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El ciclista benicarlando Marcos Alonso segon a la cursa de la Vall

23-11-2008 Diumenge. High
Camp (4925) –  Thorong La (5416)

A les quatre de la matinada han
vingut els guies a despertar-nos i
preguntar com em trobava del mal de
cap. Els he dit que estava
perfectament. Després del desdejuni
que obligatòriament havia de ser a
base de muesli o pa torrat: Àlvar i jo
ho hem encertat ja que hem triat
muesli. Les torrades eren a seques,
sense melmelada, ni mel, ni res. Pel
que hem vist, a Jatta i Dani se'ls
encollaven de mala manera a cada
mos que pegaven.

A les 5:12  sortim de l'alberg i
comencem a pujar. És completament
de nit i el cel està preciós. Orió amb
les Tres Maries (l'espasa d'Orió) i
Sírius queden a l'esquerra; el carro i
la polar a la dreta. Totes les estrelles
brillem com mai. Fa una nit magnífica i molt, molt clara (estem
prop dels 5000 m contaminació lumínica, zero). 

Anem pujant per la morrena que vam veure ahir, fent esses
i sense veure res, només els pocs metres que il·lumina el
nostre frontal. Lluny, tant davant com darrera, es veuen els
punts lluminosos d'altres excursionistes que han sortit abans
o més tard que nosaltres. El camí és bo i ben definit, molt més
que el d'ahir. Tot el que tenim a la dreta o a l'esquerra queda
ocult per la foscor.

Pugem i pugem, i en una de les parades que fem per a
agarrar un poc d'aire Rajan m'assenyala una llum més forta:
la primera casa de té.

Em menys d'una hora estem asseguts amb una tassa de
té ben calent entre les mans. 

Amb la calor del líquid al cos seguim pujant. Mentre, ja són
les sis ben passades, el sol va sortint i va il·luminat les
crestes. Preciós! La pujada és ben fàcil, es camina millor que
ahir, no és tant empinada. Veus un coll i penses: ja hi som,
però quan hi arribem, més amunt n'hi ha un altre, i un altre, i
un altre.  Sendes interminables entre cascalls i més cascalls.

L'ascensió continua i ja comencem a veure muntonets de
pedres a la vora del camí. El pas ha d'estar prop, penso. Més
avant les primeres banderoles, més banderoles i ...
efectivament, al alçar el cap veig un munt de les tires de les
banderoles budistes dels cinc colors com a tots els colls per
on passen la gent d'ací. Els cor, les cames, els ulls, tot el cos
nota una descàrrega d'adrenalina que t'omple d'eufòria. Ja
estic dalt. Falten poc mestres, un centenar en horitzontal. Ja
estem al Thorong La, a 5416 m. El pas que comunica la vall
de l'afluent del Marsiyandi amb la gran vall del Kaligandaki.

El primer en aplegar va ser Dani, el més jove, després
Shusil, el guia portador de la canadenca, que deixa la càrrega
i quan aplego ve corrents a pegar-me una abraçada. Deixo la
motxilla i espero als que estan aplegant: Àlvar, Jatta, i els
altres dos guies que venen amb ells, Rajan i Shiva.

Crits, abraçades, felicitacions... els set que formem el grup,
quatre senderistes i tres guies, estem tots que no cabem dins
de nosaltres.

Estem contents, molt contents. Enguany ha pogut ser.
Fa fred, molt de fred, sobretot acusat pel fort vent que

bufa. La sort és que fa un dia radiant. L'aire està net i clar.
Podem veure muntanyes ben llunyanes.

Anem directes a la casa de té, a tope de gent. Ací el té és
a preu de gran hotel, però s'ho val. S'ha de tenir valor per a
muntar una paradeta a quasi 5500 m d'altitud.

Quan ja ens hem recuperat un poc, fem la sessió de fotos.
Fotos de grup, individuals, panoràmiques, totes les que calga
mentre els dits puguen prémer el botó. Cada vegada que et
lleves els guants per fer una foto els dits se't queden erts.  La
mà dreta, amb la que disparo, la tinc congelada quasi no la
puc moure... la poso a la butxaca, però no revé. Voldria tirar
més fotos però em resulta impossible, em fa molt de mal la
mà.

Quina sort que hem tingut amb un dia tan clar!

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XXXV)
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enicarló ha
celebrat un

natalici d'altura (mai millor
dit): el dels seus gegants
Tolo i Mar, que van bufar
les espelmes
acompanyats de vint
colles de gegants i nanos
arribades de les
províncies d'Alacant,
València, Castelló,
Tarragona i Barcelona. A
banda es dóna el trey de
sortida a unes festes
patronals on el patró està
en boca de tots.

La Colla de Gegants i Cabuts
de Benicarló va celebrar així els
primers vint anys de vida dels
gegants, que van motivar la seua
creació, amb una multitudinària
celebració que va aconseguir
congregar al major nombre de
gegants i cabuts que s'ha vist mai
a la ciutat i que en poques
ocasions s'ha aconseguit en altres
punts de la geografia gegantera.
Amb bon criteri, la colla
benicarlanda decidia que la
tradicional trobada que celebren a
festes, enguany tindria lloc una
setmana abans. La celebració de
l’aniversari de Tolo i Mar  va
començar fa un mes amb la
inauguració de l'exposició
retrospectiva que recordava a la
ciutat els inicis del col·lectiu i les
múltiples activitats que ha celebrat

al llarg d'aquests anys. Tal és el
nivell que ha arribat  que ningú es
va voler perdre la multitudinària
trobada que va reunir a més de
sis-centes persones a l’entorn
dels gegants benicarlandos,
convertits en immòbils
protagonistes de la reunió. Les
celebracions van començar a les
cinc i mitja de la vesprada en la
cèntrica plaça de Sant Bartomeu.
Allí es van plantar tots els gegants
i cabuts participants en la trobada:
en total, quasi un centenar de
figures de cartó-pedra, de les que
prop de quaranta eren gegants,
que van fer les delícies del
nombrós públic assistent. 

A continuació, es va celebrar un
berenar de germanor per a tots els
participants en l’esdeveniment:
unes sis-centes persones que no

DEL NATALICI DELS GEGANTS, TOLO I MAR, A LES FESTES PATRONALS

B

P U B L I C I TAT

text REDACCIÓ
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van dubtar a donar bon compte de
l’abat preparat per la colla
amfitriona. Era moment d'agafar
forces per a l'acte central de la
vesprada. A les 20 hores es van
llançar 20 coets commemoratius
que van servir d’avís per iniciar la
cercavila que va dur a tots els
participants a recórrer diferents
carrers de la ciutat. Al carrer, no
cabia ni una agulla. La trobada va
acabar en la plaça Constitució, on
es van realitzar diferents
parlaments commemoratius, es
van lliurar regals als assistents i
es va poder veure la Ballada de
l’Ebre Avall, el ball conjunt que
solen interpretar els gegants de
les terres de l'Ebre i nord de la
província de Castelló en aquest
tipus de trobades. Com a colofó
de l'acte, els protagonistes de la
jornada van evolucionar al ritme
del Ball de Gegants de Benicarló,
mentre que en el ball final
participaven totes les colles. Entre
els assistents a la trobada es va
poder veure a les agrupacions
d'Ontinyent, Alcanar, Alella,
Sabadell, Gandesa, Borriana,
Benicàssim, Godella, Vinaròs,
Càlig, Sant Carles de la Ràpita ,
Tortosa, Ulldecona, Santa

Bàrbara, Alcalà de Xivert, i el Drac
d'Or de l'Hospitalet de Llobregat. A
més, no van faltar a la cita els
gegants de la companyia teatral
Xarxa Teatre, el Gran Pampolfigol
i la Margallonera, que van ser en
el seu moment padrins dels
homenatjats. També van participar
en els actes la colla de feres de’l
Estel del Collet de Benicarló,
padrins de l'altra parella de
gegants que té la colla
benicarlanda, Tossa i Puig. 

NOU DÍES DE FESTES
PATRONALS

La multitudinària trobada de
gegants i cabuts servia als
benicarlandos d’assaig general
per a la celebració de les festes
patronals, on l'únic rellotge vàlid
és el que marca el programa de
festes, que regula el trànsit dels
benicarlandos i visitants entre els
diferents escenaris habilitats per
tota la ciutat. Sense temps, si més
no per a descansar, Benicarló es
submergeix en un esdevenir
d'actes organitzats per les més
dispars entitats: des de la
comissió de festes, veritable
motor de les festes, a les penyes
de la ciutat, passant per
nombroses associacions que

aporten el seu granet de sorra
desenvolupant un acte dins del
programa de festes entreteixit al
voltant de la festivitat del patró del
municipi, Sant Bartomeu i els co-
patrons, Sant Abdó i Sant Senén.
“Ningú s'ha negat a participar
malgrat que en molts casos, el
pressupost era menor que la
despesa de l'activitat que volien
realitzar”, destacava Carlos
Salinas, regidor de Festes. En
total, més de 290 actes que es
realitzaran entre el 21 i el 29
d'agost, de 8 del matí a, en la
major part dels casos, les 4 de la
matinada. Quasi 24 hores de festa
ininterrompuda en les quals
Benicarló canvia radicalment la
fisonomia dels seus carrers
gràcies a la marea humana que
les envaeix. Enguany la ciutat es
prepara per a celebrar les Festes
Patronals amb menor pressupost i
major nombre d'actes.  Un dels
aspectes més assenyalats és la
realització d'actes infantils tots els
dies de festes i en diferents
escenaris repartits per tota la
ciutat. Es dóna així resposta a una
demanda de la ciutadania que
reclamava atenció per a aquest
col·lectiu que tots els anys eixia
perjudicat en el programa de
festes. D'altra banda, el concert

ve de la pàgina anterior

Entre línies s'endevina el que, segons el parer del regidor, serà el plat fort: el concert de David Bisbal.

Una setmana més l'Escola de Ciclisme de la UC
Benicarló-Electrohiper Europa va participar en una
prova del calendari provincial, que es va disputar el
passat dissabte a la localitat de la Vall d’Uixó, on
Marc Alonso va acabar en segon lloc. 

Les bones maneres d'aquest joveníssim ciclista ja
s'han deixat de notar en anteriors proves del calendari,
la qual cosa cal destacar ja que Marcos Alonso ha

començat a practicar aquest esport en la present
temporada. I és que la cosa es pot de qualificar com un
gran èxit cada vegada que aconsegueix pujar al podi. La
cursa es va disputar en un circuit inclòs dins de les
modernes instal·lacions esportives que té la Vall d’Uixó,
amb total garantia de seguretat per als participants. És
una pista de semblants característiques a la que té
Benicarló al costat del polígon industrial. En carrera
Marc Alonso va aconseguir finalitzar en segona posició
després d'una última volta espectacular on es va decidir
el podi després d'un emocionant esprint

text i foto VICENT FERRER

El ciclista benicarlando Marcos Alonso segon a la cursa de la Vall



E S P O R T S 17E L  T E M A4

laveudebenicarlolaveudebenicarlo

Els municipis de Peníscola i Benicarló, a través
la seua Estació Nàutica, es bolquen en
l'organització, els dies 25 i 26 de setembre, de la
primera regata que se celebrarà en les aigües
pròximes al moll antic de la Ciutat a la Mar.
“Precisament l'atractiu per als regatistes i tots
aquells que vinguen a presenciar la prova, és
l'espectacularitat de la confecció del camp de
regates al costat de la ciutadella” assegurava
l'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, qui
manifestava la seua satisfacció per la iniciativa.

La idea parteix de Mandarina Sportclub, entitat de la
localitat del Papa Lluna, que amb el supoirt i patrocini
de l'Estació Nàutica, proposa la celebració d'aquest
esdeveniment esportiu “per a promoure l'objectiu de
l'Estació Nàutica en la zona, que no és un altre que
l'atracció del segment de turista interessat en la
nàutica i totes les seues manifestacions” assegurava
Sergio Soriano, representant de l'associació esportiva.

La gran basa de l'organització és comptar amb el
suport de José Luís Francès, vigent campió de la Copa

d'Espanya de RI-III a la zona de llevant, amb la seua
embarcació Mascarat Ciutat de Peníscola. La seua
col·laboració, “és fonamental per a incrementar
l'atractiu de la prova per als regatistes que vagen a
participar, doncs la seua participació contribueix a la
regata amb al voltant de vint embarcacions amb
tripulacions de primer nivell” assegurava Soriano.

Francès, per la seua banda, ha manifestat la seua
“total implicació “ en el projecte i ha confirmat la seua
participació en la regata amb l'embarcació que porta el
nom Ciutat de Peníscola, amb la qual, a més,
participarà el pròxim any en la Copa d'Espanya.

La regata es va a dividir en dues proves, una que es
durà a terme el dissabte 25 i la segona prova que
tindrà lloc el diumenge 26. La primera mànega, que se
celebrarà enfront de les platges de Peníscola, es
premiarà amb el trofeu Ciutat Peníscola-Serra de Irta-
Torre Abadum; i la segona prova rebrà el premi Ciutat
de Benicarló-Platja El Caragol de mar. En la gala de
lliurament de trofeus del mateix diumenge, es lliurarà
el trofeu de la combinada Madarina’s Cup, que dóna
nom a la regata.

text  i foto REDACCIÓ

REGATA ESTACIÓ NÀUTICA MANDARINA’S CUP

de David Bisbal, l'únic que oferirà
en la província, és altre dels
actes centrals de la programació. 

PROTAGONISTES
INDISCUTIBLES

Però si benicarlandos i
visitants són els protagonistes i
participants directes dels actes, hi
ha vuit joves i quatre xiquetes
que enguany lluiran amb llum
pròpia: són la Reina, la Dulcinea,
les Dames de les entitats i les
Dametes Infantils que les
acompanyaran. A Julia Ramón li
ha recaigut l'honor de presidir els
festejos des del tron de Reina. A
aquesta jove benicarlanda, el seu
somni infantil s'ha materialitzat
aquest exercici, on representarà
a la ciutat al llarg de tot un any.
En la mateixa circumstància,
encara que un esglaó per sota,
es troba la Dulcinea: María
Sagasta. És una jove

saragossana de mare
benicarlanda, que enguany
representarà a tots els que trien
benicarló per passar les
vacances. Raúl García, al
capdavant de la comissió de
festes, estarà al seu costat per
atendre les seues necessitats i
vetllar per que durant els nou
dies que duren les celebracions,
tot isca a la perfecció. 

Carlos Salinas, regidor de
Festes, ha posat totes les seues
ganes per aconseguir que el
programa d'actes siga el més
complet possible i que arribe a
tots els públics, a tots els racons
de la ciutat i a tota hora. A priori
ho ha aconseguit: el llibre de
festes sorprèn per l'atapeïda
tipografia utilitzada en la seua
confecció. Entre línies s'endevina
el que, segons el parer del
regidor, serà el plat fort: el
concert de David Bisbal. El
d’Almería ha triat la ciutat per a
oferir un dels pocs concerts de la
seua gira “Sin mirar atrás”, el 26

d'agost a la pista de futbol de
l'IES Ramón Cid. L'actuació de
Bisbal “és un treball afegit per la
comissió, però no hem volgut
baixar el nivell dels concerts que
habitualment oferim a festes”,
assegurava Salines. 

PROGRAMA D’ACTES

Les Festes Patronals de
Benicarló començaran el
dissabte 21 al migdia amb la
cridà des de la balconada de
l'ajuntament. Ja a la nit, la ciutat
es vestirà de gal·la per assistir a
la presentació de la Reina i
Dames en l'Auditori Municipal. La
mantenedora de l'acte serà la
periodista Noemí Oms. A
continuació, Benicarló es rendirà
als peus de les seues màximes
representants oferint la Nit del
Certamen, el ball en honor a totes
elles. El diumenge començaran a
celebrar-se els nombrosos actes
del programa de festes per part
de les entitats que col·laboren en

ve de la pàgina anterior

Benicarló reunirà a més de 160 artistes de diferents disciplines en “Benicarló Expressió Artística”
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Els jugadors de la plantilla del Benicarló Aeroport
Castelló, que aquest dilluns han iniciat la segona
setmana d'entrenament, ja coneixen els dorsals que
lluiran la pròxima temporada.

Amb això l'equip està tancat amb els cinc jugadors
que segueixen de la passada temporada i les vuit
incorporacions realitzades després de les indicacions
de Juanlu Alonso a la gestora que dirigeix el club
cadufero.

Els números que lluiran els jugadors la pròxima
temporada són els següents: 1 Diogo da Freitas Borba
(Diogo). 2 Bruno Rocha Braga (Chaguinha), procedeix

del PM Pinto. 3 José Antonio Fernández (Joselito),
procedeix del San Fernando. 4 Antonio Vadillo Sánchez
(A. Vadillo). 5 Rudimar Venancio (Xapa). 6 Francisco
Jesús Jiménez Román (Chicho). 7 Enrique Arias Rubio
(Kike), procedeix del Carnicer juvenil. 8 Manuel Urbano
Cañete (Lolo). 10 Carlos Retamar Gutiérrez (Retamar),
procedeix del Puertollano. 11 Javier Alonso Giménez
(Javi Alonso) cedit pel FC Barcelona 12 Gustavo Pérez
Segura (Gus) procedeix de l'Acerbansa Zamora. 15
Iván Reverter Mercader (Iván) procedeix del Platges
Salou. 18 Gonzalo Galán Carsi (Gonzalo) procedeix del
València.El cos tècnic aquesta format per l'entrenador
Juan Luís Alonso Doral (Juanlu). El preparador físic
Fernando Jovaní, el fisioterapeuta Pascual Castell, el
coordinador de futbol sala base Alejandro Catalán, el
delegat Jordi Igual i l'encarregat del material Guillermo
Medina.

text  i foto VICENT FERRER

El Benicarló Aeroport Castelló lliura els dorsals de la temporada

L’artiste local José Antonio Caldes ja te preparats
els trofeu per als guanyadors del II Duatló Cros
Basiliscos-Benicarló.

Prova que es celebrarà el 29 d’agost als voltants de
l’ermita de Sant Gregori. El club espera que al prova
siga un referent a nivell autonòmic. La prova esta oberta
a nivell popular, amb la categoria especial de serveis
d’emergències (bombers, policies, metges, protecció
civil i creu roja )

Més informació en www.triatlóbasiliscos.com 

Les inscripcions locals es poden fer al Bar
Canpovero  i la resta a traves de www.triatllocv.org 

text  i foto REDACCIÓ

TROFEUS BASILISCUS PER ALS GUANYADORS DEL DUATLÓ

la realització dels
esdeveniments. Ja a la nit, la
plaça Constitució acollirà el
multitudinari sopar del Pa i Porta,
on  veïns i visitants tindran
oportunitat de compartir taula i
estovalles. El dilluns, vespra de la
festivitat del patró, la Banda de
Música serà l'encarregada
d'oferir el tradicional concert de
Serenata a Sant Bartomeu a les
portes del seu temple. Ja a la nit,
el recinte de penyes seguirà
celebrant festes per als més
joves. El dimarts, festivitat del
patró, els actes s'iniciaran amb la
celebració de la Missa Major
concelebrada, la visita al Centre
Geriàtric i la processó vespertina
en honor a Sant Bartomeu, Sant
Abdó i Sant Senén, tancant-se
amb la Mascletà nocturna. El
dimecres les protagonistes de la
jornada festiva seran les entitats
del municipi, en honor de les
quals se celebrarà el segon dels
balls de gal·la que es viuran en el
municipi. La Nit de les Entitats
servirà també per a retre
homenatge a les persones
destacades del 2009 en l'àmbit
cultural, social i esportiu. 

Ja el dijous arribarà el concert
de David Bisbal, mentre que el
divendres serà el dia dedicat a
les Belles Arts amb la celebració
de la primera edició de BEA. Al
llarg de tot el dia les dones
aficionades a l'art del toreig
tindran l'oportunitat de participar
en la segona edició del Dia de la
Dona Taurina. Ja a la nit en el
recinte taurí del port es
desenvoluparà una entrada de
bous embolats. El dissabte, els
afeccionats taurins continuaran
gaudint amb la realització d'una
entrada amb 30 bous i vaques en
el recinte habilitat en el port
pesquer de la ciutat. Allí, al llarg
de tota la setmana, se celebraran
els tradicionals Bous a la Mar. El
diumenge, la batalla de confetti i
els focs artificials tancaran les
festes del 2010. 

UN NOU ACTE: EL BEA
Dins del programa de festes

Patronals, Benicarló reunirà a
més de 160 artistes de diferents
disciplines en la primera mostra
“Benicarló Expressió Artística”.
BEA és un projecte artístic
multifuncional i integrador que
naix amb l'objectiu de “mostrar en
un lloc tan emblemàtic com la
Plaça Constitució, i en unes
dates tan assenyalades com són
les Festes Patronals, totes les
formes d'expressió artística
connectant-les entre elles, i
aconseguir que el públic
assistent gaudi d'aquesta
explosió artística”, explicava
Javier Roda, un dels
organitzadors. A l'esdeveniment
ja han confirmat la seua
assistència 16 dj’s, 16 grafitters,
2 grups de teatre, 4 de música en
directe, 16 artistes dedicats a
disciplines com la fotografia,
pintura, decoració o joieria i un
grup d'animació i performance.
L'esdeveniment s'iniciarà a les 12
del migdia en la cèntrica plaça “i
això ja formarà part de
l'espectacle veure com es
munten els escenaris”,
assenyalava Roda. Així, la major
part de les escenografies es
construiran gràcies a material de
reciclat obtingut en el magatzem
de la Brigada d'Obres municipal.
Però quan realment BEA
començarà a funcionar serà a la
tarda, amb la posada en
funcionament de les dues
plataformes des d'on els Dj’s
oferiran les seues actuacions. 

De forma paral·lela s'iniciaran
les actuacions en els escenaris
habilitats en diferents punts de la
plaça, mentre que els estands
expositius obriran les seues
portes per a oferir al públic
assistent la vessant artística de
les persones implicades en
l'esdeveniment. “Ocuparem un
buit molt gran dins de l'aspecte
creatiu, serem com una gran
plataforma on si algú té ganes de
crear i exposar-lo, puga fer-ho”,
explicava Roda. En aquest sentit,
el fotògraf ressenyava que el
cartell ha estat creat pel seu fill
Pepe “que té 5 anys i s'introdueix
així en el món de la creació”. Per
la seua banda el regidor de
Festes, explicava que el col·lectiu
va nàixer per la insistència d’un
jove pintor de Benicarló que “no
parava de dir-me que havíem de
fer alguna cosa”. En principi, la
proposta va nàixer per a donar
resposta a un grup de grafitters “i
d'ací han aconseguit crear un
gran espectacle”, assegurava
satisfet. Salinas va assegurar
que “és la primera vegada que es
fa en tota la geografia espanyola”
un muntatge d'aquestes
característiques on els artistes de
diferents disciplines es donaran
cita per a mostrar la seua vessant
creativa. Roda va recordar que
els participants no només
procedeixen de Benicarló, sinó
que, poc a poc, ha anat sumant-
se a la proposta gent vinguda des
de Barcelona a València. 

ve de la pàgina anterior

La Banda de Música serà l'encarregada d'oferir el tradicional concert de Serenata a Sant Bartomeu
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E S P O R T S

"Peix de Benicarló. Fresc de costa" és la marca que a partir
d'ara identificarà tot el peix de la llotja de Benicarló.

L'objectiu és promocionar aquest producte del mar i donar
a conèixer la seua qualitat. La marca "Peix de Benicarló.
Fresc de costa" és el resultat del treball de la Regidoria
d'Agricultura, amb la col·laboració de la Confraria de
Pescadors Sant Elm i la Conselleria d'Agricultura per a
aconseguir que el peix de Benicarló tinga una imatge pròpia
que contribuïsca a la millor promoció del peix que es pesca a
la costa de Benicarló, un producte considerat de gran qualitat
dins de la gastronomia. La voluntat de la Regidoria
d'Agricultura, impulsora de la iniciativa, és que la marca
servisca per a fer una promoció del peix a nivell global. De fet,
el sector de la restauració de Benicarló també s'implicarà en
la promoció del peix col·locant en els seus locals cartells
identificatius de la marca. Els comerços de la ciutat penjaran
en els aparadors els cartells perquè la ciutadania comence a
familiaritzar-se amb la imatge. Per la seua banda, cadascuna
de les caixes de peix que arriben a la llotja de Benicarló també
durà etiquetes amb la marca "Peix de Benicarló. Fresc de
costa ", que certificarà la procedència i qualitat del producte. 

“En Benicarló el nom significa peix de platja, de poca
profunditat”, explicava el regidor d'Agricultura. Arín destacava
que el peix d'aquesta ciutat es busca en els grans mercats per
ser els millors per a preparar brous de peix, “a força de peix
de molta qualitat”. El projecte de crear una marca pròpia es va
començar a gestar fa un any, amb motiu de la celebració de la
primera Jornada de Peix i Polp de Llotja, que enguany tindrà

continuïtat amb la celebració al setembre de la segona edició.
Amb aquesta iniciativa, Benicarló es converteix en la primera
ciutat de la província a identificar el peix de  la seua costa, un
fet que, segons ha assegurat l'alcalde en l'acte de presentació
de la marca, "no només contribuirà a promocionar el peix i el
sector pesquer, sinó que revertirà en tota la ciutat". Per la
seua banda, el regidor d'Agricultura, Eduardo Arín, ha agraït
la col·laboració de la Cofradia i la Conselleria en la creació de
la marca. En el cas de Salvador Orero, patró major de la
confraria de pescadors de Benicarló, agraïa el suport rebut en
la signatura del conveni amb la conselleria, que “no només és
bo per als pescadors, sinó per a tots els benicarlandos que
han viscut tota la vida amb el cul posat dins del mar i ja està
bé que de tant en tant es puga fer alguna cosa per aquest
sector”. Orero qualificava la iniciativa de positiva i recordava
que “el peix de Benicarló és el millor que hi ha a la província”.

text NATÀLIA SANZ

"Peix de Benicarló. Fresc de costa"

L'ajuntament de Benicarló ha obert una borsa de
treball privada en la qual es podran inscriure els
interessats a accedir a un lloc de treball. 

La iniciativa s'està gestionant des de l'Agència de
Desenvolupament Local situada en el consistori, que
ofereix la possibilitat d'emplenar un formulari in situ o a
través de la web municipal en el que es detallen una
sèrie de dades que s'ha considerat d'interès per a afinar
la recerca d'ocupació dels interessats. Així, a més de
les dades de formació, es requereix a l'interessat per la
seua experiència laboral abans de demandar-li sobre
les seues ocupacions sol·licitades, disponibilitat laboral
i els cursos de formació del seu interès. Les dades
requerides entraran a formar part d'una base de dades
que quedarà en la AODL i que es recomana siguen
revisades cada sis mesos. D'altra banda, l'Ajuntament
de Benicarló en col·laboració amb la Diputació de
Castelló i a través del Servei de Promoció Econòmica i
Relacions Internacionals, ha engegat una iniciativa de

foment de la inserció laboral dedicat a tècniques de
recerca d'ocupació amb la finalitat d'oferir un servei
d'atenció i ajuda a la ciutadania. Aquesta iniciativa de
foment de la inserció laboral consta de dos blocs de
tallers, que seran impartits per personal especialitzat. El
primer bloc estarà dedicat i enfocat a l'ajuda en la
recerca d'ocupació, i el segon bloc tindrà un
enfocament psicosocial, per a ajudar a la inserció
laboral. Els tallers estan dirigits a persones aturades i
persones en actiu. Els interessats a participar haurien
d'inscriure's en l'ajuntament de Benicarló. 

A més la Mancomunitat Taula del Sénia ha engegat
un PIE (Pla integral per a desocupats majors de 45
anys) que el SERVEF li ha concedit i que està sent
gestionat des de l'oficina  inaugurada en l'ajuntament de
Benicarló. Fins al moment, s'han triat els Tècnics
gestors i també s'han seleccionat les 3 primeres
persones a formar i procurar inserir en el món del
treball. Els Plans Integrals, són plans dissenyats pel
SERVEF amb l'objectiu de crear ocupació estable entre
col·lectius de difícil inserció. Per a això s'incentiva a les
empreses la contractació indefinida de persones que
participen en ells.

text NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ GESTIONA LA RECERCA D'OCUPACIÓ ALS SEUS CIUTADANS 

La meua preocupació pel futur
immediat del Benicarló és
dramàtica. Veig, intueixo, tinc un
estrany pressentiment que les
coses no deuen anar massa bé.
La missiva que em va fer arribar la
Junta Directiva en què se’m
comentaven els partits que es
jugarien a casa durant la
pretemporada em va deixar
estabornit. A festes només ens
visitarà un equip, el juvenil del
Damm, de Barcelona,
Tarragona?. Sí, és un rival de
substància i de consistència, però
els altres dos... ai els altres dos!
El dia onze de setembre vindrà
l’Alcalà i uns dies més tard la
Jana. Aquest darrer, cal
reconéixer-ho, no té la suficient
entitat per enfrontar-se al nostre
equip en cap circumstància que
no siga un entrenament a porta
tancada. Malament, ho veig
malament. 

Reconec però que això de la
Damm està molt bé. Igual se’ls
acut fer un tast per als pocs
aficionats que segurament ens hi
acostarem a l’esdeveniment. No
sé, des de la Damm Lemon a la
Voll Damm passant per una
Estrella. Per exemple, a mi mateix
la cervesa sense alcohol no em
diu massa cosa, la trobo aigualida
i concretament la de la marca que
ens ocupa trobo que fins i tot té un
cert regust de rovell, vaja, que no
deu ser gens sà beure coses com
aqueixa. En canvi, sempre he
estat un fanàtic de la Voll Damm;
me’n faig una i em puja la moral,
me’n faig dos i els peus se’m fan
redons i si me’n faig tres els amics
em porten a urgències i els
enemics a casa amb l’esperança
de contemplar la poalada d’aigua
que la dona em sol tirar a la cara
quan acudeixo en circumstàncies
tan lamentables. Tot això, deia,
acompanyat de cacaus,
tramussos i panís torrat i faríem
tots una festa de mil dimonis.

També podria passar que ens
demanaren diners per pagar
l’embolic que té amb la Justícia el
propietari de l’empresa, el senyor
Demetrio Carceller, de qui conten
que té pel món escampada una
fortuna de cinc-cents milions
d’euros dels quals Hisenda no en
té massa notícies. Siga com siga,
dissabte a les set i mitja de la
vesprada (mira que és mala hora,
mala hora de veritat) faré tot el
possible per pujar al Municipal
Pichi Alonso. Però no ho tinc gens
clar, igual els imponderables
familiars m’ho posen difícil.
Perquè bé s’ha d’anar a pegar
una volta pel poble aprofitant que
quan són festes hi ha gent pel
carrer, i bé s’ha d’anar a sopar si
pot ser abans de nou per trobar
lloc i poder vore les dames, la
reina, la bella mantenidora i
l’última vegada que desfila el
senyor alcalde (si confirma que no
es presenta a les properes
eleccions) lluint la seua vara de
comandament (es diu així?)
agarrat del bracet de la dulcinea o
alguna primera autoritat per l’estil.  

Dit d’una altra manera. Si fa
uns anys –no molts- el comboi
més gran que tenia jo per
aquestes dates no era altre que el
futbol del CDB, és molt possible
que enguany no vaja a vore ni un
partit fins el mes que ve. Trist,
molt trist. Mentrestant, un altre
equip del poble anuncia una
pretemporada saturada amb
enfrontaments contra el Vinaròs,
el Godall o el Sant Mateu. I
nosaltres, què? De moment a

passar la mà per la paret. Ai, Déu
meu!

Però no vull posar-me trist i
tornaré al tema que m’interessa.
El tema de la Damm. Ara mateix
vaig a fer un experiment en
directe, únic en la premsa escrita
mundial i en primícia per al lector
de La Veu de Benicarló. M’alçaré,
aniré a la nevera, agarraré tres
cerveses i tal i com me les vaja
bevent aniré descrivint les
sensacions que passen pel meu
cos. No cal dir que ja estic provist
de les corresponents llaunes de
Voll Damm, mida tércio i d’unes
quantes ametletes saladetes. 

Ja estic ací. Obro sense
dificultat el primer pot. Vaig a
beure. Tres glops, menys de mig
minut. Em sento bé, refrescat,
m’ha produït un goig indescriptible
el primer glop, quan ha arribat a
l’estómac després d’haver
recorregut la canonada i deixar
una agradable sensació de
benestar a la zona toràcica.
Perfecte. No m’he menjat ni una
ametla. 

Obro la segona. Iep. Em costa
una miqueta més, però no res. No
em ve tan de gust com la primera
i, per tant, em menjo mitja dotzena
d’ametles. Faig un glopet. No té
res a veure amb el primer de
l’anterior llauna, però no està
malament. Menjo més ametles.
Faig un altre glop, aquest ja una
mica forçat i trobo que la cervesa
comença a tindre gust de pixats
(ja sé que hauria de dir orins però
em sento bròfec i si vull dir pixats
dic pixats). Tres glops més i serà
meua. Un. Mieu... Dos.
Mieeeeeeeu, mieeeeeeeeu... i
tres. Ja ho veig, bufa. Bufa. La
tercera no me l’hauria de fer, però
ho he promés. Les ametles que
se’n vagen a fer punyetes, nyas, a
la papera o millor, pel balcó, i si hi
ha sort li fotré a algú al cap. 

No tinc forces per obrir la
tercera. Profaré. Ver guè no s’està
queta la ditxosa anella...? Vona
nit, me penso que arrojaré les
ametles que segur que m’ha fet
mal, molt de mal...

PRETEMPORADA

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Però no vull posar-
me trist i tornaré al
tema que m’interessa.
El tema de la Damm.
Ara mateix vaig a fer
un experiment en
directe, únic en la
premsa escrita
mundial i en primícia
per al lector de La Veu
de Benicarló...
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om sempre, hi ha
coses que la meua
limitada capacitat de
raciocini es resisteix a

assimilar. Però no sé de qui és
culpa. Suposo que l’origen de tot
plegat es troba a l’educació que
vaig rebre i que fa que jo veja les
coses de manera diferent al punt
de vista dels polítics. Suposo que
qui sobra ací soc jo, perquè com
que els polítics estan legitimats
per la força de les urnes, tot allò
que ells facen està ben fet. Siga el
que siga. Sense anar més lluny,
aquesta setmana he trobat un
exemple d’allò que diferencia
d’una manera notable el món dels
polítics del món real. Per un
costat, hem pogut llegir que la
conselleria ha agafat les tisores i
ha deixat els conservatoris de
música sense un clau, el que
suposa una mostra més de
l’interès que tenen els nostres
polítics dretans pel que fa als
temes culturals. En canvi, ens
gastem més d’un milió d’euros en
rentar-li la cara a uns carrers que
potser es podrien esperar, no
només al setembre, sinó uns
quants anys més. Però el més
curiós del cas és que tots els
diners han de vindre de la mateixa
butxaca, que no és una altra que
la del nostre benvolgut Paquito
Camps, que no sé què li va passar
amb unes peces de roba que es
veu que li han portat un munt de
maldecaps. Si, ja sé tot això de
que ara mateix estic fent
demagògia barata perquè uns
diners estan a una partida i els
altres a una altra, i no té res a vore
una cosa amb una altra. De la
mateixa manera que també és
demagògic que la televisió que
paguem entre tots els valencians
es gasta una quantitat immoral de
pasta per un esdeveniment que ja
es pot vore a una altra cadena
d’abast estatal. Ja ho sé. Tot això
és pura demagògia. Però jo també

tinc el dret a pensar que potser els
recursos s’haurien de poder
redistribuir d’una manera més
lògica, i destinar-los a aquelles
coses que ens aporten alguna
cosa més que un rentat de cara o
un aparador de dubtosa
rendibilitat per al noranta-cinc per
cent dels valencians. Seria molt
trist haver de tancar amb pany i
forrellat una escola de música que
tan ens ha costat posar en marxa i
tants bons resultats ens ha donat. 

Seguint llegint, ha pogut
comprovar que això del pla de la
confiança del senyor aquest de no
sé què d’unes peces de roba que
el assegura que va pagar de la
seua butxaca, sembla que serà
una autèntica pluja de milions per
al nostre poble. Ara, ara és quan
es veuen les gestions –entre
digestió i digestió- que ha fet el
nostre gran mite de la política
local, i polifacètic com ningú,
Jaime Mundo (Jaume Món per al
Salt). No només ens arreglen els
carrers sinó que fins i tot van a
restaurar el magatzem del camí la
mar. No ens hem de perdre la
imatge del nostre ídol amb el casc,
el pic i la pala. Ja tinc absoluta
confiança en ell, i estic plenament
convençut que solucionarà el
tema del conservatori d ela
mateixa manera que gràcies al
seu vot, li van canviar el nom al
Palau de Benicarló. Una persona
amb aquests principis i tan
benicarlando no ens pot fallar.
Endavant, Jaumet! Estem amb tu! 

Segueixo llegint i només veig
notícies i més notícies.
Ocasionalment em trobo amb
algun oasi. Aquesta setmana han
estat dos: San Abdón i Fibla. On
estan la resta de col·laboradors
que fan diferent aquesta
publicació respecte a les altres?
La immensa majoria d’informació
que llegeixo em sembla tot un
refregit de coses llegides amb
anterioritat. No hauria de ser que
amb quatre pàgines d’esports, hi
haja sis fotos que ocupen
infinitament més que els textos.
Tampoc no em sembla gens bé
que se li dedique una pàgina
sencera a un equip de segona
regional amb foto inclosa. Els del
futbol haurien d’estar emprenyats
com ho estic jo, perquè el que
realment sembla és que hi ha
alguna cosa estranya al darrere
d’aquest equip.

Ja no sé què més posar. Podria
parlar de les coses que diuen els
tafaners, que en son moltes o de
la lliçó d’història de la pàgina vuit
tot aprofitant que el riu Sec passa
per Benicarló. Per cert, que
m’agradaria saber quins son eixos
magatzems, vestigis del vi Carlón,
que estan en mans de particulars.

En fi, que un bon grapat de
panissoles per als seus
col·laboradors que no col·laboren i
per a mi, que m’he posat allà on
no em demanen.

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

text EL LECTOR

C

La campanya promoguda per la Policia Local de
Benicarló per a prevenir els robatoris en el camp
està començant a donar els seus fruits. Agustín
Parra, intendent cap del cos, s'ha mostrat satisfet
pels resultats obtinguts en la primera setmana
d'engegada de l'operatiu especial que pretén acabar
amb els xicotets robatoris que es produeixen al
camp benicarlando. 

Parra va explicar que “ja tenim deu parts
d'incidències lliurats pels llauradors, que ens han fet
arribar a través de la Patrulla Rural ”. Els parts són
informes de xicotets  robatoris o altercats en la zona
rural que, malgrat no ser en la major part dels casos
constitutius de delicte, sí provoquen desassossec i
molèsties als llauradors. La regidoria de Governació i la
d'Agricultura de l'ajuntament de Benicarló van acordar
la creació d'aquests informes perquè els llauradors els
utilitzaren, atenent que els menuts robatoris no solen
denunciar-se. D'aquesta manera, es pretén
confeccionar una estadística de delictes que permeta el
reforç o augment dels efectius policials. El dispositiu
especial va nàixer arran de les contínues queixes dels
llauradors qui, farts dels robatoris, van acudir a les
autoritats demanant ajuda. El primer dels resultats és
“la retirada de dos vehicles que van denunciar com
sospitosos i que va resultar que no tenien la
documentació en regla”, va detallar Parra. 

Ja en l'àmbit urbà, la Policia Local lluita aquests dies
contra un individu que ja ha estat detingut en més de 25
ocasions durant l'últim mes i mig. Ramón S. es coneix
amb detall el calabós municipal i els jutjats de Vinaròs,
encara que en aquest últim cas, només de passada per
la rapidesa amb que abandona les dependències.
Aquest delinqüent, politoxicòman, es dedica al robatori

a la menuda i sol defensar-se amb un arma blanca
quan és sorprès, pel que el cap de la Policia Local ho
qualifica de “perillós. Llevar-lo del mig serà bo per a
tots”. Parra no entén “com encara està lliure, amb la
quantitat de vegades que l’hem enviat al jutjat”, acusat
de delictes de diversa índole i amb proves en la seua
contra que l’inculpen clarament. “Les detencions són
contínues”, lamentava, ja que es dedica a tot tipus de
delictes. Els agents sospiten que té alguna cosa que
veure amb els robatoris en el camp “per que ha estat
detingut en alguna caseta”. 

I altre dels àmbits en els quals creix l'atenció dels
agents aquests dies és en les platges, on és habitual
que estacionen les autocaravanas per a passar la nit.
“L'ordenança permet que estiguen 24 hores en el
municipi, però no més”, detalla Parra. Per això, els
agents de la patrulla de platges són els encarregats de
lliurar-los un fullet en el qual se'ls explica aquesta
normativa i se'ls convida a deixar el lloc que ocupen en
les mateixes condicions de neteja que l’han trobat. De
moment, l'únic problema s'ha registrat amb una gran
família que viatjava en diverses autocaravanas i que
van ocupar primer un gran espai en la zona de la Mar
Xica, traslladant-se a l'endemà a la Platja de la
Caracola, on van ser convidats a abandonar la població
per haver transcorregut ja les 24 hores reglamentàries. 

text  i foto NATÀLIA SANZ

PRIMERS RESULTATS DE LA CAMPANYA POLICIAL DE PREVENCIÓ
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documentada, precoç,
paradigmàtica, il·luminada,
visionària, eminent, etc., etc.
han declarat dies laborables els
seus respectius patrons: Sant
Fermí, la Pilarica i Sant Isidre
llaurador. En comptes
d'aquestes festes tan
assenyalades per a les
respectives poblacions han
declarat: a Pamplona festa gran
el dia de San Jenaro Sánchez
Delgadillo; a Saragossa, Santa
Roselina i a Madrid, San
Sulpicio Pío. Atenció, remarca
un tafaner, que aquestes tres
festivitats coincideixen en la
mateixa data: 17 de gener. Per
què? Així totes tres primeres
autoritats podran venir a
Benicarló a la festa de Sant
Antoni. Marcelino, amb la seua
gran visió de futur, ja ha posat a
Benicarló a nivell d'estat. Amb
alguna altra idea lluminosa com
aquesta prompte aconseguirem
posar Benicarló a nivell
internacional.

7. Els de la comissió han fet
molt bé d’especificar que
l’entrada de dissabte de matí és
de trenta animals bovins. Tot i
que dels cinquanta, que el
nostre regidor Salinas amb
tanta “professo” va amollar, rian
de rian. Apa, que no sortirem al
llibre eixe del récord Guinnes.
Ja sabem que no té res a veure
amb el bous però, això del
Guinnes, té alguna cosa a
veure amb eixa cervesa
irlandesa tan famosa del mateix
nom? També estaria bé que les
penyes, tan propenses a això
d’empinar el colze, feren unes
jornades cerveseres... amb
marca de qualitat. Només és
una idea! De tota manera, una
cosa que quede clara, dels
animals bovins, però dels
altres, ací en podrien amollar
més de cent i més de mil. I ja
veuríem si sortiríem al Guinnes.

8. Els actes programats per
les penyes són massa. Cada
tafaner interpreta l’expressió
massa en un sentit diferent. I de
“massa” podríem interpretar el
seguit de curioses normes que,
d’obligat acompliment, els hi ha
ficat la Comissió als de la
canallesca. A veure, del vestit
fosc per els homes (ni que
anaren a un enterro), ho tenim
clar però, “el vestit arreglador
per a les dones”? Voldran dir
polit i net, no siguera cas que
alguna se’ls presentés amb top,
un pareo, i xancles de platja?
Ara, el que agrairem, per fi, és
que no veurem als fotògrafs pel
mig, “cual damiselas
danzando”, entorpint la visió i
arramblant el personal de la
desfilada. Ja era hora. De tota
manera el que no tenim molt
clar, també, és això de, “No es
podrà realitzar cap entrevista a
les representants sense la
comunicació als membres de la
Comissió de Festes. Algun
membre de la comissió sempre
estarà present en la duració de
l’entrevista” (sic). Que voleu
que us diguem, no volem ser
malpensats, però... ens ho fan
ser. Senyors meus, que les
dames ja són prou grandetes i,
amb els temps en que estem,
això de ficar un estaquirot,

“d’observador”... . Si la idea ha
estat per algun altre motiu no ho
sabem però, tot i així, a
nosaltres ens fa molt mala olor.
I si no, com entenem el fet que
obliguen a totes les dames a
passar per la perruqueria...
però per la mateixa. Massa per
a la carabassa!

9.No serà cap tafaner el que
sortirà a la professó del dia del
patró i li penjarà una pancarta
reivindicativa al sant. Si algú fa
un acte de sabotatge com
aqueix, que quede clar que
nosaltres no hi tenim res a
veure. Palabrita del niño

Quesus que diria un altre. Ah, i
també diu, que jo no he sido, el
regidor de festes pel que fa les
noves “Normes de Benicarló”,
imposades per la Comissió de
Festes. Això sí, per si de cas a
algun qüestionari periodístic ja li
han passat la  “--------------”.  

Aquestes reflexions es
resumeixen en dos: xalem,
xalem que el món s’acabe
(encara que s’acabe bé) i facen
el que facen sempre hi haurà
gent que no hi estarà d’acord.
Com no podria ser d’altra
manera.

ve de la pàgina anterior

El president de COCEMFE-Maestrat, Manolo
Celma, ha denunciat que “l'accessibilitat ha estat,
en la comarca del Maestrat, el gran fracàs en les
polítiques públiques de discapacitat d'aquests
últims anys”. 

Celma ha assegurat que “l'absència d'accessibilitat
és avui la violació més insidiosa, però no per això
menys efectiva, de la igualtat d'oportunitats de les
persones amb discapacitat”. Segons ha recordat
l'accessibilitat universal forma part de l'exercici
normalitzat dels drets humans fonamentals i, per tant, la
seua absència ha d'entendre's com “un acte antijurídic,
un tracte desigual discriminatori prohibit per la Llei i
perseguible”. Cocemfe Maestrat és l'única associació
que treballa en tota la comarca del Maestrat en benefici
de les persones amb discapacitat física, intel·lectual i
orgànica. El seu objectiu és aconseguir el
reconeixement dels drets i la plena ciutadania en
igualtat d'oportunitats d'aquest col·lectiu que la resta de
persones sense discapacitat. L'entitat duu anys lluitant
perquè desapareguen les barreres tant arquitectòniques

com mentals en la comarca. Per a Celma, superats
conceptes com el d'eliminació de barreres, adaptació o
acondicionament, l'accessibilitat s'entén com
“pressupost necessari per a l'exercici ple de drets, que
té com correlat lògic la consideració de la falta
d'accessibilitat dels entorns, productes i serveis a la
disposició del públic com una discriminació contra les
persones amb discapacitat”. 

El president de Cocemfe considera que en aquests
moments ens trobem en una situació de canvi
generacional i que el futur en matèria d'accessibilitat i
drets de les persones amb discapacitat “passen, com
mai fins a ara, pel que facen els nostres polítics del
Maestrat en matèria d'accessibilitat”. En aquest sentit,
Celma ha ressaltat que canalitzar, accelerar i garantir la
bona direcció d'aqueix procés, complex i ingrat, depèn
de les pròpies persones amb discapacitat i de les
entitats en les quals s'integren, de la seua acció
individual i de la seua acció col·lectiva. Així, ha fet una
crida als professionals, com els arquitectes, que
participen tan decisivament en l'habilitació d'entorns
socials perquè tinguen en compte a les persones amb
discapacitat. 

text  NATÀLIA SANZ

COCEMFE DENUNCIA LA VULNERACIÓ DELS DRETS DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT EN EL MAESTRAT

L'escriptor Josep Lozano vol convertir Vicent
Andrés Estellés (Burjassot, l'Horta, 1924 - València,
1993) en un símbol cultural amb la idea de
reivindicar la cultura i la llengua del País Valencià. 

Cada 4 de setembre, dia del naixement del poeta,
uns quants pobles celebraran la Festa Estellés amb un
dinar o un sopar popular, en què es recitaran poemes
seus tot degustant plats típics valencians, a imitació del
'Burns Supper' escocès (una celebració escocesa que
es fa cada 25 de gener per commemorar el naixement
del poeta Robert Burns, 1759-1796).

L’Associació estellesiana rodonorsinvictes,amb séu a
Benicarló, però integrada per gent de tot el país
valencià ,ha rebut i acceptat la invitació de fer aquesta
festa pionera al nostre país, i l’ha plantejada a nivell
comarcal en aquesta primera convocatòria. 

La Festa Estellés copiarà també el ritual del 'Burns
Supper' en tres detalls bàsics: cuinar un plat típic
valencià regat amb beguda de la terra; llegir un poema
representatiu d'Estellés; i cantar poemes i cançons
d'uns altres autors.

Val a dir que la Festa Estellés es realitzarà el mateix
dia a diferents pobles i comarques tant del País
Valencià com de Catalunya.

El lloc on es celebrarà aquest primer sopar de pa i
taula, serà als Jardins de l’IES Joan Coromines,de
Benicarló, el proper 4 de setembre. Més informació:
rodonorsinvictes@gmail.com, i FACEBOOK.

text NATÀLIA SANZ

LA FESTA ESTELLÉS AL BAIX MAESTRAT 
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TAFANERS DE FESTES

Atés que els tafaners no
tenim massa ganes de sortir de
casa perquè aquesta calor
apegalosa ens durà directes a
l’infern, hem decidit fer un
conclave per parlar una mica de
festes i llegir-nos, per damunt,
damunt, el programa. Hom
coincideix que es tracta d’un
programa ben complet i que cal
felicitar per endavant tots
aquells que han passat hores i
hores tractant de preparar un
seguit d’actes perquè puguem
gaudir tots de les festes, fins i tot
els qui ens dediquem a criticar i
criticar. 

Després de debatre tot el que
calia i poc més hem arribat a les
següents conclusions: 

1. No hi ha unanimitat en el
cartell anunciador. És cert que
hom coincideix que la sensació
estètica pot ser correcta, però
uns diuen que seria més
apropiat per referir-se a les “V
Jornadas de Brujería de Alcañiz”
mentre que uns altres es
decanten per la tapa d’una

novel·la d’aqueixes que ara
estan tant de moda tipus La

catedral del mar, o hi ha, fins i
tot, qui arriba més lluny i li troba
una gran semblança a la de
l’exposició fotogràfica “Bajo el
cielo gris” de GemaSNajera (us
adjuntem una foto de mostra).
Queda clar que de moment els
tafaners no estem preparats per
assaborir tant d’art i pensem
que deu ser cosa de família.
Tampoc queda clar si de família
del guanyador o nostra. 

2. Aquestes festes ja semblen
preparades per al proper any
quan el pobre de sant Bartomeu
no tindrà el seu dia com a festiu.
De fet, la serenata es fa a molt
enjorn amb la finalitat que els
músics que en ser endemà
hagen de treballar no tinguen
per què gitar-se tard. També la
processó serà fora d’horari
comercial amb la finalitat que els
botiguers hi puguen assistir. Ah,
i se’ns oblidava, al pograma de
festes, suposem també com a
preparació, el dia 24, només és
dimarts. Sant Bartomeu, ja, ni
apareix.

3.El regidor Salinas necessita
millorar en llenguatge i
expressivitat. Ha dit que la
professó (sic) es farà de
vesprada. Vistes les
innovacions que introdueixen
els nostres mandataris a l’hora
de parlar, qualsevol dia ens

podem trobar una bonica oració
com ara aquesta: “No, no, si el
aiuntament volia que al
pograma ficara que la professó
fóra de matí”. 

4. El paregut de l’esmentat
regidor Salinas amb el gegant
d’Ontinyent és pura
coincidència. Estem en
condicions d’afirmar que tot i les
panxades de riure que es van
pegar alguns conciutadans
nostres diumenge passat en la
desfilada de gegants i nanos
quan veien el paregut raonable
entre aquell rei moro de
frondosa barba i el nostre
prohom fester no té cap base ni
fonament científic. 

5. El nano (la nana, seria més
correcte? com és dona), que es
passejava i se semblava a Rita
Barberà tampoc té res a veure
amb l’alcaldessa de València. Ni
molt menys, com afirmava un
veí, amb el regidor Salinas.
Faltaria més. Això sí, pensem
els ciutadans que si al cap i
casal hi ha algú que es puga
identificar amb la festa en
general, aqueixa és la senyora
de les bosses de mà d’aquella
marca tan cara i si al nostre
poble algú representa l’esperit
fester per antonomàsia (en totes
les seues vessants: fallera,
andalusa...) aqueix és el nostre
regidor Salinas. 

6. És cert que l'alcaldessa de
Pamplona (la burgalesa senyora
Barcina), l’alcalde de Saragossa
(el senyor Belloch, més conegut
per ser el marit de Mari Cruz
Soriano i su piano) i el de
Madrid (el senyor Ruiz-
Gallardón, que no en tenia prou
de ser gallardo i es va fer
gallardón) emulant una
coneguda per nosaltres ment
preclara, il·lustrada,

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

L'INE ha publicat els resultats de l'Enquesta
de Població Activa del segon trimestre de l'any.
Aquestes dades permeten fer un seguiment de
la taxa d'activitat i la taxa d'atur tant a nivell
estatal com a nivell autonòmic i provincial. 

La primera dada a comentar és la taxa
d'activitat, la proporció de persones disposades a
treballar entre la població en edat de fer-ho. Mentre
que la tendència interanual en Espanya ha estat de
certa tendència d’inversió de la caiguda de la taxa
d’activitat, al País Valencià i a les comarques de
Castelló la taxa d’activitat continua disminuint.
Respecte al trimestre anterior, les comarques de
Castelló pareixen seguir
la tendència espanyola,
al augmentar
lleugerament la taxa
d'activitat. Per a un
territori desenvolupat, la
caiguda de la taxa
d'activitat és un mal
senyal.En les economies
d e s e n v o l u p a d e s
s'espera una taxa
d'activitat alta, sense
grans diferències ni per
edat ni per sexe, senyal
d'una economia
dinàmica que demanda
ma d'obra per a créixer. 

Pel que fa a la taxa
d'atur (què és la
proporció de la població
activa que no ha pogut
treballar, encara que
està en disposició de fer-
ho) s'observa un
lleugeríssim augment de
l'atur en comparació
amb el trimestre anterior,
encara que la tendència
interanual és positiva.
Destacar que entre el
primer i segon trimestre
de l'any hi ha hagut un
lleugeríssim descens de
l'atur en les comarques
de Castelló. 

Les condicions d'augment de l'atur en València
i les comarques de Castelló en un context de
caiguda de l'activitat són més negatives que en el
context d'Espanya on l'activitat està augmentant.
Fer disminuir l'atur en un context d'augment de
l'activitat és més difícil, té més mèrit. 

Com a conclusió, el mercat laboral valencià
continua pràcticament estancat, encara que el
segon trimestre de l'any és tradicionalment un
moment de creació d'ocupació per trobar-se en ell
el començament de la temporada turística. Aquest
estancament, en canvi, pot interpretar-se
positivament en el sentit que al menys sembla que
la intensa destrucció de llocs de treball dels darrers
dos anys arriba al seu final. 

Estancament del mercat laboral
en el segon trimestre de l'any

Irreflexions

text RAÜL BURRIEL
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Entre polèmica i festa
Ja hi tornem a ser. Ja tenim les

festes enganxades a la sortida
d’aquest setmanari i, a fe, que han
començat amb la polèmica. I una
polèmica estèril i fora de lloc
engegada pel nostre alcalde i el
seu equip de govern al voler llevar
l’any vinent, el 2011, el nostre
patró, Sant Bartomeu, com a festiu
dins la setmana gran benicarlanda.

Per molta promesa electoral que haja estat la
de Marcelino, pot fer totes les promeses que
considere (des de quan les promeses electorals
han de supeditar les tradicions de les nostres
festes patronals), el nostre patró és, el nostre
patró. I si a Càlig no és festa ja s’ho faran, però
ací, “Sant Bartomeu, festa, ara i sempre”.

I si amb la polèmica d’abans no en teníem prou,
la celebració dels vints anys dels gegants de
Benicarló, tampoc se n’ha lliurat d’ella (i no per ells
precisament). I és que ha estat curiosa la data de
la seua celebració... fora del programa de festes.

Però, tot i les polèmiques
desinteressades, el que cal és donar
suport a la Comissió de Festes (tal
volta també estaria bé escoltar la
seua opinió, i la de la Reina i
Dames, per allò de no considerar-les
com simples objectes decoratius,,
això sí, sense cap guàrdia al costat),
en tot allò que ha proposat dins el
programa de festes d’enguany i
aconseguir que aquestes siguen el

més participatives possible.

Així, des de La veu, el que volem és demanar a
tota la ciutadania que surta al carrer, que faça
seues aquestes festes, i que participe. Només així
aconseguirem que els nostres governants se
n’adonen que les festes patronals no són moneda
de canvi de ningú i que la seua importància depén,
en gran mesura, del respecte que la gent els hi
tinga, i que per això, ells, per si sols, no són ningú
per prendre decisions que afecten a eixe respecte
a les tradicions. La reivindicació d’aquest respecte
la gent ja l’ha demostrat... els governants, encara
està per veure.

Bones festes!
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Per Xavi Burriel

"Carretera i manta"
El còmic

Carxofa 1: per a la colla de Gegants per la magnífica organització i la festa que va omplir el
poble amb motiu del seu XX aniversari. Tant de bo compliren anys cada any i nosaltres que ho
disfrutem!!!

Carxofa 2: per a la coordinadora de penyes: només es podrà consumir al recinte de penyes
si es fa en els gots reutilitzables que es vendrà per un euro. L’entorn, el medi ambient i el nostre
futur ho agrairan. Perquè després diguen que els joves només saben anar de festa!!!

Panissola: ben rasposa per als de Protocol de la Comissió de festes. No surten d’una
patinada quan n’entren en una altra amb alguna que altra norma poca solta i més pròpia de
temps passats. Les coses no s’imposen, es parlen i consensuen. I la censura ja no es pròpia
d’aquesta època. S’ho hauran de fer mirar.
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