrat es tractés. Hi ha qui
continua llegint –des de la bona voluntat- editorials plenes
de ràbia contra els qui senzillament volen que la gent
pugui dir-hi la seva. Hi ha qui s’emociona amb els

desplegaments de guàrdies civils a la recerca del cos del
delicte -unes paperetes plenes de verí que poden
intoxicar la població. Però hi ha qui vol sumar el seu gest
modest al de molts i molts d’altres  quan signa el decret
de convocatòria perquè l’1 d’octubre pugui ser una
realitat. Hi ha milers i milers de persones que donen el
seu temps, el seu esforç, el seu talent perquè tothom
pugui votar sí o votar no. Hi ha qui demana a algú que no
vol anar a votar que voti per ells –que els cedeixi el vot-
perquè ells i elles, ciutadans d’aquest país nascuts en
altres punts del món, encara no tenen la nacionalitat
reconeguda. Hi ha qui es mor de ganes de poder tenir un
nou marc polític per tal de poder replantejar entre tots i
totes, des del debat seriós fet de baix a dalt, temes
essencials del nostre viure en comú:  els eixos claus d’un
nou  sistema educatiu, la necessitat o no  d’un exèrcit
propi,  el model energètic, com garantim un nivell de vida
digne per a tothom, el teixit  d’un bon  transport públic
com a eina vertebradora del territori, etc, etc.

Davant de tot plegat, les posicions es van aclarint. Hi
ha coses ja ben sabudes i que ara es fan evidents com el
fet que els nacionalistes espanyols del PP, de
Ciudadanos i del PSOE, patriotes com són, tanquen files
sense cap mena de pudor –amb un entusiasme fins i tot
estrany-  al voltant de Rajoy i del monarca i legitimen
qualsevol actuació, sigui la que sigui, que tingui com a
objectiu  aturar el procés cap a l’1 d’octubre. Però encara
em sorprèn –i de vegades m’indigna- com una suposada
esquerra catalana i espanyola es posiciona de facto en el
bloc de les opcions del nacionalisme espanyol –que de
vegades se’n diu unionisme o constitucionalisme, depèn
de qui parli- i no veuen en el  camí cap a una nova
República catalana  una oportunitat immensa d’avançar
cap a un nou marc polític a nivell espanyol i europeu.
Com és possible que aquesta suposada esquerra no veu
–o no  vol veure- que la nova República catalana és un
camí immens per avançar cap a una República
espanyola? 

Sens dubte doncs, , estem vivint uns dies –unes
setmanes, uns mesos, uns anys- que remouen
estructures i dinàmiques que semblaven inamovibles.
Entre aquest 11 de setembre i l’1 d’octubre es respira,
com mai fins ara, aires serens i càlids de llibertat.
Respirem-los a fons i deixem que ens omplin els pulmons
i ens oxigenin les ganes de seguir fent bategar aquesta
revolució dels somriures. 

DE L’11 DE SETEMBRE A L’1 D’OCTUBRE

text  JOAN�HERAS

Fronteres

Hi ha dates que marquen, ens agradi
o no, en siguem clarament conscients o
no, els camins d’un present que sens
dubte esdevindrà història. 

LA UNIVERSITAT POPULAR COMENÇA EL CURS AMB DIVERSES NOVETATS

El pròxim dilluns 18 de setembre comença el
període de matriculació per a la Universitat Popular
(UP). A l'oferta habitual dels últims cursos se suma
la recuperació del curs de Bonsai i l'ampliació del
nombre de grups de Fotografia, a més d'oferir els
cursos de Francés i d'Anglés únicament en la
modalitat de conversa.

La Universitat Popular (UP) està a punt d'obrir les
portes a un nou curs en què s'ampliarà el nombre de
grups de Fotografia per tal de satisfer la demanda, a
més de la recuperar el curs de Bonsai. La resta,
mantindrà bàsicament la mateixa oferta que en els
cursos anteriors: Dibuix i Pintura, Còmic i Il·lustració,
Modelatge i Decoració Ceràmica, Tall i Confecció, Hort
Ecològic, Creació Literària, Història del País Valencià,
Expressió Corporal, Entrenament de la Memòria,
Telefonia Mòbil i Fotografia. Respecte als cursos de
Francés i d'Anglés, este curs únicament s'oferiran en la
modalitat de conversa (nivell B1).

Del 18 al 29 de setembre es podran formalitzar les
matrícules a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, en horari
de 9.00 a 14.00 hores, amb un ordre de matriculació que

s'ha establert en funció dels cursos i la procedència dels
alumnes.

Una altra de les novetats és l'ampliació dels
col·lectius que tenen dret a l'aplicació de la tarifa
bonificada. A banda dels descomptes per a les persones
majors de 60 anys i per als menors de 30 anys,
s'afegeixen els membres família nombrosa, les
persones amb discapacitat igual o major al 33% i els
aturats. Per tal de gaudir d'aquesta bonificació, cal
acreditar qualsevol d'aquestes circumstàncies.

text AB
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La Confraria de Sant Antoni de Benicarló ja ha
obert el termini per participar com a estand en la
XXXI Fira de Sant Antoni Abat que se celebrarà
els dies 16 i 17 de desembre en l’avinguda
Catalunya i carrers adjacents, així com en els
pavellons anexes poliesportius.

Les persones interessades en muntar parada ja
poden omplir la sol·licitud de participació, així com
la declaració de responsabilitat. Per obtindre tota la
informació, els interessats han d’adreçar-se a l’e-
mail fira@santantonibenicarlo.com o al telèfon de
l’organització de la fira 629 050 253. La confraria
comptarà en breu amb un nou web
www.santantonibenicarlo.com, des d’on també es
podran descarregar les sol·licituts.

OBERT EL TERMINI PER PARTICIPAR EN LA FIRA DE SANT ANTONI 2017

text CSADB

COMENCEN LES VI JORNADES DEL PINXO DEL POLP A CADUF

Les Jornades del Polp a Caduf de
Benicarló comencen demà dijous amb la
presentació de les Jornades del Pinxo,
que enguany compten amb la participació
de 13 bars i restaurants. Els establiments
participants en la mostra oferiran pinxos
en els seus locals des de divendres 15
fins a l'1 d'octubre.

Demà dijous 14 es donarà el tret de sortida
a la novena edició de les Jornades del Polp a
Caduf de Benicarló amb la mostra de pinxos
mariners, que tindrà lloc a partir de les 19.00
hores a la plaça del Mercat. Els 13 bars i
restaurants que participen en la degustació
duran pinxos que es posaran a la venda a un
preu de 2,5 euros, que inclou la degustació
d'un pinxo i una beguda.

La iniciativa ha tingut de nou una gran
acollida entre els bars i restaurants de la
ciutat, que serviran pinxos elaborats amb el
polp com a ingredient principal. A més, els 13
establiments participants podran optar al
premi al millor pinxo a través d'un concurs
organitzat per la Penya l'Arjup, amb l'objectiu
de donar a conèixer el treball dels
restauradors, d'incentivar la participació de la
gent en les jornades i de generar activitat
social. L'acte de lliurament dels premis tindrà
lloc el pròxim dimarts 19.

D'altra banda, el plat fort de les Jornades
serà, com cada any, la Demostració
Gastronòmica que enguany ha canviat de dia
i d'escenari i tindrà lloc el dia 29 de setembre
a partir de les 19.00 hores a la plaça Mestres
del Temple. Els restauradors de Benicarló
serviran autèntiques delícies gastronòmiques
elaborades a base de peix fresc i receptes amb polp. A
més, i com a novetat, està prevista que la tarde nit de la

Demostració Gastronòmica estiga amenitzada amb
música.

text AB

«RECICLA ELS TEUS APARELLS»

La campanya «Recicla els teus
aparells», impulsada per la
Conselleria d'Agricultura i Medi
Ambient, la European Recycling
Platform i la Regidoria de Medi
Ambient, s'ha aturat a Benicarló per
tal de conscienciar sobre la necessitat
de reciclar, de manera correcta, els
aparells elèctrics i electrònics. 

Un equip de dos informadors,
identificats amb la imatge de la
campanya, s'han passejat en bicicleta
per diferents carrers de Benicarló
informant als ciutadans i recollint aparells
elèctrics i electrònics.

text i foto AB

Recorda:

Tenim llibres del
Conservatori

i Banda de Música
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Aquesta setmana comencem
forts, amb un tema que ens té a
tots prou emprenyats perquè, ho
vulguem o no, ens toca
directament la butxaca. Jo tinc
molt clar el motiu de la davallada
de la quantitat de residus
reciclats. O, el que és el mateix,
per què ja no reciclem tant. No hi
ha res pitjor que ens toquen la
butxaca, i la gent en general no
comprenen perquè han de pagar
quasi vuitanta euros l’any per
“reciclatge”. I no ho entenen
perquè si es prenen la molèstia
de fer tres o quatre munts a casa
de residus (vidre, lleugers, paper i
orgànic), anar a deixar-los al contenidor
corresponent quan no al punt verd, i damunt d’això
s’han de gratar la butxaca... que reciclen ells que per
a això paguem. Per moltes campanyes de
conscienciació que es vulguin fer, això no es
canviarà perquè vuitanta euros són molts de diners
i la gent està molt, molt emprenyada. Però molt. Que
som incívics quan deixem mobles i altres objectes
de gran volum a la vores dels contenidors? Per
suposat! Es podria escriure una enciclopèdia amb
les coses que s’han arribat a deixar els ciutadans
més imbècils del poble. Penso que no tenim remei, i
que eixa multa que ens poden posar, ens la posaran,
i els ciutadans que paguem els vuitanta euros i
seguim reciclant direm “que ho paguen els que ens
foten els diners” i ximpum. El mateix que quan
diuen que qui més recicla, menys paga. Deu eurets?.
Ja ens poden donar explicacions que els que
reciclem ho seguirem fent, els que no ho han fet mai
seguiran sense fer-ho i els emprenyats deixaran de
reciclar. Però el que és segur del tot és que no hi ha
cap polític que s’haja plantejat fer desaparèixer
aquesta taxa o rebaixar-la. 

Ja tornem. Una plana sencera, sencera!! Per a un
equip de futbol sala que juga a Peníscola i que té un
nom absolutament impronunciable. Sí, senyora Garcia,
estic absolutament en contra de que en el si d’aquesta
publicació aquest equip tinga un espai. Em nego a
acceptar-ho. Si no tenen qui els facilite informació per a
omplir una fulla, la deixen en blanc i posen, per
exemple, “rerservado”. M´he emprenyat molt quan he
girat pàgina i me n’he adonat que aquest conjunt de
joves que practiquen un esport que no té res a veure
amb el futbol va ser sorprès pel -alerta que aquesta és

bona- els bisontes de Castelló. Els
lectors d’aquesta revista estaran
molt afectats per aquesta notícia, i
hauran patit allò que no està escrit
en veure que el nostre equip favorit
les va passar canutes davant d’un
rival de la potència, seriositat, saber
estar i solvència del Bisontes de
Castellón. Equip aquest que, amb el
seu nom, ha sabut captar
perfectament la idiosincràsia dels
castellonencs. Si hi ha un animal en
el qual els de Castelló es veuen
reflectits, aquets no és altre que el
bisó. Propi de la zona de la Plana,
es poden veure pastant pels
voltants de l’ermita de la Magdalena
en ramats d’uns vint exemplars.
Aquest noble animal també és

protagonista principal a la cavalcada del Pregó, on es
reparteixen caixes de “Bisonte” -el tabac ros dels
pobres- entre els més majors.

Aquesta setmana em nego a comentar les notícies
que ens passa l’AB i que s’han fet ames i senyores
d’aquesta revista. Si en algun moment, algú de
l’ajuntament s’havia plantejat tornar a publicar un BIM, ja
s’ho haurà tret del cap perquè ara el BIM som nosaltres,
senyora Garcia. Totes les notícies de la casa gran, ací
estan. Que hi ha altres mitjans de comunicació locals
que també ho fan? I a mi què? Jo no llegeixo res més ,
i no m’agrada, la veritat. També comprenc que estem a
l’estiu, que la gent té unes altres ocupacions , i que no
es poden dedicar a aquesta  publicació com voldrien. Ho
entenc tot. 

Ara, que també li dic que val la pena aguantar totes
les coses que ens passa en nostre ajuntament mentre hi
haja col·laboracions com la de San Abdón o Guillem. Tot
un oasi de felicitat enmig de tanta vida municipal de les
coses de sempre. San Abdón té l’habilitat de recordar
coses de la meua infantesa que s’havien perdut al fons
de la meua memòria. Sempre em quedo amb ganes de
llegir més. Mentrestant, Guillem ens fa veure les grans
fites que ens venen els nostres polítics des d’un punt de
vista diferent, irònic. Sobre la medalla del
“cardioprotegit”, una vegada vaig fer un curset on
m’explicaven com es feia servir el desfibril·lador. Li puc
ben assegurar, senyora Garcia, que ara mateix no me’n
recordo pràcticament de res.  L’hauria de repetir.

La meua admiració cap a els voluntaris que, amb el
seu altruisme, dediquen part de la seua vida a ajudar als
altres. 

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

text EL LECTOR
2 – IX – 2017
Les pàgines de societat de la premsa de

Barcelona ens parlen avui d’un informe de
l’ajuntament barceloní on es fa referència als 863
racons més bruts de la ciutat. Diuen que el
consistori que presideix Ada Colau, iniciarà ara una
campanya per demanar més implicació a veïns i
turistes. Em sembla que serà un fracàs.

Diu la informació que les deposicions dels
animals suposen el 48% de les problemàtiques de
neteja de la ciutat, i el 35% les bosses domèstiques
fora de lloc. Barcelona està bruta, totes les ciutats
estan brutes. En els dos punts de recollida
d’escombraries més prop de casa meua, és fàcil
vore ja de bon matí bosses fora dels contenidors,
per no parlar de tota mena
d’estris domèstics. No crec que
els habitants del meu barri
siguen més incívics que els de la
resta del poble. Tenim per tant
un problema greu.

Cas a banda són les
defecacions dels gossos, encara
que els propietaris més cívics
les recullen, les marques es
queden a terra així com l’olor. El
que sí que no recull ningú són
els orins. Columnes i cantonades de totes les
ciutats, estan fetes un fàstic. És hora que les
normatives d’higiene pública que tenen la majoria
de ciutats es complisquen, no és suficient apel·lar al
civisme i al bon comportament, fan falta mesures
coercitives. Portar casc quan es condueix una moto
o no fumar en establiments públics, van ser dues
mesures impopulars, però els polítics que les van
adoptar van ser valents i avui s’accepten amb
naturalitat.

3 – IX – 2017
El diari Ara, aprofitant el començament de curs,

publica un interessant dossier sobre l’anomenada
escola innovadora, concepte que s’ha posat molt de
moda sobretot a Catalunya, el qual pretén una
revolució total en la manera d’ensenyar. L’escola
innovadora elimina o replanteja conceptes com els
deures, els exàmens, la memorització, l’ús dels
llibres de text, les pissarres o la disposició de les
aules.

Una vegada llegit amb atenció el dossier trobo
que la escola innovadora està muntada sobre
l’existència d’un alumne ideal que no existeix i que
requereix un professorat sense vida familiar, sense

moments de descans ni de lleure. Els defensors
d’aquesta nova escola la defineixen amb un
llenguatge vuit i retòric: “Vol  dir que estigui
enfocada a la formació integral de la persona a
través del desenvolupament de competències per a
la vida.”, “Es tracta d’avançar cap a una escola
centrada en els alumnes, una escola organitzada
per facilitar un aprenentatge vivencial, significatiu i
continuat, que va més enllà dels temps i espais de
l’escola.” “És una escola que ha sabut donar una
resposta adequada a reptes nous o que ha sabut
trobar noves maneres d’encarar els desafiaments
de sempre.” Virtuts genèriques totes elles molt
dignes, però que no van més enllà d’un bon eslògan
publicitari.

Em crida sobretot l’atenció que una de les claus
de l’escola innovadora és que “la classe hauria de
girar al voltant de les inquietuds dels alumnes.” Què

significa això? Quines són les
inquietuds d’un xiquet de 7 o 8
anys? i les d’un jove estudiant
d’ESO? Com pot interessar-se
per la Història, la Literatura, les
Matemàtiques o la Biologia si
ningú no els en parla? El
professor Xavier Gual ho
expressa molt bé en el seu
article del dissabte al mateix
diari: “Alguns es pensen que si
converteixen l’institut en una

gran consulta de psicòlegs se solucionarà el fracàs
escolar. Per als qui treballem des de dins, la lluita té
dos fronts que han d’aplicar-se en paral·lel. Atenció
a les necessitats i angoixes de l’alumne, que també
es pot fer des de serveis socials, i màxima formació
acadèmica, que és en allò que estem
professionalitzats els professors. Perquè si ningú
els dona continguts, o se n’escapcen, ¿com poden
sortir del pou que els espera?”

Els ideòlegs de l’anomenada escola innovadora
sembla que volen fer net amb tota la tradició
educativa d’anys. El professors Gregorio Luri, posa
el dit en la nafra i adverteix dels possibles perills:
“Qui treballa en l’educació hauria de pensar més en
termes educatius que en termes d’un –isme.
Qualsevol moviment pedagògic que es defineixi
com un –isme consumeix tantes energies
reaccionant contra altres –ismes que acaba
controlat per les seves fòbies, en aquest cas al
pupitre, a la pissarra, a l’aula, a la classe magistral,
a la memorització, al llibre text, a l’examen... El que
m’agradaria veure-hi és trajectòries clares,
pràctiques reflexives i una concepció diàfana del
que és una experiència educativa.” Sàvies
paraules.

EDUCACIÓ I CIVISME

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Els dies gloriosos
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Un gat en qüestió
Ens ha agradat, o almenys

ens ha encuriosit, la piulada
sobre la qualitat del menjar que
tenen al supermercat de
Benihort per als animals de
companyia. Si més no, al vore la
imatge amb el gat amb la llengua
fora i panxa enlaire (ho suposem
per la posició del cap), que fa la
sensació que el pobre animaló
està flipant de tant bo que el
troba després d'haver-se pegat
una bona fartera. Fa cara de
començar la becadeta. Ara bé,
també un podria pensar si és
que la cosa no és tan bona com
la pinten, tenim en compte que la
posició de l’animal, amb la
llengua fora, tombat i amb el ulls
desviats, podria haver-se produït
després de quedar-se grogui per
un mal de panxa. Compte que
no se'ns enfade ningú, que ho
diem perquè un fa la
propaganda amb una finalitat
però la gent interpreta el que vol,
que ací la gent és molt de
pensar-se-les totes!

L’infiltrat
Xxxt, corre la brama que hi ha

un talp a la caverna mediàtica
benicarlanda! Què vos
pensàveu, que només hi ha
caverna mediàtica a Madrid?
Doncs no, segons demostra
aquesta piulada a què hem
tingut accés els tafaners, sembla
que entre aquest personal hi a
una mica d’agonia per si tenen
un infiltrat que els passa la

informació a Barberà i a Enoc,
d'Esquerra. Bé, tot això ho
podem inferir un cop analitzat el
seguit de piulades que trauen el
tema a la llum. De tota manera,
no acabem d'entendre això que
diu un sobre "los mierdas" quan
afirma que "Miedo han de tener
ellos de la que se les avecina".
Qui són "los mierdas"? Què és el
que se'ls apropa, o els està a
punt de caure al damunt? Es
refereixen a la nova temporada
de la coneguda sèrie
espanyola? La cosa fa una mica
de por, no? No tenim clar per
quina banda va això de la por
però... amb els temps que
corren, segurament hem d'anar
en compte de tot el que es fa o
es diu per la xarxa. Nosaltres no
aportem res de res, que ja fa
temps que ni fem ni desfem, i
només agafem, el que ens

envien... Si tenen rates, que hi
posen una ratera o es compren
un gat, com tota la vida!

Adiós amigos, bye-bye my
friend!

Per cert, parlant dels temps
que corren, quin fart amb el tema
dels cosins del pis de dalt, que
no s'acaba mai. Mireu per on,
una altra cosa que fa por a més
d'un. A nosaltres, als
valencianets d'aquesta zona,
com estem al cul del món
valencià, però sobretot de
l'Espanya de Mariano i
companyia, ens la refamfimfla
perquè igual estarem si se'n va
Catalunya com si es queda.
Mireu, potser si se'n van, igual
se'ns apega alguna cosa i
muntem ací la nova república
cadufera per mimetisme. Ja,
futuribles deslligats, sí, però a la
millor veient que allí la cosa
"progresa adecuadamente", i
com ací sembla que encara
queda algun nacionalista, els
agafa un rampell als de la capital
i només per proximitat a Ximo, el
de València, com diu el nostre
estatut, demana el mateix que
poden aconseguir els del
Principat. I és que la cosa, què
voleu que us diguem, no sabem
com acabarà. Com va dir Tardà
allà al Congreso de los
diputados, què faran, "nos
pondrán un guardia civil detrás
de cada catalán?" I és que  se
les saben totes!

Un valencià fa realitat la
independència de Catalunya

Bé, això pot passar sempre i
quan el guadassuarenc de la
foto no aconseguisca el seu
propòsit i ens deixe més
allunyats del que ara estem. Ací
podeu vore el valencianet en
qüestió, sense esperar el
Tribunal Constitucional ni
Mariano, Sánchez o el guaperas
de Ciudadanos, Rivera, al de la

text LA COLLA DE TAFANERS

cua no el fiquem encara perquè de moment fa allò
de nadar i guardar la roba, però tot se vorà, com fa
la separació per la via executiva amb un peu a cada
banda. Diu que està fins als collons dels mateixos
de sempre. No li llevarem raó que n'hi ha un fart,
despertar-te cada dia amb la mateixa cantarella i al
final tot quedant-se igual. De tota manera, tal volta
siga una mica dràstic això de la separació, a l'estil
del Moisès. Un terratrèmol d'aquesta mena no
creiem que siga el que més ens convinga. Però com
hem dit, en aquest país tot pot passar.... fins i tot
que es cree la república de cadufolàndia. Què? Ja
ho vorem, que diuen els cegos!

Avisats estem!
Va, i ja que parlem

de temps, ja els ha
costat aconseguir
traure el tríptic
animant el veïnat a
no deixar trastos a la
via pública. Mireu
que s'hi han repartit
panissoles, fotos
denúncia, tafaneries,
articles d'opinió... i
no recordem
quantes coses més,
per fer que algú
posara fil a l'agulla i
posara remei a una

tendència que converteix els carrers en abocadors
públics. Bé, ja tenim un tríptic anunciador, en
positiu, que diu que hi ha un servei de recollida,

gratuït (sí, completament gratuït), per recollir útils i
residus. Vinga, que només amb una telefonada et
passen a buscar estris, electrodomèstics,
matalassos... trastos en poques paraules, perquè la
gent no embrute els carrers. Ara ja tenim la
publicitat necessària, que ningú no diga que no sap
què s’ha de fer, ja sabem com va la replega (com a
les falles, no?), i només faltaria que algú
s’enduguera la sanció. Fem-ho entre tots i que les
cantonades i els blocs de contenidors de la brossa
deixen de ser una mena de centres de reciclatge o
"puntos limpios" on acumular el que ens volem
traure de damunt. A vore, una bona sanció i uns
bons municipals que facen complir la normativa... i
segur que tindrem els carrers bastant més
endreçats. Senyor regidor de policia, ja sap què ha
de fer... ho farà? Preparem la càmera per a la
primera foto la setmana que ve? 

Bilingües o bivalves?
I sí, heu vist que per fi (això diuen molts pares) ha

començat el nou curs escolar? I quants xiquets i
xiquetes fent de nou amics per les aules. I com des
de totes les institucions es fan propaganda de com
tenen de bé les escoles. Mireu, ens ha fet gràcia la
que han penjat des de la capital dels orelluts, on el
bilingüisme malentès continua causant estralls a la
dignitat de la llengua i de les persones. Mireu a les
imatges com donen la benvinguda en castellà i en
valencià... i una vegada més el que passa quan no
revisen el traductor. Al castellà, han "encetat" els
col·les, que s'han convertit en "celdas", i la
benvinguda s'ha duplicat només en masculí. No ens
en sortirem amb tanta tonteria! 

ve de la pàgina anterior
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Un gat en qüestió
Ens ha agradat, o almenys

ens ha encuriosit, la piulada
sobre la qualitat del menjar que
tenen al supermercat de
Benihort per als animals de
companyia. Si més no, al vore la
imatge amb el gat amb la llengua
fora i panxa enlaire (ho suposem
per la posició del cap), que fa la
sensació que el pobre animaló
està flipant de tant bo que el
troba després d'haver-se pegat
una bona fartera. Fa cara de
començar la becadeta. Ara bé,
també un podria pensar si és
que la cosa no és tan bona com
la pinten, tenim en compte que la
posició de l’animal, amb la
llengua fora, tombat i amb el ulls
desviats, podria haver-se produït
després de quedar-se grogui per
un mal de panxa. Compte que
no se'ns enfade ningú, que ho
diem perquè un fa la
propaganda amb una finalitat
però la gent interpreta el que vol,
que ací la gent és molt de
pensar-se-les totes!

L’infiltrat
Xxxt, corre la brama que hi ha

un talp a la caverna mediàtica
benicarlanda! Què vos
pensàveu, que només hi ha
caverna mediàtica a Madrid?
Doncs no, segons demostra
aquesta piulada a què hem
tingut accés els tafaners, sembla
que entre aquest personal hi a
una mica d’agonia per si tenen
un infiltrat que els passa la

informació a Barberà i a Enoc,
d'Esquerra. Bé, tot això ho
podem inferir un cop analitzat el
seguit de piulades que trauen el
tema a la llum. De tota manera,
no acabem d'entendre això que
diu un sobre "los mierdas" quan
afirma que "Miedo han de tener
ellos de la que se les avecina".
Qui són "los mierdas"? Què és el
que se'ls apropa, o els està a
punt de caure al damunt? Es
refereixen a la nova temporada
de la coneguda sèrie
espanyola? La cosa fa una mica
de por, no? No tenim clar per
quina banda va això de la por
però... amb els temps que
corren, segurament hem d'anar
en compte de tot el que es fa o
es diu per la xarxa. Nosaltres no
aportem res de res, que ja fa
temps que ni fem ni desfem, i
només agafem, el que ens

envien... Si tenen rates, que hi
posen una ratera o es compren
un gat, com tota la vida!

Adiós amigos, bye-bye my
friend!

Per cert, parlant dels temps
que corren, quin fart amb el tema
dels cosins del pis de dalt, que
no s'acaba mai. Mireu per on,
una altra cosa que fa por a més
d'un. A nosaltres, als
valencianets d'aquesta zona,
com estem al cul del món
valencià, però sobretot de
l'Espanya de Mariano i
companyia, ens la refamfimfla
perquè igual estarem si se'n va
Catalunya com si es queda.
Mireu, potser si se'n van, igual
se'ns apega alguna cosa i
muntem ací la nova república
cadufera per mimetisme. Ja,
futuribles deslligats, sí, però a la
millor veient que allí la cosa
"progresa adecuadamente", i
com ací sembla que encara
queda algun nacionalista, els
agafa un rampell als de la capital
i només per proximitat a Ximo, el
de València, com diu el nostre
estatut, demana el mateix que
poden aconseguir els del
Principat. I és que la cosa, què
voleu que us diguem, no sabem
com acabarà. Com va dir Tardà
allà al Congreso de los
diputados, què faran, "nos
pondrán un guardia civil detrás
de cada catalán?" I és que  se
les saben totes!

Un valencià fa realitat la
independència de Catalunya

Bé, això pot passar sempre i
quan el guadassuarenc de la
foto no aconseguisca el seu
propòsit i ens deixe més
allunyats del que ara estem. Ací
podeu vore el valencianet en
qüestió, sense esperar el
Tribunal Constitucional ni
Mariano, Sánchez o el guaperas
de Ciudadanos, Rivera, al de la

text LA COLLA DE TAFANERS

cua no el fiquem encara perquè de moment fa allò
de nadar i guardar la roba, però tot se vorà, com fa
la separació per la via executiva amb un peu a cada
banda. Diu que està fins als collons dels mateixos
de sempre. No li llevarem raó que n'hi ha un fart,
despertar-te cada dia amb la mateixa cantarella i al
final tot quedant-se igual. De tota manera, tal volta
siga una mica dràstic això de la separació, a l'estil
del Moisès. Un terratrèmol d'aquesta mena no
creiem que siga el que més ens convinga. Però com
hem dit, en aquest país tot pot passar.... fins i tot
que es cree la república de cadufolàndia. Què? Ja
ho vorem, que diuen els cegos!

Avisats estem!
Va, i ja que parlem

de temps, ja els ha
costat aconseguir
traure el tríptic
animant el veïnat a
no deixar trastos a la
via pública. Mireu
que s'hi han repartit
panissoles, fotos
denúncia, tafaneries,
articles d'opinió... i
no recordem
quantes coses més,
per fer que algú
posara fil a l'agulla i
posara remei a una

tendència que converteix els carrers en abocadors
públics. Bé, ja tenim un tríptic anunciador, en
positiu, que diu que hi ha un servei de recollida,

gratuït (sí, completament gratuït), per recollir útils i
residus. Vinga, que només amb una telefonada et
passen a buscar estris, electrodomèstics,
matalassos... trastos en poques paraules, perquè la
gent no embrute els carrers. Ara ja tenim la
publicitat necessària, que ningú no diga que no sap
què s’ha de fer, ja sabem com va la replega (com a
les falles, no?), i només faltaria que algú
s’enduguera la sanció. Fem-ho entre tots i que les
cantonades i els blocs de contenidors de la brossa
deixen de ser una mena de centres de reciclatge o
"puntos limpios" on acumular el que ens volem
traure de damunt. A vore, una bona sanció i uns
bons municipals que facen complir la normativa... i
segur que tindrem els carrers bastant més
endreçats. Senyor regidor de policia, ja sap què ha
de fer... ho farà? Preparem la càmera per a la
primera foto la setmana que ve? 

Bilingües o bivalves?
I sí, heu vist que per fi (això diuen molts pares) ha

començat el nou curs escolar? I quants xiquets i
xiquetes fent de nou amics per les aules. I com des
de totes les institucions es fan propaganda de com
tenen de bé les escoles. Mireu, ens ha fet gràcia la
que han penjat des de la capital dels orelluts, on el
bilingüisme malentès continua causant estralls a la
dignitat de la llengua i de les persones. Mireu a les
imatges com donen la benvinguda en castellà i en
valencià... i una vegada més el que passa quan no
revisen el traductor. Al castellà, han "encetat" els
col·les, que s'han convertit en "celdas", i la
benvinguda s'ha duplicat només en masculí. No ens
en sortirem amb tanta tonteria! 

ve de la pàgina anterior
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Aquesta setmana comencem
forts, amb un tema que ens té a
tots prou emprenyats perquè, ho
vulguem o no, ens toca
directament la butxaca. Jo tinc
molt clar el motiu de la davallada
de la quantitat de residus
reciclats. O, el que és el mateix,
per què ja no reciclem tant. No hi
ha res pitjor que ens toquen la
butxaca, i la gent en general no
comprenen perquè han de pagar
quasi vuitanta euros l’any per
“reciclatge”. I no ho entenen
perquè si es prenen la molèstia
de fer tres o quatre munts a casa
de residus (vidre, lleugers, paper i
orgànic), anar a deixar-los al contenidor
corresponent quan no al punt verd, i damunt d’això
s’han de gratar la butxaca... que reciclen ells que per
a això paguem. Per moltes campanyes de
conscienciació que es vulguin fer, això no es
canviarà perquè vuitanta euros són molts de diners
i la gent està molt, molt emprenyada. Però molt. Que
som incívics quan deixem mobles i altres objectes
de gran volum a la vores dels contenidors? Per
suposat! Es podria escriure una enciclopèdia amb
les coses que s’han arribat a deixar els ciutadans
més imbècils del poble. Penso que no tenim remei, i
que eixa multa que ens poden posar, ens la posaran,
i els ciutadans que paguem els vuitanta euros i
seguim reciclant direm “que ho paguen els que ens
foten els diners” i ximpum. El mateix que quan
diuen que qui més recicla, menys paga. Deu eurets?.
Ja ens poden donar explicacions que els que
reciclem ho seguirem fent, els que no ho han fet mai
seguiran sense fer-ho i els emprenyats deixaran de
reciclar. Però el que és segur del tot és que no hi ha
cap polític que s’haja plantejat fer desaparèixer
aquesta taxa o rebaixar-la. 

Ja tornem. Una plana sencera, sencera!! Per a un
equip de futbol sala que juga a Peníscola i que té un
nom absolutament impronunciable. Sí, senyora Garcia,
estic absolutament en contra de que en el si d’aquesta
publicació aquest equip tinga un espai. Em nego a
acceptar-ho. Si no tenen qui els facilite informació per a
omplir una fulla, la deixen en blanc i posen, per
exemple, “rerservado”. M´he emprenyat molt quan he
girat pàgina i me n’he adonat que aquest conjunt de
joves que practiquen un esport que no té res a veure
amb el futbol va ser sorprès pel -alerta que aquesta és

bona- els bisontes de Castelló. Els
lectors d’aquesta revista estaran
molt afectats per aquesta notícia, i
hauran patit allò que no està escrit
en veure que el nostre equip favorit
les va passar canutes davant d’un
rival de la potència, seriositat, saber
estar i solvència del Bisontes de
Castellón. Equip aquest que, amb el
seu nom, ha sabut captar
perfectament la idiosincràsia dels
castellonencs. Si hi ha un animal en
el qual els de Castelló es veuen
reflectits, aquets no és altre que el
bisó. Propi de la zona de la Plana,
es poden veure pastant pels
voltants de l’ermita de la Magdalena
en ramats d’uns vint exemplars.
Aquest noble animal també és

protagonista principal a la cavalcada del Pregó, on es
reparteixen caixes de “Bisonte” -el tabac ros dels
pobres- entre els més majors.

Aquesta setmana em nego a comentar les notícies
que ens passa l’AB i que s’han fet ames i senyores
d’aquesta revista. Si en algun moment, algú de
l’ajuntament s’havia plantejat tornar a publicar un BIM, ja
s’ho haurà tret del cap perquè ara el BIM som nosaltres,
senyora Garcia. Totes les notícies de la casa gran, ací
estan. Que hi ha altres mitjans de comunicació locals
que també ho fan? I a mi què? Jo no llegeixo res més ,
i no m’agrada, la veritat. També comprenc que estem a
l’estiu, que la gent té unes altres ocupacions , i que no
es poden dedicar a aquesta  publicació com voldrien. Ho
entenc tot. 

Ara, que també li dic que val la pena aguantar totes
les coses que ens passa en nostre ajuntament mentre hi
haja col·laboracions com la de San Abdón o Guillem. Tot
un oasi de felicitat enmig de tanta vida municipal de les
coses de sempre. San Abdón té l’habilitat de recordar
coses de la meua infantesa que s’havien perdut al fons
de la meua memòria. Sempre em quedo amb ganes de
llegir més. Mentrestant, Guillem ens fa veure les grans
fites que ens venen els nostres polítics des d’un punt de
vista diferent, irònic. Sobre la medalla del
“cardioprotegit”, una vegada vaig fer un curset on
m’explicaven com es feia servir el desfibril·lador. Li puc
ben assegurar, senyora Garcia, que ara mateix no me’n
recordo pràcticament de res.  L’hauria de repetir.

La meua admiració cap a els voluntaris que, amb el
seu altruisme, dediquen part de la seua vida a ajudar als
altres. 

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

text EL LECTOR
2 – IX – 2017
Les pàgines de societat de la premsa de

Barcelona ens parlen avui d’un informe de
l’ajuntament barceloní on es fa referència als 863
racons més bruts de la ciutat. Diuen que el
consistori que presideix Ada Colau, iniciarà ara una
campanya per demanar més implicació a veïns i
turistes. Em sembla que serà un fracàs.

Diu la informació que les deposicions dels
animals suposen el 48% de les problemàtiques de
neteja de la ciutat, i el 35% les bosses domèstiques
fora de lloc. Barcelona està bruta, totes les ciutats
estan brutes. En els dos punts de recollida
d’escombraries més prop de casa meua, és fàcil
vore ja de bon matí bosses fora dels contenidors,
per no parlar de tota mena
d’estris domèstics. No crec que
els habitants del meu barri
siguen més incívics que els de la
resta del poble. Tenim per tant
un problema greu.

Cas a banda són les
defecacions dels gossos, encara
que els propietaris més cívics
les recullen, les marques es
queden a terra així com l’olor. El
que sí que no recull ningú són
els orins. Columnes i cantonades de totes les
ciutats, estan fetes un fàstic. És hora que les
normatives d’higiene pública que tenen la majoria
de ciutats es complisquen, no és suficient apel·lar al
civisme i al bon comportament, fan falta mesures
coercitives. Portar casc quan es condueix una moto
o no fumar en establiments públics, van ser dues
mesures impopulars, però els polítics que les van
adoptar van ser valents i avui s’accepten amb
naturalitat.

3 – IX – 2017
El diari Ara, aprofitant el començament de curs,

publica un interessant dossier sobre l’anomenada
escola innovadora, concepte que s’ha posat molt de
moda sobretot a Catalunya, el qual pretén una
revolució total en la manera d’ensenyar. L’escola
innovadora elimina o replanteja conceptes com els
deures, els exàmens, la memorització, l’ús dels
llibres de text, les pissarres o la disposició de les
aules.

Una vegada llegit amb atenció el dossier trobo
que la escola innovadora està muntada sobre
l’existència d’un alumne ideal que no existeix i que
requereix un professorat sense vida familiar, sense

moments de descans ni de lleure. Els defensors
d’aquesta nova escola la defineixen amb un
llenguatge vuit i retòric: “Vol  dir que estigui
enfocada a la formació integral de la persona a
través del desenvolupament de competències per a
la vida.”, “Es tracta d’avançar cap a una escola
centrada en els alumnes, una escola organitzada
per facilitar un aprenentatge vivencial, significatiu i
continuat, que va més enllà dels temps i espais de
l’escola.” “És una escola que ha sabut donar una
resposta adequada a reptes nous o que ha sabut
trobar noves maneres d’encarar els desafiaments
de sempre.” Virtuts genèriques totes elles molt
dignes, però que no van més enllà d’un bon eslògan
publicitari.

Em crida sobretot l’atenció que una de les claus
de l’escola innovadora és que “la classe hauria de
girar al voltant de les inquietuds dels alumnes.” Què

significa això? Quines són les
inquietuds d’un xiquet de 7 o 8
anys? i les d’un jove estudiant
d’ESO? Com pot interessar-se
per la Història, la Literatura, les
Matemàtiques o la Biologia si
ningú no els en parla? El
professor Xavier Gual ho
expressa molt bé en el seu
article del dissabte al mateix
diari: “Alguns es pensen que si
converteixen l’institut en una

gran consulta de psicòlegs se solucionarà el fracàs
escolar. Per als qui treballem des de dins, la lluita té
dos fronts que han d’aplicar-se en paral·lel. Atenció
a les necessitats i angoixes de l’alumne, que també
es pot fer des de serveis socials, i màxima formació
acadèmica, que és en allò que estem
professionalitzats els professors. Perquè si ningú
els dona continguts, o se n’escapcen, ¿com poden
sortir del pou que els espera?”

Els ideòlegs de l’anomenada escola innovadora
sembla que volen fer net amb tota la tradició
educativa d’anys. El professors Gregorio Luri, posa
el dit en la nafra i adverteix dels possibles perills:
“Qui treballa en l’educació hauria de pensar més en
termes educatius que en termes d’un –isme.
Qualsevol moviment pedagògic que es defineixi
com un –isme consumeix tantes energies
reaccionant contra altres –ismes que acaba
controlat per les seves fòbies, en aquest cas al
pupitre, a la pissarra, a l’aula, a la classe magistral,
a la memorització, al llibre text, a l’examen... El que
m’agradaria veure-hi és trajectòries clares,
pràctiques reflexives i una concepció diàfana del
que és una experiència educativa.” Sàvies
paraules.

EDUCACIÓ I CIVISME

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Els dies gloriosos
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LOCAL

La Confraria de Sant Antoni de Benicarló ja ha
obert el termini per participar com a estand en la
XXXI Fira de Sant Antoni Abat que se celebrarà
els dies 16 i 17 de desembre en l’avinguda
Catalunya i carrers adjacents, així com en els
pavellons anexes poliesportius.

Les persones interessades en muntar parada ja
poden omplir la sol·licitud de participació, així com
la declaració de responsabilitat. Per obtindre tota la
informació, els interessats han d’adreçar-se a l’e-
mail fira@santantonibenicarlo.com o al telèfon de
l’organització de la fira 629 050 253. La confraria
comptarà en breu amb un nou web
www.santantonibenicarlo.com, des d’on també es
podran descarregar les sol·licituts.

OBERT EL TERMINI PER PARTICIPAR EN LA FIRA DE SANT ANTONI 2017

text CSADB

COMENCEN LES VI JORNADES DEL PINXO DEL POLP A CADUF

Les Jornades del Polp a Caduf de
Benicarló comencen demà dijous amb la
presentació de les Jornades del Pinxo,
que enguany compten amb la participació
de 13 bars i restaurants. Els establiments
participants en la mostra oferiran pinxos
en els seus locals des de divendres 15
fins a l'1 d'octubre.

Demà dijous 14 es donarà el tret de sortida
a la novena edició de les Jornades del Polp a
Caduf de Benicarló amb la mostra de pinxos
mariners, que tindrà lloc a partir de les 19.00
hores a la plaça del Mercat. Els 13 bars i
restaurants que participen en la degustació
duran pinxos que es posaran a la venda a un
preu de 2,5 euros, que inclou la degustació
d'un pinxo i una beguda.

La iniciativa ha tingut de nou una gran
acollida entre els bars i restaurants de la
ciutat, que serviran pinxos elaborats amb el
polp com a ingredient principal. A més, els 13
establiments participants podran optar al
premi al millor pinxo a través d'un concurs
organitzat per la Penya l'Arjup, amb l'objectiu
de donar a conèixer el treball dels
restauradors, d'incentivar la participació de la
gent en les jornades i de generar activitat
social. L'acte de lliurament dels premis tindrà
lloc el pròxim dimarts 19.

D'altra banda, el plat fort de les Jornades
serà, com cada any, la Demostració
Gastronòmica que enguany ha canviat de dia
i d'escenari i tindrà lloc el dia 29 de setembre
a partir de les 19.00 hores a la plaça Mestres
del Temple. Els restauradors de Benicarló
serviran autèntiques delícies gastronòmiques
elaborades a base de peix fresc i receptes amb polp. A
més, i com a novetat, està prevista que la tarde nit de la

Demostració Gastronòmica estiga amenitzada amb
música.

text AB

«RECICLA ELS TEUS APARELLS»

La campanya «Recicla els teus
aparells», impulsada per la
Conselleria d'Agricultura i Medi
Ambient, la European Recycling
Platform i la Regidoria de Medi
Ambient, s'ha aturat a Benicarló per
tal de conscienciar sobre la necessitat
de reciclar, de manera correcta, els
aparells elèctrics i electrònics. 

Un equip de dos informadors,
identificats amb la imatge de la
campanya, s'han passejat en bicicleta
per diferents carrers de Benicarló
informant als ciutadans i recollint aparells
elèctrics i electrònics.

text i foto AB

Recorda:

Tenim llibres del
Conservatori

i Banda de Música
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Dilluns va començar el curs escolar a Benicarló
amb total normalitat, tot i l'augment del nombre total
d'alumnes que s'ha produït. Les escasses vacants
disponibles en P3 poden causar dificultats en el cas
de vindre nous alumnes.

El regidor d'Educació, Ximo Bueno, ha fet una
valoració de l'inici del curs escolar i ha destacat la «total
normalitat amb què ha començat el curs». Bueno també
ha ressaltat que «al contrari del que passa en altres
llocs, Benicarló no perd alumnes, sinó que en guanya, la
qual cosa genera dificultats perquè ens obliga a trencar
ràtios». Així, en el cas de primària, des de l'octubre de
l'any passat fins al setembre d'enguany, Benicarló ha
guanyat 23 alumnes.

En el cas de primària, entre tots els centres compten
amb 31 vacants en tots els cursos. Les possibles
dificultats comencen en P3, on hi ha quatre vacants
lliures entre els cinc centres, de manera que en cas de
matricular-se més de quatre nous alumnes ja es
trencarien les ràtios establertes de 25 alumnes per
classe.

Respecte a les aules per a xiquets de dos anys,
Bueno ha afirmat que «Benicarló no té espai per a

ubicar aquestes aules. Tots els centres haurien de fer
remodelacions o instal·lar aules prefabricades per tal de
poder crear aquestos espais per als alumnes de dos
anys».

Pel que fa a educació secundària, el regidor ha
confirmat que, al contrari que a primària, en total queden
més vacants disponibles i les ràtios estan més
equilibrades. Pel contrari, l'inconvenient dels dos
centres d'educació secundària públics radica en la
necessitat de millora de les instal·lacions.

BENICARLÓ INICIA EL CURS ESCOLAR AMB NORMALITAT

text AB

Hi ha dates que marquen, ens agradi o no, en
siguem clarament conscients o no, els camins d’un
present que sens dubte esdevindrà història. Des de la
perspectiva d’aquest trosset del  nostre país –fet de
països- que anomenem Catalunya, la successiva
ininterrompuda repetició de mobilitzacions, any rere
any, potser fa que ja ens acostumem a viure
esdeveniments d’aquesta immensa magnitud
democràtica, popular, - una expressió política de
veritat feta des de la base i des  de la certesa  valuosa
de poble transversal, divers,  alegre i combatiu-i que
perdem una mica de consciència d’allò que estem
fent, d’allò que estem vivint, d’allò que estem
construint. Aquest ser poble en moviment –un poble
que s’escampa enllà d’unes fronteres
administratives, tal i com va exemplificar la cadena
humana de fa quatre anys que va tenir el seu extrem
sud molt a prop d’aquí- camina cap a la construcció
d’una nova república. Sense la força alegre, pacífica i
combativa d’un poble que camina amb constància i
claredat  la data de l’1 d’octubre no seria una data
amb un relleu especial. Som un poble en moviment
que assumim  la nostra pròpia veu i cadascú de
nosaltres esdevenim poble en cada gest
d’autodeterminació de les nostres vides, de la nostra
voluntat de ser.

Avui, tot just després d’haver viscut aquest 11 de
setembre, la data de l’1 d’octubre se’ns presenta com una
festa perquè és el resultat d’un procés extraordinàriament
complex –i encara ens falta viure força episodis d’aquest
camí tortuós- però que neix de la feliç trobada entre la
voluntat popular inequívoca  i les decisions fermes dels
nostres representants polítics. Potser, també ens passa
que no estem gens acostumats que els nostres
representants als fòrums de decisió –sigui en l’àmbit que
sigui- tinguin una actitud coherent amb allò que han
promès i que siguin capaços de defensar, més enllà de
totes les dificultats existents, allò que pensen, allò que
han dit que creuen. I l’1 d’octubre ha de ser una festa
perquè les persones –en aquest cas com a ciutadanes
d’un país- hem de poder decidir lliurement, tot fent ús
d’una papereta, quin ha de ser el nostre futur polític
immediat.

Sens dubte hi ha qui està molt enfadat o desorientat
davant de la força d’aquest procés. Hi ha qui apel·la a la
Constitució com si d’un text sagrat es tractés. Hi ha qui
continua llegint –des de la bona voluntat- editorials plenes
de ràbia contra els qui senzillament volen que la gent
pugui dir-hi la seva. Hi ha qui s’emociona amb els

desplegaments de guàrdies civils a la recerca del cos del
delicte -unes paperetes plenes de verí que poden
intoxicar la població. Però hi ha qui vol sumar el seu gest
modest al de molts i molts d’altres  quan signa el decret
de convocatòria perquè l’1 d’octubre pugui ser una
realitat. Hi ha milers i milers de persones que donen el
seu temps, el seu esforç, el seu talent perquè tothom
pugui votar sí o votar no. Hi ha qui demana a algú que no
vol anar a votar que voti per ells –que els cedeixi el vot-
perquè ells i elles, ciutadans d’aquest país nascuts en
altres punts del món, encara no tenen la nacionalitat
reconeguda. Hi ha qui es mor de ganes de poder tenir un
nou marc polític per tal de poder replantejar entre tots i
totes, des del debat seriós fet de baix a dalt, temes
essencials del nostre viure en comú:  els eixos claus d’un
nou  sistema educatiu, la necessitat o no  d’un exèrcit
propi,  el model energètic, com garantim un nivell de vida
digne per a tothom, el teixit  d’un bon  transport públic
com a eina vertebradora del territori, etc, etc.

Davant de tot plegat, les posicions es van aclarint. Hi
ha coses ja ben sabudes i que ara es fan evidents com el
fet que els nacionalistes espanyols del PP, de
Ciudadanos i del PSOE, patriotes com són, tanquen files
sense cap mena de pudor –amb un entusiasme fins i tot
estrany-  al voltant de Rajoy i del monarca i legitimen
qualsevol actuació, sigui la que sigui, que tingui com a
objectiu  aturar el procés cap a l’1 d’octubre. Però encara
em sorprèn –i de vegades m’indigna- com una suposada
esquerra catalana i espanyola es posiciona de facto en el
bloc de les opcions del nacionalisme espanyol –que de
vegades se’n diu unionisme o constitucionalisme, depèn
de qui parli- i no veuen en el  camí cap a una nova
República catalana  una oportunitat immensa d’avançar
cap a un nou marc polític a nivell espanyol i europeu.
Com és possible que aquesta suposada esquerra no veu
–o no  vol veure- que la nova República catalana és un
camí immens per avançar cap a una República
espanyola? 

Sens dubte doncs, , estem vivint uns dies –unes
setmanes, uns mesos, uns anys- que remouen
estructures i dinàmiques que semblaven inamovibles.
Entre aquest 11 de setembre i l’1 d’octubre es respira,
com mai fins ara, aires serens i càlids de llibertat.
Respirem-los a fons i deixem que ens omplin els pulmons
i ens oxigenin les ganes de seguir fent bategar aquesta
revolució dels somriures. 

DE L’11 DE SETEMBRE A L’1 D’OCTUBRE

text  JOAN�HERAS

Fronteres

Hi ha dates que marquen, ens agradi
o no, en siguem clarament conscients o
no, els camins d’un present que sens
dubte esdevindrà història. 

LA UNIVERSITAT POPULAR COMENÇA EL CURS AMB DIVERSES NOVETATS

El pròxim dilluns 18 de setembre comença el
període de matriculació per a la Universitat Popular
(UP). A l'oferta habitual dels últims cursos se suma
la recuperació del curs de Bonsai i l'ampliació del
nombre de grups de Fotografia, a més d'oferir els
cursos de Francés i d'Anglés únicament en la
modalitat de conversa.

La Universitat Popular (UP) està a punt d'obrir les
portes a un nou curs en què s'ampliarà el nombre de
grups de Fotografia per tal de satisfer la demanda, a
més de la recuperar el curs de Bonsai. La resta,
mantindrà bàsicament la mateixa oferta que en els
cursos anteriors: Dibuix i Pintura, Còmic i Il·lustració,
Modelatge i Decoració Ceràmica, Tall i Confecció, Hort
Ecològic, Creació Literària, Història del País Valencià,
Expressió Corporal, Entrenament de la Memòria,
Telefonia Mòbil i Fotografia. Respecte als cursos de
Francés i d'Anglés, este curs únicament s'oferiran en la
modalitat de conversa (nivell B1).

Del 18 al 29 de setembre es podran formalitzar les
matrícules a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, en horari
de 9.00 a 14.00 hores, amb un ordre de matriculació que

s'ha establert en funció dels cursos i la procedència dels
alumnes.

Una altra de les novetats és l'ampliació dels
col·lectius que tenen dret a l'aplicació de la tarifa
bonificada. A banda dels descomptes per a les persones
majors de 60 anys i per als menors de 30 anys,
s'afegeixen els membres família nombrosa, les
persones amb discapacitat igual o major al 33% i els
aturats. Per tal de gaudir d'aquesta bonificació, cal
acreditar qualsevol d'aquestes circumstàncies.

text AB
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RÀDIO BENICARLÓ ESTRENA EL MAGAZÍN D'INFORMACIÓ ‘VEUS DE CASA’

A partir del 18 de setembre, Ràdio
Benicarló emetrà de dilluns a
divendres un nou magazín amb tota
la informació i novetats de
l'actualitat municipal. El programa
comptarà amb col·laboradors
d'àmbits molt diversos i donarà veu
al teixit associatiu benicarlando.

L'emissora municipal Ràdio
Benicarló estrena programació i ho fa
amb el magazín Veus de casa, un
espai informatiu diari que es farà ressò
de tota l'actualitat de la ciutat i que
inclourà entrevistes, reportatges i
tertúlies que aproparan als oients tot el
que passa a Benicarló. El programa
comptarà amb una desena de
col·laboradors que tractaran temes de
cultura, de ciència, d'història, de gastronomia o
d'esports, donant veu així a l'ampli teixit associatiu
benicarlando.

El programa s'emetrà de dilluns a divendres, d'11.00
a 12.30 hores, amb redifusió a partir de les 20.00 hores,
i estarà presentat i dirigit pel periodista Yon Gracia.

text i fotos AB

ROSA Mª LLORACH GUANYA  EL CAP DE SETMANA FALLER DEL MERCAT VELL

La Falla Mercat Vell, ha sortejat un cap de
setmana faller entre tots els visitants que van
assistir a l’Exposició d’Indumentària fallera
organitzada amb motiu de les Festes Patronals.
L’afortunada, Rosa Mª Llorach París, s’emporta una
nit d’hotel amb sopar i dinar al casal de la falla en el
cap de setmana de les Falles 2018.

La comissió que presideix Carmelo Doello Mancera
es mostrà molt satisfet de l’afluència de públic amb la
que va comptar esta exposició que va organitzar en el
seu nou casal del carrer Sant Joaquim “ja que van
visitar-la més de 400 persones de Benicarló i comarca,
de la resta del país i inclús de diferents nacionalitats”.

text i fotos FMV

7.200 VISITANTS VISITEN L'EXPOSICIÓ D'HOMENATGE A MIGUEL HERNÁNDEZ

Diumenge es va tancar l'exposició «Homenatge a
Miguel Hernández (75x75)», amb un total de 7.200
visitants. Persones i grups de diversos llocs de
procedència han passat pel Mucbe per tal de
disfrutar de la mostra gràfica de 130 artistes, que
evoquen al poeta mort ara fa 75 anys.

L'exposició d'homenatge a Miguel Hernández,
produïda per la Comissió Cívica d'Alacant per a la
Recuperació de la Memòria Històrica, ha tancat les
portes amb un total de 7.200 visitants. Des de que es va
inaugurar, el passat 26 de maig, el Mucbe ha rebut
visitants de diferents llocs d'Espanya, així com de
l'estranger.

Sobre les zones geogràfiques concretes, a banda de
tots els visitants de Benicarló (inclosos els grups
escolars i de Centres d'Educació Secundària), destaca
la presència de persones de les zones d'Alacant i
València. Respecte dels visitants estrangers, ressalten
el nombre de turistes de països com França, Alemanya,
Anglaterra, Itàlia o Rússia.

La mostra, que a partir d'ara continuarà la seua
itinerància per tot el territori estatal, compila treballs molt
diversos, amb suports també molt diferents. Tots units
per una idea comuna, sense perdre la identitat i des del
respecte a les diverses propostes artístiques. D'altra
banda, també és notable el seu caràcter didàctic, que
s'entreveu a través dels textos que acompanyen
cadascuna de les obres. I finalment, s'hi veu també la
implicació de la societat civil que, a través dels artistes,
poetes, crítics d'art, historiadors, correctors lingüístics,
traductors, escriptors i institucions ha reunit una
autèntica constel·lació de forces per a recuperar la
memòria de Miguel Hernández.

text i fotos AB
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ESPORTS EL TEMA

El nou pla vol ser un document canalitzador
d’impulsos privats i públics tendents a la construcció
d’una nova ciutat. A més, dona veu a la participació
ciutadana.  Un dels documents que inclou el projecte del
nou PGOU és el Pla d’inundabilitat del municipi, un
document molt necessari ja que la nostra és una de les
ciutats catalogades com de risc alt.

En la nostra ciutat, són zones de risc elevat el
Barranquet i la Rambla de Cervera o Riu Sec. Pel que
fa al primer, es considera critica la situació a la
desembocadura. L’estudi assenyala que la grava és un
impediment perquè la rambla desaigue correctament,
alhora que determina que el pont  de l’avinguda Papa
Luna és incapaç de donar pas als cabdals valorats pel
PATRICOVA. Resulta realment sorprenent aquesta
afirmació, ja que el pont es va construir precisament
després del darrer desbordament de la rambla, al
2003,  que va provocar greus inundacions a les
vivendes de la contornada. En aquell moment, es va
assegurar que el pont era capaç de desaiguar l’aigua
d’una avinguda forta. “L’efect que produeix el conjunt
dels dos punts assenyalats és el de desbordament per
als tres períodes de retorn considerats als PATRICOVA”,
assenyala l’estudi. La solució que es planteja per a este
cas és “l’ampliació de la llum de pas construint un nou
pont amb una major amplada que l’actual”. És a dir, que
el que es va fer no serveix per a res.

Un altra de les solucions plantejades és millorar el
perfil longitudinal de la llera i encausar-la segons
assenyala el PATRICOVA, fins a la N340. A més, cal
elevar les rasants dels futurs carrers i edificacions.  En
el cas de la Rambla Cervera, també l’acció de la mar a
la desembocadura provoca el tamponament per graves,
que influeix en la seua capacitat de drenatge. Igualment
en alguns trams del barranc hi ha perill de
desbordament, sobretot al marge nord de la llera. El
darrer desbordament que va provocar danys a la
població va ser al 1962.

LA INUNDABILITAT AL NOU PLANEJAMENT

El nou PGOU de Benicarló estudia amb detall l’actual
legislació en  matèria d’inundabilitat. És per aixó que “no
es clasifiquen nous sols que estiguen afectats per
inundabilitat”, segons el que disposa l’actual legislació
en la matèria. A més, es recorda que per a la redacció
d’este plà no s’ha tingut en compte el projecte d’obres
de drenatge de la rambla d’Alcalà, per “la incertidumbre
de l’execució d’este projecte. Es va licitar la redacció al
2011 sense que s’hagen produït encara els treballs
d'execució del citat drenatge”. Si que s’assenyala que si
s’arribara a executar, “suposaria la no afectació per
inundabilitat dels terrenys situats en la platja sud”, és a
dir, entre el Gurugú i la Caracola.

ve de la pàgina anterior

L'entrenador de l'equip
Sènior B, que jugarà en la
Lliga Preferent, Carlos
Miravet, presentà, després de
molt treball, a tot l'equip, des
del cos tècnic a jugadors.
Enguany comptarà amb
l'ajuda d'Andreu Fabregat i el
suport de Paco Esteller i José
Miguel Cornelles.

La plantilla, tota ella amb
jugadors eixits dels equips de
base, és la següent:

- Pau París- Quique
Besalduch- Yon Gracia- Iván
Senén- Juan Manuel Martínez-
Bogdan Laurentiu- José Miguel Salvador- Sandor
Querol- Cristian Senén - Fran Caldés- Juan José
Monforte

Ara és el moment de donar suport al club fent-se soci
i gaudir de tots els equips de la casa.

TANCADA LA PLANTILLA DEL SÈNIOR B DEL CLUB BÀSQUET BENICARLÓ

text i foto VICENT�FERRER
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EL TEMA ESPORTS

L’Ajuntament de Benicarló, en compliment de la
normativa vigent, ho ha sotmès a la fase de
participació pública i consultes amb les
administracions afectades i amb les persones
interessades, mitjançant les accions definides en
el pla de participació pública.

Així, al llarg de tres mesos, els ciudatans podran
formular al·legacions i observacions i es podrà aportar
tot tipus de documentació o mitjans de prova que
s’estimen adequats en el seu favor. És un pas més per
a l‘aprovació definitiva del PGOU, que porta
endarrerida des que governa el PP en la nostra ciutat,
des que es va aprovar el del 1986. Des d’eixe moment,
més de 40 modificacions han permés que arribe fins
als nostres dies. Però els problemes són mes que
evidents. El desajust entre el model de ciutat plantejat
al planejament i la realitat és mes que evident. A més,
no s’ajusta al marc legal vigent, pel que tot són
problemes a l’hora de realitzar obres. Cal recordar
que, per exemple, l’actual planejament no va estar
sotmès a avaluació ambiental. Tampoc el model
proposat a l’actual PGOU respon a les demandes dels
benicarlandos, no arribant  a cobrir les demandes en
matèria de creixement urbà.

JA TENIM PLA D’INUNDACIONS

textREDACCIÓ

L'Ajuntament de Benicarló, a través de la
Regidoria d'Esports, torna a convocar les
subvencions anuals per a clubs esportius que han
realitzat competicions esportives federades i
activitats d'esport espectacle en l'any 2016. El
termini per a presentar la documentació finalitza el
24 d'octubre.

Un any més, la Regidoria d'Esports convoca les
subvencions anuals per a clubs esportius que han
organitzat competicions esportives federades i activitats
d'esports espectacle durant l'any 2016. Les dos
convocatòries són de lliure concurrència i compten amb
78.000 euros per a les subvencions anuals de clubs
esportius i amb 3.000 euros per a les subvencions
d'activitats d'esport espectacle. Aquestes quantitats
suposen un augment de la inversió de 8.000 euros
respecte a l'any passat.

El regidor d'Esports, Carlos Flos, ha destacat que «la
convocatòria de les subvencions anuals mostra, una
vegada més, el compromís ferm de l'Ajuntament per
continuar donant suport a totes les entitats esportives
del municipi per la important tasca de promoció de
l'esport que fan any rere any».

A més de les subvencions de lliure concurrència, la
Regidoria d'Esports també té pressupostades

subvencions nominatives amb altres clubs locals per la
realització d'esdeveniments puntuals o d'activitats
esportives que repercuteixen en la promoció i difusió del
nom de Benicarló per tota la Comunitat Valenciana i
Espanya: el Club de Tenis Benicarló, per la realització
del ITF Internacional (2.400 euros); la Unió Ciclista
Benicarló, per l'organització de la Ronda Ciclista al
Maestrat (2.400 euros); Cocemfe Maestrat, per la
realització del Certamen de Ciclisme Adaptat (1.000
euros); el Club Natació Benicarló, per la realització de la
Copa d'Espanya d'Aigües obertes (2.400 euros) i el CD
Benicarló, per la seua militància en la Regional
Preferent (16.000 euros).

Les convocatòries apareixen publicades al BOP
nº108, del 9 de setembre de 2017. La data màxima per
a presentar la documentació en el registre d'entrada
municipal és el 24 d'octubre de 2017. Els clubs
interessats poden descarregar-se els impresos en el
següent enllaç:
http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/esp/pesp-
impresos.php3

D'altra banda, les entitats esportives que necessiten
assessorament per omplir la documentació poden
dirigir-se, amb cita prèvia, al Servei d'Esports de
l'Ajuntament. Per tal de demanar cita presencial els
clubs poden posar-se en contacte amb el Servei
d'Esports a través del correu electrònic:
correu.esports@ajuntamentdebenicarlo.org.

ESPORTS CONVOCA LES SUBVENCIONS ANUALS PER A CLUBS ESPORTIUS

text i foto AB
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"Reciclatge cadufero".Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Primer partit i primera decepció. Al llarg de la
setmana havia arribat a un acord amb Margot. Ella té
ja un públic local, una afició que se l’estima i
m’havia proposat fer un numeret dels seus a la mitja
part del part del partit. Li vaig dir que bé, però que
ella no era una arreu i que actuaria només si hi havia
al camp més de tres-centes persones, que per
menys que no s’hi posara. Vam arribar al Pichi
Alonso i vaig vore la tribuna excessivament buida
per a ser el primer dia. Els vaig comptar tots, fins i
tot els que van vida a la cantina i els del Gol Roig.
N’érem, sí, menys de tres-cents. Despago doble, una
perquè la meua nóvia (que s’havia preparat a
consciència la performance) es va haver de quedar
al meu costat escoltant com Barrau deia que el
número del jamón era 8633, repito, 8633, ocho, seis,
tres, tres i una altra perquè l’afició d’aquest poble no
deixa de sorprendre’m cada més a pitjor. Una tarde
agradable, uns preus econòmics, un ambient sa i
res, o a casa o a mirar els bous a Peníscola. 

Malgrat tot, els nostres jugadors es van deixar la pell
sobre el plàstic verd del nostre camp. Vam guanyar amb
esforç, sacrifici i disciplina l’Albuixec. L’entrenador es va
deixar a la banqueta alguns jugadors presumiblement
titulars com ara Víctor Esbrí o Óscar Seva, segur que va
ser una decisió tàctica i res no va tindre a vore amb els
compromisos socials amb què van haver de complir en
un conegut restaurant del carrer de Méndez Núñez el
dia anterior; els va reservar per a compromisos més
complicats. 

La primera part va començar amb un cert domini dels
forasters al mig de camp i amb aproximacions a la

nostra porteria sense gens de perill. Al minut set (o vuit,
no ho tinc clar) Sergio Bueno va xutar des de fora de
l’àrea, raseta, ajustada al pal dret de la porteria va
introduir la pilota al fons de la xarxa. Després, sempre el
mateix. L’Albuixec controlant i els d’ací contraatacant.
Cap perill més a cap porteria. 

La represa va ser similar. L’única possible emoció
estava en la incertesa del marcador. El Benicarló va
passar a dominar el partit amb tranquil·litat i els altres
s’esforçaven tant com podien per arribar a l’àrea. Veia
difícil que ningú poguera fer cap gol, tot i que el porter
foraster es va haver de lluir tres vegades en clares
ocasions d’ampliar el nostre compte i l’àrbitre ens va
anul·lar un gol absolutament legal. 

Em va entretindre d’allò més el porter de l’Albuixec.
No sé què tenen  els porters d’aquest equip. Fa tres
temporades en va vindre un que, després de perdre, va
agarrar un baló i el va llençar amb ira fora de les
instal·lacions esportives. I el d’aquest passat diumenge
va cometre la mala criança de respondre a les
observacions que li feia un a part del públic. La cosa no
va passar a més perquè la nostra gent té coneixement i
mesura i un senyor es va sentir com el barbamec aquell
li deia fill de puta i el reptava a vore’s després del partit.
Abans que l’àrbitre xiulara el final, el «valent» i
provocador jove ja estava al costat dels vestidors. Amb
alguna cosa ens havíem d’entretindre. 

Diumenge vinent repetim a casa. Ens visitarà el San
Pedro del Grau de Castelló. Es veu que s’han reforçat
de valent i volen, com tants altres, jugar la promoció
d’ascens. Fins i tot vaig sentir dir que havien fitxat el
central benicarlando Guillermo Vázquez, puntal a
tercera divisió del CD Castelló. Hauria d’animar-se el
personal i passar dels moros i cristians i de la tele i pujar
al Pichi Alonso; s’ho passarien bé. I, a més, Margot
continua amb la seua promesa.   

text VICENT T.PERIS
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Quan la natura diu prou

La qüestió de la inundabilitat d'algunes de les
zones del nostre poble no és un problema nou. Els
benicarlandos tenim clar que el nostre poble està
construït en la desembocadura d'una rambla i
potser per eixe motiu encara recordem les
construccions situades en el carrer Sant Francesc
que servien per a evitar que les cases s'inundaren
quant baixava l'aigua. 

Tampoc n'hi havia moltes construccions a prop de
la mar fins fa uns anys perquè potser no s’en refiaven
massa. Ja abem que això sembla un raonament molt
simple i, per ser tan simple segur que no és
tècnicament correcte, però només explicaquem un
concepte molt senzill: si els nostres avantpassats

feien les coses com les feien, potser tenien els seus
motius. Nosaltres hem ocupat amb moltes estructures
artificials un espai al qual la natura li havia donat un
ús, és a dir, l'espai que serveix perquè l'aigua de
l'interior arribe fins a la mar. Però véncer a la natura no
és senzill i per això hauríem de tindre més humilitat i
respectar a la resta d'éssers que també viuen al
"nostre" poble. Hem abusat i ara cal corregir la nostra
actitud. L'últim exemple l’hem tingut en la famosa àrea
d'autocaravanes ubicada a la zona del Barranquet,
aprovada just abans de treure al públic aquest estudi
d'inundabilitat que assenyala clarament la perillositat
de l’ubicació. Contradictori, no?
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Carxofa: a tots els xiquets que, amb il·lusió, han començat el nou curs escolar. Una
experiència nova, amics nous, i retrobament amb els antics. Aprendre sempre és una bonica
experiència!

Panissola: no hi ha manera que les cantonades, i cossiets que donen la benvinguda als
clients de les botigues del nostre poble, se'n lliuren d'eixa xacra que són les pixerades dels
animals de companyia de molts veïns. A banda que n'és una autèntica porqueria, ja s'està
convertint en un problema de salut pública. Cap administració sembla voler ficar-li remei.
Nosaltres ho continuarem denunciant encara que siga a base de panissoles.

CARXOFA i PANISSOLA

CICLISME: EMMA CONESA I JOAN FOLCH VAN GUANYAR A BETXÍ

A Betxí es va celebrar una nova prova de les
Escoles de Ciclisme de Castelló, en la qual van
participar els alumnes del Club Ciclista Deportes
Balaguer de Benicarló. Amb unes carreres molt
disputades en les quals van aconseguir diversos
podis, destacant les victòries d'Emma Conesa en
carrera i la de Joan Folch en la gimcana.

Resultats

Promeses primer any
Emma Conesa, 33ª gimcana y 1ª carrera
Joel Sancho, 32é gimcana y 5é carrera
Crisanto Sanz, 36é gimcana y 14é carrera
Sergi Roca, 52é gimcana y 21é carrera
Víctor Querol 47é gimcana y 27é carrera
David Muñoz, 44é gimcana y 7é carrera

Principiants primer any
Joan Folch, 1é gimcana y 14é carrera
Gonzalo Martínez, 32é gimcana y 10é carrera
Principiants segon any
Adrià Roca, 21 gimcana y 6é carrera
Adrián Sancho, 6é gimcana y 9é carrera.
Aleví primer any
Andrea Lores, 25ª gimcana y 3ª carrera
Infantil primer any
Izán Monroig, 3é carrera
Jordi Muñoz, 4é carrera
Infantil segon any
Hugo Beser, 4é carrera

text VIVENT�FERRER�fotos CC�DEPORTES�BALAGUER
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RÀDIO BENICARLÓ ESTRENA EL MAGAZÍN D'INFORMACIÓ ‘VEUS DE CASA’

PRIMER DIA D'ESCOLA

Somriures, abraçades, retrobar-se amb els amics
i companys. Algun plor s'ha pogut escoltar per les
classes de tres anys, els més menuts aniran
incorporant-se de manera esglaonada al llarg de la
setmana. 

Iniciem un nou curs al CEIP Maestro Eduardo
Martínez Ródenas amb il·lusions renovades després de
les vacances d'estiu. Tenim tots les piles ben
carregades, així que comencem amb moltes ganes!

text i fotos MARTA�RAMÓN�QUEROL




