
Convit del casament de Bikram

08-12-2008 Dilluns. (continuació)

Baje i kanxa baje, l’avi i el germà, sobre les sis ja estan

amanits i marxen cap a la sala de festes que està relativa-

ment prop de casa. Jo me’n vaig amb ells.

Entrem al party.

El nuvi, amb son pare i son germà, van rebent els convidats

amb la típica salutació nepalí: reverència amb les mans jun-

tes mentre es diu el famós namaste. Si hi ha molta confiança

i estan mig occidentalitzats es poden donar la mà, però això

passa en casos comptats.

Avui és el convit de la família del nuvi. La núvia el va fer fa

uns dies abans per als seus convidats. Ací és costum de que

cada família es faça la seua pròpia festa per als seus convi-

dats. La núvia la fa pocs dies abans del casament i el nuvi

després, normalment el dia següent. Com no pot ser d’altra

manera, el nuvi no participa de la festa de la núvia ja que

encara no estan casats. Avui ja poden estar els dos junts en la

festa, doncs es van casar ahir. 

Passada la gran porta hi ha un pati a l’aire lliure i en front,

en una espècie d’escenari petit i cobert, en un sofà roig, està

la núvia asseguda amb unes dones a banda i banda. 

A l’esquerra del pati hi ha unes fileres de cadires, unes enca-

rades i altres, per força, es donen l’esquena, on van seient els

convidats mentre els cambrers van passant una i altra vegada

amb plates repartint menjar. La gent bé amb la mà o bé aju-

dats amb furgadents, va omplint-se el pap.

L’aperitiu consisteix en: xuela (carn de búfal guisada, prou

bona), matxa (peix fregit, no em fa el pes), tempura de vege-

tals, pokoda (bunyols de vegetals, boníssim), galetes xineses

(ni fu ni fa), cacaus i patates fregides. Per a beure: refrescos,

cervesa i raksi (licor d’arròs).

Jo vaig fent fotos i la gent em va cridant: Tonyo, Tonyo,

Tonyo. Tots volen fotos. Jo, foto per ací, foto per allà. 

Bijay ve i em diu que a més de fer fotos, també menge. I jo

li contesto:

– Tu ja saps que a mi m’agrada menjar. Tranquil, que ja ho

faig, i de segur que no em moriré de fam.

La gent quan ha acabat de menjar-se els entrants passen a

una sala molt gran on hi ha també fileres de cadires i en un

aparador autoservei van omplint-se el plat: dal (llentilles),

bat (arròs), peix, carn, tarkari (vegetals guisats), xoumin

(fideuada de verdures), amanides de mil maneres, ... tot molt

bo i un poc picant com toca. Com ha de ser en una família

budista, predominen els vegetals.

Asseguts a la cadira, amb una mà aguanten el plat i amb l’al-

tra van menjant. Avui mengen amb cullera.

Els convidats que ja han acabat de menjar s’acomiaden de la

família i se’n van cap a casa, altres encara entren ara i jo

sense parar de fer fotos.

El convit comença a les quatre de la vesprada i s’acaba

sobre les deu. Dins d’aquest marge d’horari cada convidat es

presenta que li sembla millor.

Quan m’he cansat de fer fotos i ja no em reclamen tant, sec

amb Mukti i uns familiars a beure amb tranquil·litat. Baje

avui es posa les botes amb la cervesa, com no el controla el

fill, se’n fa un gotet darrera de l’altre. Mira que li a grada la

cervesa a aquest home!

Després entrem tots a sopar, jo ja no tinc fam i no vull sopar

perquè amb tan de líquid i que no he parat de picar ja estic

ben servit. Llavors ve Bijay i em pega dos crits perquè no

sopo.

- Ja he mengat prou fora! contesto. Però en veure la cara que

em fa i el que em diu: “El party de mon germà, i no vols

sopar? A què has vingut?”, no tinc més remei que posar-me

un poc de menjar al plat i seure amb la família.

Quan la gent ja se n’ha anat i només queden la família direc-

ta i els amics i amigues més íntims, Mukti trau una botella

de visqui que va comprar a un aeroport i li la fa obrir a

Bikram. Aquest li la done a Sabina, la dona, i ella va servint

a tots començant pels sogres.

Intentem fer beure al nuvi però aquest es nega.
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text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XLX)

COSTA SUD: DESMENTEIXEN CUENCA

L’equip júnior del Club Mabel campió d’Espanya
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és que, des del sud, el
també popular José
Joaquín Ripoll, s'ha vist
forçat a rebutjar la

decisió de l'administració autonòmica
per a intervenir en la busca d'una
solució i evitar que les nostres
escombraries arriben a l'abocador de
Xixona. Sense vot decisiu, però amb
veu crítica, els d'Iniciativa apareixen
per a lamentar aquesta situació i
denunciar el poc ecològic que resulta
passejar escombraries 300 Km, amb
el cost mediambiental que això
suposa. I els ciutadans sense saber
on aniran a parar les seues
escombraries a partir del mes de
gener encara que, conscient, que
hauran de gratar-se, i molt, la seua
butxaca, pel cost extra que això
comportarà.

BENICARLÓ ES CANSA
Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, ha amenaçat amb

abandonar el consorci de residus de
la zona 1 “si no ens donen una solució
definitiva o ens diuen el que hem de
fer”. El popular ha lamentat la falta de
concreció de la Generalitat Valenciana
a l'hora d'adoptar una solució al
problema de les escombraries del
nord de la província de Castelló i
assegura que si abans de finalitzar
l'any no hi ha una decisió “durem les
escombraries a Tarragona, perquè
nosaltres ens hem de buscar la vida”.
Domingo va lamentar que “som la
ciutat que més ha fet per solucionar el
tema, no podem fer més, però volem
que ens donen una resposta
concreta”. Així les coses, l'incert futur
sobre la destinació final de les
escombraries del nord de la província
ha fet saltar totes les alarmes entre els
alcaldes que conformen el consorci.
El de Benicarló dubta, fins i tot, de la
planta de transferència que s'havia de
construir en el seu terme municipal.
“Ni tan sols han començat a construir-
la”, lamenta Domingo, que, de
moment està abocant les

escombraries de la seua ciutat a un
abocador il·legal situat en la partida
Vilaperdiu. “Nosaltres ja ho tenim tot
preparat, fins i tot hem aprovat la taxa
de recollida nova per a una vegada
comence a prestar-se el servei, ficar-
la en marxa”. Però ni per eixes. De
moment, les escombraries urbanes de
Benicarló seguiran dipositant-se en
l'abocador. I si a final d'any no hi ha
una solució, es desplaçaran fins a
Catalunya. 

DES DEL SUD, PARLA XIXONA

Però l'última notícia és que Xixona
no vol acollir els residus del consorci,
tal com havia aprovat la Generalitat, i
està movent tots els fils legals per a
revocar aquesta decisió. En concret,
el president de la diputació d'Alacant,
José Joaquín Ripoll, ha votat a favor
d'una moció socialista que demanava
l’anul·lació de l'acord de
l'administració autonòmica. El mateix
Ripoll presideix el consorci de residus
d'Alacant, que és qui ha de confirmar

Una merda de 300 Km
Mobilització en tots els fronts. D'una banda l'Ajuntament de Xixona recorrerà, davant

els tribunals, a finals d'aquest mes, la resolució del Consell per la qual s'envien residus
des de Castelló, després de la ratificació per part de la Conselleria de Medi ambient. I

d'altra, l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, ha tornat a amenaçar amb abandonar
el consorci i dur les escombraries del municipi a Tarragona davant la falta de solucions

de la Generalitat Valenciana que el seu mateix partit governa. 

I
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text REDACCIÓ

L'equip junior del Club Mabel Benicarló
va aconseguir proclamar-se, un any més,
Campió d'Espanya, després de la
competició realitzada al llarg del passat
cap de setmana a Logroño, superant a les
valencianes del Club Almara i a les
gimnastes del CAR de Barcelona. 

Un any més l'equip que prepara Manola
Belda es va desplaçar per a participar en uns
campionats nacionals, amb la idea fixa de
seguir sumant èxits, atès que el conjunt duu
diverses temporades treballant junt i això es
nota en l'alta competició. L'entrenadora es va
emportar a terres de la Rioja a l'equip format
per Patrícia Mustieles, Alison Foix, Cristina
Ros, Inés Domingo, Brianda García i Natalia
García, després d'haver estat les últimes setmanes
treballant a fons en el gimnàs que té el club a Benicarló.
Jornades interminables per a les joves esportistes,
plenes de sacrifici, que com elles ja saben, necessàries
per a estar molt fines a l'hora de competir. Un campionat
més Manola Belda preparà una coreografia original, que
també dóna punts, la qual cosa, sumat a una perfecta
execució, va fer que dijous, i divendres a la tarda,
tingueren la millor puntuació i el títol nacional, per
davant de les valencianes del Club Almara i les
gimnastes que treballen cada dia en el Centre d'Alt

Rendiment de Barcelona, la qual cosa dóna més mèrit
al campionat aconseguit per les benicarlandes. 

Però el conjunt benicarlando, amb Manola Belda al
capdavant, volia més. Desitjava deixar ben alt, com
sempre ens diu ella, el pavelló benicarlando i, dissabte
al migdia, l'equip va tornar a demostrar la seua qualitat,
la seua tècnica i la seua perfecta coordinació de
moviments per a aconseguir el títol nacional per
aparells, corda i pilota, tornant a pujar al més alt del
podi.

text i foto VICENT FERRER

L’equip júnior del Club Mabel aconsegueix el campionat d’Espanya

ANEM DE BÒLID ESTRENARÀ LA SÈRIE DE TELEVISIÓ “LÍNEAS”

LÍNEAS, la primera sèrie de televisió rodada íntegrament en terres de la província de Castelló, concretament
al Maestrat, veurà la llum el pròxim 16 de desembre a través del programa de difusió provincial ANEM DE
BÒLID (C56 i TVCs). El primer capítol del dijous 16 (a partir de les 22h) tindrà caràcter promocional. L'estrena
oficial serà el dijous 13 de gener. 

text MAESTRACK  foto INMA ESBRÍ
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la decisió. En Xixona han confirmat
que a final d'aquest mes es
formalitzarà en els tribunals un recurs
contenciós administratiu contra la
resolució del Consell que autoritza
l'enviament de la nostra brossa.
L'alcalde Ferran Verdú (PSOE) va
instar el president Francesc Camps
que «Xixona seguisca olorant a torró».
Per la seua banda el Consell ha
afirmat que no hi ha molèsties per
olors procedents de la planta a Xixona.
Malgrat que fonts de Medi ambient
insisteixen que «només» seran 50.000
tones –topall que pot assumir
actualment la planta d'escombraries–,
des de l'ajuntament han advertit que la
resolució presa pel consell estipulava
135.000 tones. 

I és que l'anunci del Consell de
traslladar les escombraries del nord de
Castelló a l'abocador de Xixona ha
xocat de plànol amb els interessos
econòmics d'un dels sectors
tradicionals més destacats i motor de
l'economia d'aquesta localitat
alacantina, el seu afamat torró. La
pressió dels veïns, la majoria emprats
en les fàbriques de la població, i els
empresaris del sector, liderats pel
president del Consell Regulador de
Xixona i Torró d'Alacant i, al seu torn,
titular de la Cambra de comerç, ha
donat els seus primers fruits. El
president de la Diputació, José
Joaquín Ripoll, del PP, donava un gir
al seu criteri inicial, favorable a
l'arribada de les escombraries a
Xixona, i es va sumar a la moció del
PSPV en sentit contrari. El document,
aprovat pels populars i socialistes,
sol·licita a la Generalitat Valenciana
que busque abocadors alternatius i
suspenga la resolució que acorda el
trasllat de les escombraries (50.000
tones, segons el Consell) de la zona I
del Pla Integral de Residus a la planta
de Pedra Negra, en el terme municipal
de Xixona. 

Més crítics amb la situació del
passeig d’escombraries està sent
Iniciativa, la qual assegura que “ens
oposem que les escombraries

recórrega 300 Km pel nostre territori
per a acabar a Xixona", ha afirmat
Ignasi Bellido, candidat de la formació,
qui ha afegit que "és totalment
insostenible que camions carregats
d'escombraries estiguen recorrent de
nord a sud el territori valencià". Al seu
judici, "aquest és l'exemple contrari a
les bones pràctiques en matèria
mediambiental de tractament de
residus que, entre altres coses, han
d'implicar proximitat de la ciutadania
amb les plantes de residus". En un
comunicat de premsa, la coalició ha
assegurat que la Comunitat "està molt
lluny dels objectius de plantes
previstes per a poder tractar el volum
de residus urbans que genera la
població valenciana". "És indignant
que les plantes de Xixona, El
Campello i Fontcalent hàgen de rebre
les escombraries de poblacions a
centenars de quilòmetres per la
desídia, la improvisació i el donar carta
blanca als tripijocs amb el tema de les
plantes de residus del PP", ha afegit el
candidat de Compromís. En la seua
opinió, el Consell hauria de
"consensuar solucions temporals amb
els municipis implicats a rebre les
escombraries i accelerar la
construcció de noves plantes de
residus". "La gent està perdent la
dinàmica de reciclar en les seues
cases perquè sospita que no serveix
per res", ha agregat. 

I LA DIPUTACIÓ APROVA LES
TAXES 

El ple de la Diputació va aprovar els
costos del tractament que assumirà la
institució d'aquells municipis que li
encomanen la gestió de les seues
escombraries. El primer detall que
crida l'atenció és que aquest cost ha
experimentat un increment del 12%
respecte al que s'ha pagat enguany, al
passar de 88,86 euros per habitatge a
99,55 euros. Un total de 22 dels 49
pobles que formen el Consorci de la
Zona I del Pla Zonal de Residus de la
Generalitat (municipis dels Ports,
Maestrat i part de la Plana Alta) tenen
delegada en la Diputació la gestió de
les seues escombraries. En aqueix
cas és la institució provincial la que

tramita els rebuts que arriben a
cadascun dels domicilis. El càlcul del
cost del tractament, doncs, repercuteix
-com és lògic- en el rebut final. No
obstant això, cal tenir en compte altre
detall. Normalment, la Diputació
Provincial aprova cada any una línia
de subvencions per a aquests
municipis que encomanen la gestió. El
passat any, per seguir amb el mateix
exemple, aquests municipis de la zona
nord van rebre un 20% d'ajuda
econòmica respecte al cost total pel
que cada habitatge pagava un rebut
de 71,09 euros per habitatge, quan el
cost que suposa per a la Diputació era
de poc més de 88 euros. El problema
és que enguany, el departament de
Medi ambient encara no està en
condicions d'assegurar que podrà
concedir aquesta subvenció. De fet, en
la proposta aprovada dimarts, s'admet
que «depenent de l'existència de
crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l'any 2011, es podrà
establir una línia de subvenció». De no
ser així, doncs, el rebut creixeria en
quasi 30 euros per habitatge respecte
al que s'ha pagat enguany. 

Sobra dir que aquest increment del
cost i del rebut de les escombraries ve
motivat pel canvi en el model de
gestió. Fins enguany les escombraries
de la zona anaven des dels
contenidors a l'abocador de Vilafranca,
mentre que durant 2011 haurien de ser
transportades primer a una planta de
transferència des d'on es portarien a
Xixona (Alacant), on seran tractats de
manera correcta per una planta
autoritzada. Tot això és el que suposa
un sobrecost pel que fa al tractament
actual. A partir de 2012 el procediment
serà el mateix, amb l'excepció que en
lloc de viatjar a terres alacantines, les
escombraries es quedaran a casa, ja
que haurà entrat en funcionament la
planta autoritzada de Cervera. En la
resta de zones cal destacar la reducció
del cost que tindrà per a la Diputació la
gestió d'escombraries dels municipis
de l'àrea central, ja que des de 2011
únicament serà responsable de la
seua recollida (el passat any també
s'encarregava de la valorització).

ve de la pàgina anterior

Aquest increment del cost i del rebut de les escombraries ve motivat pel canvi en el model de gestió

El passat cap de setmana, dies 3 i 4 de desembre
es va celebrar a la Piscina Municipal de Benicarló el
III Control Provincial de Natació amb la presència de
tots els clubs de la provincia (Benicarló, Vinarós,
Vilar.real, Onda, Castalia-Castelló, Aquàtic-Castelló)
i altres clubs de la Comunitat Valenciana (Requena,
Club Tenis Elx ) amb una important afluència de
públic. 

Destaquem la gran participació de nadadors , més de
150, així com la del nostre club amb 41 nadadors, la
més nombrosa que hem tingut mai i gràcies a la qual ja
han començat a caure les primeres mínimes
autonòmiques. Els temps aconseguits pels nadadors
benicarlandos van ser molt bons tenint en compte que
només porten dos mesos i mig de temporada i estan en
plena preparació per la propera edició de la Copa
Autonòmica Clubs de Natació que es celebrarà  el 18 i
19 de desembre.

Els resultats més destacats en categoria masculina
son els següents:

Miguel  Piñana 1r 50 esquena   (27,85 ),   2n  200
esquena   (2.14,21)

Marc Fresquet  1r  200 lliures ( 2.04 ,51), 1r  50
lliures ( 24,93 ),  2n 100 lliures,  2n  50 papallona

Carlos Fuente 1r  400 estils  ( 5.02.22 )

També destaquem el 3r lloc de Joan Ferran
Barrachina (400 lliures), Ferran Marzà (400 estils), Jordi
Curto (200 papallona)

Altres participants: David Marqués, José Julián Jaén,
Jesús Santana, Marcos Fuente, Agustin Parra, Vicent
Prats, Manuel Monserrat, Juan Diego Ruiz, Jose A.
Adell, Albert Astor, Albert Añó, Adrià Adell, Javier Traver,
Gerard Saura, David Valdearcos, Alexandru Beer i
Mario Tomás.

Els resultats destacats en categoria femenina son :

Nerea Sorando 1a 200 esquena ( 2.35.91 ),  1a  100
esquena   ( 1.12.70)

Sara Marqués 1a  400 estils  ( 5.40.38 ),   2a   50
papallona  ( 34.26 )

Irene  Sorando 3a 400 estils  ( 5.52,41 )
Montse Astor 3a  200 esquena  ( 2.45.18 )
Lucia Piñana 3a   50 lliures ( 30,58)
Anna Garcia 2a  100 braça  ( 1.25.64 )
Altres participants:  Meritxell Sospedra, Maria Coll,

Raquel Fabregat, Gisele Mate, Nicole Mateu, Noemi
Anta, Carla Fresquet, Anna Año, Vanessa Bel, Marina
Herrero, Claudia Campos.

Per últim dir que la nadadora del Club Natació
Benicarló, Irene Sorando, ha estat seleccionada per la
Federació Valenciana per representar a la Comunitat en
el Campionat d’Espanya per Comunitats a celebrar a
Madrid el proper cap de setmana 10,11 i 12 de
desembre. Un nou èxit del Club Natació Benicarló.  

text CNB

foto VICENT FERRER

Comencen a arribar les mínimes autonòmiques. Irene Sorando amb la Selecció



E S P O R T S 17L O C A L4

laveudebenicarlolaveudebenicarlo

No podia ser d’una altra manera. El nostre
Benicarló triomfant segueix ocupant el primer lloc de la
classificació tot i no haver jugat cap partit aquest
passat cap de setmana. Segons com es mire, aquesta
afirmació podria semblar una bajanada o una excusa
més per tal d’anar omplint una pàgina davant la més
absoluta manca d’informació que ara mateix
posseeixo. Pes això, una setmana més, em veig
salvatgement pressionat per l’amo d’aquesta empresa
explotadora que, amb el seu tarannà despòtic i
dictatorial em fa treballar en ple pont de Sant Nicolau.
Perquè tothom ha de saber que aquests dies no està
treballant ni déu, i això algun dia arribarà a oïts
d’alguna persona amb molta influència i la cosa pot
acabar malament o pitjor del que algú es podria
pensar. Jo no puc suportar aquesta situació d’estrès
constant, d’haver d’escriure quan no tinc res a dir ni a
contar. Ara mateix jo hauria d’estar literalment tirat al
sofà de casa, gratant-me amb castedat les parts
nobles del meu cos, mirant algun d’eixos programes
de la tele on tothom crida d’una forma desmesurada i
la merda sura, sura i sura. En canvi estic assegut a
una cadira, davant d’una cosa pareguda a un aparell
de televisió, però que en lloc de ser l’element passiu,
soc una ànima en pena, vagant pel meu particular vall
de llàgrimes, mirant de complir amb la hipotètica
obligació d’acabar una feina que només té com a
recompensa un esbronc monumental. La experiència
de tants d’anys suportant aquesta situació
d’esclavisme ha desenvolupat en mi una crosta dura
que no deixa que ningú se n’adone del que està
passant pel meu interior. Cap a fora puc donar la
sensació de ser una persona feliç, contenta i fins i tot
orgullosa d’escriure setmana rere setmana a aquesta
publicació que podríem qualificar de marginal. Però ...
ah amic! Tot això només és una façana que amaga
una situació autènticament dramàtica de la qual
tothom desconeix les seues conseqüències. Si deixem
temps al temps, no sé com acabarà tot plegat. 

Després d’aquesta insuficient però necessària
introducció, i a l’espera del proper partit de l’equip del
nostre poble, vull fer un petit comentari sobre un dels
majors misteris de la present temporada, juntament
amb la desaparició del temible Avichuela de la plantilla
de jugadors del nostre equip. Com l’espavilat lector
d’aquesta pàgina ja sap, fa alguns mesos la directiva
del CDB va organitzar un concurs que tenia lloc al
descans dels partits. He escrit “tenia lloc” perquè la
setmana passada, amb motiu de la visita del
Torreblanca, l’espectacle va desaparèixer sense més
explicacions que –tot siga dit- tampoc no calia donar a
ningú. Però el meu olfacte periodístic em deia una
vegada i una altra que hauria d’informar als lectors

d’aquesta circumstància. Com que no només tinc
olfacte periodístic, sinó que també el tinc oportunista,
he decidit acabar aquesta pàgina que no té lliga ni
substància amb una altra cosa que tampoc la té, així
que he decidit posar-me a treballar i fer-los partícips a
vostès d’aquesta circumstància que poc o no res
aportarà a la història del nostre club però que ami
m’ajudarà a acabar d’omplir aquesta pàgina.
Efectivament, de la mateixa manera que un dia ens
vam trobar a la mitja part d’un partit que anàvem a
emular allò que fan a la lliga del estels i que patrocina
un banc que és un acròstic de no sé quantes coses, el
darrer partit, amb tota naturalitat, va desaparèixer. He
de dir que el meu instint em deia que si va començar
amb cent cinquanta “eurazos”, que deia l’espíquer-
president, el darrer dia que es va fer només estaven
en joc cinquanta “eurillos”.  En fi, que conste.

Per tal d’anar acabant amb tot aquest desgavell, els
vull informar que el proper divendres disset de
desembre, el nostre club ha organitzat un sopar a un
conegut establiment de la ciutat, que té nom d’una
construcció rural dispersa que es troba
fonamentalment al sud d’Espanya, al mòdic preu de
trenta-vuit euros. Es pot apuntar tothom.  

SEGUIM AL CAPDAVANT

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
Benicarló multará amb 750 euros als pares que no

escolaritzen els seus fills i, amb fins a 3.000, als que
impedisquen que els seus fills vagen a classe o als
alumnes que molesten reiteradament en classe. 

Després d'un any d'intens treball, la Regidoria de
Benestar Social de Benicarló ha aprobat l'Ordenança
reguladora de l'Absentisme Escolar amb l'objectiu de garantir
l'escolarització dels menors en edat escolar. Una Taula
Municipal d'Absentisme Escolar coordinarà l'aplicació de
l'Ordenança. Els contactes entre la Regidoria de Benestar
Social i els centres educatius de Benicarló, en coordinació
amb la Policia Local, han donat com resultat la redacció i
aprovació d'una normativa que pretén garantir
l'escolarització de tots els menors que estan en edat escolar
i que regularà els protocols d'intervenció en casos
d'absentisme escolar, entés com la falta d'assistència
continuada al centre educatiu, l'assistència de forma irregular
o l'abandó del sistema educatiu abans dels 16 anys. Per a
coordinar l'aplicació d'aquesta Ordenança, es crearà en breu
una Taula Municipal d'Absentisme Escolar en la qual estaran
representats els diferents agents implicats: centres
educatius, Policia Local i Serveis Socials. Les funcions
d'aquesta Taula seran, entre d’altres, proposar actuacions
concretes depenent dels casos, fer un registre d'absentisme
de tots els centres del municipi o traslladar els expedients
que no s'hagen resolt a la Fiscalia de Menors i la Direcció
territorial de Benestar Social. Una vegada constituïda, la
Taula es reunirà trimestralment. 

L'aplicació de l'Ordenança es produirà sempre que una
determinada situació d'absentisme no haja respost al
Programa municipal d'absentisme escolar que s'aplica
actualment. Aquest programa estableix els procediments que
cal engegar quan es detecta un cas d'absentisme i atorga

determinades funcions a cadascun dels agents que
intervenen, des dels centres educatius, fins a la Policia Local
o la Regidoria de Benestar Social. Les famílies també tenen
un paper en aquest procediment, atès que són els primers
responsables per l'absentisme del menor. En tot cas, rebran
informació de les actuacions que es porten a terme en
relació al seu fill o filla. Amb un objectiu purament dissuasori,
l'Ordenança preveu sancions i multes que van des dels 750
fins als 3.000 euros. En el primer dels casos estan les faltes
considerades com lleus, entre les quals es troben no
gestionar l'obtenció d'una plaça escolar per al menor.
L'ordenança considera faltes molt greus, i per tant
susceptibles de multarse amb fins a 3.000 euros, impedir per
part dels pares, tutors o representants legals l'assistència al
centre escolar d'un alumne en període d'escolarització
obligatòria, disposant de plaça i sense causa que ho
justifique. A més, la normativa també castigarà la
reincidènciaa del menor en infraccions en l'àmbit educatiu,
que generen l'amonestació de la direcció del centre educatiu
a través de l'expulsió del mateix per períodes superiors a 10
dies. La creació d'aquesta Ordenança respon sobretot a la
necessitat de regular els procediments d'actuació que han de
seguir tant els centres com la Policia Local com Serveis
Socials en els casos d'absentisme escolar.

text i foto  NATÀLIA SANZ

EN VIGOR L’ORDENANÇA REGULADORA DE L'ABSENTISME ESCOLAR
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Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló es
mostra confiat sobre la licitació de les carreteres
que condicionen la seua reelecció en el càrrec que
ara representa. 

Domingo s'ha reunit amb el president de la
Diputació, Carlos Fabra, “que m'ha garantit que les
obres es licitarán abans de les eleccions municipals”.
En concret, Fabra ha donat un termini a Domingo
comprès entre “desembre i gener” per a la licitació de
les carreteres de Benicarló-Peníscola i Benicarló-Càlig,
després que dilluns passat s'aprovara una moció per a
la modificació dels pressupostos de la Generalitat
Valenciana que permetrà la seua inclusió en els
comptes. L'alcalde de Benicarló diu sentir-se confiat en
les paraules del president Fabra i no veu cap problema
perquè es convertisquen en una realitat i puga tornar a
encapçalar la llista del Partit Popular a l'ajuntament de
Benicarló. Cal recordar que Domingo va condicionar la
seua reelecció a la licitació d'aquestes dues
infraestructures, àmpliament reclamades per la
ciutadania des de fa anys. 

L'última veu que s'ha alçat per a sol·licitar una millora
en els vials és la dels nacionalistes del Bloc per
Benicarló, que han demanat a l'equip de govern que
reforcen la seguretat vial en la carretera de Càlig. En
concret la seua petició fa referència a la rotonda
d'accés al Centre Ocupacional IVADIS, després de les
denúncies d'alguns usuaris de la via que han exposat
“la falta de visibilitat que té aquesta mitja rotonda” i que
consideren que és un perill a l'hora de creuar la
carretera per a accedir al centre. Una altra de les

peticions que faran al Consistori benicarlando serà que
es repinten les senyalitzacions vials, “com el pas de
vianants que ja ni es veu, els senyals de trànsit que
estan en un lamentable estat de conservació”, així com
“canviar la barana del pont que creua la N-340 queestà
molt deteriorada i plena de rovell”. També han fet
referència al galibo del pont “que no sabem per quin
motiu no està operatiu” i que està provocant, de tant en
tant, accidents de conductors que, per
desconeixement, pensen que el seu vehicle passarà
per baix del ponrt quan realment no passa. El Bloc
considera que “es pot produir un accident greu per la
mala senyalització com ja s'ha pogut intuir
reiteradament”. Els nacionalistes recorden que el tram
de la carretera de Càlig fins a la bassa de Sales, on
estan demanant les millores, és de titularitat municipal i
la responsabilitat del bon estat de la via és de
l'Ajuntament de Benicarló. “No entenem com es gasten
diners de tots en altres coses i no endrecen l'entrada
que Benicarló té des del Maestrat i milloren la imatge
de Benicarló”, lamenten els nacionalistes.

text i foto NATÀLIA SANZ

FABRA CONFIRMA LES CARRETERES A DOMINGO

Sopa de Nadal acompanyat de gall dindi a la taronja i
salmó marinat. I per a postres, pastís de xocolata amb
avellanes. Aquest ha estat el menú que van elaborar els
alumnes del Centre de Formació Professional del Servef
de Benicarló als nombrosos curiosos que es van acostar
al Mercat Municipal. 

Amb senzills ingredients que es poden adquirir en les
mateixes instal·lacions, els alumnes van demostrar que és
possible elaborar els dinars i sopars de Nadal amb un
pressupost molt ajustat, però sense deixar de costat la
qualitat. Els 60 alumnes del CFP van animar durant tot el matí
el Mercat de Benicarló elaborant delicioses i econòmiques
receptes per a aquestes festes de Nadal. Els alumnes van
elaborar també deliciosos canapès i còctels que van degustar
els nombrosos clients que es van acostar a les instal·lacions
municipals. 

Aquesta jornada ha estat una iniciativa de la Regidoria de
Comerç, amb la col·laboració de l'Associació de Venedors del
Mercat i el Centre de Formació Professional. Tant l'alcalde de
la ciutat, Marcelino Domingo, com la regidora de Comerç,
María Ortiz, i el director del Centre, Carlos Pina, van valorar
positivament aquesta iniciativa, que serveix de preludi als
actes que la Regidoria de Comerç ha preparat per a aquest
Nadal. Així, el diumenge 12 de desembre se celebrarà el ja
tradicional Mercat Nadalenc en la plaça de la Constitució, que
s'inaugurarà les 10.30 i contarà amb tallers infantils a càrrec
de l'Associació Benicarló Art, tallers de crepes a càrrec de
l'Associació de la Dona i xocolata a càrrec de l'Associació de
la Dona Llauradora. 

Paral·lelament, des de l’1 fins al 23 de desembre, estarà
en marxa la campanya "Et convidem per a Nadal", una
iniciativa de la Unió de Comerços amb la col·laboració de
l'Agrupació de Restaurants que sortejarà 70 menús
nadalencs entre els clients que participen amb una compra de
més de 10 euros als comerços de la ciutat.

text i foto NATÀLIA SANZ

EL NADAL ARRIBA A BENICARLÓ

Afirmes en el llibre que escriure la trilogia de la
teua infantesa va suposar una psicoanàlisi
casolana. Podríem afirmar que Fem un trio i
L’atzucac del perdedor, són també el mateix?

Digues-li psicoanàlisi, si vols; encara que aquests
dies em plau dir-ho d’una altra manera. Fes-te el
compte que vaig sentir una descàrrega com la que pot
sentir un jugador del Barça quan li marca un gol al
Madrid.

Aquelles persones que no estan molt posades en
el món de les lletres catalanes, per què haurien de
llegir “Fem un trio” i “L’atzucac del perdedor”?

En primer lloc per passar-ho bé i fins i tot molt bé en
alguns passatges. I de propina s’assabentaran de
moltes coses d’aquest món que potser ignoraven.
Algunes, molt interessants.

Segons podem llegir en aquest llibre, el món de
la literatura catalana està ple de fantotxes i de
situacions esperpèntiques. És això propi del món
de les lletres catalanes o és tota la nostra societat
que és així?

En la literatura catalana deu haver si fa no fa el
mateix percentatge de fantasmes que en qualsevol
altra literatura. Vanitosos n’hi ha a tot arreu. El que
passa és que en el món de la ploma, del cinema, del
teatre, de la pintura i de l’art en general es nota molt
perquè hem de forçar més la situació. 

Tractaré d’explicar-me: si tu tens un forn o una
verduleria, no cal que faces cap número perquè els
clients vagen a la teua botiga: tots necessitem menjar.
(Aleshores,  l’únic que has de procurar és tenir bons
productes.) En canvi, es pot viure sense llegir, ni anar
al teatre, al cinema o als museus. Els rucs i els llimacs,
per exemple, viuen perfectament sense fer cap
d’aquestes activitats. Com milions de persones també,
i potser són més felices que nosaltres.

De tot plegat podem deduir que els artistes hem de
fer-nos notar com siga perquè el “públic” ens conega i
s’interesse per la nostra obra.

Als dos llibres apareixen Pedrolo, Fuster,
Estellés, Perucho... hi ha algun escriptor que no
has conegut i t’hagués agradat conèixer? Per què?

Per començar manifestaré que el que a mi m’hauria
agradat de debò és que aquests no és moriren tan
prompte. 

Responent la teua pregunta, apuntaria J. V. Foix,
Mercè Rodoreda, Llorenç Villalonga i Pere Calders.
Dels encara vius, m’agradaria moltíssim poder saludar
Gabriel García Márquez. Ara bé, si hi ha un personatge
a qui realment tinc ganes de conèixer, és Fidel Castro.
De fet, ja he publicat un llibre sobre Cuba, Cubaneta

meua, i actualment estic treballant en un altre, Orgia.

La meua esperança és que el Comandante en Jefe els
llegisca, li agraden i vulga conèixer-me.

Com veus l’evolució que ha sofert la literatura
catalana, sobretot en el País Valencià en aquests
més de trenta anys que portes escrivint?

En la meua opinió, la literatura catalana al País
Valencià està vivint el seu moment més esplendorós. A
hores d’ara hi ha vint o trenta autors/es de primera línia,
comparables als de qualsevol altra literatura.

Ara, no veges tu l’esforç sobrehumà que hem hagut
de fer uns i altres per arribar on estem, perquè partírem
no de mínims, sinó de sota mínims. Per no tenir, no
teníem ni un domini acceptable de la llengua...

En el capítol final hi ha una confessió: “El poc

que tinc, el poc que sóc, m’ho ha donat la

literatura...” i segueix. Aquestes paraules semblen
un comiat de l’ofici d’escriptor.  Suposo que no són
un punt i final, però és el final d’una etapa?

-D’alguna manera, sí. A partir d’ara no sé què
escriuré, però procuraré   que siguen llibres ben
desinhibits, contundents i, sobretot, intentaré que
siguen molt atractius per al lector.

text JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

ENTREVISTA AMB MANEL JOAN I ARINYÓ

Si un s’endinsa en el món de la literatura li’n
poden passar de tots colors, si no s’ho creuen
poden llegir els dos darrers llibres de Manel
Joan i Arinyó, Fem un trio (Premi “Ciutat de
Sagunt”, 2009) i L’atzucac del perdedor (Premi
“Enric Valor”, 2010), el passat 26 de novembre
presentava el darrers a Benicarló i manteníem
amb ell aquesta conversa.

A
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El subdelegat del
govern, Antonio Lorenzo,
ha reiterat que la situació
de la costa nord de
Benicarló no és perillosa
per a les persones, malgrat
que l'associació de
propietaris presentarà

aquesta setmana una querella criminal contra el
ministeri de Medi ambient per l'estat de regressió que
es troba. Lorenzo va recordar que la Direcció general
de Costes està treballant per a minimitzar la regressió
marina que pateixen diverses zones del litoral de la
província de Castelló. El subdelegat va lamentar que “la
situació en la que es troba la zona nord de Benicarló
genere intranquilidat i desassossec entre els ciutadans
i ciutadanes”, encara que va recordar que “ja es va dir
l'any passat que no s'apreciava perill immediat per a les
persones”, tot i reiterar la seua intenció de recuperar la
zona. “Anem a treballar per a minimitzar el risc que es
puga córrer”, va assegurar. El subdelegat va explicar

que “l'aposta de la direcció general de costes és actuar
amb els recursos limitats que es disposa en l'actualitat
per a prevenir qualsevol afectació a la seguretat de les
persones amb la finalitat d'anar reforçant el front litoral”. 

Lorenzo va reconèixer que els veïns “estan en el seu
dret” de presentar davant el jutjat la querella contra el
ministeri, encara que considerava que “l'esforç que es
fa des de la direcció general de costes no és sempre
ben entés pels ciutadans que volgueren una actuació
més dura de defensa del litoral”. En aquest sentit va
recordar que “el règim de circulació de les aigües
marines és molt complex, la defensa contra qualsevol
avanç del mar és molt complicada i els enginyers de
costes tenen un treball molt difícil a l'hora d'establir les
defenses que garantisquen la seua sostenibilitat. De res
serveix actuar avui perquè dins de quatre anys hàgem
de tornar a actuar”. Lorenzo confia que no es
complisquen les conclusions a les que va arribar l'estudi
realitzat per l'administració central en el 2006, que va
augurar que en 2013 començaran a caure els primers
habitatges a conseqüència de la regressió del front
litoral provocada per l'erosió marina. 

text  i foto NATÀLIA SANZ

NO HI HA PERILL A LA COSTA NORD

Històricament, el pensament conservador
recorre a “l'autoritat “ i a la “disciplina” per a
atallar problemes socials. Atallar, que no
resoldre. Legislar sobre “l'autoritat” és barat,
s'avé perfectament amb les retallades en
polítiques socials.

Per contra, l'educació és assumpte complex i de
res val la simplificació. Investir al professorat
d'autoritat “pública” serveix per a reprimir amb major
duresa actituds agressives que de cap manera es
poden consentir. En aquest sentit, pot ser que
tinguen un efecte dissuasori entre els agressors.
Però no aportarà res per a millorar el procés
d'ensenyament-aprenentatge.

La naturalesa del treball docent requereix
l'anomenada “autoritat de referència”, bàsicament la
mateixa que la societat concedeix als professionals
de la medicina, la ciència, l'activitat intel·lectual o
l'artística. L'autoritat cal guanyar-se-la a les aules,
però no només. Amb més i millors mitjans, amb una
millor formació, s'abordaria en millors condicions la
complexitat de la docència. Amb una major
consideració social del professorat milloraria la seua
autoritat.

Des de 2006, la fiscalia ve reconeixent com a
delictes les agressions al professorat, aplicant-se des
de llavors a l'agressor o agressora l'article 550 del
Codi Penal que reconeix que agredir a un funcionari
docent es considera “atemptat a funcionari públic”.
Per tant, creiem que reconèixer al professorat com
autoritat pública no afegix res a la seua situació
actual.

Si les administracions educatives volen reconèixer
la dignitat de la nostra professió i reforçar la nostra
autoritat, haurien de preocupar-se de dotar als
centres de tots els recursos materials i de
professionals especialitzats necessaris per a plantar
cara a l'altíssim fracàs escolar o a l'abandó
primerenc, perquè només així podrem prestar una
atenció singularitzada a l'alumnat. Per això, la nostra
organització sindical va plantejar, infructuosament,
convertir aquesta llei en un conjunt de mesures de
suport al professorat en l'exercici de les seues
funcions, tals com:

Programes d'aprenentatge d'administració i control
dels sentiments ja que en l'adolescència augmenta la
probabilitat de conductes inadaptades, pels conflictes
interns que duu la formació de la identitat.

La Conselleria d'Educació hauria de crear serveis
d'assessorament al professorat per a oferir-li una
ajuda integral en tots els aspectes relacionats amb
els possibles conflictes en l'exercici de les seues
funcions docents.

La Conselleria hauria de dotar els centres docents
del personal educatiu especialitzat per a una correcta
aplicació dels plans de convivència.

En la formació del professorat, s'hauria d'oferir un
pla específic de formació en estratègies i tècniques
de gestió de la convivència per a tot el professorat.

Caldria constituir una comissió interdepartamental
entre les conselleries d'educació, immigració i sanitat
que elaborarà un pla integral d'atenció al professorat
dels centres amb alumnat amb riscos d'exclusió
social i problemàtiques greus de convivència.

Per altra banda, l'estudi internacional de l'OCDE
sobre Docència i Aprenentatge que recull les
opinions del professorat de secundària de 23 països,
oferix dades eloqüents. Els docents espanyols
consideren que necessiten més formació, sobretot,
en noves tecnologies, un 26%, i en atenció a
necessitats especials d'aprenentatge, el 35%. Només
18% aporta pel control de la disciplina.

Per a STEPV-Iv, cal allunyar-se tant dels venedors
d'alarmisme com de les simplificacions interessades.
Les propostes procedents de les administracions han
d'estar avalades per un coneixement el més ampli
possible del que ocorre en els centres educatius.
Llavors apareixerà una realitat complexa, plena de
matisos, que requereix aplicar polítiques sostingudes
a llarg termini, amb el necessari suport econòmic.

L'antic Raval de Santa Bàrbara de Benicarló va
celebrar aquest cap de setmana les festes en honor a
la santa. Es tracta d'una de les poques festes de carrer
que perviuen en el municipi organitzades pels veïns que
habiten en ella i probablement, la més antiga del
municipi. Des de fa més de 25 anys que es va recuperar
aquesta vella tradició, els veïns no han deixat
d'homenatjar a la santa patrona dels pirotècnics, que
durant tot l'any els cuida des de la seua fornícula
situada en el carrer que duu el seu nom. Avui dia l'antic
poblament medieval extramurs ja està plenament
integrat en l'entramat urbà, però perviu entre aquests
veïns el sentit agrupatiu de veïnat motivat tal vegada
per la pervivència de l'entramat musulmà en els seus
carrers. Menuts i majors comparteixen d'aquesta
manera uns dies d'intensa convivència en els que tots
són protagonistes i que compleixen àmpliament amb
l'objectiu d'estrènyer els llaços d'amistat entre els veïns.
El dissabte a la tarda eren els més menuts els
protagonistes dels festejos amb un variat programa de
jocs dedicats només a ells. Cucanyes, carreres de sacs,
jocs de bitlles i una magnífica mascletà de globus van
fer les delícies dels nombrosos xiquets que van
participar en l'esdeveniment. Per a recuperar forces i
reposar-se de l'intens fred que regnava en el carrer,
grans i menuts van compartir una suculenta xocolatada.
A continuació, amb la nit caent sobre Benicarló, es van
encendre les primeres fogates destinades a rostir

embotits, carns i com no, les primeres carxofes de
Benicarló. 

Diumenge al matí els actes es van revestir de
solemnitat i els veïns van traure en processó a Santa
Bàrbara per a traslladar-la al temple de Sant Bartomeu,
on es va oficiar la missa major. De tornada al raval, la
santa passejà pels carrers per a garantir la seua
protecció al llarg del pròxim any. A continuació, les
tradicionals notes de les dolçaines van acompanyar els
passos de ball del Grup de Balles Renaixença, que va
interpretar per als veïns les tradicionals danses
benicarlandas. El repartiment de dolços típics i el
menjar de germanor tancaven els actes de celebració
d'una nova edició de les festes de Santa Bàrbara, que
van servir un any més per a reunir a veïns i
simpatitzants al voltant d'una de les festes més antigues
que perviuen a Benicarló. 

text  i foto NATÀLIA SANZ

LA FESTA DE SANTA BÀRBARA

STEPV davant la Llei d’autoritat del professorat
La naturalesa del treball docent

requereix l'anomenada “autoritat de
referència”, bàsicament la mateixa que la
societat concedeix als professionals de
la medicina, la ciència, l'activitat
intel·lectual o l'artística. 
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Francisco Ribera i Manuel Simó ja han
estat nomenats oficialment president i
gerent de l'Estació Nàutica Benicarló
Peníscola. 

L'última assemblea general de socis de l'ens,
celebrada el passat 30 de novembre, va escollir a
Ribera com successor d'Enric Escuder al capdavant de
l'entitat, mentre que Manuel Simó arriba després de la
marxa de Nacho Bosch i després d'un renyit procés de
selecció. Ribera compta amb una àmplia experiència
en el sector turístic que va afirmar posar al servei de
l'EN per a assolir una “marca de garantia que ens
distingisca com destinació turística. Ja hem passat
l'etapa de donar-nos a conèixer i estem en l'etapa de
consolidar i innovar”, va assegurar. Així mateix,
confiava que 2011 siga un any “positiu i esperançador,
en el qual “ l'Estació Nàutica de Benicarló- Peñiscola es
convertisca en un punt de referència per al turisme
nàutic”. El nou president de l'Estació Nàutica per als
pròxims dos anys, Francisco Ribera, és l'actual director
del Gran Hotel Peníscola i va optar al càrrec en igualtat
d'oportunitats que la resta dels socis resultant triat per
unanimitat en l'Assemblea. Enric Escuder va voler
cedir-li el testimoni, al mateix temps que va manifestar
la seua voluntat de seguir donant suport el projecte
d'Estació Nàutica des de la seua qualitat d'associat. 

Per la seua banda, el nou gerent de l'entitat, Manuel
Simó va ser triat en dura pugna entre 14 currículums.
És enginyer naval i compta amb una pila de
coneixements de la destinació turística així com de
nàutica. Simó va dir voler aprofitar l'experiència i el
suport de tots els associats i de la Xarxa d'Estacions
Nàutiques d'Espanya, així com posar en pràctica el Pla
de Màrqueting de la qual és única EN de la província.
“El vent bufa a favor”, va afegir. Finalment, la regidora
de turisme de l'Ajuntament de Benicarló, Mamen
Iruretagoyena va avançar que per a divendres que ve
10 de desembre, està prevista la signatura del Pla de
Competitivitat entre els alcaldes de Benicarló i
Peníscola amb el director general de Turespaña,
Antonio Bernabéu i la Consellera de Turisme Betlem
Juste. Aquest pla conta amb una dotació de 2,3 milions
d'euros per a complir 11 objectius en 4 anualitats.

text i foto NATÀLIA SANZ

NOU CONSELL A L’ESTACIÓ NÀUTICA

L’Europa de l’OTAN i els EEUU –és  a dir, els EEUU-
pacten la instal·lació d’un escut antimíssils que, inicialment,
estava concebut en la mentalitat malalta de Bush, per
protegir-se de la pèrfida Rússia. Ara, però, com que Rússia
ja no és tant pèrfida, ha de buscar-se un altre “enemic” de
qui protegir-se, perquè la indústria armamentística de
destrucció massiva –és a dir, la dels EEUU- no pot deixar
d’ingressar els milions, a cabassos –crisi?, quina crisi?- a
costa de qui siga –és a dir, de nosaltres-. I l’enemic s’ha
trobat –o millor s’ha fabricat- en l’Iran, l’antiga Pèrsia, que
sembla podria arribar a fabricar la bomba atòmica.

Pot ser, l’escut –d’instal·lar-se- s’hauria d’orientar cap a
l’estat sionista d’Israel que sí que en té, d’armes nuclears -
i llestes per a ser utilitzades-. Y si aquells falcons es
mantenen en el poder i la comunitat internacional els
empipa molt, en allò de tornar els territoris ocupats i
desallotjar les colònies il·legals a Palestina, igual perden
l’oremus i ens “obsequien” amb un llançament atòmic, en
tota regla. Que descerebrats ho són, aquells ultres.

Marc Antoni Adell

De conveniència, però, la que conformen Pérez

Rubalcaba i Trillo, encarregats de “tancar la porta”
–democràtica s’entén- a l’esquerra abertzale. Ara –los

“extremeños” se tocan- PSOE i PP es confabulen contra la
democràcia, en impedir que més de 100.000 votants del
País Basc puguen exercir pacíficament el seu
constitucional i democràtic dret a votar. Així mantenen fora
del govern d’Euzkadi a la majoria natural d’aquell territori i
s’instal·len ells -PSOE i PP- sine die, en l’ocupació de les
institucions basques.

Heus ací com dos enemics irreconciliables, que
representen dos mons ben allunyats, l’esquerra i la dreta –i
que van a la grenya tot el temps- fan una “excepció” i
pacten una treva contra la ciutadania basca, impedint que
el 10% de l’electorat puga votar.

Així es veu a les clares, que la violència al País Basc és
el què els manté, als partits (no?)nacionalistes espanyols -
PSOE i PP-. Dubtosa manera de fer política. Clar que
“España es diferente”, com resa l’eslògan. Això serà. 

Marc Antoni Adell

ESCUT ANTIMÍSSILS? ESTRANYA PARELLA

- Bon dia. Què teniu

temaris d’oposicions?

- Què?

- Que si tenéis temarios

de oposiciones

- Bon dia. Volia una

càmera digital.

- Disculpe, es que yo no

hablo valenciano

- Ah! Bueno... Quería una

cámara digital.

En aquestes dues situacions l’interlocutor en
cap moment ens ha demanat que deixarem de
parlar valencià i parlarem espanyol. En canvi, la
nostra conducta ha estat immediatament
(automàticament) canviar de llengua. Per què
ocorre això? Podem intentar fer vida en valencià
sense trobar-nos en aquestes situacions que, la
majoria de les vegades, ens fan sentir malament
com a valencianoparlants? Els psicòlegs Ferran
Suay i Gemma Sanginés ja fa uns anys que
treballen aquests temes mitjançant els tallers per la
llengua. Ara han condensat els seus coneixements

i les seues experiències en un llibre amb un títol
molt revelador “Sortir de l’armari lingüístic. Una guia
de conducta per a viure en català” (Angle Editorial).

Els autors ens ofereixen en aquest treball
pautes sobre com actuar i sortir-nos-en de la
manera més exitosa possible d’aquestes situacions
d’ambigüitat lingüística en les que la majoria de
vegades en surt perdedora la nostra autoestima i la
nostra llengua.

Al meu parer, l’assertivitat lingüística -continuar
parlant en valencià encara que el nostre interlocutor
ens parle en una altra llengua- és, sense cap mena
de dubte, la ferramenta més efectiva per a
aconseguir augmentar l’ús i el prestigi social de la
nostra llengua. Demostrem la utilitat social del
valencià als nouvinguts i a la gent d’ací que no el
parla. Donem exemple als altres parlants que no
s’atreveixen. Ens fa guanyar visibilitat com a grup
social i ens allunya de convertir-nos en un gueto.
Ens fa deixar d’estar a la defensiva en quant a la
recuperació de la llengua per passar a prendre la
iniciativa...

Així doncs, us recomano moltíssim aquest
llibre, que el llegiu i, sobre tot, que poseu en
pràctica les activitats que proposa. 

Llibre: "Sortir de l'armari lingüístic" Irreflexions

text  RAÜL BURRIEL

http://irreflexions.blogspot.com/

L'Ajuntament de Benicarló ha finalitzat la
digitalització de més de 35.000 documents del seu
arxiu històric que inclou els llibres d'actes
municipals des de 1841 fins a 1948. 

L'ingent treball està sent possible gràcies al conveni de
col·laboració entre el consistori i la UJI , que a través d'una
beca de catalogació està facilitant el treball a l'arxiver
municipal. L'objectiu de la Regidoria de Cultura és posar tot
aquest arxiu digitalitzat a l'abast de la pròpia administració
local però també de la ciutadania, més concretament dels
historiadors i investigadors que desitgen consultar els fons
històrics. És per això que l'arxiu històric s'està traslladant al
dipòsit de l'edifici administratiu del carrer del Doctor Pera,
que compta amb totes les condicions de llum i humitat per a
conservar la documentació i facilitar l'accés a les persones
que així ho demanen. Paral·lelament, la Regidoria de Cultura
també està treballant en la possibilitat de penjar tot aquest
arxiu en la pàgina web de l'Ajuntament i facilitar així l'accés a
aquesta valuosa documentació. La digitalització de l'arxiu

històric és una de les primeres actuacions que s'han portat a
terme en el marc de la catalogació de tot l'arxiu municipal que
s'està realitzant des de fa uns mesos i que posarà en valor
tota la documentació administrativa de l'Ajuntament. 

Per a realitzar aquest treball, el consistori compta amb la
col·laboració de la Universitat Jaume I i la Diputació de
Castelló, que financen una beca pensada precisament per a
posar al dia els arxius municipals de la província. En
Benicarló, concretament, el que s'està portant a terme és
l'ordenació i classificació de tota la documentació obrant en el
dipòsit de l'actual Casa Consistorial i el trasllat d'alguns
d'aquests documents al dipòsit de l'edifici del carrer del
Doctor Pera. En els últims dos mesos, a les instal·lacions de
la Biblioteca Municipal s'han digitalitzat els documents
procedents dels llibres d'actes municipals que van del 1841
fins al 1948 i de la Comissió Municipal Permanent entre 1924
i 1982. 

En total, han estat 35.222 documents que contenen tota la
informació de l'activitat municipal i que representen un
testimoniatge de primer ordre de la història més recent de
Benicarló.

text i foto NATÀLIA SANZ

ARXIU HISTÒRIC A L’ABAST DE TOTHOM
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però sobretot a causa de la
desafortunada reordenació de
la circulació als voltants del
mercat i la plaça de la
Constitució. 

Separació de fet?
Enmig del marasme laïcista

en què s’enfonsa Esp... anya!
algunes separacions resulten
encara si cap més alarmants
que altres. Parlem del
distanciament, si més no físic,
dels integrants del tàndem
Kuenk-Doming. Ja no se’ls veu
junts a les rodes de premsa... se

les acabó el amor de tanto

usarlo? La cosa té pinta
de divorci formal quan un
i altre interposen
mediadors i
representants i així
Marcos Marzal
s’encarrega de desmentir
el molt il·liminat faraó
negant afirmacions
fetes per aquell en rodes
de premsa. Deu tractar-
se d’un complot popular?
¿Es tracta de deixar
resplendir l’aura salvífica
de Marcelino ara que ha
estat designat com a redemptor
de la ciutat davant l’altar dels
mercats en les pròximes
eleccions? Tots els
benicarlandos estem
convençuts que Benicarló pot
superar la crisi econòmica
gràcies al govern local popular i,
en especial, a l’advocació
d’aquest jove emprenenedor
que ha passat de subministrar
formigó per asfaltar carrers a
subminitrar formigó per asfaltar
carrers.

Ubiqüitat
Vostés deuen recordar la

qualitat divina de què es va fer
acreedor un reposat alcalde de
la ciutat mercés a la seua
habilitat per remenar el xocolate
de santa Caterina mentre

esmorzava en un casal faller i al
mateix temps feia el tast de les
primeres coquetes de sant
Antoni al forn del Bisquirí,
veritat? Això mateix: ubiqüitat.
Del llatí, exacte. Doncs sembla
que aquesta propietat és com
un vestit que tenen a
l’ajuntament i en cada
legislatura el passeja un regidor.
I en aquesta li ha tocat a María
Ortiz, pel que es veu, que va ser
l’unica representació municipal
que va asistir a la festa del
carrer de santa Bàrbara i a la
mateixa hora va ser vista per
veïns dignes de crèdit en tres
coordenades espaciotemporals
distintes dins del terme
municipal. A vore si acabarà ella
encapçalant la llista popular!

Plecs i pleguntes
Igual que a la Conselleria

d’Educació, quan han vingut
magres ha rebut el valencià,
haurem de pensar que el nostre
ajuntament també ha decidit
estalviat a costa de Poca-ropa.
Només això explicaria que la
regidoria d’Esports haja enviat
una convocatòria sense passar-
la pel corrector o pel tècnic
lingüístic (com ja sabem, les
faltes ortogràfiques en castellà
són invisibles) i amb
campanades com
extraordinaria, aprobació, la

realització i, com a magnífic
punt final de l’ordre del dia, els
plecs i preguntes del títol. 

Un alcalde per a la història
Ho hem de dir clar, tan clar

com ell ho anuncia: “habremos
hecho más por Benicarló en una
legislatura que en los últimos 20
años”. Sí, senyor, només que
licitem les carreteres dels
collons... En el mateix paquet
l’alcalde s’atribueix haver
construït el centre de salut,
literal, amagant que s’havia
començat en l’anterior
legislatura i no ha estat capaç
d’acabar-lo en la que ell ha
presidit. Parla de les obres dels
col·legis d’infantil i primària,
dutes endavant després d’anys
de pressió de les comunitats
educatives i de la gestió dels
equips que l’han precedit, però
però s’oblida que no ha sabut

donar solució a les
reformes necessàries a
l’IES Joan. I això que el
treball en un centre com
aquest, igual que en el
Ramon Cid, per la
formació dirigida a la
inserció en el món laboral,
pot ajudar moltes persones
a trobar una via d’eixida en
aquests temps
d’inseguretat.

Bloc sense existència 
Fa unes setmanes

parlàvem dels webs dels partits
polítics pel fet de no estar
massa (gens ni mica),
actualitzades, però és que
n’hem trobat una, la del Bloc de
Benicarló que sembla haver
desaparegut del mapa de la
xarxa. Per no estar, fins i tot, ha
sortit la llista de tots els pobles
que té el web central del BLOC
de València:
http://www.bloc.ws/web/webs-
locals.html. Podem veure que el
nostre poble veí del nord si està
a la llista però Benicarló... ha
desaparegut. No voldríem
pensar si és que auguren que ja
no caldrà o que ni tan sols cal
molestar-se... en fer-la. El bon
Ricardo no es mereix això!

ve de la pàgina anterior

Juan Pascual Sorlí, un dels advocats que defensa
els interessos dels afectats pel passeig Sud, ha
assegurat que la sentència que anul·la les
expropiacions realitzades per l'ajuntament de
Benicarló “és ferm perquè no s'ha presentat cap
recurs” dins del termini establit per la llei. 

Sorlí nega així les manifestacions realitzades
aquesta mateixa setmana pel regidor d'Urbanisme,
Antonio Cuenca, qui va afirmar que el consistori havia
recorregut la sentència. L'edil a més va assegurar que
només havia un propietari que haguera reclamat davant
els tribunals, afirmació que l'advocat també ha
desmentit. “Jo duc 5 recursos d'altres tants propietaris i
tinc coneixement que diversos advocats duen més
demandes contra l'ajuntament”, va assegurar. Cal
recordar que el Jutjat del Contenciós Administratiu de
Castelló va dictar recentment una sentència que anul·la
les expropiacions practicades per l'ajuntament de
Benicarló sobre els terrenys destinats a la construcció
del futur Passeig Sud. L'advocat que defensa als
afectats lamenta que s'haja arribat a aquesta situació ja
que segons assegura “des del primer moment hem
estat dient-li a l'ajuntament que no estem d'acord però
han continuat els tràmits sense escoltar ningú”. 

Sorlí desmentia a l'edil d'Urbanisme i assegurava
que “és totalment fals que no s'haja dit res fins a ara”
lamentant que es pretenga oferir una imatge del procés
que no es correspon amb la realitat a l'assegurar
Cuenca que només dos dels propietaris havien
denunciat l'ajuntament. La situació del passeig marítim
sud, per tant, és la mateixa que en el 2005, data que es
va iniciar el procés administratiu. Però encara hi ha
més, ja que el consistori pel que sembla hauria posat al
seu nom els terrenys expropiats en el Registre de la
Propietat sense esperar la sentència del jutjat. Les
obres del nou Passeig Sud de Benicarló ordenaran la
façana marítima del municipi en el tram que discorre
entre la Platja del Morrongo i la de la Caracola. Amb un
pressupost de licitació de 4.114,29 milers d'euros, s'ha
projectat un passeig en el qual s'han dissenyat diferents
zones en funció del seu ús, amb especial incidència en
el trànsit de vianants, ajardinament, equipaments i
característiques específiques d'urbanització. El
consistori per la seua banda, haurà d'escometre
xicotetes obres complementàries que pertoquen
fonamentalment a jardins d'espais de titularitat
municipal contemplats en els plans urbanístics de la
partida en la qual es desenvoluparà el projecte. El
ministeri tenia previst traure les obres a licitació el
pròxim any. 

text NATÀLIA SANZ

DESMENTINT A CUENCA
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Soroll faller...
Tenim entés que la

presentació fallera per
excel·lència, eixa de la qual la
nostra intrèpida reportera va ser
mantenidora en cap, va anar
molt bé. Molt bé pel que fa a
soroll de xiquets menjant papes
o gusanitos, bevent aigua o
Cola loca o movent-se dins les
limitacions que imposa la
parafernàlia del vestit faller o,
fins i tot, a la remor de
satisfacció d’un president
fumant-se el que necessitara...
això sí, fora del recinte de les
butaques. I allí la presentadora
de l’acte fent mans i mànigues
per fer-se entendre pel
respectable. Fins a la primera
meitat, encara van escoltar
alguna cosa. Els de darrere dels
famolencs entre, cris-cras, roc-
rac, boing-bing, raaas, pum,
quasi podien estar dedicant-se a
qualsevol cosa. Són els reptes
d’empreses com aquestes: un
públic molt exigent i que a la
mínima desplaça l’atenció a
temes més profunds. 

... i brutícia
No és d’estranyar, com

manen els cànons, que després
del magne esdeveniment, amb
la brigadilla no en van tindre
prou per deixar el recinte net i
polit. L’estesa de deixalles del
que a dalt es van cruspir,
inclosos algun paquet de tabac i
alguna burilla, va donar més
lluentor, si cap, a la folklorada
popular (en el bon sentit de la
paraula). Encara sort que fora
del recinte de les butaques un
rètol recordava la prohibició
d’entrar-hi menjar o begudes.
Ah, i tampoc es podia fumar.
Això caldria estudiar-ho. Ja
comença a fer l’efecte que l’èxit
d’una convocatòria es quantifica

en funció dels milers de quilos
de deixalles que queden al
carrer a costa de la butxaca de
tots els contribuents, els
convocats i els no. Digueu sant
Bartomeu, falles o ara que ve
cap d’any, tant se val.

Inauguració del Catalan
Allí que va vindre el

subdelegat del govern,
acompanyat de tota l’elit política
local alcalde i tot, i com no,
l’inefable Kuen-ka, per
inaugurar les obres que
l’ajuntament, amb diners del pla
ZP, o siga de tots, havia
començat sense que
l’arrendatari del centre, o siga
Conselleria, se n’assabentés. Al
final, entre xiquets pel mig,
mestres que tancaven les portes
de classe per no molestar els
polítics de passeig pels
passadissos, era dia feiner, van
acabar per dir les obvietats de
torn, que bonito ha quedado y

ahora cumplimos con toda la

normativa. Això sí, piscolabis,
també n’hi va haver, tot i que se’l
van acabar per cruspir els
mestres i algun espontani que
per allí passava. Sembla que els
polítics tenien compromisos i no
podien quedar-se.

Pijama
El que ara us contem és del

tot cert. La passada setmana es
va haver de suspendre un dels
consells de redacció de La veu
perquè n’hi va haver un que ja
portava el pijama posat a les set

de la tarda. Els tafaners, que es
van solidaritzar... amb el del
pijama, van fer el mateix i se’n
van tornar cap a casa.
Certament feia massa fred per
sortir al carrer i, la veritat, el
pamfletet tampoc se’n
ressenteix gaire d’una reunió
dalt o baix, no? Però, ai!
després dels excessos vénen
les conseqüències i tantes
hores de llit sembla que ens
l’han deixat baldat dels ronyons
i ara perilla també el consell
d’aquesta setmana. Des d’ací li
recomanem que, com a mínim,
assistisca a les reunions, encara
que siga amb calçotet de camal
llarg a sota del xandall. Que hi
ha confiança, home. Mira, ja
hem deixat anar una pista...

Senyals en hibernació 
Fixeu-vos en la fotografia. Un

poema visual al·lusiu a la
situació del trànsit a la ciutat. És
d’un humor macabre dir que les
noves càmeres que
s’instal·laran al centre de
Benicarló seran per controlar la
velocitat dels vehicles... El que
haurien de controlar és
l’augment de la contaminació
que genera l’espesseïment del
trànsit al centre com a
conseqüència de les obres, sí,

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

ncara que haja costat,
crec que cal començar
felicitant el regidor Marzal
perquè sembla que,

definitivament, se li ha trobat el puntet
a l’aparcament soterrani de la plaça
Constitució. L’ajuntament s’ha gastat
molts diners, ha esmerçat molt de
temps, però al final –coste  i valga- hi
ha veïns que han decidit que el millor
lloc per deixar el seu cotxe al centre
del poble és l’antiga cova de les
estalactites. Per arribar ací, insisteixo,
els administrats hem hagut de patir
moltes bajanades que ens han fet
gratar la butxaca i ací no passa res,
ningú se’n fa responsable de les
malifetes anteriors, ningú dimiteix,
ningú va i diu tranquils que açò ho he
emmerdat jo i jo ho pago, és més,
ningú diu ací torno els diners que em
van pagar mentre es vaig permetre
que es feren uns empastres tan
grans. 

Això altre de les càmeres per
controlar la velocitat, què vol que li
diga, també em sembla bé. No sé si
deuen estar prou perfeccionades per
controlar també el so i així poder
enxampar els pacais que van amb el
tub d’escapament descontrolat. A
més, com que tots conduïm tan
malament, estic segur que els
enginys aquests es pagaran en dos
dies i així podrem començar  a
guanyar diners i comprar més
càmeres i posar-ne pels carrers del
poble i sancionar així aquells
desgraciats que per fer orinar el seu
gos els fan alçar la poteta a qualsevol
porta de casa d’un veí, i amb els
diners d’aquests en posaríem en
determinats racons i controlaríem els
botellons i amb les seues multes
pagaríem càmeres per vigilar els llocs
que es fan trapitxeos i així fins que a
cada casa tindríem una càmera al
comú. Vaja, el que vull dir és que hem
d’anar amb molt de compte amb això
perquè de vegades costa molt
travessar la línia. 

El titular que il·lustra la informació
sobre els problemes que tenen  els

veïns de la costa nord de Benicarló
em sembla excessiu. Anem a pams.
El portaveu Roca diu que l’únic polític
que ha comprés els seus neguits és
Marcelino Domingo i que, en canvi,
maldición eterna a Enric Escuder. I ja
està. No ha demanat el vot per ningú,
com són de malpensats, Déu meu! He
llegit amb cert deteniment la notícia i,
perdone, però hi ha algunes
afirmacions que em semblen
gravíssimes. Per exemple: el tècnics
municipals “no són independents” i
“tot ho fan per fer-nos mal”. Això és
molt gros! Ho desconec, però si els
tècnics en qüestió no han present
encara una denúncia, una querella o
el que siga contra aquests senyors
caldrà anar pensant-s’ho. Però
encara hi ha més coses. Es veu que
aquests senyors veïns tenen vocació
de tècnics ells mateixos i estan
decidits a explicar a qui els vulga
sentir com s’han de fer les obres per
tal d’evitar la catàstrofe a què es
veuen sotmeses les seues propietats,
que són experts submarinistes
alguns. Per cert, a vore caldrà mirar
qui ha deixat la nostra costa sense
dàtils... Perdó per la poca lliga. 

Vaig matant-ho. Encertades la
carxofa i la panissola. Els de Mans
Unides se la mereixen tot l’any  la
carxofa. I l’alcalde també es mereix
tot l’any la panissola. A vore si ho
entenc. Resulta que una visita del
senyor Domingo al senyor Camps ha
fet més que reivindicacions d’anys i
anys perquè es fera efectiva la
construcció de les carreteres de
Benicarló a Càlig i Peníscola. Suposo
que la nostra primera autoritat devia
desplegar totes les seues arts
oratòries i persuasives i com un
encantador de serps deguera
convéncer el nostre ínclit i faraònic
president. Em pregunto. Les
carreteres estan en mans d’una
decisió unipersonal del senyor
Camps? Funcionem així? De tota
manera avui, quan escric açò, estem
vuit i no m’estranyaria que la cosa
s’allargara vint dies més (sí, justet fins
la celebració dels Sant Innocents)
perquè es faça oficial la bona nova. 

I de les falles, ja ho sap vosté, per
mi que les cremen totes. 

Sort que aquest cap de setmana
és l’Estel del Collet...

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

text EL LECTOR
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La merda i els torrons de la discòrdia 
El problema de la merda en el

nostre poble no és nou. I és que
aquesta pudor a merda, no sabem
per quina raó, s’ha acabat
convertint en una constant
habitual del nostre municipi. Entre
la depuradora que fa anys i panys
que hauríem d’haver tingut i
encara no tenim, quan estiga feta
ja en parlarem, i l’abocador
d’escombraries que no arriba,
sembla que ací l’olor de la descomposició no
ens la podrem llevar mai de damunt.

La nostra experiència en aquest nou sistema de
pelegrinatge, amb la merda al coll, pel que fa al
recorregut que ens tocarà fer amb ella cap el sud
per poder-la eliminar, encara és molt succinta i
plena d’entrebancs.

I així, quan la cosa semblava que podia
solucionar-se, tot i que recórrer 300 km per tirar la
merda a la planta de Xixona no podem dir que siga
una solució ni massa racional ni ambientalment
sostenible, encara que sent provisional i ja farts
d’anys amb aquesta situació podríem donar-la
com a “passable” fins que la planta de Cervera
estiga construïda, doncs això, que ens foten, com
vulgarment diríem, amb la porta als morros i ens
diuen que la merda ens la confitéssem. Que a
Xixona només fan torrons.

No podem més que donar-li la raó
al nostre alcalde d’estar fart d’aquesta situació,
però si ell està fart els benicarlandos encara ho
estem més. Podem ser, certament, el municipi que
més s’ha mogut per resoldre aquest greu
problema ambiental però això de poc serveix si la
seua veu pública discordant, a dins del Consorci
(en privat no ho sabem), amenaçant sortint-se’n
portant la brossa a Tarragona, no es tradueix en
cap fet concret contrari a la veu del seu amo.

I ara és el moment d’actuar atès que la negativa
de Xixona, que damunt és més cara, deixa les
coses altra volta aturades. Bé, aturades i pitjor,
perquè ara ja se’ns ha acabat la capacitat de
maniobra a l’estar el nostre abocador il·legal més
que saturat.

Diuen que la merda quan es mou fa pudor.
Certament, fa olor a podrit en el Consorci i a diners
frescos en algunes butxaques.
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El problema de la merda
en el nostre poble no és
nou. I és que aquesta pudor
a merda, no sabem per
quina raó, s’ha acabat
convertint en una constant
habitual del nostre
municipi.
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Per Xavi Burriel

No vos passeu amb la velocitat. No sé sap maiEl còmic


