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a Veu ha decidit
sobrevolar a l’equador
de la legislatura l’espai
aeri de Benicarló per

constatar el grau d’execució de les
diferents infrastructures,
inversions i projectes que s’havien
de fer, s’han oblidat o estan en
marxa. Dos intrèpids aventurers
van despegar el passat dimarts
dia 10 de l’aeroclub de Castelló
rumb al Maestrat.

El primer que es constata en
creuar el terme de Peníscola és
que encara no estan fets o resolts
dos elements costaners claus. Per
un lloc la desembocadura de la
Ratlla del terme, quelcom
necessari per evitar noves
inundacions i talls en les
comunicacions entre aquests dos
municipis veïns. ¿Com una
superficie tant menudeta ha pogut
ser objecte de tants titulars i
problemes?. Tampoc es veu
enlloc el reclamat passeig

marítim, que done sortida i
coherència a la degradada zona
del Gurugú i que arranca al
Morrongo fins gairebé el
Barranquet. Tampoc es veu la
conexió de Corts Valencianes
amb l’actual N-340, tan reiterada
pel PP i on es constaten els
problemes que suposarà la seua
execució immediata per la
presencia de moltes
construccions per la zona. A més,
en canvi, constatem, com si que
s’han remogut terres a la

Benicarló des de l’aire
Una passejada des de les altures realitzada per La Veu de
Benicarló ha servit per comprovar l’estat de les anunciades
obres que li falten fer a Benicarló i aquelles que s’han fet

malament.

L

P U B L I C I TAT

text REDACCIÓ
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coneguda com UA-19, prop del
col·legi de la Consolació i com
avancen els treballs del nou
col·legi del Ródenas. A tota eixa
zona també es veu la proliferació
de camions aparcats per arreu i
desenes d’aules prefabricades de
colorets. No, Povet no s’ha mogut
ni un pam i pareix que així seguirà
tota la legislatura. 

Els residus inerts segueixen
acumulant-se a la planta que
Traimed 21 gestiona a la nostra
població i a pesar de la crisi en el
sector del totxo. Pareix que ni les
empreses del formigó ni les que
s’encarreguen de l’obra pública
tenen el més mínim interés en
reaprofitar estos materials, que
van in crescendo. També des de
l’aire un es dona compte de la
barbaritat i desfeta que suposarà
l’execució de la variant de l’N-340
per centenars de finques agràries
a ple rendiment. També podem
veure una pedrera al Puig que
ningú s’ha encarregat de
regenerar visualment i una ermita
inacabada al seu cim des de la
Guerra de la Independència.
També un abocador colmatat i
saturat ens dóna a conéixer el
nivell de la intel·ligència humana.

I com crida l’atenció l’aigua
marronosa que embruta i
s’escampa per tota la zona de la
Mar Xica on un emissari submarí -
segons algun polític del PP local
en el poder, depuradora primària-,
aboca cada dia tones i tones de
merda. Una altra mostra del nivell
de la intel·ligència humana, que
espera i (des)espera (açò últim els
ciutadans) el començament de la
depuradora d’aigües residuals
que no acaba d’arribar.

Tot i les reunions, comissions,
pressió veinal i debat politic, la
Costa Nord segueix igual, amb els
efectes dels temporals i sense
serveis bàsics en molts casos per
a les vivendes allí construïdes.

Aquesta zona tampoc està
connectada amb Vinaròs. Cap
pontet aconsegueix atravessar
Aiguaoliva. Els casals fallers s’han
fet amb el control de la ciutat. Els
ciutadans pareixen formiguetes
que no saben per on anar. Hem
tractat de veure novetats a la
carretera de Benicarló a Càlig
però no n’hem trobat ni en la
futura carretera Benicarló-
Peníscola. Esperem que les

imatges que publiquem vos hagen
agradat per a fer-vos amb una
perspectiva diferent de la nostra
població, amb les seues coses
bones i dolentes.

NOTA: Lamentem no haver
pogut veure des de l’aire algunes
iniciatives efectivament
executades com la rotonda tricolor
on abans hi havia palmeres.

ve de la pàgina anterior

“Crida l’atenció l’aigua marronosa que embruta i s’escampa per tota la zona de la Mar Xica “

La Unión Ciclista Benicarló va presentar diumenge
passat, en l'incomparable marc del Parador Nacional de
Turisme, la 31a promoció de la seua Escola de
Ciclisme, que aquesta temporada estrena direcció de la
mà de Pedro Arnau, que estarà auxiliat pels monitors:
Ángela Climent, Covadonga Calvet, Ángel García i
Jaime Climent. 

Els alumnes, 10 en total, són: Adrián Marzá Usó,
Mónica Mateo Climent, Marc Arnau Balaguer, Álex
Arnau Balaguer, Raúl García Calvet, Teresa Climent
Martínez, Saúl Querol Ayza, Gerard Ballester Cardona,
David Giner Arín i Samuel Giner Arín. L'acte de
presentació va comptar amb la presència, a més de la
Junta Directiva de la U.C. Benicarló, del regidor
d'esports de l'Ajuntament de Benicarló, Ximo Pérez Ollo
i del Delegat de la Federació Valenciana de Ciclisme a
Castelló, Pepe Escrig. 

En els parlaments, el director de l'escola, senyor
Arnau, va destacar que: “la nostra principal preocupació
va a ser que, més enllà que es guanyen més o menys
carreres, tots els afeccionats de la província puguen dir
dels nostres alumnes: quins xiquets més ben educats.
Si damunt guanyem algun premi o títol, això serà afegit.
En el 31é aniversari de l’escola anem a posar els
fonaments perquè puga durar trenta anys més,
almenys”.

text i foto REDACCIÓ

PRESENTACION ESCOLA DE CICLISME DE LA UNIÓN CICLISTA BENICARLÓ

Dissabte que ve, 21 de
març, el KICK BOXING CLUB
BENICARLÓ, organitza una
vetllada de KICK BOXING-
MUAY THAI en el poliesportiu
municipal de Benicarló.
L'esdeveniment donarà
començament a les 19:00 hr i
es disputaran un total de 8
combats; 2 neo professionals

(1 en MUAY THAY, i 1 en KICK BOXING), i 6 amateurs
(3 en MUAY THAY i 3 en KICK BOXING). 

Durant el descans de la vetllada es realitzarà una
exhibició de FUNKY a càrrec del grup RKLDANCE de
Vinaròs. La taquilla s'obrirà a les 18:00 hs i el preu de
l'entrada serà de 10 euros en taquilla i 8 euros
anticipada. 

El KICK BOXING CLUB BENICARLÓ agraïx a
l'ajuntament de Benicarló la seva col·laboració en
aquest esdeveniment.

text i foto KBCB

KICK BOXING
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Dissabte passat ho vaig tancar tot.
A les sis de la vesprada ja havia sortit
de casa disfressat de ninot i hi vaig
tornar als tres quarts de cinc del dia
següent brut, amb la roba trencada i
amb una forta sentor d'alcohol que es
barrejava amb la dels vòmits. Va ser
una gatera premeditada i divertida
amb un final inesperat i, naturalment,
no desitjat. Tanta il•lusió com tenia per
fer una marató alcohòlica i exhibir-la
sense pudícia per tot el poble durant
vint-i-quatre hores, com quan era
jovenet i no tenia enteniment. 

Feia tres setmanes que tenia el
tratge amanit i prop d'un mes que
assajava dia sí, dia també una
estudiada coreografia facial amb una
estupenda diversitat de ganyotes.
D'un tot a cent -o va ser d'una botiga
de dependents orientals?- em vaig
comprar un barret d'aquells en forma
de rovelló i un gaiatet primet i flexible.
Amb un trosset de cotó-en-pèl que
prèviament havia tintat amb una fel de
sépia m'havia quedat un bigotet d'allò
més amanós. Els pantalons a ratlles ja
els tenia per casa i es veu que van
pertànyer a algun avantpasst que els
havia gastat per mudar-se els dies de
festa. I hi vaig afegir un frac amb més
merda que el pal d'un galliner que ja
l'havia usat en ocasions com aquesta
i, au, Xarlot. 

Quan la família en ple em va veure
amb aquesta presència hi va haver
tempesta. La dona se'n va riure i va
pegar mitja volta, però les criatures,
pobretes, no ho van poder assimilar.
Primer els va fer una miqueta de
gràcia, però quan van comprovar que
la cosa anava de veritat van esclafir
en un plor inconsolable. Mentre em
veien fent carasses davant l'espill o
tractant d'alçar-me el barret fent pujar
el bastonet per l'esquena, bé, alguna
rialleta. Ara bé, quan vaig enfilar la
porta -dissabte de vesprada- se'm van
agarrar als camals cridant “no, pare,
no, que els xiquets d'escola mo se'n
burlaran, no pare, per favor, pare!”
Pobrets. 

La determinació estava presa, me
n'aniria de casa vestit de Chaplin,
faria riure a la cavalcada del ninot

m'egataria molt i empalmaria amb el
partit del Benicarló on, a poquet que el
cos m'ho permetera intentaria fer la
sacada d'honor. 

Les primeres hores van transcórrer
segons el programa previst. Si hauré
perdut el sentit del ridícul -en som
tants, veritat?- que sense beure'm
més que una copeta de licor 43 (com
m'agrada!) ja em vaig llençar al carrer
abans que cap comitiva fallera hi fera
acte de presència. 

La gent se'n reia -se me'n reia. Els
més coneguts notava jo com se
m'allunyaven i els més fotedors em
seguien la corda i em deien “Xe, què
fas que no estàs al fútbol?”
Contestava que a mi el que fan per la
tele no m'importa gens, que demà ja
aniria a veure el Benicarló. 

La cosa va anar pujant de to
perquè tots em convidaven a xamar. A
les deu de la nit ja havia perdut el
compte de gotets de vi dolcet i
bacardís amb cocacola que havia
ingerit i que -vaja-m'havia vist obligat
a arrojar. 

Ja ben entrada la nit i en plena

voràgine etílica crec recordar haver
vist algun jugador del CDB i crec
haver-lo increpat per no anar-se'n a
dormir d'hora tenint com tenia partit el
dia següent. És més, sé que amb un
vaig estar especialment insolent
perquè el meu desig era que em fera
l'empenyo per poder fer la sacada
d'honor vestit com anava. 

Després ja recordo haver vist sortir
el sol, tres o cinc carajillos i a les
quatre, presentar-me a la porta del
Municipal Pitxi Alonso. No hi havia
ningú. Un bon home que passava
amb bicicleta, compadit, em va dir
“Hoy no haber fútbol tú borracho, tú
no saber?” No, evidentment que yo no
saber. 

Superat aquest trist, trsitíssim
incident, vaig descobrir tota la veritat.
El Benicarló havia jugat dissabte de
tarde i, oh desgràcia, havia perdut per
1 gol a 2 contra l'Almassora després
d'anar guanyant. 

Ara només en tenim tres per baix.
El proper partit el jugarem a Vinaròs,
però serà l'altra setmana d'allà, que
ara són falles a tot el reino.  

PERDUT
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

La iniciativa “Desdejunis saludables” ha arribat
també a alguns dels col·legis de Benicarló. En la
campanya d'aquest any 2009 els alumnes dels
col·legis de Educació Infantil i Primària Marquès
de Benicarló i col·legi Nº 5 seran els que rebin
aquesta iniciativa, que pretén conscienciar als
més petits de la importància d'una alimentació
sana. L'activitat s'emmarca en “els Desdejunis
saludables” que organitza el Centre de Salut
Pública de Benicarló i el Col·legi Oficial de
Farmacèutics de Castelló i que recorre els centres
escolars del Departament de Salut 01 

La cooperativa Benihort participa, de nou, en la
segona edició de “Desdejunis saludables” aportant
suc de taronja i oli d'oliva al desdejuni dels escolars
del Maestrat. “Es tracta de dos dels aliments que
promociona la iniciativa “Desdejunis saludables”, amb
la qual pretenem millorar i modificar els hàbits
d'alimentació”, explica la vocal d'alimentació del
Col·legi de Farmacèutics de Castelló, Lydia Roca
Blasco. 

En aquesta ocasió 75 xiquets i xiquetes de les
classes de Segon de Primària del Col·legi Marquès de
Benicarló van degustar dijous passat 5 de març el ric
suc de Benihort i la resta del desdejuni preparat per a
l'ocasió, compost també per pa amb oli i pernil i un got
de llet. “I és que un desdejuni saludable ha de ser per
als més petits la primera assignatura del dia”,
detallava Roca. 

Dijous 12 de març, els alumnes de Segon de
Primària del Col·legi nº 5 de Benicarló van degustar el
suc de taronja i oli d'oliva Benihort. El calendari de
“Desdejunis saludables” finalitzarà en breu amb la
visita als següents centres escolars: el 2 d'abril el
col·legi públic de Santa Magdalena, el 5 de maig, el de
Catí i, finalment, aquesta segona edició es tancarà el
27 de maig a Morella. 

text REDACCIÓ

Suc Benihort en els col·legis de Benicarló 
“Els Desdejunis saludables”

La cooperativa Benihort participa,
de nou, en la segona edició de
“Desdejunis saludables” aportant
suc de taronja i oli d'oliva al
desdejuni dels escolars del
Maestrat. 
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Museu de la Mar “Sant Telmo”
Avinguda Marqués de Benicarló, 29

Telèfon: 669 250 765 (senyor Joaquin)

Exposició de tota mena d’estris i arts de pesca
(arrossegament, palangre, tresmall, ...). Fotografies de
l’evolució de l’ofici mariner i documentació relacionada
amb aquesta activitat. Maquetes d’embarcacions d’època.
Escola taller per a fer modelisme naval. I amb
l’assessorament de mariners de sempre.

Una positiva i intensa nova jornada de
la Lliga de Promeses que va deixar 9
mínimes autonòmiques per als nadadors i
nadadores del Club Natació Benicarló i la
doble victòria d’una sensacional Nerea
Sorando en els 800 m lliures i en els  200
m estils quedant a les portes de la mínima
estatal, a menys d’un segon.

Un total de 224 nadadors i nadadores
pertanyents a 7 clubs de la Província de
Castelló (CN Castalia, CN Vila-Real, CN
Benicarló, CN Vinaròs, CN Onda, CN
Aquatic i CD Lledó) van participar en la V
Jornada de la Lliga de Promeses el passat
cap de setmana 7 i 8 de Març a les
instal·lacions de la Piscina Municipal de
Benicarló. Un pas ferm en la lliga de les
nostres joves promeses amb excel·lents
resultats a nivell individual, per equips de
relleus i l’èxit de 9 mínimes autonòmiques
que reflecteixen el bon nivell de l’equip.

Principals resultats de la V Jornada

En l’equip femení van destacar a nivell
individual una espectacular Neresa Sorando
aconseguint la victòria en els 200 m estils i
un crono de 2’53.1, quedant tan sols a un
segon de la mínima estatal i una nova
victòria en els 800 m lliures amb un crono
d’11’12.55 i mínima autonòmica; Irene
Sorando 2a en els 200 m estils i mínima
autonòmica; Esther Segura 3a en els 100 m
estils; Anna García mínima autonòmica en
els 200 m estils any 98 i Carla Fresquet
mínima autonòmica en els 100 m estils. Per
equips de relleus Carla, Ana, Gisele i Nerea
en l’equip (A) van aconseguir la 3a plaça en els relleus
de 4 x 100 m estils amb un crono de 5’57.59

L’equip va estar compost per: Nerea e Irene
Sorando, Sara Simó, Esther Segura, Gemma Rillo,
Ariadna Coll, Claudia Barrachina, Elena del Castillo,
Sara Gómez, Anna García, Vanessa Bel, Nicole y
Gisele Mateu, Carla Fresquet, Anna Añó, Noemí Anta,
Andrea Remolina y Marta Valdearcos.

Uns bons resultats reflectits també en l’equip
masculí que es van superar enfront dels seus rivals. A
nivell individual van destacar Didac Saura amb la
victòria en els 100 m estils i un crono de 1’32.07; José
Julian Jaén amb la 2a posició en els 200 m estils i
mínima autonòmica; mínima autonòmica de David

Valdearcos en els 200 m estils i les mínimes
autonòmiques en els 200 m estils i 100 m estils de
Adrian Adell. Per equip de relleus Adrian, David, José
Julian i Marc Octavio van aconseguir la 3a posició en
els 4 x 100 m estils amb un crono de  5’43.53.

L’equip va estar compost en esta ocasió per: José
Julián Jaén, Adrián Adell, Marc Octavio, Marc Vea,
Didac Saura, Alberto García, David Curto, Arnau
Fabregat, Alejandro García, Christian García, Javier
Marzá, Enrique Delgado, Ferrán Ibañez, David
Valdearcos, Juan Diego Ruiz, Josep Febrer y Mario
Tomás.

text REDACCIÓ

Pluja de mínimes autonòmiques

Un recent estudi de les universitats Carnegie
Mellon i Harvard, ambdós nordamericanes, ha
demostrat com el proces d'interpretació que els
essers humans fem dels nostres somnis està
mediada per les creences prèvies relacionades amb
les relacions personals, l'amistad o la fe religiosa. 

Els participants en l'estudi pertanyien tant a països
occidentals com orientals, per la qual cosa hem de
pensar que els mecanismes psicològics que hi ha
darrera aquest procés d'interpretació motivada dels
somnis --així ho anomenen els dos autors, de cognoms
Morewedge i Norton-- és comú als essers humans,
independentment del continent, país o cultura d'origen.
Aquestes persones, que hem de suposar una mostra
representativa de la majoria de persones, opinen que els
somnis permeten conèixer veritats ocultes que permeten
una visió més significativa de la realitat que la percepció
habitual durant la vigília. La ciència, en canvi, ens mostra
una realitat més diferent. Els experiments duts a terme
demostren que els significats atribuïts als somnis han
estat moderats, com ja hem dit, per el que ja sabem. així
doncs, no hi ha cap revelació de veritats ocultes. A més
--i açò des del meu punt de vista és certament
preocupant-- els contingut dels somnis són tinguts en
compte per les persones que els experimenten en els
processos de presa de decisions respecte aspectes de

la vida quotidiana relacionats amb els temes somiats.
Per exemple, les persones que li donen eixa importància
als somnis consideren a una amistat en particular amb
més afecte si han somiat amb ella recentment
(independentment de la interacció social real amb eixa
amistat i la resta dels seus amics). Un altre exemple és
que hi havia persones que es resistien a volar si havien
somiat amb una averia o accident d'un avió
(independentment de la seua experiència real al haver
volat en avions). 

Áquestes conclusions em semblen ben
generalitzables més enllà dels somnis. Els prejudicis i la
visió acientífica s'assenten amb gran força als nostres
processos de pensament, de manera que poden acabar
portant a funcionaments psicològics realment irracionals
i fins i tot contraproduents als nostres interessos
particulars. 

Deu no ens parla en somnis

text  JOAN RAÜL BURRIEL

Irreflexions

Un pas ferm en la lliga de les
nostres joves promeses
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El Mucbe reactiva a més l'activitat de la filmoteca.
Concreten la rehabilitació de la capella per a convertir-la
en un espai expositiu. També ha plantejat una intensa
activitat cultural per al present any. Les exposicions
arriben a les 27 en els diferents espais de l'antic convent
franciscà. 

Fins a la pròxima setmana es pot veure la instal·lació i obra
gràfica de Francesco Geronazzo, artista italià que investiga i
experimenta fragments de línies, taques, petjades i marques
sobre paper. Geronazzo intervé en documents, llibretes,
arxius i pàgines de llibres que narren històries pretèrites. El
veterà artista plàstic Manuel Boix reprendrà fins al 3 de maig
el testimoni del jove italià amb disciplines com la pintura,
escultura, calcografía, serigrafia o il·lustració, amb la seva
obra gràfica i impresa. 

L’ iglésia acollirà del 28 de febrer al 13 de març la mostra
de ‘Ninots indultats’ de les falles en un acte organitzat per la
Junta Local Fallera. La lógia del convent es traslladarà durant
un mes mar endins per a acollir tota la bellesa i riquesa
ambiental del parc natural de les Columbretes, amb una
exposició fotogràfica de l'Aula de Fotografia de la
UNIVERSITAT JAUME I organitzada pel parc i que comptarà
amb una conferència de Xavi del Senyor amb motiu dels vint
anys de la protecció d'aquests illots. 

L'Obra Social de Caixa Madrid portarà al maig i juny
l'exposició ‘Arrels de la terra’, que explica que és el sòl i com
es comporta amb l’objectiu de conèixer les seves funcions en
una mostra dividida en 14 mòduls temàtics. La fotografia
subaqüàtica arribarà de la mà del Centre Social del
Bussejador de Benicarló del 16 de maig al 7 de juny. El 2009
serà definitivament a l'any de la mostra de Luis Eduardo Aute,
pintor, compositor, poeta, escultor i cineasta que aborda les
conquestes del saber primitiu en un viatge entre allò carnal i
el sagrat. La mostra, que es podrà veure del 3 de juliol al 20
de setembre arribarà A Benicarló des de Roma i després que
s'ajornés la cita prevista al decidir el Ministeri de Cultura dur-
la a Suramérica. 

L'altre plat fort seran els gravats de Goya ‘Els Capritxos i
els Desastres de la Guerra’ de la mà de la CAM. 160 gravats
de Francisco de Goya s'organitzen en una mostra didàctica
de luxe impensable en la localitat entre els estudiants de fa 20
anys i que ara ha estat possible gràcies a l'existència d'aquest
espai expositiu i la col·laboració de diferents entitats. L'any
acabarà amb l'exposició itinerant ‘Paisatges de la Guerra’, la
mostra que organitza la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies i el Consell Valencià de Cultura i que pretén
millorar el coneixement públic de la guerra mitjançant un
inventari del patrimoni bèl·lic del segle XX. 

El museu compta a més amb exposicions temporals i
permanents com la de Tresors Arqueològics, la mostra Bona
terra, bona collita’ i el ‘Museu del temps’. El Consistori confia
que fructifique el projecte de remodelació de la capella del
convent elaborada per Paco Taberner perquè aquest espai es
convertisca en polivalent i, per la seva acústica i altura, es
puga convertir en un espai cultural més. 

Activitats culturals 

El teatre serà l'altra aposta de l'Àrea de Cultura. La
principal novetat és la reactivació del taller de cinema des d'un
punt didàctic analitzant les diferents perspectives des de les
quals han estat rodades les pel·lícules americanes que han
marcat la història del cinema. El cicle comporta la projecció de
cinc pel·lícules. El 21 de març la Finestra indiscreta, el 28
Annie Hall, el 4 d'abril Funny Games, el 18 Hiroshima Mon
Amour i el 25 La Nit. La temporada teatral arrencarà amb una
actuació de Còpia Esquerra en una performance sobre els
gravats del Tirant lo Blanc de Manuel Boix. El teatre familiar a
un euro arribarà de la mà de la companyia Magic 6 amb
Hamelin el diumenge 1 de març, el 4 d'abril amb Pila plom de’l
Udol Teatre amb un missatge sobre la sostenibilitat i els
recursos energètics; El vol d’Icar de Germinal Produccions
arribarà A Benicarló el 22 d'abril i el Dia del Llibre serà el torn
de Moby disk, de la companyia l’Horta Teatre, en la qual
participen actors com Alfred Picó, famós per les seves
aparicions en Autoindefinits. 

El 22 de maig arriba una de les principals apostes amb
City/Simcity de Jordi Casanovas, una obra fresca amb temes
molt actuals centrada en el videojoc de construir una ciutat i
amb un llenguatge molt cinematogràfic que ha merescut molt
bones crítiques. La companyia Yllana, triada per a dirigir els
Premis Max i que la passada temporada va sorprendre amb
Pagagnini, estarà a Benicarló el 14 de juny amb Brokers,
retratant a riallada neteja el salvatge món de les finances i els
negocis. 

text REDACCIÓ

El Mucbe proposa 27 exposicions
per el 2009 amb Luis Eduardo Aute i

els gravats de Goya 

Cultura

Medi Ambient

Esports

Gastronomia

Classificats

Fotos

Música

Llibres

Serveis...

Recomano a tots els lectors de La Veu que
entren a la pàgina web de l’ajuntament, apartat
“Corporació municipal”, i llegisquen el punt 10é de
l’acta del ple del 27 novembre de 2008: és el
(tristament) famós dictamen sobre la normalització
del castellà. Hi trobaran una font d’entreteniment
gairebé il·limitada, si s’ho prenen a bé, o motiu per
a emprenyar-se de la manera més políticament
incorrecta, si s’ho prenen a males. S’hi poden llegir
unes “perles” magnífiques.

Avui em centraré en la següent afirmació, que
copio de l’acta: “La Sra. Durà considera que no hi
ha pitjor polític que aquell que va en contra de la
realitat”. La nostra regidora de cultura estava
responent a un membre de l’oposició, i suposo que
volia dir alguna cosa com: “No es pot anar contra
la realitat: a Benicarló hi ha molta gent que parla
castellà i no entén el valencià, i ho hem d’acceptar,
i per això hem d’incrementar l’ús del castellà”.

O siga: la realitat s’ha d’acceptar, no s’ha de
canviar. Seguint aquest principi de la política
universal, segons els nostres governants, és “mal
polític” qui va “en contra de la realitat”. Per tant, és
mala política intentar eradicar la violència de
gènere: no cal canviar-ho, això seria anar contra la
realitat. Tampoc cal intentar que els ciutadans
reciclem més: si la realitat és que cada dia hi ha
més brutícia, acceptem-la, senyors.

Ara entenc per què en aquest poble no
s’arreglen els carrers que estan plens de clots, ni
s’intenta posar ordre als conductors que aparquen
on els dóna la gana, ni es posen límits als horaris i
la contaminació acústica dels casals fallers i les
“despertaes”. Tot això és la realitat, i anar-hi en
contra és, diguem-ne, d’una escassa alçada
política.

Per això guanyen totes les eleccions: han trobat
la clau. Un bon polític, el que ha de fer, és
respectar la realitat, deixar-ho tot com està, no
posar-se en contra de ningú. I si algú creu que la
política era l’art públic d’intentar fer aquest món i
aquesta societat una miqueta millors, no només és
un il·lús sinó un pèssim polític. Si voleu ser bons
polítics, no intenteu canviar les coses, entengueu
com és la realitat i actueu per satisfer-la. No fareu
una societat i un poble millors, però guanyareu
eleccions. I qui guanya eleccions, és un bon polític:
no és això, la política?

Política i realitat
text  CARLES LLUCH

Exilis
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FOTO!
X CREMATS
ROCK

Divendres passat, al
voltant de 500 persones es
donaren cita a la pista
annexa de l’IES Joan
Coromines, en la X edició
del CREMATS ROCK, amb
l’actuació de tres bandes
locals: The Happiness
Project, Crayfish i

Kalumnia.

Mascletada fallera
Diuen les males llengües que

els ànims entre el món falleril
estan que tiren espurnes. I de
les que cremen. Números rojos,
factures que no quadren i
subvencions “desaparegudes”.
Enguany es tornaran a disparar
les quatre mascletades de rigor
durant la setmana fallera,
segons sembla, per ordres
superiors. El que no sap ningú
és qui les pagarà i com. 

Policia muntada... 
però no del Canadà

“En busca de la quadra per a
cavalls d’alta volada”. A que
sembla el títol d’una peli
d’aquest de l’Indiana Jones.
Doncs no, és l’anunci de la visita
d’una unitat de “Policia
muntada”, per a les Falles de
Benicarló, que està portant de
cap als alts càrrecs polítics i
policials. Perquè clar, si ens
porten Guàrdia Civil o Policia
Autonòmica, estos, quan
acaben el torn, cap problema,
se’n van a casa seua, o a la
seua caserna, i ací pau i allà
glòria, però...  i els cavalls? A
veure, a banda, de la pasta que
valen, pobres animalons, no
poden estar quatre dies anant i
venint carretera amunt,
carretera avall, que acabaran
més marejats que un plat de
sopa. Quina manera
d’embolicar la troca. De tota
manera, segons sembla, algú
s’està recorrent totes les
quadres de Benicarló per a
cercar-los un lloc on aixoplugar-
se quan caiga la nit. Com diem,
de pel·lícula.

Facebook

Segons ha pogut saber un
tafaner amb contactes fallerils,
l'ordre de tancament dels casals

fallers és a les quatre del matí
tots els dies, menys dissabte i
vespra de Sant Josep que es
tancaran a les cinc. La revolució
està en marxa. Ara només falta
saber si la Rave es muntarà a
les portes de casa de Marcelino
o de Kuen-ka, com es proposa
en els fòrums de Facebook. 

Facebook (2)

El primer grup “Jo també la
liaré fora dels casals de
Benicarló quan mos tanquen a
les 4”, ja ha reunit, de moment,
més de 600 persones que volen
continuar la gresca quan els
casals tanquen. Les alternatives
estan obertes, la més curiosa,
una cassolada a la porta de la
casa de l’alcalde.

Facebook (i 3)

El segon “si los casales
cierran a las 4 porque no hacer
una Rave”, només té uns 200
seguidors per aquesta proposta
tan radical i fins i tot ja s'està
cercant lloc per a realitzar
l'esdeveniment. A les portes de
casa del regidor d'Urbanisme,

en el port, a la Basseta del
Bovalar… hi ha per tots els
gustos.

La Rave

I ací us expliquem que és
això de la “Rave”. Una mena
d’esdeveniment de música que
sol durar tota la nit i, fins i tot,
continua a l’endemà, o alguns
dies, a mena de festival. En una
Rave tots són amics o coneguts
i es pretén que durant el
transcurs de la festa tots
s’obliden per un moment del
sistema econòmic imperant, de
la societat i fins i tot de si
mateixos per aconseguir formar
part d’una massa d’amistat i
bones intencions (diuen). Les
Raves poden celebrar-se en
llocs oberts o tancats,
considerant-se idonis els
paisatges a l’aire lliure, que
permeten als assistents gaudir
de la naturalesa, o en defecte
d’això espais tancats amplis, per
a refugiar-se del clima o crear
una atmosfera familiar. 

Els nostres veïns del nord
I mentre a Benicarló el debat

s’organitza a l’entorn del lloc on
continuar la festa, a la nostra
veïna ciutat de més al nord
aposten per eliminar les falles.
De recent creació és un grup
denominat “Menys falles i MES
CARNAVAL” que ja reuneix a
118 persones que avorreixen les
falles. Semblen avorrits.

ESPECIAL FALLES
text LA COLLA DE TAFANERS

Divendres dia 13 de Març de 2009, arrenca, un
any més, la ja tradicional Concentració Motera a la
nostra comarca amb motiu de les Falles de
Benicarló 2009, que en la seva XIX Edició durarà
fins el Diumenge dia 15 . 

Segons els organitzadors, en aquesta edició, i vistes
les reserves ja confirmades, s'espera que el nombre de
participants supere el miler, per la qual cosa no serà
d'estranyar que durant aquests dos dies vegem
nombroses màquines”, (com ells les denominen)
circulant per les nostres localitats del Maestrat. 

Els assistents podran optar per una de les modalitats
d'allotjament ofertes: o bé en el Gran Hotel Peníscola o
bé acampada a la zona del “Barranquet.” Com  a colofó
a les activitats organitzades, el dissabte 14, a partir de
les 23h, a l'Hotel, se celebrarà la Gran Festa amb el
lliurament de Premis i Regals per als participants. 

Per a ningú passarà desapercebut el vaivé que
realitzaran els participants durant el cap de setmana, ja
que, sent o no amant directament d'aquesta afició, el
simple fet de veure circular desenes i desenes de
motos de tota classe ja causarà tota una impressió a
qui tinga la sort de veure'ls circular. Destacar que
aquesta concentració és puntuable per al Campionat
de Turisme de la Comunitat Valenciana. 

text i foto REDACCIÓ

XIX Concentració Motera Falles Benicarló 2009 

laveubenicarlo@terra.es
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Què és, que ara volen tornar a
canviar la direcció d’aquest
carrer? Què el volen tancar?
Què volen que per entrar al
centre del poble se’n vagen els
vehicles passejant per la mar?
O volen traslladar els embussos
a la prolongació del Joan XXIII-
Mendez  Núñez-carrer la mar?
És que no tenim ningú a eixa
casa gran que tinga un mínim
de trellat?

Fer i desfer
Qui poquet han durat els

banquets unipersonals del
carrer Hernan Cortés. No han
pogut ni arribar a la inauguració.
Pobrets, abans de rebre una
bona dosi de culs ja han fet
fallida. Diu el nostre gran guru
de la política local que els
canviaran. Bé, tots no, uns
quants. Ja ho diu la dita “fer i
desfer la faena del matalasser”.
I a pagar-ho...

Desfer
Ah, i saben vostés perquè ho

han de desfer allò ja fet? Doncs
segons diu l’home del bigot,
perquè els veïns s’han queixat.
Això sí, els recorda que ho
hagueren pogut fer abans quan
encara no els havien ficat! Com
si els veïns no tinguessen altra
feina que fer que mirar com són
els banquets del poble! Menys
barra, què no estan ells per fer
aquesta feina, per la qual
cobren una bona pasta gansa?

Desfer (i 2)
I tampoc és de rebut

encolomar-li la responsabilitat
als veïns pel fet de no haver
anat a veure els plànols on
estaven “dibuixats” els banquets
que ara s’han vist “obligats”
(perquè volen) a canviar. Com si
al plànol es vegés perfectament
com són! No va ser el mateix
alcalde, no el del bigot (que
aquest ho entén tot), qui va dir

que als plànols no s’entenia
com eren? Doncs, a veure si el
del bigot mira als seu costat
també, abans de buscar
culpables?

Té raó
Això sí, no li llevarem la raó,

al regidor Kuen-ka, quan diu
que els banquets han d’anar
encarats cap a l’interior. A veure
si tindrem un accident i
després... De tota manera, això
de fer carrers “semipeatonales”
(en castellà del seu), no li veiem
massa lliga, si tenim en compte
com ha anat a la resta del poble
on havien de conviure vianants i
cotxes i on s’ha acabat fent
només per vianants.

Els banquets no són
europeus

I per cert que vol dir això que
a Europa als carrers no fiquen
banquets? No sabem en quines
ciutats europees s’haurà fixat
aquest home, el regidor Kuen-
ka ens referim (que en sap de
tot, està en tot i ara sembla que
també ha estat a tot arreu), però
les que hem visitat alguns

tafaners, amb carrers de
vianants, i de trànsit, de
banquets en tenen la gana, com
a tot arreu. I problemes
d’obstacles... ni un. Això sí, els
conductors són molt més
respectuosos amb els vianants.
Les barrabassades que ací
permeten amb vehicles que fan
el que els dóna la gana circulant
per on estan els vianants, ni es
veuen, ni les permeten. I no els
cal tant d’obstacle.

Guillotina
Amb la que està caient

últimament per aquest poble,
algú ens podria explicar, o li
podria preguntar al Robespierre,
que tants de colls tallava, per
què fa tan de temps que no fa
servir el seu estri predilecte per
aquestes planes? La manca, de
dos plomes amb tanta
contundència, la del professor
Bausà, i també la del
Robespierre, tan rotundes en
les seues apreciacions,
cadascuna en el seu camp,
deixen La Veu una mica coixa,
no?

ve de la pàgina anterior

Aprofito els darrers dies de les rebaixes per fer
alguna compra absolutament inútil (per
descomptat), però necessària per tal de calmar la
meua ànsia consumista. Així, surto motivada i
preparada per endur-me tot el que queda a les
botigues, amb el recorregut ben traçat. Baixo
caminant fins el centre de la ciutat, atenta a
qualsevol indici de preus apetitosos. Entro a la
primera botiga marcada. Magnífic. Ja no queda res
del meu interès. Continuo amb el tour. Segon
intent. Tampoc. La nova temporada primavera-
estiu s’ha apoderat dels aparadors, de les perxes i
de les vises, que ja comencen a acumular “punts
estrella” en honor a les estaciones que s’aveïnen.
Molta faldilla curta, molta gasa suggerent i molta
coloraina cridanera. 

Atreta per tots aquests elements en el seu
conjunt i de manera irremeiable acabo fent una
comprovació empírica de la idoneïtat d’algunes
peces. Demano talla a la dependenta, decorada
amb infinitat d’arracades impossibles: “Perdona,
em pots traure la talla L d’aquesta samarreta? És
que aquí no teniu cap penjada”. “Ho sento, la talla
L ja no es fa. T’hauràs d’emprovar la M”. Em quedo
una mica descol·locada i agafo la talla indicada,
sabent de sobra que no em passarà més enllà de
la màniga. Efectivament, la samarreta està
dissenyada per a la Barbie i les seues amigues. 

Sense perdre l’esperança, continuo. Vull pensar
que l’incident de la talla deu ser cosa exclusiva
d’aquella marca. Entro a una altra botiga
popularment coneguda i l’anterior escena
transcorre de forma idèntica. Les talles L també
han desaparegut. En aquesta ocasió demano
explicacions a la dependenta, que em contesta
amb uns arguments no gaire sòlids: “La talla més
gran és la M. És cosa de fàbrica. De totes formes,
la fan una mica més ampla i així ja ho arreglen”.
Surto de la tenda absolutament indignada i amb la
temptació de demanar el full de reclamacions, però
respiro i conto fins a deu. Al cap i a la fi, la pobre
xica que m’atén no té la culpa de que la marca per
a la que treballa decideixe adoptar aquests tipus de
polítiques de marketing. 

Però la meua indignació es transforma en
màxim enuig quan passo per davant de l’aparador
d’una altra macrobotiga de moda i veig indicada en
el seu directori una secció de talles grans que
comença a partir...de la talla 40! Aquí ja no puc

aguantar més. Des de quan una talla 40 es
considera una talla gran, si és la que més dones
utilitzen? De què serveix que el Ministerio de
Sanidad faci estudis antropomètrics per tal de
fomentar un cos saludable si després permeten
que els dissenyadors i les grans marques
publiciten la imatge contrària? Com vol l’opinió
pública que no es fomente l’anorèxia i demés
malalties entre els adolescents si el model que
transmeten és aquest? Què de dolent hi ha en
utilitzar una talla L o una XL? Què passa per gastar
una talla 40 o una 42 o una 46? Deixem de formar
part de la societat, de la massa? Sí és així,  moltes
gràcies. Prefereixo estar-me a casa gaudint de la
meua talla 40 i la meua “corba de la felicitat” (que
molts anys m’ha costat cultivar!) abans que acatar
les imposicions d’uns quants que prevalen per
damunt de tot el físic, creant prejudicis i realitats
que no es corresponen amb la realitat de la gran
majoria de les persones. 

Immersa en aquests pensaments torno cap a
casa amb una única (i encertada) adquisició: un
gelat de xocolata del qual gaudeixo cada cullerada.
Fins les properes rebaixes. 

La tirania de les talles
text FEDERICA ALBORCH GIL

El racó kitsch
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om veig que eixos de
l’univers fallero són tan
dropos com la majoria
de col·laboradors

teòrics d’aquesta publicació,
aquesta setmana els ajudaré una
mica i faré un petit esment a una
cosa de les falles que vull
destacar, encara que ja sé que no
és de la meua incumbència i que
això hauria d’estar a una altra
fulla. No entenc eixa estupidesa
que s’ha posat de moda al si de la
txunta local fallera d’anomenar
“exaltació” a allò que nomes és
una “presentació”. Per cert, que al
poble-esponja anomenat
Peníscola encara pugen una altre
esglaó i li diuen “solemne
exaltació”, com les misses
solemnes. En fi. Com anava dient,
no cal dir que això del canvi de
nom de les presentacions no té
altre motiu que copiar encara més
les coses que fan al lloc on Rita
Barberà fa d’alcaldessa. Què
farem, som així d’imbècils.
Sempre pensem que allò que fan
fora del nostre poble és millor que
el que fem nosaltres. I així ens va.
L’any passat, com que l’originalitat
de la txunta local eixa és tan gran,
van decidir copiar el que fan a
València i programar una
mascletà cada dia de
l’anomenada “setmana fallera”.
Tan gran rucada ha esdevingut en
allò que mai no s’hagués hagut de
començar. Ara, donat el gran èxit i
la situació econòmica, fem una
passa enrera i només deixem una
“machada”, perquè tant de coet
ens costarà massa diners. Com
sempre, som únics en fer el
ridícul. Però clar, què ens podem
esperar d’un poble on s’importa
una festa forastera on el sancta
sanctorum de la mateixa és
cremar literalment milers i milers
d’euros en una nit? I canviant de
poble, què podem pensar d’un
altre que importa una festa que es

fa en clima tropical i la plantifica
en ple hivern? Tornant a allò de
les exaltacions, jo podria
comprendre que es canviés el
nom per un motiu molt senzill que
passo a exposar. Una de les
accepcions de la paraula “exaltar”
és enfervorir per una gran passió.
Clar, un s’exalta quan veu la seua
filla que li diu que vol ser fallera
major i la dona també vol, i el
fallero, fallero no es pot negar i ha
de renunciar a algunes coses
banals i supèrflues per tal que la
filla es puga asseure al centre del
“cuadro mágico de la falla” que
deia el malaurat Pepe Palanques.
No hi ha problema, l’economia
familiar ha de retallar despeses
perquè la xiqueta ha de ser
fallera. Per començar, no cal
comprar-li els llibres de l’ESO,
que són massa cars i la xiqueta
tampoc va sobrada de llums, així
que puga gaudir de la seua
joventut i no hem de provocar-li un
trauma que li puga deixar
seqüeles la resta de la seua vida.
Pobreta. La mare s’exalta, el para
s’exalta, la xiqueta s’exalta i tots
plegats ens exaltem i petem els
diners i després els cremen i ens
quedem tan satisfets que ja estam
pensat que l’any que ve tornarem
a cremar un grapat d’ells. Ni aturs,
ni crisi ni punyetes, primer són les
falles i després els deutes.

Ara deixo el tema faller i passo
a això de les teles de la tedeté

que ens estan encolomant. La
meua opinió al respecte és que
vaja puta merda d’emissores de
televisió que es veuen per la
tedeté. No sé per a què volem
tants de canals repugnants.
Realment ara és quan ens
adonem del que ens han fotut
aquestes porqueries de
televisions. Perquè abans teníem
una tele que parlava del nostre
poble i ara no la tenim i ens hem
d’assabentar d’allò que passa a
cent quilòmetres de casa nostra,
cosa que a mi personalment, me
la bufa. Però no hi ha remei, una
vegada més, la nostra imbecil·litat
ens ha guanyat la partida i ha
vingut els pillets de torn de més
enllà de la meseta i ens han fotut
les nostres notícies, els nostres
reportatges i ha deixat al carrer
els nostres periodistes. Quines
ganes de bossar que tinc. Quin
fàstic que em fa tot. Tinc ganes de
llançar l’aparell del tedeté en
companyia de la més fètida i
pastosa defecació expulsada pel
meu esfínter anal.

No entenc què vol dir ni en què
he ofès el doctor Climent. Tant em
fa. Les coses són com són
independentment de que ell diga.

Aquesta setmana l’espifiada és
en general: la tele, les falles, les
rotondes, els carrers tallats... i tota
la merda que hi ha pel poble.

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

text EL LECTOR

C
La peli
A veure com s’ha d’explicar.

S’obre el teló i es veu l’alcalde
assegut a una taula, tot envoltat
de micros, i el regidor Kuen-ka
al seu costat, sense ni un
miserable micro, dissertant que
dissertant, sense parar, i
l’alcalde amb la ma a la boca, al
cap, als ulls ... intentant articular
monosíl·labs o sons guturals.
Títol de la pel·lícula... Kuen-
korrea

Acaparador
I és que a aquest home ni li

fan falta micros ni gaites. Per
què? Amb la seu veu pausada,
de tenor, i que només se
l’escolta ell, no dóna peu a que
ningú li fique cullerada. I és que
ja ho diuen, una imatge val més
que mil paraules i ací en tenim
tres que demostren, en tota la
seua expressivitat, que l’alcalde
Benicarló... té bigot. 

Cuando el rio suena...

Remors, remors, remors...es
diu, es comenta, es remoreja,
que Kuenka ha expulsat a
Raquel Durá de l'equip de
govern. Analitzem els fets.
D'una banda, la regidora de
Cultura ha desaparegut
totalment del mapa. Ja, ja,
abans també estava
desapareguda, però se la veia
de vegades. Ara ni això. D'altra
banda, sabut és (i a les proves
ens remetem) que Kuenka li té
gran estima a la Cultura i a tot el
que l'envolta. Si unim a açò la
“reducció” (reducció seria més
bé un eufemisme, més be seria
una desaparició en tota regla),
que en el pressupost municipal
ha patit la susdita àrea, ja tenim
tots els elements: Kuenka ha

fagocitat la regidoria i li ha donat
porta a la Durá. Com vulgarment
diríem... al carrer. Això és el que
es diu a... Vox populi.

... no siempre lleva agua

Però nosaltres, que de tot ens
assabentem i que ens pareixeria
massa fort aquesta desmesura
fagocítica del nostre,
regidorpseudoalcaldehistoriador
... i més, hem descobert que no
ha estat així. A l’equip de govern
municipal segueixen guardant
les formes i encara no han
arribat a tant, tot i que... al

temps. Però no, res més lluny
de la realitat. La veritat és que la
pseudoregidora de Cultura ha
patit una operació bastant
complicada i està recuperant-
se. Nosaltres, de tot cor, tot i
com som de corcs a vegades, li
desitgem una prompta
recuperació per veure-la aviat...
a qualsevol esdeveniment
cultural. Encara que ja diuen
que quan el riu sona... 

Socarrats
Preguntes d'examen? Per

què l’exposició del Ninot Indultat
s'ha instal·lat en el claustre del
MUCBE en comptes de la
capella, com estava anunciat?
Per què es continua entorpint la
labor de la premsa en els actes
públics de la Junta Local
Fallera? El premi per al
guanyador del concurs serà una
entrada a la mascletà del dia 19
de març... en primera línia de
foc. Que no és creme!

Eco
Algú ens sabria explicar

perquè la Junta Central Fallera
se’n va a ficar publicitat allà dalt,
a terres Morellanes, a la COPE
de Vilafranca i ací els hi costa
tant fer-ho? Què, que com estan
molt alts, fan com l’eco, i
s’escolta més? I els pobrets
mitjans de Benicarló com estan
al pla... no tenen ressò?

Avinguda de les Moreres
Ja tornem a ballar-la. Ja

tornen amb els invents que li
van costar el càrrec a l’anterior
regidor de policia, Soriano. Hem
vist com han plantificat un
senyal de direcció prohibida al
principi del carrer en qüestió,
però a la banda de la rotonda de
les monges (ara tapada amb
una bossa d’escombreries,
premonició de la seua utilitat).

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Els intrèpids aviadors de La Veu
en missió no diplomàtica.
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D’alta volada
D’alta volada és pot dir que és el

que ha fet La Veu de Benicarló aquesta
setmana enlairant-se amb una
avioneta Piper PA-28 per tractar
d’esbrinar, a ull de falcó, com tenim el
patí al nostre terme. I és que des de les
altures les coses es veuen sempre
més clares.

A un pas del cel... i de la terra. Tot i que
puga sonar d’un lirisme curiós des del
cel, La veu ha pogut tocar després,
veritablement, de peus a terra
estampant-se, literàriament parlant (el
pilot i el copilot encara estan vius per
contar-ho), amb la realitat d’aquelles
coses tant necessàries pel nostre
desenvolupament i que porten anys i
panys sense fer-se i aquelles que, quan
es facen, representaran una salvatjada
pel territori.

Així, a vista d’ocell, la variant de l’N-
340, escenifica la magnitud de la
tragèdia que representarà, pel nostre
territori, un traçat que no agrada ningú
però que els grups polítics majoritaris no
es van atrevir a modificar des del principi
per no enfrontar-se al seus caps de
Madrid i València.

També s’ha vist la “desembocadura”
del riu de la Ratlla del terme cap un pont,
saturat de sorra, sense que ni ningú siga
capaç de ficar-li solució. Com,
igualment, es detecta un color més que
sospitós, a les aigües costaneres de la
zona de la Mar Xica, allà on un emissari
envia la merda que contamina sense
remei la nostra Mediterrània.

I un poquet més al Nord, i també
sense remei, sembla, va desapareixent
tota una zona de penya-segats que no
n’entén de discussions veïnals i
polítiques. Mentre, també, el passeig
sud, que havia d’haver començat durant
l’època de Mundo, continua dormint al
limb dels justs.

Moltes més coses es podrien
comentar d’aquesta passada a ull de
falcó però com a mostra aquest botó,
que ja és prou representatiu.

En fi, com diem al començament, si
que podem qualificar d’alta volada el
que aquesta setmana ha fet La veu, tot
el contrari, de baixa estofa, el que
porten practicant els nostres polítics des
de fa massa anys.

Des d’ací agrair els intrèpids, pilot i
fotògraf, que han donat vida a aquest
reportatge d’alta volada.
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Panissola 1: Una cofeta de panissoles per a tots els porcs, i truges, que en aquests dies de festa
es dediquen a pixar pel carrerons  del poble. Si tenen ganes de pixar que ho facen a la porta de
casa d’ells. Les truges anaven amb el cul a l’aire i els porcs amb el pito. I no passa res!

Panissola 2: L’alcohol és la nostra droga legal. Hi ha moltes begudes alcohòliques boníssimes,
però d'ahí a anar repartint alcohol pel carrer com feien les falles el dissabte passat, a la cavalcada
del ninot, n’hi ha un bon tros. A més el senyor regidor Cuenca, no va fer una ordenança que
prohibia beure pel carrer. Doncs què, manega ampla, quan vol? Després passa el de dalt. La
panissola 2 per a aquelles falles que incitaven al consum d’alcohol.
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Dijous 12 de Març:
Durant la vesprada VISITA DEL JURAT

QUALIFICADOR DEL CONCURS D’APARADORS
FALLERS 2009

Dijous 12 .- Dissabte 14 de Març :
PLANTÀ DELS MONUMENTS FALLERS

Diumenge 15 de Març: 
17h OFRENA A LA MARE DE DÉU DE LA MAR

Dilluns 16 de Març:
14h MASCLETÀ A LA PLAÇA DE LA

CONSTITUCIÓ
20h LLIURAMENT DELS PREMIS A LES

MILLORS FALLES 2009

Dimarts 17 de Març: 
11h VISITA DE LES FALLERES MAJORS I LES

SEUES CORTS D’HONOR A LA FALLA DEL
CENTRE IVADIS

14h MASCLETÀ A LA PLAÇA DE LA
CONSTITUCIÓ

Dimecres 18 de Març:
14h MASCLETÀ A LA PLAÇA DE LA

CONSTITUCIÓ

Dijous 19 de Març: 
11h MISSA DE SANT JOSEP A L’ESGLÉSIA DE

SANT BERTOMEU
A continuació VISITA AL CENTRE GERIÀTRIC
14h MASCLETÀ DE SANT JOSEP A LA PLAÇA

CONSTITUCIÓ.

Segons horaris establerts: CREMÀ DE LES
FALLES 2009
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