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Casament de Bikram
07-12-2008 Diumenge. (Continuació)

Aquesta primera cerimònia (número
anterior) és per al pare de Panxaman que
va faltar ara fa quasi un any, amb aquest
ritus no caldrà que s'afaite el cap abans de
la boda. Ja ho farà unes setmanes després
quan li toque. Tot ve a compte dels somnis
que diu que ha tingut la mare de
Panxaman on se li apareix l'home i li diu
que el fill major ha de fer-li la cerimònia de
l'aniversari de la mort.

A tot açò, al carrer ja sona la banda de
música que ha d'acompanyar al nuvi a
buscar a la xicota a Baktapur, a uns 12 km
de Kathmandu.

Bikaram comença a vestir-se:
Pantalons, americana i corbata. Va ben mudat.

En estar llest, a la cambra que ha de ser la del futur
matrimoni (els fills han de viure a la casa dels pares)
comença una altra cerimònia on a Bikram li posen un collar
vegetal de fulles paregudes al pi i la tika. Aquesta cerimònia
no és massa llarga: flors al cap, purificació amb aigua, el
collar vegetal amb paper de plata i la tika, colorant roig pastat
amb aigua i arròs cru que posen al nuvi i a tots els presents.

Tot seguit, sobre les onze, sortim de casa i el nuvi puja al
cotxe, als seients de darrera. Davant van el xofer i la
celestina.

La banda va davant tocant: trompetes, bombardins, un
clarinet, tabal, bombo i unes maraques metàl·liques.
L'uniforme és roig. Darrera dels músics segueixen els
convidats, homes, i la gent jove, tant xics com xiques.

Com casa de la núvia està lluny tots nosaltres ens
desplacem en dos autobusos que han llogat per a
l'esdeveniment.

Les dones casades no poden participar d'aquesta
comitiva, s'han de quedar a casa amb la mare del nuvi que no
pot acompanyar al fill a busca la que ha de ser la seua nora.

Però Bal Kumari, tia del nuvi, que vol ser en tot
protagonista, vol pujar a l'autobús cosa que impedeix
Mukti. Ella, al final de la discussió,  es queda a casa
tota unflada. 

En ser a Baktapur, dos carrers abans de casa la
núvia, baixem dels autobusos i es torna a formar la
comitiva per anar a casa de la núvia: músics, convidats
i cotxe del nuvi. En ser a la porta de la casa de Sabina,
la promesa, algú de la família rep a Bikram i el
introdueix a casa i el fa seure en una estora on hi ha
quatre coixins on al davant estan tots el elements
sagrats necessaris per a fer les cerimònies del
casament.

Poc després aplega la núvia i s'asseu al costat del
nuvi. Als dos extrems de l'estora estan el capellà de la
família de la promesa i la celestina. Cada família té el
seu capellà.

Desfan flors, es purifiquen amb aigua, encenen cerilles i
vetes impregnades d'oli, la parella junta les mans, ... no paren
de fer gestos que no entenem mentre al capellà resa i resa
sense parar i els va dient el ritus que han de fer en cada
moment. La parella de nuvis estan ben seriosos. Ni es miren.
Bikram sembla més tranquil, ella està més plorosa. 

Nosaltres, és normal, no entenem massa bé com funciona
tot açò i ens fiem de Maria Cinta. Així que quan ens fartem de
cerimònies ens n'anem a dinar.

Total que ens perdem el moment més important de la
cerimònia, el casament, estrictament parlant. Ens aquest
moment Bijay crida a algú que porte una càmera per a fer
algunes fotos però no hi ha ningú. Ni Panxaman, el pare, es
va assabentar del moment més important de la cerimònia. En
part també és normal ja que aquest ritus duren moltes hores.

A mi em va saber molt de mal no estar en aquest moment
ja que Bijay em va demanar que jo ho retratara tot. Metre
nosaltres estàvem dinant allí mateix van repartir menjar. No
ho sabíem! Ens hem perdut el moment més important!

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XLVII)

MARCELINO DOMINGO, CANDIDAT A L’ALCALDÍA
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a mesura ha estat
adoptada per la junta

rectora de la fundació, després de
quasi un any que les instal·lacions
han estat tancades al públic a
l'espera de l'adjudicació del
contracte d’arrendament de les
instal·lacions. De fet, l'obra social
ja publicita, de nou, l'ús de l'espai
tant en la seua pàgina web com
en diferents mitjans de
comunicació, oferint a col·legis i
instituts la realització d'activitats
mediambientals. En definitiva, el
mateix ús que tenia abans del
‘paró’ d'un any després de la
signatura del conveni amb el
consistori benicarlando.

S'esfuma d'aquesta manera la
possibilitat de comptar amb una
guarderia municipal a curt termini
a Benicarló per a cobrir una
demanda que cada vegada és
més evident. I és que la Fundació
arribava a un acord amb el
consistori per la cessió de l’espai,
on es pretenia ubicar la guarderia
municipal l’any passat, després
d’intenses negociacions per
establir les condicions de la
cessió. Una d’elles era,
precisament, que l’espai
s’utilitzara per al finalitat a la qual
havia estat cedit, a més del
comprimís que adquiria el
consistori de fer-se càrrec de les
cinc treballadores que té l’escola.
L’incompliment de les condicions
per part de l’ajuntament portava a

Bancaixa a rescindir el conveni,
després d’un any en que l’obra
social no ha pogut utilitzar les
instal·lacions i les seues
treballadores han estat aturades a
l’espera de la resolució de
l’expedient de concessió que
l’ajuntament va posar en marxa. I
és que el consistori va descartar
des del primer moment la gestió
directa de les instalacions, pel que
optà per la fòrmula de la
adjudicació a una empresa, com
en el cas de la piscina municipal. 

Licitació deserta

El ple celebrat en el mes
d'octubre del passat any va
aprovar el plec de condicions
encaminat a la licitació del
projecte després de la signatura

Escola Infantil Municipal... deserta
Una altra proposta electoral del PP que cau. La Fundació Caixa Castelló ha
rescindit el conveni pel qual cedia les instal·lacions de l'antiga Escola de la Mar
Irta al Consistori de Benicarló per a instal·lar allí una escola infantil de 0 a 3 anys. 
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text REDACCIÓ

A la ciutat de Xest es celebrà el passat cap de
setmana el Campionat Autonòmic de conjunts de
gimnàstica rítmica en el nivell mes elevat. Va participar
el conjunt junior del Club Mabel Benicarló format per 6
gimnastes: Cristina Ros, Inés Domingo, Patrícia
Mústieles, Alisson Foix, Brianda García i Natalia Mora.
Es van realitzar dues rondes dels seus exercicis on van
aconseguir la segona plaça després d'uns exercicis
executats amb gran qualitat. Amb aquest resultat van
aconseguir el bitllet per anar a Logronyo, on se
celebrarà el Campionat d'Espanya de conjunts del 2 al 5
de desembre, i on les benicarlandes lluitaran per a optar
al pòdium en categoria junior. Recordem que aquest
conjunt duu aconseguits quatre títols nacionals.

text i foto VICENT FERRER

El Club Mabel aconsegueix altra volta el passaport per els campionats d’Espanya

5 BENICARLÓ AEROPORT CASTELLÓ: Chus, Chaguinha,
Vadillo, Lolo, Gonzalo; cinc inicial; Xapa, Chicho, Kike,
Retamar, Javi Alonso i Diogo.

4 TRIMAN NAVARRA: Juanito, Araça, Rafa Usín, Parrel,
Javi Eseverri; cinc inicial; Uge, Jesús,
Cuco, Roberto i Carlitos.

ÀRBITRES: Gracia Marín i Munez
Carpintero, del col·legi  madrileny.
Mostraren tarja groga als locals Chicho,
Gus, Retamar i Chaguinha; als visitants,
Javi Eseverri, Rafa Usín, Araça i Jesús.

GOLS: 1-0 min. 10, Vadillo. 1-1 min.
17, Javi Eseverri, de penal. 2-1 min. 18,
Xapa. 3-1 min. 23, Xapa. 3-2 min. 25,
Araça. 3-3 min. 29, Rafa Usín. 4-3 min.
35, Retamar, doble penal. 4-4 min. 40,
Carlitos, doble penal. 5-4 min. 40,
Vadillo.

INCIDÈNCIES: Uns 1200 espectadores en el Pavelló
Municipal. Partit retransmes per Marca TV. Antonio Vadillo va
rebre el premio al millor jugador del partit.

A l'última jugada del partit Xapa va lliurar el baló al capità
Antonio Vadillo perquè marcara el gol de la victòria per al
Benicarló Aeroport Castelló, davant un Triman Navarra que
mai va donar el partit per perdut, però al que li va faltar
concentració després d'empatar el partit mancant trenta
segons per al final. 

Partit d'alternatives en el marcador, amb dos equips molt
ficats en el partit, disposats a donar-lo tot al llarg dels quaranta
minuts, on el primer temps va ser dels benicarlandos i el segon
dels navarresos, però en aquesta ocasió la fortuna que els va
ser esquiva a Cartagena els va ajudar quan tot semblava que
el partit anava a acabar en taules. 

Un Benicarló Aeroport Castelló molt endollat en la primera
part, on va manar, però no va acabar moltes de les seues
jugades d'atac. Als nou minuts Chicho amb cop de cap al

travesser i un minut més tard Vadillo, pugnant amb Eseverri, va
marcar de taló enganyant a Juanito. Gol que els va donar
tranquil·litat, davant un conjunt que no acabava de reaccionar,
però que va saber aprofitar la seua oportunitat, quan Xapa va
tocar el baló amb la mà i Gracia Marin va decretar penal, que
va transformar Eseverri enganyant per complet a Gus. Van

succeir sengles oportunitats, i mentre
Vadillo no arribava, Roberto va veure
com Gus evitava el gol. La igualtat en el
marcador la va trencar Xapa a
l'aprofitar un rebuig de Juanito després
de disparar Chaguinha i en l'últim minut
tot va poder haver canviat si Carlitos no
haguera fallat davant Gus Juanito no
haguera tret a corner un llançaments
des dels deu metres de Retamar. 

Després del descans l'equip
benicarlando va acusar la lesió de Lolo,
el que, sumat a l'increment en la

pressió dels navarresos, va fer perillar el partit, i així Rafa Usín
va tornar a posar a prova a Gus. Però amb el Triman Navarra
bolcat, una contra de Javi Alonso va permetre a Xapa marcar
després del rebuig de Juanito. Va semblar el partit guanyat,
però els navarresos van ressorgir i Araça va aprofitar una
fallada en l'eixida dels locals per a reduir diferències, amb el
que va tornar a pujar la pressió. En una altra contra Vadillo,
d'esquena, rematava de cullera al pal, però el conjunt navarrès
va seguir igual i va empatar el partit després d'una perfecta
jugada d'atac tancada per Rafa Usín. 

Però quan tot estava pitjor els benicarlandos van llençar de
casta i van trencar l'empat a l'aprofitar Retamar un llançament
des dels 10 metres, i a la segona no van sentenciar perquè
Juanito va traure el baló a corner. Els dos equips estaven
traient forces d'on no havia i va arribar la jugada de l'empat a
l'aprofitar Carlitos un llançament sense barrera mancant 30
segons. Però era el dia del capità Vadillo, qui en un últim sospir
va aprofitar una passada de Xapa, gran partit també el seu, per
a marcar el gol de la victòria.

text i foto VICENT FERRER

Vadillo dóna la victòria al Benicarló
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del conveni. Es va iniciar
d'aqueixa manera el procés
administratiu perquè les
empreses interessades a oferir el
servei pogueren presentar les
seues ofertes. El problema,
segons va vaticinar l'oposició, va
ser que amb l'adjudicació,
l'empresa que es volgués fer
càrrec del servei havia d'assumir
la reforma i adaptació de l'edifici al
nou ús. A més, segons va quedar
plasmat en el conveni signat entre
el consistori i la fundació,
l'empresa adjudicatària havia de
fer-se càrrec de les cinc persones
que treballaven fins al moment per
a la fundació en la seu de la
Escola de la Mar. La pretensió de
l'equip de govern era que l'Escola
Infantil de 0 a 3 anys estiguera en
marxa durant el present curs.
Però els auguris de l'oposició es
van complir i el concurs va quedar
desert, malgrat que l'oferta va
estar durant tot l'hivern passat

penjada en el web municipal. I
que, malgrat les crítiques de
l'oposició, les condicions oferides
pel consistori no van ser
modificades. 

Ni el suggeriment des de les
files socialistes de realitzar les
obres d'adaptació amb fons del
Pla E o del Pla Confiança va ser
acceptada. Cal recordar que el
pressupost inicial dels treballs, és
inferior al cost que ha tingut la
famosa Font de Kuen-ka, amb els
seus cadufos de marbre.
Benicarló sembla renunciar
d'aquesta manera a un servei
municipal que tots els partits
polítics que van concórrer a les
passades eleccions municipals
duien en el seu programa
electoral. Segons el projecte que
es va dissenyar per part dels
serveis tècnics, l'escola havia
d'acollir a 148 xiquets d'entre 0 i 3
anys. Les obres de
condicionament de l'edifici havien
de contemplar la creació de dues

unitats de 0 a 1 anys, quatre
unitats de 1 a 2 i quatre unitats de
2 a 3 anys. Segons les
estimacions del grup municipal
socialista, la població benvinguda
de xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys
és de 900, basant-se en les dades
actuals de xiquets de 3 a 6 anys
escolaritzats. La major part de les
famílies de Benicarló no poden
assumir els costos
d'escolarització en les guarderies
privades que existeixen i que
suposa un preu que oscil·la entre
els 300 i els 500 euros mensuals.

I què diu l’oposició?

Xaro Miralles, regidora del
PSPV, ha lamentat que Benicarló
s'haja quedat sense l'Escola
Infantil de 0 a 3 anys, una
proposta que tots els partits
polítics que van concórrer a les
passades eleccions municipals
duien en el seu programa. “Això
demostra una vegada més que no
havia cap intenció política per part

ve de la pàgina anterior

El pressupost inicial és inferior al cost que ha tingut la famosa “Font de Cuenca”

CONCENTRACIÓ SELECCIÓ AUTONÒMICA

El passat diumenge 31 d'octubre va tenir lloc la
concentració autonòmica en categoria cadet femení
per a escollir a les integrants de la selecció
autonòmica cadet femení. Aquest esdeveniment es
va celebrar en Sagunt i el Club Handbol Benicarló va
estar representat per les jugadores: PAOLA
ALBERICH RUIZ i WISDEN AYENDOUCH.

CADET FEMENÍ

CH BENICARLÓ - 12
JUAN COMENIUS - 49
Partit jugat contra un dels equips punters de la

categoria. De principi a fi es va notar que l'equip
benicarlando està en fase de formació.

Per part del Benicarló van jugar: Anastasia, Wisden
(1), Maria (1), Paola (9), Leila (1), Febrer, Lidia i
Azahara.

CADET MASCULÍ

CBM. ALSER PUERTO SAGUNTO - 45
CH BENICARLÓ - 5
Partit sense història el que es va jugar en la capital

del Camp de Morvedre. L'equip segueix progressant
tant en defensa com en atac, però davant tenia un molt
bon equip que forma part de la base de l'equip que milita
en divisió d'honor: ALSER PUERTO SAGUNTO.

Per part del Benicarló van jugar: Àlex Roca, Kevin,
Àlex Reguera (1), Adrià, Sergi, Marcos (3), Àlex
Sigüenza, Danut, David, Juan (1), Jonay, Javi i David
Martínez.

SENIOR FEMENÍ- SEGONA DIVISIÓ NACIONAL

VALÈNCIA AICEQUIP - 34
GRUPO PEINADO BAIX MAESTRAT - 14

Resultat enganyós si tenim en compte el joc vist per
unes i altres en la segona part. El partit va començar
amb un clar domini de les jugadores locals ja que les
pèrdues de pilota en atac que tenien les benicarlandes
amb les errades en defensa durant els primers sis
minuts del partit va fer que el marcador assenyalés un
parcial de 7 a 0. Després d'un temps mort demanat per
l'entrenador de les nostres representants, el partit se va

igualar, encara que la efectivitat en
els llançaments era favorable a
l'equip local (21-7 minut 30).

En la segona part, l'equip va sortir
més entonat, plantant cara a les
valencianes, de tal forma que en els
primers 15 minuts d'aquesta part, el
parcial va ser de 5-5 (26-12 minut
45).

Al final, va quedar el regust
amarg de que hagués passat si en
el començament del partit s'hagués
jugat com al final. Aquest fet dona
esperances d'aconseguir la victòria
contra un rival directe, com és el
Vila-real, el proper cap de setmana.

Pel GRUPO PEINADO van jugar
Laura en la porteria, Arantxa (3),
Vanessa (5), Jasmin, Jennifer,
Melani, Juliana (1), Rosamari (1) i
Cris (4).

text i foto CHB

CLUB HANDBOL BENICARLÓ
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CONTUNDÈNCIA 
El Benicarló va aconseguir una gloriosa victòria al

camp del Cabanes en imposar-se a l’equip local per
un gol a quatre. Qui ho havia de dir fa només tres
setmanes amb aquell equip que jugava a no res i que
perdia a casa contra el filial de l’Almassora. 

ELS REFORÇOS
El tres reforços últims que han arribat han sigut un

encert. El central Cristian Aguilera fins i tot va marcar
un gol i el davanter centre Joan Guillamon suca, per
ara, en tots els partits que juga. Tots aquells que deien
–déiem- que el secretari tècnic Atilano Mata no era
hàbil a l’hora de controlar quines eren les mancances
del nostre equip ens haurem de posar un puntet a la
boca i  reconéixer que aquesta vegada ho ha fet bé. Jo
ja he rectificat, a vore ara què faran els altres, si
decidiran allò de no enmendalla o tindran la humilitat
suficient –com jo, insisteixo- per enaltir les últimes
actuacions del nostre exlateral esquerre de la dècada
del vuitanta. 

CALLEM I CALLEM
Però encara continuo en aquest procés de contrició.

Sóc una persona influenciable i molla i d’aquells que
basant-me només en arguments de taverna
desconfiava del nostre entrenador. Ara mateix no me’n
recordo ni de com li diuen (Pere no-sé-què), en canvi
sí que sóc conscient que havia interioritzat que no
guanyaríem fora ni un partit, ni per sort, ni per
misericòrdia. Em deien, sí, un bon home, però en sortir
de casa no traureu ni un punt. A engolir. 

HELENIO HERRERA
El genial H.H. de tant en tant deia famosíssimes

parides fantasmagòriques. Una és que si un dia
guanyarien sense baixar de l’autocar i una altra que si
amb deu juga millor que amb onze. Així va ser a
Cabanes. A la mitja hora ja ens havien expulsat Jorge
Vázquez i nosaltres vam seguir avant, avant, fins
arribar als quatre gols. 

ALTRES RESULTATS
Sí, avui, per fi sí que toca. Una colla d’amics de

Benicàssim, en una nit de festa desenfrenada, van
decidir fer un equip de futbol, una espècie de penya
per entretindre’s els caps de setmana i quedar de tant
en tant per anar a sopar. Fins i tot es van posar un
nom i es van fer dir Benicàssim B. Doncs bé, aquests
xicots van derrotar a domicili l’exomnipotent Vinaròs.
No, no desitjo fer sang, Déu mo’n guard. Però tots
aquells que se’ns en fumaven perquè vam perdre un
partit a casa i només van empatar a Càlig, també
hauran de fer un acte de contrició. O més. 

I MÉS ENCARA
La Unión Deportiva Caligense (encara es diu així?)

va guanyar fora i ara els tenim només a un punt. De
tota manera, els calijons farien bé de prendre
consciència que ells no poden aspirar a pujar a
preferent i menys si hi ha rivals de l’entitat del
Benicarló. Sobretot que li quede clar a Vicent Anglés,
seguidor de l’equip de la capital d’aquest nostre grau,
que va jugar ací baix amb nosaltres i que assegura
que encara se li deuen cinc-centes peles de la seua
etapa de davanter centre; ha de saber no les cobrarà
mai, mai! I si algú li les vol pagar em donaré de baixa
de soci del CDB. Els cent duros no se’ls va guanyar
perquè només marcava gols en partits amistosos.
Res, a cobrar a casa Mangales. 

EL CALENDARI
La cosa queda així. Diumenge vinent ve el Catí,

simpàtic equip que tenim a tres punts de diferència. Si
ens guanyen, ens passaran. Confio que no ho facen.
El Vinaròs es desplaça al San Fernando d’Alcalà,
camp menut, on serà molt difícil que algú puga
puntuar... I si ells perden i nosaltres guanyem... serem
líders, líders! I encara a l’altre diumenge anirem al
flamant estadi de Vinaròs i si guanyem...  no vull ni
pensar-ho perquè sempre la cago. 

QUE TREMOLEN TOTS QUE JA ESTEM ACÍ!

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
de l'equip de govern de dur avant
l'escola infantil municipal, no s'ha
modificat el plec de condicions,
no s'ha fet res perquè isquera
endavant i el projecte s'ha mort,
fins a les pròximes eleccions que
seran al maig de l'any que ve”,
lamentava Miralles. L'edil va
recordar que les condicions
establides per l'equip de govern
obligaven l'empresa adjudicatària
a invertir 200.000 euros per a
realitzar les obres de
condicionament de l'edifici i “a
més havia d’assumir totes les
càrregues dels sous de les 5
treballadores de la fundació” que
treballaven en les instal·lacions
abans de la signatura del
conveni.

José Luís Guzmán, portaveu
del Bloc per Benicarló, es
mostrava convençut que “el PP
només va voler vendre fum. Si
hagueren tingut ganes de traure-
la endavant, hagueren redactat
altra plica i buscat propostes,
com s'ha fet altres vegades”. El
nacionalista proposava la revisió
de les condicions o buscar a
empreses interessades en
aquest tipus de projectes per a
traure'l endavant. “Però no
devien tenir moltes ganes quan
no han fet res”, va lamentar
Guzmán. Així, les famílies
benicarlandes s’han quedat
sense un servei que avui dia és
necessari per a tots aquells que
necessiten treballar per treure les
seues famílies endavant. 

ve de la pàgina anterior

“Les famílies benicarlandes s’han quedat sense un servei que avui dia és necessari ...”
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esprés d’una setmana
de descans, tornem a
la càrrega. Aquests
revista ja

comença a semblar “La
Veu dels jubilats”. Tira-li
amb les obres. Però el
millor del cas és que no
se’ns diu res de nou. Les
molèsties són les
mateixes, els embussos
són els mateixos la pols
és la mateixa i els polítics
són els mateixos. Algú
ens pretén fer creure que
si en lloc d’estar aquests
al capdavant de
l’ajuntament estigueren
uns altres la cosa seria
diferent? Definitivament,
no. És any electoral i la
norma diu que no hi ha
cap polític que es puga
resistir a començar
qualsevol tipus d’obra,
instal·lació o festa al llarg
d’aquest període. Això pel
que fa als polítics que critiquen.
Pel que fa a la obres pròpiament
dites considerades com a tals, és
el que tenen. També hi ha un
teorema que diu que tota obra
executada proporciona unes
molèsties i una pols directament
proporcional a la seua magnitud
d’espai i temps, i inversament
proporcional a les ganes que
tenen els directament afectats que
arribe el seu acabament. És a dir,
que amb un parell d’axiomes
irrefutables he tirat per terra tres
pàgines, una portada i l’editorial
de la seua revista. Però no acaba
ací la cosa. Un altre dels
problemes que tots estem patint
és el del caos circulatori. És
indiscutible el gran nombre
d’embussos que es produeixen a
totes hores pel nostre poble,
especialment a les franges
horàries de migdia i mitja tarda.
També podria formular una llei al
respecte, però en aquest cas tot

és molt més senzill del que
sembla. Diu Robespierre que ell
va a peu. Jo també. Segurament
la majoria dels desplaçaments que
originen els monumentals
embussos esmentats són

sobradament prescindibles, i
molta gent que va en cotxe faria
més camí fent servir les cames
amb més freqüència, però hem
d’anar motoritzats a qualsevol lloc,
fins i tot els diumenges a comprar
el diari. Però he de reconèixer que
el problema gran es troba si ha de
passar algun vehicle d’assistència
o emergència, com ara bombers,
ambulàncies o policies. Però clar,
aquest vehicles no tindrien
problemes si anés més gent a
peu. En fi, que no ens aclarirem.
Però hi ha una cosa en que si que
estic completament d’acord: eixos
panells horrorosos que ha posat
pels carrers ja se’ls haurien pogut
estalviar, vaja cosa lletja i poc
pràctica.

Perdone, senyora Garcia, però
encara que ja se que no és
políticament correcte dir-ho, ho
vaig a fer perquè no em puc
aguantar. M’ha semblat

absolutament ridícula la frase de
Morera que apareix a la pàgina
cinc del “regidors i regidores,
alcaldes i alcaldesses, diputats i
diputades”. Estem portant a uns
extrems tan ridículs això de la

paritat i el llenguatge
sexista que hem convertit
el llenguatge en una
bufonada absurda que
potser ens ho hauríem de
fer mirar. Per cert,
impressionant la foto del
candidat/candidata a
l’alcaldia/alcaldio de
Ben icar ló /Ben icar lá .
Quina presència té
Ricardo!

Quina fartera de polps
es degueren pegar als
centres benèfics. Amb
patates, amb ceba, a la
gallega, a la brasa, torrat,
amb all i pebre, amb
allioli... quina enveja i
quina mala llet que tenen
eixos del seprona.

Mot bona la de Don Carlos
criticant els pressupostos que han
fel els del seu partit. A vore si és
capaç de plantar-los la canya als
de València i fer que modifiquen
els pressupostos. Ai ...

No vaig a comentar res de les
extraordinàries pàgines amb que
els seus col·laboradors ens han
obsequiat aquesta setmana. Que
seguesca aquest ritme i els seus
lectors estarem eternament
agraïts. 

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA

Ja fa tems que no em dedico a
buscar cosetes d’aquestes, però
aquesta vegada no pur resistir la
temptació del l’expressió llatina
“sine quanum” que algú ha escrit a
la pàgina tres. Deu ser una versió
per a SMS de la “sine qua non”
original. Suposo. 

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

text EL LECTOR

D

El diputat autonòmic del Bloc Nacionalista Valencià i
candidat per Compromís Josep Maria Pañella, ha
mostrat “la nostra total solidaritat amb els 80 alumnes
de’l IES Ramon Cid de Benicarló que duen mes i mig
esperant que la Consellería d'Educació es digne a
enviar-los els quatre professors de formació
professional que els falten per a poder rebre amb
normalitat les classes”. El diputat autonòmic li ha
presentat a Font de Mora una pregunta sobre l'estat de
la qüestió “com és possible que s'haja arribat a una
situació tan inadmissible, qui són els responsables i
quines mesures s'han pres contra ells, què pensa fer
per a resoldre ràpidament el tema i, sobretot, com té
previst que l'alumnat recupere les 200 hores que ha
perdut i són necessàries per a la seua correcta
formació”. Pañella ha confessat que “l'experiència
anterior ens fa témer que tot quedarà en no-res, quan
finalment arriben els professors com si no haguera
passat res”, impartiran la part d'assignatura que podran

en un temps més reduït, i “demà serà altre dia. Una
demostració més del desinterès del conseller i el seu
equip per un sistema d'ensenyament públic de
qualitat”. 

El diputat de Compromís s'ha fet ressó també dels
problemes que pateixen altres centres educatius
castellonencs, com per exemple l'Errant Vilar
d'Almassora. “Els hauria de caure la cara de vergonya
als responsables de la Conselleria veient que ha de ser
el mateix equip directiu qui posa de la seua butxaca els
diners per a resoldre problemes tan peremptoris com la
reparació de l'extractor de fums de la cuina perquè el
menjador escolar puga funcionar”. Pañella ha recordat
que “fa ja un any li vaig preguntar al conseller pels
centre escolars d'Almassora, entre ells aquest, i em va
respondre que estava tot bé i que, el que no, ho
arreglarien ràpidament. Però ací ho tenim, un any
sense resoldre'l. Després parlen de dotar als
ensenyants de més autoritat, pur paper banyat, perquè
la mateixa Consellería els deixa sols davant problemes
que no poden esperar, com aquests”.

text i foto NATÀLIA SANZ

EL BLOC RECLAMA ELS PROFESSORS DEL RAMÓN CID

Esquerra Benicarló ha recomanat a Marcelino
Domingo, alcalde del municipi i Carlos Fabra,
president de la Diputació, que comencen a fer la
maleta, a tenor dels pressupostos del Consell per el
2011.

Els escassos 300 milions d'euros que es contemplen
d'inversió en els pressupostos per a les comarques de
Castelló “no fan més que constatar la poca serietat i
inconsistència de les paraules dels dirigents populars
que ens governen”. Així, Josep Barberá, portaveu de la
formació a Benicarló, ha fet un repàs de les inversions
previstes i “veiem com senzillament no apareixen les
reclamades obres en les carreteres de Benicarló, a
Càlig i Peníscola”. Per a Barberá “és insultant que
hagen deixat córrer la legislatura amb enganys i
mentides sobre aquestes obres per al final no fer res de
res, el que deixa clar la falta de lideratge de Marcelino
Domingo al costat de la influència de Peníscola, que si
té una carretera en condicions”. A més, Barberá ha
recordat les paraules de Carlos Fabra qui va assegurar
en 2009 que “no votaria al PP si no comencen les obres
a la CV-135, presentada en la precampanya electoral
de 2007” i que encara ni s'ha iniciat. Posteriorment,
l'alcalde Domingo ha lligat la seua continuïtat a
l'execució d'aquestes dues obres “per molt que ara ho
intente matisar. Si tenen un poc de vergonya i amor
propi, ja poden començar a fer les maletes i deixar-li
l'ajuntament a algú més capaç”, ha assenyalat el
secretari local de Esquerra. 

Per a Barberá el passotisme del PP a Benicarló en
matèria d'infraestructures era d'esperar i “les mentides
de Fabra poden ser assumibles si atenem el que li
queda en el convent, però no podem obviar el fet de
demanar-li a l'alcalde que complisca amb la seua
paraula amb els benicarlandos”. El lider d’Esquerra
sosté que els ciutadans ens mereixem polítics amb
paraula i que es respecte a la nostra ciutat i no
enrabiades o amenaces cap a les institucions”. Altres
obres, com l'ampliació del port de Benicarló (182.220
euros) o l'ampliació i millora de la seguretat a la CV-135
per 194.980 euros o els insuficients 423.000 euros per
a equipar el centre de salut fan augurar que es
retardarà la posada en funcionament d'aquestes obres.

text i foto NATÀLIA SANZ

ESQUERRA DE BENICARLÓ DEMANA A L'ALCALDE QUE ABANDONE

Marcelino Domingo
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O P I N I Ó

RAMON GUILLEM.
Abisme i ocell. 

Edicions Bromera. 
Alzira. 2010

Amb aquest llibre Ramon Guillem va guanyar el
premi Vicent Andrés Estellés de poesia de
Burjassot. El llibre porta una cita inicial de
Shakespeare: “Es marciran les flors, però, a despit/
de l’hivern, romandrà el seu esperit.”, que
constitueix tota una declaració de principis del que
serà el llibre. Dividit en dues parts, la primera
“Abisme”, fa referència a aquest moment en què es
marceixen les flors, és a dir, el pas del temps, i com
a conseqüència la mort, mentre que la segona
“Ocell”, presenta un to més optimista i fa referència
a l’esperit de les vivències agradoses que, malgrat
tot, sobreviu.

En la primera part, “Abisme”, la mort és la gran
protagonista, al poema “Una bicicleta blava”, hi
trobem la mort del pare, el dolor per la seua
desaparició, va unida al dolor per la desaparició del
paisatge: “Si mon pare visquera ara/ no hi podria
pescar./Els peixos són ombres foses/en una aigua
pudenta i trista.” La por a la mort és present al
poema “Aranyes”, la mort és com l’aranya que
teixeix la teranyina que ens atrapa: “Sense adonar-
nos-en,/ fan el seu parany les aranyes.” Aquests dos
elements oposats que donen títol al llibre apareixen
als poemes, “1936”, un concert de Pau Casals
expressa la lluita de la bellesa front a la destrucció
de la guerra, i sobretot “Quartet per al final del
temps”, títol manllevat d’una composició del músic
francès Olivier Messiaen, que la va compondre en el
transcurs de la segona guerra mundial pres en un
camp de concentració, pensava “amb l’abisme del
temps,/ que tot ho engul/ amb la seua fam trista/ de
fera fosca.” “Però també en els ocells, /ones en
braços d’un cel diàfan”. Al poema “Gangrena”,
apareix un altre tipus de mort que pot ser igualment
terrible, la mort de l’amor. En aquest apartat apareix
el poema “El poeta” dedicat a la memòria de Manel
Garcia Grau, uns versos impressionants, una
magnífica elegia dedicada al poeta de Benicarló,
que en les estrofes finals transcendeix més enllà del
record personal, per a esdevenir un homenatge al
poeta amb majúscula. 

La segona part del llibre “Ocell” es divideix en dos
subapartats, “Tot i la fosca” i “Pedra foguera”. En el
primer, l’amor és el protagonista. El cos de
l’estimada aporta la llum malgrat la foscor, així ho
expressa en el poema titulat “Dona”: “un cos de

dona/ sempre llum, tot i la fosca”. En “La brasa en la
pell” i “Dia de Nadal”, presenta l’amor com l’antídot
contra la mort: “Una flama/ sempre porta/ a dins/
una altra:/ no sents/ la cançó/ que la mort no ha de
guanyar?” I en “La mirada seduïda” apareix el carpe
diem, la invitació a gaudir de l’amor mentre siga
possible: “Si l’estrella t’acompanya,/aprofita els
anys/ de la passió intacta.”

“Pedra foguera” comença amb dos poemes plens
d’optimisme, el que dóna títol a l’apartat expressa
que la vida sempre brolla “entre les esquerdes de
l’ombra”, i “Solar” manifesta la joia de viure. Però
l’art és qui té més protagonisme en aquest apartat.
La literatura és com la vida, se’ns dia al poema
“Ferida de llum”, en “La gramàtica i l’atzar” se’ns
explica el naixement de l’obra artística i a “Com
l’angèlica” l’experiència d’escriptor. Acaba aquest
apartat amb “La butaca de l’avi”, un sentit
homenatge a l’avi.

“Abisme i ocell”és un llibre que representa la
maduresa poètica i vital de l’autor, un poemari que
expressa els sentiments més essencials del ser
humà. La seua lectura és absolutament
recomanable.

DE LA VIDA I LA MORT

text JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Llibres

S’ha fartat de negar-ho per
activa i per pasiva, però
davant les paraules de
Carlos Fabra, no va poder
fer-ho. Marcelino Domingo
serà el candidat a l'alcaldía
de Benicarló pel Partit
Popular. 

Així ho va anunciar  el
president de la Diputació de
Castelló, Carlos Fabra, durant
l'acte d'elecció de Domingo
com president local de la
formació. Fabra es va mostrar
convençut que l'actual alcalde
del municipi mereix el seu
suport “pel bon treball que ha
fet aquests anys. La gent del
carrer ja sap el que hi ha”. El president no és aliè a
l'anunci fet per Domingo, qui va condicionar la seua
reelecció com alcalde a la licitació de les carreteres de
Càlig i Peníscola. Així, va recordar les crítiques que ha
abocat contra les inversions previstes en els
pressupostos de la Generalitat Valenciana en la
província de Castelló, després de les quals “com
comprendran vaig ser cridat a l'ordre, però no he
rectificat res del que vaig dir”. Fabra va explicar que

dijuos va mantenir una conversa amb el conseller Mario
Flores “i només li he parlat de dues carreteres: la de
Càlig i la de Peníscola”, assegurant que es construirien.
En qualsevol cas, va puntualitzar que el treball realitzat
per Domingo al capdavant de l'ajuntament benicarlando
ha donat nombrosos fruits i recordava que “en dos o
tres mesos inaugurarem el centre de salut i hi ha una
sèrie d'actuacions importants que els ciutadans sabran
reconèixer”.

text  i foto NATÀLIA SANZ

MARCELINO DOMINGO, CANDIDAT A L’ALCALDÍA PEL PP

Benicarló ha trobat finançament privat per a la
construcció de les carreteres de Peníscola i de Càlig,
anticipant-se a les gestions del consell per a finançar
aquestes vies. La proposta serà presentada al President
de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en la
trobada que pròximament mantindrà amb l'alcalde del
municipi, Marcelino Domingo. 

Es dóna solució així al problema del finançament
d'aquestes obres, de les quals el conseller Mario Flores en
una recent visita al municipi va anunciar que s'estava buscant
una fórmula públic-privada per a executar el treball donat la
situació econòmica que travessen les arques autonòmiques.
El primer edil va anunciar que el conveni amb l'empresa “ja ho
tenim plasmat en números” i estudiats els diferents tipus
d'acords que es poden arribar a amb l'empresa interessada a
executar les obres. Una solució seria “que es quede amb la
concessió de manteniment de les vies després de fer les
obres” per una sèrie d'anys. El muntant d'ambdós projectes,
segons els nombres de l'administració autonòmica ascendeix
a més de sis milions d'euros, 4’3 en el cas de la carretera de

Peníscola i 1’9 milions d'euros per al vial de connexió amb
Càlig. En aquest últim cas, Domingo també proposarà a
Camps “que només s'execute el tram del vial corresponent al
terme municipal de Benicarló” i que correspon amb la
connexió amb el Polígon Industrial El Collet, el que suposaria
una rebaixa en el cost de les obres. 

A més, amb l'objectiu d'agilitar els tràmits, el consistori durà
la proposta d'aconseguir la cessió mitjançant conveni de
l'execució de les obres perquè siga aquesta qui s'encarregue
dels tràmits administratius, assumint els costos de la factura
final la Generalitat Valenciana. L'alcalde de Benicarló s'ha
mostrat convençut dels beneficis que per a totes les parts
suposa aquest proposta i espera tornar de València amb el
vist-i-plau per part del President Camps. Domingo ha recordat
que tots els tràmits previs a la realització de les obres estan
realitzats, inclosos l'obtenció dels terrenys necessaris per a la
seua construcció “que hem aconseguit en aquesta
legislatura”, postil·lava. A més, es mostrava sorprès per la
consignació en els pressupostos de la Generalitat d'una
partida encaminada a la construcció del Centre d'Arts
Escèniques. “Per a mi són més important ara les carreteres i
això entrarà en el paquet de negociacions amb Camps”, va
assegurar. 

text NATÀLIA SANZ

Finançament privat per a la construcció de les carreteres de Peníscola i de Càlig
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Benicarló està disposat a acostar els seus recursos
turístics als visitants i ha instal·lat una completa
senyalització que permet arribar fins als racons més
insospitats del municipi. En concret al poblat ibèric del
Puig de la Nao, on es presentava la nova senyalètica
que s'ha col·locat gràcies al conveni signat entre
l'ajuntament i l'Agència Valenciana de Turisme. S'han
invertit més de 31.000 euros en els nous panells
distribuïts en el nucli urbà i el terme municipal. “”Hem
col·locat 35 senyals horitzontals direccionals, 14
tótems en les zones més transitades del nucli urbà i 2
tótems especials en els Béns d'Interès Cultural amb
informació més extensa”, detallava Mamen
Iruretagoyena, regidora de Turisme. L'objectiu
d'aquesta actuació és “facilitar als visitants l'arribada
als recursos turístics”. En el cas del poblat ibèric del
Puig, situat prop del límit amb el terme municipal de
Vinaròs, s'han situat senyals que dirigeixen a aquest
enclavament des del nucli urbà “per l'interès turístic
que hi ha en visitar-lo”. De fet, es calcula que des de
Pasqua ho han fet més de mil persones gràcies a les
visites guiades que s'han organitzat des de les
regidories de Cultura i Turisme. Irureta destacava que
l'actualització de la informació en els panells explicatius
“és una mostra més de la qualitat que volem oferir en

la nostra destinació”. A més, incidia en el fet que la
senyalètica està integrada en el mitjà que la circumda,
tenen una estètica uniforme i és de fàcil manteniment. 

L'edil de Turisme es congratulà de comptar amb un
poblat ibèric dins el terme municipal benicarlando “un
recurs turístic que no tenen tots les destinacions” i que
ajuda a valorar la ciutat com enclavament turístic.
Aquest és precisament un dels valors que ajuden a
promocionar Benicarló en els diferents certàmens
promocionals als quals s'acudeixen i que enguany
començaran en Fitur. Després vindran “Toulouse,
Pamplona, Sant Sebastià i Barcelona” puntualitzava
Iruretagoyena, qui recordava que “són ciutats en les
quals la clientela està responent molt bé”. En el cas de
la fira francesa l'edil incidia que els turistes procedents
d'aqueix país són un dels principals puntals de
l'economia, sobretot a l'estiu. Irureta, però,  ha reclamat
l'obertura de l'aeroport de Castelló i l'arribada de l'AVE
al municipi per a potenciar el seu turisme. La regidora
de Turisme, ha assegurat que “és difícil portar a més
turistes sense aeroport” i desvetllava que el problema
“no és només per als touroperadors”. Així, va detallar
les dificultats que es troba el seu departament per a
poder vendre la destinació sense tenir unes vies o
mitjans de connexió adaptats a les necessitats del
turisme actual. “Tenim les carreteres, però de poc ens
serveixen”, va lamentar. 

text i foto NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ ESTRENA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA

L'edil de Turisme es
congratulà de comptar
amb un poblat ibèric
dins el terme municipal
benicarlando.

Tòtems informatius (més
encara)

De tota manera, quin sentit té
presentar el més de novembre LA
SENYALITZACIÓ TURÍSTICA? És
que Marcecuenca espera que
vinguen onades de turistes a
Benicarló per Nadal? No tindria
més lògica presentar aquesta
senyalització al maig o juny? O és
que aquesta era la intenció que
tenien i s'han retardat en la
col·locació i presentació? 

Un altre tòtem
Si res no ho impedeix Jaime

Mundo serà mantenidor de la nova
falla Amics del Foc (original, no?).
Torna el nostre inefable Mundo allà
on ell és un mestre, a fer de
“popular” fallero, aquesta vegada
com a mantenidorfallero. Ja ho
havia fet altres vegades i ara torna
als seus orígens. I a la vista de
l'elecció, aquesta junta fallera ha de
distingir-se per un retorn a
l'essència primigènia de la festa
benicarlanda per antonomàsia: un
senyor prominent de ventre i de
butxaca que remena la paella.

Platja de la Caracola
Després del temporal passat i a

l’espera del següent, sense que
ningú apanye res, ara, per tal
d'evitar que els cops de mar causen
més desperfectes, no se’ls  ha
ocorregut altra cosa que posar,
arran de vorera, unes quantes
muntanyetes de sorra perquè hi
facen de paredeta i aturen l’efecte
de la mar. Apanyar, el que es diu
apanyar, res de res. Nyaps i
pedaços els que siguen. I així que
ens trobem amb la sorra pel dalt del
muret a una banda i a l’altra els
munts de sorra que havíem dit.
Això sí, deixant la vorera plena de
l’ídem i feta un fàstic. A l’espera del
proper temporal que, a més deixar-
nos la carretera de l’avinguda Papa
Luna i la ratlla del Terme inundades
d’aigua, ara, també ens les
ompliran d’arena. 

Platja de la Caracola (i 2)
I  per si amb això no en teníem

prou, només cal fer una ullada al
pontet de la desembocadura de la
ratlla del Terme i podem veure com
tot el canal, per on suposadament
hauria de sortir l’aigua de la
carretera està ple d’arena a més de
la meitat de l’alçada. I que vol dir
això? Doncs, no cal ser molt

espavilat per adonar-se’n que si ja
de per si la cosa pinta malament
cada vegada que hi ha temporal
amb l’embassament o llac de la
ratlla del Terme que es forma per
l’aigua que salta de la mar i per la
que ve de la caretera, aquesta
difícilment podrà desaiguar perquè
amb dos onetes tontes que
tinguem, el pont altra vegada estarà
ple d’arena i aigua fins a dalt.
Potiners és poc. Altra volta a traure
aigua dels baixos de les
contornades mentre les autoritats
“burrítiques” miren cap un altre lloc,
al lloc d'on cobren cada més, ploga
o neve.

ve de la pàgina anterior

Altra volta a traure
aigua dels baixos de les
contornades mentre les
autoritats “burrítiques”
miren cap un altre lloc
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LA MILLOR
En pro de l'autenticitat fallera no

ens hem permès de tocar una sola
coma o altre signe en aquesta
memorable obra d'art de P.
Alberich.

La nova gramàtica de la RAE a
Benicarló

Benicarló és capdavanter en
l'aplicació de les novetats
ortogràfiques consensuades per la
RAE i les altres acadèmies
hispanoamericanes de la llengua -
perdó, La Lengua. Així es desprèn
del text que apareix en el díptic
Visitas Guiadas Centro Histórico
Benicarló. Llegim: inscrición, Salida

frente el Ayuntamineto, les comes a
orri i en desgavell... El text fa tot
l'efecte d'haver estat compost com
un frankenstein qualsevol a partir
de retalls i amb la tècnica del copia
i enganxa. Certament és un requisit
per a accedir a algunes places de
l'Administració el coneixement del
valencià. I certament no ho és el
coneixement del castellà. Bé
anem... però sempre hi haurà qui
opine que Claro, como sólo -perdó,
solo- hablan en valenciano, se
confunden con la gramática, i a
pagar-ho Pocaropa. Perquè ací que
hagen caigut les lletres no cola.
Podeu consultar el document a la
pàgina web de l’ajuntament.

Per cert, tot i l’interès per
ensenyar el poble amb aquestes
visites guiades que proposen al
díptic, qui anirà? Ho diem pels
horaris que han posat: dimarts a les
17h. i divendres a les 12 del migdia.
Plenet ho tindran! Ara, que si veuen
el díptic, els poquets que tinguen
igual surten escopetejats, al pensar
si així fan la informació escrita...
com deu ser l’oral?

Panells o tòtems informatius
Ací els teniu, tenen tant mala llet

que, quan vas de cara a ells no els
veus. Són tant finets que si et

descuides te’ls pots emportar, o
millor dit ells se’t poden emportar a
tu, ja que no es mouen, amb una
bona trompada. L'Ajuntament no
aprofita el potencial de què disposa.
Si els hagués  dissenyar el Summe
Faedor Kuen-Ka, segur que
tindríem més estil. 

Panells (tòtems?) informatius
(més)

Amb les primeres pluges de
l'hivern també han nascut uns
rovellons que, aquests sí, són d'allò
més informatius. Indiquen la
direcció per anar als distints
monuments i edificis de Benicarló.
Un tafaner es preguntava si això no
deu tindre alguna cosa a veure amb
el fet que cada dos per tres, i
sobretot en època d’afluència de
turistes (si els podem dir turistes als
que es perden de Peníscola),
l’oficina del “Tourist Info” apareix
tancada. Per no anar més llunys al
pont de la Pilarica: tancat fins a
mitjan octubre. De fet, una altra
cosa no, però bon servei sí que
faran els dissabtes a la tarda i els
diumenges, quan l'oficina
d'informació turística està tancada
per descans del personal. És clar, si
la gent se'n van a fer turisme, qui ha
de vindre a preguntar, no? 

Però encara hi ha més hipòtesis:
algun tafaner malpensat (o
benpensat, segons es mire) es
pregunta si això no deu obeir a les
queixes que, de segur, deu haver
fet el regent del negoci de pollastres
a l’ast i àpats preparats que hi ha
davant l'esmentada oficina perquè
el seu local rep més visites i fa més
feina informativa que el funcionari
responsable. I damunt sense
cobrar. 

ve de la pàgina anterior
Finalment, el TSJ ha hagut d’anul·lar l’oposició

d’inspectors d’educació, del 2007, per no ajustar-se a dret.
I és que el PP valencià ha convertit l’administració pública
en un “cortijo” de la seua propietat, cobrint les vacants, amb
persones addictes, sense cap garantia legal i lluny dels
elementals requisits de publicitat, capacitat i mèrit. I quan
convoca oposicions i nomena tribunals –cas que ens ocupa
d’inspectors d’educació- ho fa de manera tan barroera i
sectària i amb uns membres tant “venuts” que el TSJ ha
hagut d’anul·lar-les. 

Així un cos de funcionaris públics, prestigiat, s’ha
convertit en un reducte d’incompetents i addictes –amb
alguna excepció que se’ls ha “colat”- que, en fer de
comissaris polítics més que no de tècnics independents,
han deteriorat fins a l’extrem una funció imprescindible –la
inspectora educativa- per garantir la qualitat en el sistema
escolar. I així ens va que estem –la Comunitat Valenciana-
en els últims llocs d’Espanya i Europa en (des)nivell
acadèmic.

Marc Antoni Adell

Alguns pensàvem superats els temps del
nacionalcatolicisme, però no. Ara la Generalitat valenciana,
en connivència amb l’església catòlica, s’ha permès deixar
en suspens –prohibir, vaja- l’educació sexual a les escoles
públiques (!) És a dir, mantindre en l’obscuritat i l’engany
una component fonamental per a l’equilibri psicològic i
afectiu de l’alumnat i per a la relació social. Perquè a ningú
no se li amaga que, a la cosa sexual, els infants i joves
arriben, igualment, ni que siga per mitjans clandestins i de
dubtosa fiabilitat. Ells –govern valencià i església-, però, ho
prefereixen per seguir mantenint la por i la confusió,
enemics com són de la informació i la formació de
l’alumnat, més enllà del dogmatisme que postulen. Per això
els centres escolars faran bé en no fer-ne cap cas, ja que l’
“ocurrència” de l’administració valenciana és directament
inconstitucional, per la servitud emprada dels poders
públics -no confessionals, segons la Carta Magna- envers
la pressió episcopal i, perquè, en tot cas, una tal mesura
coercitiva atempta contra l’autonomia dels centres, principi
bàsic i irrenunciable del funcionament d’escoles i instituts.

Mentrestant assistim a la vergonya que la cimera de
sexologia, celebrada a València, critica la mesura i els
científics defensen una educació sexual a l’escola,
responsable i sense dogmes. Com Déu mana, malgrat
l’episcopat i els polítics “beatos” que els reverencien.

Marc Antoni Adell

ARRAN D’UNA SENTÈNCIA EXEMPLAR OBSCURANTISME

Dijous 18, Hogar La Salle, 18:00 h. 

"CHINA O EL LOCO DE LA MONTAÑA" 
por D.Vicente Segarra Larrazábal

Es complau en convidar-vos a la presentació del llibre

No és el que sembla
de Josep Igual

Divendres, 9 de novembre a les 8 del vespre

a l’IES Joan Coromines de Benicarló

La prsentació anirà a càrrec d’Olga Suàrez.

Miquel Iruela, exlumne del centre, musicarà un dels contes del llibre.
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Natalia i les falles
Aquest podria ser el títol d'una

pel·lícula, posem per cas, francesa,
però no ho és. Si hi haguérem escrit
Esfereïts, corpresos i mocabadats,
per exemple, haguéreu dit era el
títol d'un llibre d'història, de la que
se'n diu social, però no.
Senzillament els tres adejectius
reflecteixen l'estat en què ens  hem
quedat els tafaners en saber la
identitat de la persona que exaltarà
i mantindrà les falleres majors
d'enguany el dia 27 de novembre.
Natalia Sanz, la nostra Natalia, la
mirada més dolça de la canallesca,

la redactora de La Veu i del Vinaròs
News i corresponsal d'El Mundo,
haurà d'usar a fons els seus
coneixements de llicenciada en
Història de l’Art i doctora en
Restauració de Béns Culturals per a
deixar ben alt el pavelló d'aquesta
modesta casa. Per una vegada, un

redactor de La Veu no és citat ni per
l'autoritat judicial ni per una oferta
de treball més sucosa. Ja era hora
que es començaren a reconèixer
els mèrits intrínsecs de les
persones i no la sospitosa
tendència del mitjà. Des d'ací li
desitgem sort en el món procel·lós
de la festa de la mujer valenciana,
pero ja li fem saber que estarem
molt atents a la seua intervenció.

Valenciania, finor i presència
De moment, i per donar-li alguna

idea si li fa falta, hem enviat un
equip d'investigadors als arxius de
la JCF de València i ens han
proporcionat un document que,
segur que si li ho pregunteu, Natalia
us pordrà recitar de cor. És el
poema -o instància- amb què ella
mateixa va ser exaltada com a
fallera major -perdó, Fallera Major-
de la falla Escalante Marina al
Cabanyal l'any 1987:

Bellea de la Falla, la meua devosió

és pura

i l'ànima me dicta les paraules del

voler

caNtar els teus encissos, dir-te la

galanura

es motiu d'orgull d'este humil faller.

La frase més bonica, la tròva més

fermosa

jamai crec que fòren, lo que deurien

ser

per molt que yo te diga, diré molt

poca cosa

per a relejar ta image, divina de

muller.

Puix eres un brot de prodigi, de

perpètua arrogancia

que derrames en l'aire, tota la teua

fragancia

plenant a Valencia, en intensísims

perfums:

Per estos i més motius:

com son; Valenciania, finor i

presència

resum... de gran magnificiència,

te nomenem... Fallera Major

d'Escalante Marina, de les falles, per

a tú...

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

“No és el que sembla” és el títol del nou treball de l’escriptor
benicarlando Josep Igual. El volum inclou 37 relats de temàtica
variada i tons narratius diversos, des del realisme fins a incursions en
la ciència-ficció.

El llibre ha estat editat per Cossetània Edicions i ja ha començat a
presentar-se en diversos punts de la nostra geografia. El dissabte, 13 de
novembre, Igual estarà a la llibreria Serret de Vallderoures signant
exemplars i el divendres, 19 de novembre, “No és el que sembla” serà
presentat a Benicarló, a la sala d’actes de l’IES Joan Coromines, en un acte
organitzat per l’associació “Rodonors invictes”, la presentació benicarlanda
anirà a càrrec de la professora de literatura Olga Suárez i comptarà amb la
participació d’actors i músics que dramatitzaran alguns dels contes del
llibre.

Josep Igual ha publicat una vintena llarga de títols, conreant diversos
gèneres com la narrativa, la poesia i l’assaig. Ha rebut diversos guardons
per la seua obra i la crítica l’assenyala com un dels autors més reeixits de
les darreres  generacions.  

El benicarlando segueix donant concerts en la seua faceta de cantautor
i el seu bloc “Plàncton”, a 3x4 info, és cada cop més visitat i enllaçat per
diverses pàgines culturals i informatives de la xarxa.

text JORDI MAURA

NOU LLIBRE DE NARRATIVA DE JOSEP IGUAL

Benicarló autoritzarà la construcció d'una planta
de transferència en el seu terme municipal si el
consorci de residus de la zona 1 accepta les seues
condicions. 

La Junta de Govern ha donat llum verda a la
construcció de la planta en el terreny que ara ocupa la
planta de RCD, gestionada per l'empresa Traimed 21.
No obstant això l'edil de Medi ambient de Benicarló i
representant en el consorci del consistori ha advertit
que “falta l'entrevista entre Vaersa i l'ajuntament de
Benicarló per a arribar a un acord” que passa pel
compliment d'una sèrie de condicionaments dels quals
depèn la concessió de l'ampliació de llicència actual.
Així, Cuenca detallava que se sol·licitarà el pagament
“de les taxes de les obres, que suposen 10.000 euros i
que quede clar el cànon que el consistori ha de
percebre pel desgast i ús del sòl municipal”. Cuenca va
recordar que “no fa falta un estudi d'impacte ambiental
per a aquesta nova planta, perquè és una ampliació
d'una activitat dins de la planta de Traimed. No hi ha
incompatibilitat i així ho estableix la norma”,
assegurava. Cuenca no s'atrevia a donar terminis per a
l'inici dels treballs de la planta de tractament, encara
que recordava que “el director general vol que l’1 de
gener les escombraries siguen tractades en l'abocador
autoritzat”. En el cas del consorci de la zona 1, el que
s’ha triat és el de Xixona. Les obres de construcció de
la nova planta podrien estar llestes en un mes atenent
que els únics treballs necessaris són la construcció

d'un mur de formigó, sobre el qual es ficaria un suport
amb unes tremuges que van descarregant a les
plantes mòbils que es col·loquen a sota. Una vegada
compactats els residus sòlids urbans, es traslladaran a
l'abocador de Vaersa. La planta de transferència de
Benicarló estarà dissenyada en principi per a donar
servei a tots els pobles del Baix Maestrat, quedant en
l'aire la construcció d'altra planta de les mateixes
característiques a Vilafranca. L'engegada de la planta
de tractament de Benicarló acabarà amb els abocadors
il·legals dels municipis del Baix Maestrat i permetria
donar compliment a les ordres de tancament dels
mateixos.

text i foto NATÀLIA SANZ

LA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA AMB CONDICIONS
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Govern municipal infantil
Tot en un és el que volia l’equip

de govern municipal pel que fa a
l’adjudicació a alguna empresa
privada del projecte d’escola
infantil municipal de 0 a 3 anys. Tot
en un atés que l’adjudicació
comportava fer-se càrrec de les
obres de reforma i adequació del
local de l’antiga Escola de la Mar
Irta  a més de fer-se càrrec de les 5
treballadores que, fins al moment,
estaven treballant a l’Escola de la Mar.

Però tot ha estat un bluf electoral més dels
populars i la Fundació Caixa Castelló, propietària
del local en qüestió, s’ha vist obligada a rescindir
el conveni després d’un any en blanc perquè el
govern municipal de Marcelino no ha aconseguit
que cap empresa entrara a la licitació en les
condicions que fixava el seu govern.

I pel que sembla aquesta resolució era
previsible si fem cas del que, per activa i per
passiva, li havia dit l’oposició al indicar-li que,
almenys, les obres d’adaptació podrien fer-se a
càrrec del Pla E o del Plan Confianza per
alleugerir els costos d’amortització.

Ni per eixes. Un any tancades les
instal·lacions i... licitació deserta. Tot
i que aquesta ha estat penjada al
web de l’ajuntament durant tot
l’hivern passat ha acabat amb el
desenllaç ja conegut: rescissió de
contracte i l’Escola de la Mar Irta
tornant a oferir les seues activitats
mediambientals a col·legis i instituts. 

Al final, amb un acte de total falta
de responsabilitat cap els ciutadans, al deixar-los
sense una escola infantil pública que assumira, en
aquests moments de crisi, la falta de places a
preus més ajustats, com pel que fa a la fundació,
que va cedir les instal·lacions per aquest projecte,
el govern de Marcelino no diu res i deixa perdre
aquesta oportunitat.

Al final ens queda la sensació que tenim un
govern municipal que es comporta com els xiquets
d’aquesta mateixa edat que, quan fan una
malifeta, mirent cap un altre lloc. Però resulta que
els problemes no són de xiquets.

O només ha estat una maniobra de distracció i
la voluntat era, realment, aquesta? Jutgen vostés.
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PublicitatAmb el suport Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: a l'editorial Onada, pel seu inestimable treball en el panorama editorial valencià i,
especialment, en el de la nostra comarca, particularment en l’àmbit del nostre poble. En una mar
de mediocritat editorial sempre és, de bon gust, destacar allò que és bo. I més si està a casa
teua. S’ho mereixen.

Panissola: per a l’alcalde Marcelino Domingo, per voler enganyar-nos. Va dir, per activa i per
passiva que, carretera=candidatura, no carretera= no candidatura. Doncs, segons Fabra, tenim
candidat... però no tenim carreteres de Benicarló a la Ratlla del terme ni de Benicarló a Càlig.
Dilema! Ja veureu que quatre dies abans d’anunciar, oficialment (amb tota la parafernàlia), la
seua candidatura hauran trobat el “forat” del Conseller Flores o alguna empresa privada, corason
de buen alma, que les finançarà a canvi de... . I ningú li podrà dir mentider. O sí?

Cultura

Món rural

Esports

Gastronomia

Classificats

Llibres

Amb l’entrada de nous
músics, un dels actes
més emotius,
l’Associació Musical
“Ciutat de Benicarló”
donava el tret de sortida a
unes intenses setmanes
de celebració de la
festivitat de Santa Cecília.

El dissabte dia 6, a
primer hora de la vesprada,
músics, Musa de la música
2010, director, directius i
nombrosos amics es congregaren a la seu de l’entitat al
Carrer Cabanes per a anar a buscar, casa per casa, a
cadascun dels nous músics per a formar part oficialment
d’una de les associacions amb més història de la
localitat.

Aquest 2010 van ser deu els músics que
s’incorporaren (d’esquerra a dreta de la imatge) Marc
Octavio (tuba), Maria Taus (flauta), Paula Serrat i Lucía
Jiménez (clarinet), Mar Senén (saxo), Paula Ferrer
(trombó), Alicia Miquel i Edgar Rodríguez (trompa), i
finalment, Iván Estupiñá i Francesc Aparicio (trombó).

Un cop finalitzat la desfilada de recollida, l’ambient
festiu va continuar al local social de l’associació on es va
poder gaudir d’un refrigeri, a més d’estones de conversa
i nombroses felicitacions cap als nous components. La
jornada es va prolongar fins a altes hores de la matinada
amb la Festa Jove.

Amb aquest acte l’AMCB garanteix un futur musical a
la nostra ciutat i es mostra com una entitat dinàmica.
Enhorabona!

text i foto VICENT FERRER

Deu nous músics s’incorporen a la Banda de Música de Benicarló

laveubenicarlo@terra.es

L'enhorabona a Xavi Burriel i a Lídia pel nadó que ha nascut!


