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Aquest cap de setmana en la Piscina Municipal de Xirivella
s'ha celebrat la XXXIII edició del Trofeu José Sagreras,
referent nacional de les futures promeses de la Natació i
avantsala del campionat d'Espanya de la categoria. Enguany
han participat 344 nedadors procedents de 60 clubs de tot el
territori espanyol i on el Club Natació Benicarló no podia faltar
amb una nodrida representació a conseqüència dels
excel·lents resultats aconseguits per aquest grup al llarg de la
temporada. 

Es van desplaçar set nedadors animats per un nombrós
grup de pares, que són després dels nedadors, els grans
afeccionats i els que, amb la seua presència en els
campionats, animen a aquests joves esportistes a no defallir al
llarg de la temporada. 

Les proves en les quals han participat els nostres nedadors
a tenor de les mínimes aconseguides al llarg de la temporada
han estat les següents: 

Ariadna Coll 100 esquena, 100 papallona, 200 estils, 
Julia Barrachina 100 esquena, 200 estils, 
Gemma Rillo, 100 braça, 200 estils, 

David Curto, 100 braça, 200 estils, 
Alberto Garcia, 100 braça, 
Ester Segura, 400 lliures, 100 papallona, 200 estils, 
Marc Veja, 400 lliures, 200 estils, 
A més també han participat en les proves de relleus femení,

4X100 lliures i 4X100 estils.

PRÒXIMES COMPETICIONS A BENICARLÓ

9 i 10 de juliol, 24 Hores de natació
31 de juliol, Travessia Peníscola-Benicarló

text i foto CNB

El Club Natació Benicarló a l’oficiós Campionat d’Espanya, 
Trofeu “Sagreras”



EL TEMA

La concertació del batxillerat en un
col·legi privat de Benicarló ha alçat les
crítiques en la resta de centres públics
de la comarca, que temen el
tancament d'algunes de les seues
línies. Els claustres dels IES ”Alfred
Ayza “ de Peníscola, IES ”Ramon Cid”
i l’IES “Joan Coromines” de Benicarló,
han recordat que l'administració
autonòmica “ha ignorat absolutament
la posició presa pel consell Escolar
Municipal on es va decidir rebutjar la
implantació d'un batxillerat concertat a
Benicarló” en el centre de La Salle
pels problemes que es derivaran,
asseguren, d'aquesta nova situació.
Així, han anunciat que des dels
sindicats d'ensenyament s'està
estudiant la possibilitat d'acudir als
tribunals “perquè existeix la
possibilitat que aquesta concertació

siga il·legal”. La reclamació es
fonamentaria en la normativa que la
pròpia administració valenciana va
aprovar i que implica que “prèviament
a un determinat concert educatiu fa
falta que el centre a concertar
haguera impartit prèviament durant
dos cursos sencers un batxillerat
privat”, que no es compleix en aquest
cas. 

QUEIXES DELS INTITUTS

Els claustres escolars, han basat
també les seues queixes que “no
s'entén que en una època d'austeritat
i retallades en les destinacions
públiques, es destina diners públics a
un servei que està suficientment
cobert” ja que en l'actualitat “en els
IES de la comarca hi ha suficients
places en batxillerat com perquè
l'administració no haja de recórrer a la

concertació amb altres centres i
augmentar per tant les despeses”. Ja
en el seu moment, quan es va apuntar
la possibilitat que aquest centre privat
demanara la concertació del
batxillerat, es va advertir des dels
claustres de professors que la pública
tenia suficients places per a garantir
l'escolarització dels alumnes i fins i tot
que sobraven tots els anys. Una altra
de les seues reclamacions fer
referència a la qualitat de
l'ensenyament que s'impartirà en La
Salle. Pel que fa a això indiquen que
un professor públic de secundària es
veu obligat a passar uns processos de
selecció objectius que li permeten
accedir a l'escola pública. Açò,
asseguren, sense que siga garantia
de res, implica un procés selectiu dels
més qualificats. “Si l'elecció no es fa
des d'aquestes premisses, el criteri
esdevé arbitrari i sense cap tipus de

ELS INSTITUTS DEL BAIX MAESTRAT, 

EN PEU DE GUERRA PER LA CONCERTACIÓ D'UN BATXILLERAT PRIVAT

text REDACCIÓ
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Com avantsala als campionats autonòmics de ciclisme,
Benicarló va organitzar la seua reunió anual de les escoles
provincials en un nou circuit urbà on prevalia, abans de res, la
seguretat i comoditat dels participants. La matinal va donar
començament amb la disputa de les proves de gimcana, on es
premia l'habilitat sobre la bicicleta més que el temps emprat en
el desenvolupament de la prova. A continuació es van anar
disputant les carreres en línia per a les diverses categories, en
un circuit completament pla però selectiu en el qual l'habilitat
en les corbes va ser un dels factors que més van influir a l'hora
de col·locar-se bé per a disputar els últims metres. A destacar
la bona organització de la Unión Ciclista Benicarló i la forta
calor que va posar valor afegit a l'esforç dels corredors. 

Classificacions Gimcana
Promeses primer any: 1 Ainoa Sanz (P.C. Benicàssim). 
Promeses segon any: 1 Roberto Merino (Campió Llorens

Vila-real).
Principiants primer any: 1 Marc Cabedo (Campió Llorens

Vila-real). 
Principiants segon any:1 Alba Gómez (P.C. Benicàssim).
Alevins primer any: 1 Joan Martínez (Animals de Monte

Almassora).
Alevins segon any: 1 Javier Martí (Animals de Monte

Almassora)

Classificacions carrera
Promeses primer any: 1 Ainoa Sanz (P.C. Benicàssim).

Primer equip Deportes Balaguer Benicarló.

Promeses segon any: 1 Roberto Merino (Campió Llorens
Vila-Real).

Principiants primer any: 1 Marc Cabedo (Campió Llorens
Vila-real, 1ª Nerea Fortea (Campió Llorens Vila-real). Primer
equip Campió Llorens Vila-real.

Principiants segon any: 1 Alba Gómez (P.C. Benicàssim).
Primer equip Deportes Balaguer Benicarló.

Alevins primer any: 1 Joan Martínez (Animals de Monte
Almassora). Primer equip Animals de Monte Almassora.

Alevins segon any: 1 Javier Martí (Animals de Monte
Almassora). 1ª Sara Pruñonosa (Deportes Balaguer
Benicarló). Primer equip Animals de Monte Almassora.

Infantils primer any: 1 Oriol Gómez (P.C. Benicàssim). 1ª
Meritxell Aragonés (Escola Municipal Vall d´Uixó). Primer
equip Escola Municipal Vall d´Uixó.

text i foto GREGORIO SEGARRA

Jornada de les Escoles Provincials de Ciclisme

La concertació del batxillerat en un col·legi privat
de Benicarló ha alçat les crítiques en la resta de
centres públics de la comarca.



constatació objectiva de la qualificació
del professional”, recorden. És per
això que els professors integrants dels
claustres dels centres de secundària
han volgut deixar palesa que “el grau
d'especialització del professorat de
secundària en l'escola pública és
clarament superior al que treballa en
la privada”. D'altra banda, asseguren
que a curt o mitjà termini, haurà una
pèrdua de llocs de treball en escola
pública que “repercutirà, a part de la
disminució de la qualitat, en la
mobilitat forçosa del professorat,
augmentant el nombre de professors
desplaçats”. 

RELIGIÓ ES POT ESTUDIAR A
QUALSSEVOL INSTITUT

A més, la nova distribució de
l'actual alumnat de batxillerat de
Benicarló “perjudicarà greument tots
els estudiants de tots els instituts
perquè es veuran obligats a triar
únicament aquelles assignatures
optatives que es puguen oferir des
dels seus centres”, recordant que no
es poden impartir optatives amb
menys de quinze alumnes i reduint-se
d'aquesta manera les possibilitats per
als alumnes. Els claustres han
recordat que la petició de La Salle
estava basada, en part, en la
necessitat de respectar la llibertat
“religiosa” dels pares en l'elecció de
centre per als seus fills. En aquest
sentit, des de l'escola pública se'ls ha
recordat que aquesta “llibertat
religiosa” queda reconeguda i
garantida en l'àmbit de l'educació
pública per l'oferida en l'assignatura
de Religió Catòlica que s'ofereix en
tots els cursos de l'ESO i en 1r de
Batxillerat. En qualsevol cas,
asseguren els claustres, resulta difícil
de justificar “que s'antepose
l'esmentat dret a qualsevol criteri
econòmic o de qualitat de
l'ensenyament” per a la resta
d'alumnes de la comarca. Tant és així
que els professors signants del
document acaben concloent que “amb
situacions com aquesta veiem

clarament que l'Administració
Valenciana ha apostat per la
privatització de l'ensenyament” en
detriment de la pública, en la qual
durant els últims cursos, sobren
places.

QUEIXES TAMBÉ PROVINCIALS

Però els claustres dels instituts
comarcals no són els únics que han
alçat les seues veus contra la
concertació del batxillerat en La Salle.
A poc a poc van coneixent-se detalls
que tornen inexplicable la decisió de
la Generalitat Valenciana, com per
exemple l'escrit que TOTS els
sindicats de l'ensenyament de
Castelló (de dretes i d’esquerres)  han
emès en contra d'aquesta aprovació.
En ell, demanen que “no es porte a
terme la concertació del batxillerat en
el centre privat de La Salle de
Benicarló” per una sèrie de motius
que al·leguen en el seu escrit, datat el
20 de juny a Castelló. El primer dels
punts de l'escrit recorda que “el
consell escolar municipal de Benicarló
va votar la resolució rebutjant la
implantació d'aquest batxillerat”,
decisió que “l'administració ha
ignorat”, malgrat que només van
haver set vots a favor de la
implantació del batxillerat en el centre,
enfront dels 16 membres que van
votar en contra. La Junta de Personal
docent no universitari de Castelló,
formada pels sindicats STEPV, ANPE,
FETE-UGT, CCOO-PV, ÚS i CSI-
CSIF, consideren que en aquesta
localitat i en la resta de la comarca del
Baix Maestrat, existeixen places en
centres públics que cobreixen de
manera suficient i amb qualitat la
demanda d'ensenyament no
obligatori. Per això “en un moment de
crisi econòmica com vam viure, no
entenem com l'Administració destina
diners a una empresa privada que
hauria de ser subsidiària de la
pública”. 

A més, van recordar que la Llei
Orgànica d'Educació estableix que “la
concertació és un fet singular i per
tant, si hi ha places en centres públics
de Benicarló no té sentit que es
concerte el batxillerat amb un centre

privat”. La Junta de Personal va
puntualitzar també que aquesta
“decisió política” repercutirà en la
pèrdua de llocs de treball “amb
desplaçaments i supressions de
places de professorat en els centres
públics”. Els sindicats han recordat
que “durant el mes de febrer de 2011
es va reunir la Comissió Provincial de
Concerts que, per majoria, va informar
favorablement del concert”. La Salle
ha estat des del curs passat realitzant
obres d'adaptació en el seu centre per
a acollir-se a la normativa relativa a
aquest tipus d'instal·lacions. En el
DOCV de data 2.6.2011 per resolució
de 10 de maig de 2011 de la
conselleria d'Educació, s'autoritzen 4
unitats de Batxillerat amb 140 places
en el col·legi privat de La Salle, en les
modalitats de Ciències i Tecnologia, i
Humanitats i Ciències Socials.

Així les coses, Benicarló oferirà per
al present curs escolar 380 places de
batxillerat: 175 en l'IES Joan
Coromines, 140 en el Ramón Cid i les
40 corresponents al primer curs de les
dues línies noves que es concerten
amb La Salle. Els professors, AMPAs
i altres agents implicats en matèria
educativa auguren que “no s'ompliran
en cap institut i hauríem de tancar
línies” atenent que la reculada de la
població estudiantil segueix una corba
descendent en els últims anys. 

LA VERSIÓ DE L’ALCALDE 

Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, ha tornat a reiterar la seua
aposta per l'escola pública, a la
vegada que ha manifestat el seu
“respecte” per la decisió de La Salle
de sol·licitar la concertació del seu
batxillerat. “Està dins de la llibertat de
cadascun triar l'educació que se'ls
dóna als seus fills. Jo he optat amb els
meus per l'escola pública, però
cadascun fa el que vol”, va recordar.
En aquest sentit, va recordar que
“dins del centre havia la demanda
dels pares perquè els seus fills
pogueren seguir estudiant allí i per
això ho han demanat i jo no vull ni
entrar ni eixir en el tema”, va
assegurar.

ve de la pàgina anterior
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Els claustres dels instituts comarcals no són els únics que han alçat les seues veus...

La primera setmana de competició
s'ha tancat sense sorpreses i amb la
igualtat i l'emoció en la majoria partits
com a nota més destacada. L'únic
incident va ser protagonitzat per una
imprevista pluja que, malgrat no
haver estat convidada, va fer doble
acte de presència dimecres passat
29 de juny, cosa que va motivar un
retard de mitja hora en l'inici del
primer partit i que haguera de ser
suspès, el segón, a falta 7’51” per a la
finalització, entre Pizzería Trevi i
Centre Infantil AEIOU, amb 0-0 en el
marcador. Pel que fa als resultats
registrats, en el primer grup destaca
la derrota de Toldis Raiva/Xiringuito
de Toni davant de Puchal
Climatitzación, dos equips que
semblen voler repetir la destacada
actuació de l'edició anterior. Pub Tortuga
va guanyar, amb més facilitat de l'esperat, a Confort
Gas/Ferreteria Arnau i Gellida e Hijos va ratificar la seua
condició d'aspirant al títol amb una còmoda golejada enfront
de Saló de Te Akram. En el Grup II, Sacred Pain es va imposar
fàcilment al Xiringuito de Pepito i El Pinche de Oro va guanyar
en un partit molt igualat i competit a Bazar Arin Assardoune. I
en el Grup III, Frutería Remi/Bar Enmi i Neumáticos
Polito/Iurisor van protagonitzar un dels xocs més destacats de
la setmana, decantat-se finalment a favor dels primers, no

sense haver de suar-lo i treballar-lo durant tot el partit.
Excavacions Majo/Pinturas JPB i Bar de Willy van empatar en
un partit vibrant de principi a fi i Plantacar es va imposar a
Amigos en un partit que va dur bastant ben controlat des de
l'inici. En la classificació de l'Esportivitat, Pub Tortuga, Amigos,
Toldos Raiva i Sacred Pain són els únics equips que encara
no han vist penalitzada la seua actuació. Destacar en aquest
apartat l'absència de targetes roges directes en aquesta
primera setmana de joc. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

Torneig d’estiu de Futbol Sala
Primera setmana “sense sorpreses”
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LOCAL ESPORTS

Benicarló i Vinaròs seran les protagonistes d'un dels
capítols de la sèrie que Canal Nou prepara per al mes de
setembre. El poble del costat ironitzarà en clau d'humor
sobre les velles rivalitats que separen diferents pobles
valencians, una història tan vella quasi com l'home. Per
què, existeix algun municipi que no tinga alguna rivalitat
amb el poble del costat?

En el cas de Benicarló i Vinaròs una de les temàtiques que
eixiran a la llum és la recent problemàtica sorgida al voltant del
Ficus Nítida que un dia ‘va desaparèixer’ de Benicarló (sense
el permís dels benicarlandos) i ‘va’ aparèixer plantat a Vinaròs
(sense el permís tampoc dels vinarocencs). Una història de la
qual es va fer ressó La Veu i que ara salta, quasi amb el
mateix guió, al format televisiu. Amb la ironia pròpia dels
valencians, els vinarocencs van crear un grup en Facebook en
el qual es preguntaven d'on havia eixit l'arbre, més propi d'una
pel·lícula de terror per la monumentalidad de l'exemplar,
agreujat per la intensa poda a la qual va ser sotmès per a ser
trasplantat. Aquest és el punt d'arrencada del programa, que
comptarà amb diversos testimoniatges de Benicarló i Vinaròs
que defensaran la seua postura perquè l'exemplar torne al seu
lloc d'origen o es quede on està. I és que les xarxes socials
primer, La Veu després i la televisió ara, han aconseguit
convertir aquesta història en la rivalitat més mediàtica de la
història de Benicarló i Vinaròs, encara que en aquest cas haja
estat la guerra dialèctica més en clau d'humor que han
protagonitzat ambdues poblacions. 

Tant és així que fins i tot es va convocar una tempesta
d'idees per a batejar a l'arbre, una vegada que aquest siguera
definitivament acceptada pels veïns de Vinaròs. Les propostes
eren Sebastianet, patró de Vinaròs, o Bertomeu, el de

Benicarló. I els vinarocenses van consentir, en honor al seu
origen, que l'arbre duga el nom del patró benicarlando. Ara, el
programa de televisió reviurà aquesta recent rivalitat i tornarà
a posar sobre la taula la polèmica que va provocar que el
llavors regidor de Medi ambient de Benicarló rebutjara
l'exemplar (tot i que ell sempre ho va negar), després de
l'oferiment d'un particular. Veïns de Benicarló i Vinaròs i fins i
tot un botànic participen en aquest capítol, que també fer
referència a les carxofes de Benicarló i els llagostins de
Vinaròs, a més de la referència al caràcter agarrat dels veïns
de segons quin municipi. El programa, en el seu repàs a la
vella rivalitat entre els dos municipis, no vol deixar passar
l'oportunitat de conèixer el perquè dels malnoms que tenen els
nascuts ací. El poble del costat té previst iniciar les seues
emissions en el mes de setembre, i ha dissenyat una decisió
salomónica per a cadascun dels conflictes que es plantegen al
llarg del programa. En el cas de la trama del Ficus, la
problemàtica es resol a Benicarló, quan…

text NATÀLIA SANZ

EL POBLE DEL COSTAT

Aquest cap de setmana ha començat la vuitena
edició del Torneig Internacional d’Handbol de
Peníscola. El Comitè d’organització ha estat
treballant molt aquesta temporada per a poder oferir
a tots els participants la millor setmana d’esport i
d’oci en aquest magnífic racó de la Mediterrània.

Aquest dissabte dia 2 de juliol va arrancar doncs el Torneig
amb la concentració dels equips en l'esplanada del Palau de
Congressos on es va dur a terme l'acte d'inauguració amb
nombrosos equips acompanyats per pares, familiars, amics i
seguidors. A l'entrada al Palau tots els participants van rebre
un detall del Torneig amb informació turística de la ciutat.
Durant l'acte, que va comptar amb la presència entre d'altres
del senyors Regidors Daniel Biosca, Sandra Albiol o Alfonso
López i del President del Club Juan Antonio Escuder, es va fer
una presentació traçant la trajectòria del torneig a traves de
vídeos amb imatges d'edicions anteriors. Més a més, aquest
acte va ser l'ocasió del lliurament dels premis als guanyadors
del Concurs de dibuix que s'havia organitzat al col·legi Jaime
Sanz que van ser els següents:

1er classificat - JOSÉ MARTOS MARQUÉS - 6é B
2nd classificat - MARÍA OMS SÁNCHEZ - 6é B
3er classificat - ÁLVARO CLOTET GONZÁLEZ - 6é A

Posteriorment, els participants van organitzar la Desfilada
dels equips per Peníscola fins al Pavelló municipal on
començava la competició amb els partits dels més menuts. 

A continuació, al voltant de les 21:30 hores, va tindre lloc la
ja tradicional Festa d’inauguració amb el sopar de paelles per
a tots els assistents, seguit del magnífic concert del grup
Aurins que va amenitzar la màgica vetllada.

La competició continuarà durant tota la setmana en el
Pavelló municipal i en les pistes del col·legi Jaime Sanz de les
9:00 del matí fins les 21:30 hores, amb un descans al migdia
per anar a dinar. Paral·lelament, hi ha també la competició
d'handbol platja en la zona de la Platja Nord, a nivell del
Pavelló municipal.

Recordem que la cloenda serà el dijous dia 7 de juliol a les
21h amb el lliurament de trofeus i posterior sopar – barbacoa
per a tots els participants i festa de cloenda.

text i foto REDACCIÓ

Arranca el 8é Torneig Internacional d’Handbol de Peníscola

Curs d'Arqueologia: 

"Els diners en L'Antiguitat"
Benicarló, 12 i 13 de juliol de 2011
Lloc: Mucbe

Objectius I justificació del curs El curs presenta una
introducció a la numismàtica de l’Antiguitat, especialment
la més relacionada amb la zona del llevant peninsular, que
comprenen les encunyacions ibèriques, gregues i
romanes. S’hi estudiaran els diferents patrons monetaris i
divisors, així com la seua circulació i dispersió, i les
principals seques que al llarg d’un mil•lenni van emetre

moneda. La iconografia, les contramarques i les
inscripcions seran altres dels aspectes a tractar en el
curs.L’alumne amb la finalització del curs aconseguirà
conéixer la moneda que va circular durant l’Antiguitat en la
península Ibèrica, reconeixerà els períodes culturals en
què es van encunyar i els diferents tipus de monedes, així
com el procés de fabricació i la nomenclatura i terminologia
que acompanya la disciplina de la numismàtica.

Participants;

El curs va adreçat a estudiants i llicenciats en

Història, així com al públic en general interessat

en la numismàtica.
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OPINIÓ LOCAL

Benicarló acull l'exposició Estalvi energètic, planeta sa, de
la Fundació Caixa Madrid, que es podrà veure en el MUCBE
fins al pròxim 4 de setembre. Es tracta d'una selecció de
cartells de diferents edicions convocades per l'ens. “Saps què
menges?”, “Ho sentim, ja no queden arbres. Ara el menjar es
fabrica en altre lloc”, “Ens estem menjant la terra”. Aquests
missatges són alguns dels avisos i cridades d'atenció que els
dissenyadors espanyols envien a la societat, a través dels
cartells seleccionats en l'edició 2007 del Premi de Cartells de
la fundació, que ara arriben A Benicarló. Missatges així els
vam rebre diàriament però… prestem suficient atenció? Amb
aquesta convocatòria, de la vuitena edició del Premi de
Cartells, Caixa Madrid va voler provocar una reflexió de
l'impacte sobre el medi ambient d'un consum irresponsable,

sensibilitzant especialment als joves sobre la relació entre
hàbits alimentosos sans i respecte al medi ambient sota el
lema “Planeta Sa”. L'estalvi energètic, imprescindible per a
preservar el medi ambient, exigeix canvis en els nostres
comportaments i hàbits de consum. Els trenta cartells
seleccionats en la desena edició del Premi de Cartells Caixa
Madrid, són altres tantes cridades d'atenció i de reflexió sobre
aquest problema de la societat actual. El conjunt mostra, el
nivell dels dissenyadors, la seua creativitat i l'interès per una
convocatòria que ha tingut com objectiu la formulació
d'alternatives per a una reducció del consum energètic.
Reducció i substitució són les claus de l'estalvi. Obra Social
Caixa Madrid confia a obrir un nou fòrum de reflexió amb els
cartells de l'exposició que, per altra banda, són una magnífica
mostra de la professionalitat i qualitat del disseny en el nostre
país.

text NATÀLIA SANZ

ACTIVITAT AL MUCBE

Acaba la temporada per al Benicarló Aeroport Castelló
amb el cap ben alt després de caure per segona vegada
en la prorroga davant Caixa Segòvia. L'equip ho va donar
tot, així ho van poder veure a Benicarló per la
retransmissió televisiva, i per això l'entrenador Juanlu
Alonso es mostrava orgullós dels seus jugadors. 

El tècnic madrileny indicava després del partit, “crec que
sols em resta agrair a tota la plantilla el treball realitzat, la gran
actitud al llarg de tot el partit oferint a la resta d'Espanya una
gran imatge, no baixant mai els braços davant un digne rival,
després d'arribar fins a on vam poder i molt satisfets de tot el
treball realitzat, no solament en aquest partit, sinó al llarg de
tota la temporada”. 

A més durant molts minuts es va acariciar el tercer partit,
que sempre és una loteria pel cansament, “està clar que ens
va faltar aqueixa miqueta de sort perquè ha estat una
eliminatòria on els dos partits s'han decidit quasi amb moneda
a l'aire i aquesta sempre ha caigut a favor de Caja Segòvia”. 

Una eliminatòria en la qual ningú podrà dir que no vam ser
ambiciosos en els plantejaments, “vull aclarir que no és una
actitud directa per a dir que anem a per el partit, simplement
crec que nosaltres per les absències, la fatiga provocada per
la falta de rotacions i la necessitat de guanyar ens obliga,
doncs Caja Segòvia al tenir un partit guanyat ho va tenir més
fàcil i entenc que el seu entrenador sigués més conservador
en el partit”. 

Per altra banda l'entrenador va fer un ràpid balanç del que
ha estat la seua primera temporada amb el conjunt
benicarlando, “estic molt content després d'una temporada a
la qual no li puc ficar ni un sol però. He gaudit molt i estic molt
agraït a la gent que va confiar amb mi, a l'afició que la

pateixes quan véns de rival, però que enguany m'ha posat els
pèls de punta pel seu constant suport, com la palissa que es
van pegar per a veure'ns jugar a Segòvia on, malgrat perdre,
t'acullen amb un somriure i, per descomptat, als jugadors, tots
ells uns professionals com la copa d'un pi”. 

Vam Voler saber com es va a acabar la temporada, “anem
a fer aquesta setmana un parell d'entrenaments distesos, el
dimecres amb un partidet de futbol en l'Estadi d'Atletisme, a
manera de comiat, i a partir d'ací vacances, que se les han
merescut”. 

Vacances per a la plantilla i treball per a l'entrenador per
anar preparant la plantilla per al pròxim any, doncs la bona
campanya ha fet que altres clubs es fixen en jugadors, “si,
però ja duem diverses setmanes treballant en això, perquè no
et pots despistar a l'hora de planificar la pròxima plantilla”.

Així, la temporada esportiva de futbol Sala s'iniciarà amb la
disputa de la Supercopa d'Espanya, els dies 2, 3 i 4 de
setembre, en seu encara per designar, mentre que la Lliga
regular s'iniciarà el 10 de setembre en Primera Divisió i el 17
de setembre en Segona Divisió. 

En la Lliga nacional de Futbol Sala es van sortejar els
calendaris d'ambdues categories, quedant la primera jornada
de la següent manera: 

Primera Divisió
Caja Segovia – Benicarló FS
Fisiomedia Manacor - Lobelle de Santiago
OID Talavera – Triman Navarra
Puertollano - El Pozo Murcia
Reale Casrtagena –Sala 10 Zaragoza
Carnicer Torrejón - FC Barcelona Alusport
Azkar Lugo – Ríos Renovables
Marfil Santa Coloma - Inter Movistar

text i foto VICENT FERRER

Inici de temporada de Futbol Sala: Caja Segovia-Benicarló FS

Acaba la
temporada per
al Benicarló
A e r o p o r t
Castelló amb el
cap ben alt
després de
caure per
segona vegada
en la prorroga
davant Caixa
Segòvia.

Els Indignats de Benicarló han organitzat un sopar de pa i
porta en la porta de casa de l'alcalde del municipi, Marcelino
Domingo, amb la qual  cosa volen solidaritzar-se “amb els
treballadors, desocupats i pensionistes que han de patir cada
dia la impossibilitat de viure i menjar amb el salari mínim
interprofessional”. La raó de la convocatòria ve motivada per
la contestació que el munícipe va realitzar al portaveu del Bloc
després de la proposta que aquest va fer durant el ple de
debat de les retribucions dels regidors. Ricardo Mascarell, va
proposar que els regidors cobraren per assistències el sou
base interprofessional (641€) i l'alcalde amb portaveus,  el
doble. Marcelino Domingo va
afirmar que “tindria d'anar a
menjar a casa dels del Bloc
perquè no tindria prou amb
aqueix sou” Motivats per
aquestes declaracions,
INDIGNATS ha decidit organitzar
un sopar de pa i porta davant la
casa de l'alcalde el dimarts dia 12
de juliol a les 20:30h, per a
demanar-li que reitere el seu
pronunciament sobre la
impossibilitat de viure
decentment amb el salari mínim
interprofessional, “impossibilitat
que es troben milers de persones
d'aquesta localitat”. 

L'assemblea d'Indignats de
Benicarló considera que “el
reconeixement públic de les
condicions d'injustícia i
precarietat que viuen tots aquells
ciutadans de Benicarló que
cobren el salari mínim

interprofessional és el primer pas per a considerar com una
prioritat absoluta de la gestió del govern municipal prendre
totes les mesures que milloren la situació d'aquest col·lectiu”.
Aquesta és una de les decisions que es van prendre en
l'última assemblea celebrada. En el cas de Benicarló els
Indignats se segueixen reunint tots els dissabtes a la tarda a
la porta de l'ajuntament per a tractar temes relatius a la
situació de l'economia i la política. En l'última trobada van
rebre la visita de delegacions d'altres municipis de les
províncies de Castelló i Tarragona, establint-se un calendari
d'actuacions pluriprovincial. El pròxim acte conjunt que
organitzaran és l'assistència a la manifestació que a la fi de
juliol reunirà a Madrid a tots els indignats d'Espanya. 

text NATÀLIA SANZ

SOPAR DE PA I PORTA A CASA DE L’ALCALDE
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DIGNES DE MILLOR CAUSA

Els diners –a cabassos- que es destinaran, en la
nova visita del Papa a Espanya, són dignes de millor
causa: les parròquies pobres dels barris marginats de
les ciutats, Càritas diocesana de tot arreu, l’atenció als
dependents, les beques de menjador escolar de les
famílies necessitades, els libres de text i el vestit dels
infants immigrants, la supervivència dels què s’han
quedat sense el subsidi d’atur, les medecines dels
insolvents...Fins i tot les missions de tot el món i els
pobles assolats per la guerra, la injustícia i la fam.

Però no. La catòlica Espanya, ara en connivència
amb marques comercials de postín -que, alhora que
esponsoritzen la visita del Pontífex es fan publicitat-
prioritza l’espectacle i l’exhibició antievangèlica i
populista d’un cap d’estat, abans que no l’acollida càlida
i familiar del nostre Pastor.

Signe evident de la decadència i descomposició
moral i espiritual d’una religió prostituïda –és a dir,
venuda-, els jerarques de la qual han perdut el nord.

Marc Antoni Adell

Jordi Cabré, 
Després de Laura,

Barcelona, Proa, 2011 (“A Tot Vent”, 552). 
Finalista del premi Sant Jordi 2010. 

Mor el cèlebre
pianista Bernard
Stengel, un dels
millors intèrprets de
Beethoven. En
l’enterrament, hi
toca Salvador
Dalmau, un bon
amic del difunt,
especialitzat a tocar
música als funerals.
Aquell mateix dia
iniciarà una relació
amorosa amb
Laura, la vídua.
Aquesta és una
història, la central.
N’hi ha una altra,

que té lloc gairebé dos-cents anys abans. Beethoven
acaba de morir i s’inicia la recerca d’una misteriosa
composició inèdita del compositor.

Així comença Després de Laura, la novel·la de Jordi
Cabré que va ser finalista de l’últim premi Sant Jordi. Amb
exquisida habilitat, l’autor descabdella les dues trames,
mantenint la intriga i l’interés del lector en tot moment,
fent que vagen avançant en paral·lel i esdevinguen més i
més evidents els punts que les posen en relació. Com si
es tractés de les variacions d’un motiu musical, que va
apareixent de manera recurrent però sempre aportant
elements nous, nous matisos que porten fins al
descobriment final.

La comparació amb la tècnica musical no és casual,
òbviament. Molts aspectes de la novel·la tenen relació

amb el món de la música. No només perquè els
protagonistes, inclòs el mateix Beethoven, siguen músics,
sinó perquè les referències musicals hi són per tot. Els
narradors s’expressen a través d’al·lusions a obres
musicals (tant clàssiques com contemporànies), i fins i tot
l’estil n’està impregnat: metàfores, comparacions,
vocabulari, referències culturals i contextuals, tot gira al
voltant de l’univers de l’art sonor. I això és portat amb
summa destresa per l’autor, que aconsegueix no caure
en la pedanteria ni en l’artifici excessiu.

La música és l’entramat bàsic de l’arquitectura de la
novel·la. L’altre és la mort. Cal tenir en compte que un
dels narradors és el pianista mort, marit de Laura i amic
de Salvador, que no només sembla observar-los sinó fins
i tot guiar els seus destins. Cabré experimenta ací amb un
narrador en segona persona, que s’adreça en tot moment
a Salvador, una tècnica narrativa poc freqüent resolta
amb solvència. La presència del sobrenatural, del més
enllà, és constant i creixent al llarg de la novel·la, i és el
que permet posar en relació els tres vèrtexs del triangle:
Salvador, Laura i Beethoven. I no expliquem res més
perquè la novel·la és una novel·la d’amor però també i
sobretot una novel·la d’intriga.

Després de Laura és un llibre que pot agradar molt
als melòmans. No només per les referències a
Beethoven, la interpretació que ordeix a l’entorn de la
cèlebre “amada immortal” del compositor alemany o la
quantitat d’ítems musicals amb què juga. Sinó pel paper
que atorga a la música, gairebé diví, revelador de veritats
inabastables per a l’home, camí per a satisfer el
coneixement absolut. Perquè la novel·la juga també en el
pla simbòlic, i a través dels mites d’Orfeu i de Faust parla
de l’ànsia humana de totalitat, de la voluntat de superar
els límits, de la relació amb el més enllà. En aquest sentit,
recrea i actualitza alguns dels temes típics del
Romanticisme.

Un llibre, en conclusió, molt recomanable, que té la
capacitat de crear una intriga que captura tot tipus de
lector. I, alhora, és una obra que, tant per l’estil com per
la temàtica, com pel joc simbòlic, presenta un elevat grau
d’assoliment literari.

Música més enllà de la mort

text  CARLES LLUCH

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

El grup municipal socialista de Benicarló ha acusat de
“mentider” a l'edil d'Hisenda i portaveu de l'equip de govern,
José María Serrano, per les seues recents declaracions en
les quals va assegurar que s'havien rebaixat els sous dels
regidors. José Sánchez, regidor del PSPV, ha lamentat
“profundament que un senyor que acaba d'arribar trasllade
aquest colla de mentides als benicarlandos”, alhora que ha
posat sobre la taula els números que, al seu entendre,
demostren que Serrano “menteix com un bellaco”. Així,
mentre el popular la passada setmana assegurava que s'han
rebaixat en un 10% les dedicacions exclusives respecte al
2003, Sánchez posava sobre la taula que s'han augmentat
en un 43%. En el cas de les dedicacions parcials dels
regidors, l'edil d'Hisenda va assegurar que s'havien rebaixat
en un 9%, mentre que els comptes del socialista llançaven
un balanç amb un increment del 74%. Tampoc li eixien els
comptes a Sánchez pel que fa al cobrament de les
assistències, ja que mentre el popular defensava una
rebaixa del 9%, al socialista els comptes li mostraven un
increment de més del 8%. “Si l'IPC, com ell va dir, ha pujat el
22%, llavors els seus comptes no s'han actualitzat”, va
assegurar Sánchez. El mateix Sánchez va arribar a afirmar
que “jo no em crec que un regidor d'Hisenda no sàpia restar,
em preocupa molt aquest tema”. El socialista va titllar les
declaracions del màxim responsable dels comptes
benicarlandas de “molt desafortunades, sent la primera
vegada que ix en roda de premsa”. Per la seua banda la
portaveu socialista, Xaro Miralles, va lamentar que l'edil
acusara a l'oposició d'anar a les comissions “només a alçar
el braç per a votar. Nosaltres ens les preparem, vam revisar
els expedients i demanem tota la informació que necessitem
abans d'anar a les comissions a votar”. Miralles va demanar
que l'edil popular rectificara les seues declaracions públiques
i li va recordar que “ell no pot parlar perquè encara no ha
convocat cap comissió”.

Davant la justificació del Sr Serrano, regidor d’Hisenda,
dels sous de l’equip de govern que el PP es va aprovar en el
passat ple del mes de juny, el portaveu del BLOC , Ricardo
Mascarell ha matisat que “amb la mentida a la boca el Sr
Serrano no trobarà mai la veritat i desitja que eixe no siga el
camí a seguir per part de l’equip de govern com ja van fer en
moltíssimes ocasions la passada legislatura”.

Segons Serrano, els sous van en funció al treball que es
desenvolupa, fet que en esta legislatura encara estan per
demostrar i per tant aquesta no es una justificació vàlida.
“Tant en un cas com en un altre això és mentida ja que al
2003 l’única dedicació exclusiva que hi havia era la del Sr
Flos amb 2.285€ i segons les matemàtiques ni la reducció
del 10%, ni del 20% es corresponen amb els 2.548€ que
cobraran el Sr Serrano i la Sra. Vallés” afirma Mascarell. “Les
dedicacions parcials suposen un 9% menys respecte al
2007”, va manifestar el regidor de l’equip de govern. “Una
altra mentida, perquè la rebaixa del 9% aplicada a les 6
dedicacions de 1800€ ni a les 4 de 1480€ que tenia l’equip
del PP al 2007, no es corresponen amb les 6 de 1784€ ni
amb les 5 de 1478€ que cobraran ara. I el mateix passa amb
el que cobrarà l’oposició, si assisteixen a les diferents
comissions. Les quantitats no es corresponen”.

Des del BLOC es continua pensant que les quantitats
que s’han assignat els membres de l’equip de govern del PP
són abusives i més pel moment de crisi que estem patint tots
i els regidors haurien de ser els primers en donar exemple i
estrenyer-se el cinturó. La proposta de reducció de sous
plantejada pel BLOC no va estar acceptada pel PP amb la
qual cosa “s’hagueren pogut estalviar 267.586 € anuals o bé
1.070.347 € en tota la legislatura i dedicar-los a moltíssimes
altres coses més necessàries, entre elles a crear 52 llocs de
treball tan necessaris avui en dia”.

“Les quantitats fixades són exactament les mateixes
que cobrava l’anterior corporació l’any 2011, després de la
retallada del 5% dels sous. Per tant, no cal que busque cap
justificació i menys utilitzant xifres falses i enganyoses. “No
s’han rebaixat ni un sol euro respecte al que cobraven l’any
2011”, ha afegit Mascarell. Al temps que li ha volgut recordar
al Sr Serrano que en l’època BLOC-PSOE (2005), hi havia
una dedicació exclusiva de l’alcalde (3.824€), dos de parcials
(1258€), dos més parcials (850€) i la resta de regidors
cobraven per assistències (si anaven a totes, 1128€ els
portaveus i 864€ la resta d’equip de govern). Igualet, igualet
que l’actual equip de govern? I no ens val allò que diu de que
els números cadascú els fa a la seua manera. “Aquesta és la
realitat dels números. Bé, aquesta i que el Sr Serrano
justificats o no, s’endurà cada mes 2.548€ durant quatre
anys” conclou el portaveu nacionalista.

text  NATÀLIA SANZ

SOCIALISTES I BLOC CRITIQUEN A L’EDIL D’HISENDA
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El tema de setmana és un dels
clàssics que es repeteix cada
quatre anys. El jornal dels
regidors. Uns que si diuen que
cobren massa i els altres,
òbviament, que si massa poc.
Trobo que tothom fa demagògia,
penso que si s’invertiren els
papers d’uns i altres, les mateixes
persones dirien justet el contrari
del que estan dient ara. No sé si
m’explico. Sí, no? Com bé sap
vosté a mi a demagog no em
guanya ningú, però ningú, i per
això vull fer també la meua
proposta. Mire, jo faria que els
regidors cobraren per objectius.
No està de moda això de cobrar
per objectius? No seguiríem així
fidelment la doctrina del partit que
mana en l’actualitat? Sí, dedicació
exclusiva per a tots aquells que
calga, però amb el sou base. A
principi de legislatura es fan
públics uns objectius que tal i com
es vagen acomplint fan que
augmente la quantitat de diners a
percebre. Que vorem feta l’Escola
Oficial d’Idiomes, tants diners; que
es farà el col·legi Àngel Esteban,
tants altres i així successivament.
Els regidors es garanteixen uns
mínims i uns incentius que segur
que serien ben gustosament
pagats pels contribuents. No
podrà ser això, veritat, senyora
Garcia? Per cert, una vegada
més, la portada és sensacional;
les caretes de tots són d’una
expressivitat que han sabut
copsar d’una manera tan
intel·ligent com els és habitual.
Ara, que jo suposo que Pérez bé
deu tindre moto, i l’alcalde també
deu tindre una tele de pantalla
plana, i Marzal es veu clarament
que porta rellotge... ai, com son,
com són!

Veig que el professorat dels
instituts públics del poble estan en
peu de guerra per la concertació

d’un batxillerat a La Salle. Què vol
que li diga? Em penso que ja està
tot fet i l’únic remei que tenen és
competir. Sí, competir, encara que
siga contra una competència
deslleial; una competència en què
una empresa privada posa les
instal·lacions i entre tots els
ciutadans –religiosos o no, fidels i
infidels- paguem la resta de
despeses. És com si jo tinguera
un cotxe i pretenguera que
l’Administració em retornara els
diners que proporcionalment pago
perquè hi haja trens i així jo poder
fer els meus viatges en el meu
cotxe. No me’ls tornarien, veritat?
Hi torno. No sé si m’explico. Han
de demostrar els de la pública que
ho poden fer millor malgrat tot. I
no res més. Si ho fan millor, molt
millor, que no es preocupen que
no perdran clientela ni perdran
llocs de treball. Si ho fan pitjor es
quedaran fent classe a les classes
subalternes que deia Fuster. En fi,
parlar per no callar, ja sap. 

Seguim amb l’ensenyament. El
col·legi Àngel Esteban, de
moment, ni està ni se l’espera. El

que és realment meritòria és
l’actitud de la nostra primera
autoritat. Sí senyor, el màxim
representant a Benicarló del Partit
Popular es manifesta en públic
contra la política educativa del
Partit Popular. Em penso que
aquest temerari comportament del
senyor Domingo no ha tingut el
ressò mediàtic que li correspon.
Això hauria d’haver sigut portada
a qualsevol dels diaris del cap i
casal. No ho dic això per la
premsa, no, ho dic pel mateix
senyor alcalde. La manifestació
està bé, però una roda de premsa
d’aquelles amenaçadores que
només sap fer ell, estaria encara
molt millor. Tampoc no comprenc
els de l’oposició que no diuen res
al respecte, no ho sé, ja li dic, em
perdo molt en general...

En fi, mire, que fa molta calor i
no tinc massa ganes de seguir
parlant. Darrerament m’indigna
tot. Trobo que com diu el
personatge de Mohamed Jordi al
programa La competència de
RAC1, se’n pixen a la boca i ens
volen fer creure que plou. 

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

text EL LECTOR

El rector de la
Universitat Jaume I,
Vicent Climent, ha
informat al Consell de
Govern del preacord
establert amb la
Diputació de Castelló i
els Ajuntaments de
Vinaròs i Benicarló per
a establir una nova
línia d'autobús entre
aquestes poblacions i

el campus del Riu Sec. Amb aquesta nova línia,
l'estudiantat de la comarca disposarà d'un abonament
de transport que per 900 euros a l'any els permetrà
anar i tornar tots els dies des dels seus municipis al
campus. Aquesta línia surtirà a les 6.45 de Vinaròs per
a arribar al campus a les 8 del matí i tindrà un viatge
de tornada a les 16 h, fent compatible l'assistència a
les classes. A més a més, les altres dos línies
d'autobusos ja existents tindran també una parada al
campus, i els ajuntaments s'han compromès a millorar
les condicions econòmiques de l'abonament anual
amb un finançament propi, que s'afegirà al de la
Diputació de Castelló, que es va comprometre a
destinar 6.000 euros

L'UJI promou una nova línea d'autobús a Vinaròs amb l'ajut de la Diputació

text  REDACCIÓ

Dos fotografies de la
recepció que ha fet
l'alcalde als 40 membres
de la Coral Slowiki, de
Szczecin (Polònia),
agraint-los la seua
presència a la ciutat.
L'alcalde ha parofitat per
desitjar-los el millor per
al concert al Magatzem
de la Mar. L'acte també
ha comptat amb la
presència de la regidora
de Cultura, Nieves
Eugenio.

FOTO!



costar alguna coseta a les
nostres butxaques no? Doncs,
per  quant ens va sortir la
broma? I si la broma devia ser
careta, quina promoció es va fer
per perquè no se n’assabentés
ningú? Com sempre hem repetit,
i es confirma cada dia que
passa: el que interessa és sortir
a la foto i res més. Com els
diners no són seus... 

Farola desapareguda
Fa unes setmanes ens vam

fer ressò que a la flamant
avinguda de les Corts
Valencianes, just a la primera
rotonta, a l’alçada que enllaça
amb el carrer que va a l’IES
Ramon Cid, l’havien embolicada
al posar unes faroles de manera
que feien molt perillosa l’eixida
del revolt. Doncs no podem més
que agrair que algú haja
rectificat... i n’haja ordenat la
retirada. Sí, així com ho llegiu.
Algú ens va llegir i se’n va
adonar que allò era un
despropòsit, a banda d’un
autèntic perill públic, i les ha fet
llevar. El que no sabem és si ha
estat perquè ho ha pensat ell
solet, perquè ens ha llegit o
perquè li ho han demostrat fets
consumets (algú que
s’estampés contra les faroles).
De tota manera... benvingut siga
un perill menys. 

Sálvame del Maestrat?
Benicarlandos versus

vinarossencs a Camal-a-l’ou!
Ens consta que l’excel·lent equip
de professionals que treballa a
la presumptament nostra
presumptament  televisió
presumptament pública ha filmat
un episodi del nou programa en
què  uns pobles malparlaran
dels altres i han convidat un
membre d’aquesta redacció a
dir floretes dels vinarossencs. La
cosa anava fina, com entre
cavallers, fins que es van tocar

els llangostins... Ací es van
perdre els papers: que si la
bandereta republicana de la cua
-total, per a deixar manar els
mateixos que ací, que si l’acento
religioso entre els ullets... Res,
al final van quedar amics i tots
en ser-ne testimonis quan cap a
l’octubre emeten l’episodi. Si
encara queda algú en aquella
casa a punt de ser embargada.

Sense pa... i amb porta
Bona la iniciativa que han

tingut els Indignats de Benicarló
convocant un Pa i Porta davant
la porta del nostre alcalde arran
de les seues “consideracions”
sobre el que ha de cobrar com a
cap del nostre ajuntament. I és
que aquest bon senyor estava
preocupat que amb el que li
proposava el portaveu del
BLOC, de sou,... hauria d’anar a
la seua casa a pidolar. I,
òbviament per a un alcalde,
això de pidolar... . Nosaltres, li
tornaríem a presentar a l’alcalde
una altra proposta convocant, de
forma fefaent, i en un Ple, una
Moció on, com segons l’alcalde
amb aquests patètics sis-cents i
pico euros que li volien deixar no
n’hi prou per fer-se un papeo
digne,  tots els pensionistes,
aturats, jubilats, i gent que no
arriba ni a eixa misèria de sou,
passen per l’ajuntament a cobrar
la diferència, fins arribar al que
ara percep el nostre “pobre”
alcalde. Ja el veiem a ell i a la
resta de regidors del seu partit
que, treballadors públics on els
tinguem, disposats a gratar-se la
butxaca perquè, per dinar, no
hagueren d’anar a casa del
portaveu del BLOC. Per cert, li
ha tornat a sortir al nostre
estimat batlle una altra crosa,
que li torna a fer d’eco, en la
figura del nou regidor d’Hisenda
i nop se sap quantes coses més
? Ai, ai, ai, que així va començar
el seu antecessor... i ja sabem
com va acabar. En fi, que encara
així, no podem més que admirar
al PP benicarlando pel seu gran

esforç, i compromís, en
erradicar l’atur benicarlando...
introduint a les seues llistes un
bon grapat dels seus
desocupats. Nosaltres, per si de
cas, ja estem pensant en
apuntar-nos a la seua borsa de
treball.

Derrapada i juguesca
El regidor Serrano sembla

que se’n passa de frenada
abans de començar qualsevol
acte de govern pròpiament dit.
Ara resulta que els regidors del
PP han de cobrar més perquè a
tots els actes que van ho saben
tot, tot i tot i no hi van com
l’oposició a alçar el braç. En
poques paraules que han de
cobrar més... perquè en saben
més. Això fa una pudor que
tomba a arbitrarisme,
desvergonyiment i, en definitiva,
a fatxolinada. Pel que nosaltres
sabem els de l’oposició han de
revisar tots els temes que
passen per l’ajuntament i el
govern, encarnat en cada
regidor, només els que afecten
la seua àrea. Doncs aquest
senyor o té presumptament la
llengua molt llarga o la butxaca
molt plena. Presumptament, és
clar. Li proposem una juguesca
per vore qui alça millor el braç.
Qualsevol dia de qualsevol
comissió, o de qualsevol Ple,
invitem al secretari de
l’ajuntament que li faça, de
manera pública i fefaent, una
pregunta aleatòria de qualsevol
dels temes que es tracten a les
susdites comissions o plens,
que no siga de la seua àrea
òbviament, a ell i a un membre
de l’oposició. El secretari només
ha de donar fe de qui parla amb
coherència del tema i qui no.
Ràpid i fàcil, aleshores sabrem
si el que hi acudeix només a
alçar el braç i a cobrar és el
govern o és l’oposició. S’atreveix
senyor regidor Serrano a
participar en aquest joc simple i
fàcil? 

ve de la pàgina anterior
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Duen anys pujant-se als escenaris però fins a ara ho
han fet només a final de curs, com a colofó d’un període
formatiu que, a partir d'ara, serà continu. Els usuaris de
Afanías estan disposats a donar el salt a la fama i convertir-
se en grans actors i per això han anunciat la creació de la
companyia de Teatre Fràgil. Van iniciar la seua marxa fa ara
vuit anys a costa de la Universitat Popular, que va crear un
grup específic per a aquestes persones amb discapacitat
amb la convicció que les propietats terapèutiques del teatre
serien beneficioses per a ells i els ajudarien a desenvolupar
determinades aptituds. Els resultats han estat tan
sorprenents que fins i tot han superat les expectatives
inicials. Després del seu últim muntatge teatral, estrenat fa
pocs dies, el seu director, Rafa Sánchez, ha anunciat que el
grup de teatre inicia la seua marxa professional el pròxim
hivern amb el muntatge del “rei Lear”, de Shakespeare.
“Estrenem el 12 de desembre, i ho anem a moure per circuits
nacionals. Tot açò es produeix gràcies a l'enorme potencial
que l'ajuntament de Benicarló té sobre el tema social, si no
Teatre Fràgil no seria possible”, va destacar Sánchez.
Malgrat l'entusiasme que es respirava durant la presentació,
el director va reconèixer que “serà un treball ardu per les
característiques dels nostres actors les limitacions dels quals
són inseparables del seu enorme potencial”. 

Com en altres ocasions, el muntatge buscarà la manera
de posar en escena la creació del dramaturg anglès sense
que el text estiga present. “Proposem un producte de
qualitat, al marge de les característiques especials dels seus
components, una obra que agrade i interesse al públic i puga
competir en els diferents circuits teatrals professionals”, va
explicar Sánchez. El director basa el seu mètode de treball
en “la improvisació. A partir d'un tema plantejat, d'una
situació, es deixa al grup interaccionar per a veure com

evoluciona i resol el conflicte, permetent amb això observar
tot el potencial a desenvolupar. Després se selecciona cada
proposta per a poder perfeccionar-la i ficar-la en l'espai
escènic, el que permet una gran frescura i naturalitat”. L'edil
de Benestar Social, Sarah Vallés, reconeixia que “aquest
projecte és un clar exemple del treball de tantes persones de
Benicarló que han fet possible que siguem un referent en
l'àmbit de la discapacitat”. La responsable de l'àrea de
Benestar Social va recordar que “s'ha adaptat la ciutat i els
seus recursos perquè aquestes persones senten que
aquesta és la seua casa”. La creació d'un entorn adequat per
a aquestes persones ha possibilitat a més que “gràcies a ells
hem canviat tots la nostra forma de pensar”. El grup naix
amb deu persones, de sobrada i reconeguda experiència
sobre les taules i capaces de desenvolupar diferents tipus de
muntatges. En aquest sentit la responsable de Afanías
Benicarló, Eva Fibla, assenyalava que “amb una limitació
cognitiva com la seva es poden arribar a tenir resultats
creatius. Jo crec que la creació artística no ix de la raó, sinó
de l'ànima i ells estan molt potenciats en això”. Referent a
això, recordava que el nom d'aquest projecte que ara es
materialitza amb la fundació de la companyia de teatre duia
per nom “Art i creació, un camí per a la integració”. Els
responsables del projecte van anunciar també que de forma
paral·lela al treball del muntatge teatral es gravarà un
documental que durà per nom “Lear”, en el qual es farà un
seguiment de com es prepara la representació i com es
desenvoluparà l'estrena. José María Cresa, director del
projecte, va explicar que el documental arrancarà amb el dia
de l'estrena, el 12 de desembre i a partir d'ací, s'efectuaran
salts arrere en l'entorn de la producció amb la finalitat de
conèixer al grup, als actors i veure com el teatre ha canviat
les seues vides. Els seus responsables confien a poder
presentar-lo a diferents festivals a nivell nacional i
internacional, “com a mínim als Goya”, van assegurar.

text  NATÀLIA SANZ

UN GRUP DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE BENICARLÓ
ANUNCIA LA CREACIÓ D'UN GRUP DE TEATRE 



Patrimoni local
Què més podem dir? Una

imatge val més que mil
paraules... tot i que mereix una
reflexió seriosa la manera com
tractem els nostres edificis
històrics, fins i tot els que han
estat rehabilitats. Ja va ser
curiós que l’inauguraren a corre-
cuita quan encara estaven
bambant per allí els operaris
acabant l’obra... però
s’arrimaven les eleccions. Ara,
amb l’obra presumptament
acabada, ens trobem amb
aquesta idíl·lica imatge de
l’entorn da l’antic edifici de
l’ajuntament. Així ens agrada
ensenyar el millor que tenim. Ja
no vam dir res del coloret que
havien triat...  presumptament
avalats per l’estudi d’algun
historiador de l’art popular,
també hem deixat passar el
canvi de paviment que es
produeix justament davant de
l’edifici -cosa ben desgraciada,
si ho penseu!- i el palangre de

cables sobre la façana, però que
l’hagen deixat arribar a l’estat
que mostra la foto... I ara
s’hauran afanyat a retirar les
tanques i a reparar els
escrostonats, però quins collons
tenen!

Carrer pixoturístic

I no diguem res dels
carreronets del nucli històric,
com el de Salines, que ens
serveix d’unió, passant per la
casa del Marqués, entre la plaça
de sant Bartomeu i el Joan
Carles I, que s’ha convertit en el

pixador públic número 1 del
poble.  Es troba oblidat de les
brigades de neteja. I això que
amb tan magnes edificis al
voltant hauria de ser la joia de la
corona. Doncs, no. Deixat de la
mà de Déu, i amb la pudor típica
dels pixadors públics, no rep ni
una miserable arruixada d’aigua
més que siga per assuavir la
pudor ara a l’estiu. Els incívics
fan l’agost ací mentre a dos
passes tiren l’aigua a borbollons:
a la plaça de la Constitució, per
exemple, que estan totes les
nits, unes quantes hores,
passant les mànegues i la
maquineta de “fregar”. Ni policia,
ni aigua, ni neteja... ni res de res.
Està clar per què volem el
patrimoni? Podríem pensar que
es tracta d’una mesura de càstig
al comerç d’un històric regidor
d’una més històrica formació
política però sembla que la cosa
va més enllà ja que se sotmet al
maltractament estètic i higiènic
tot el perímetre del barri antic.

Què vindran a veure ací els
turistes, Mercadona? Uns
carrers on abans feia goig
passejar perquè eren
fresquets a l’estiu...

Ciclisme fantasmagòric
En aquest poble els

magnes esdeveniments o
ens costen un ull de la cara
o ningú se n’assabenta de
res. O les dos coses! Així, fa
uns dies es va fer un
campionat de ciclisme que,
sobretot, va congregar un
munt de policies de trànsit...
i poca cosa més. Diem açò,
de la poca cosa més
perquè, a banda dels civils i
les motos de la claca fent
soroll amb sirenes i clàxons,
només quatre gats, però
quatre de debò, que anaven
pel carrer en eixe moment
ho van veure. A més, tan
magne esdeveniment devia

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS
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Seran els primers a llicenciar en rock i ara estan
disposats a formar a la primera promoció de compositors de
música de banda de la província de Castelló. L'Escola de
música Diabolus de Benicarló iniciarà la pròxima setmana un
curs d'estiu de composició musical, l'aperitiu del cicle
formatiu que a partir del mes d'octubre engegarà per a
satisfer una demanda cada vegada més reclamada. De
moment, els alumnes no tindran reconeixement oficial
després de cursar aquestes assignatures, però Diabolus
pensa iniciar converses amb la UNIVERSITAT JAUME I “per
a aconseguir algun tipus de convalidació o titulació que
reconega aquests estudis”. “Sembla mentida que en una
terra com la nostra, de músics de banda, no existisca un títol
d'aquestes característiques”, va comentar Juanjo Villarroya,
director de l'escola. És per això que no va dubtar un instant
quan Juanlu Roig, director de l'Escola de Música de Càlig i
professor del centre, li va presentar el projecte. Roig havia
assistit a diversos cursos de formació impartits pel prestigiós
compositor Óscar Navarro, “una persona molt reclamada i
aclamada en tota Espanya, la de major rellevància”, gràcies
al prestigi que ha arribat a dins de l'àmbit de la composició
musical. 

Roig es va posar en contacte amb ell i li va oferir la
possibilitat de crear aquest cicle formatiu, que comptarà a
més amb prestigiosos intèrprets i compositors en el planter
de professors. “Óscar va dir que si de seguida, pel que ens
vam posar som-hi per a preparar-lo tot”, va detallar Roig. De
moment, el curs d'estiu s'impartirà en la seu de la banda de
Càlig i consistirà en “una visió general del que serà el curs
d'hivern”. Cinc destacats professors es posaran al servei
dels alumnes per a traslladar-los els seus coneixements
relatius a harmonia, composició i direcció  de bandes o edició
digital de sons, entre unes altres. A més de les assignatures

pròpies de la composició més tradicional, els alumnes
tindran l'oportunitat d'accedir a la composició amb noves
tecnologies gràcies a la inversió que Diabolus realitzarà.
“Anem a comprar cinc ordinadors Mac, dotats amb teclats
especials i targetes de so apropiades per a la composició”,
va explicar Villarroya. Els cursos d'hivern, que s'iniciaran a
partir d'octubre, s'estructuraran al voltant de quatre grans
blocs que s'impartiran cada quinze dies durant els caps de
setmana “perquè van dirigits fonamentalment a gent que ja
controla un instrument, o ja dirigeix una banda i vol ampliar
els seus coneixements”, va explicar Roig. 

El treball, bàsicament, es farà per Internet. Els
professors facilitaran material als alumnes “i a través de la
xarxa durant el mes següent ho aniran corregint”. Un sistema
que ja s'utilitza en nombrosos cursos on line i que permet als
alumnes seguir amb les seues obligacions diàries sense
descurar la seua formació personal. El recorregut curricular
s'amplia fins a quatre cursos, després dels quals els alumnes
tindran una àmplia visió i coneixements al voltant de la
composició de música per a banda. Però si tot açò sembla
poc, també tindran la possibilitat d'aprendre a vendre les
seues composicions gràcies a les nocions de màrqueting
que se'ls impartirà. “Moltes vegades, després de crear una
composició, no saps com vendre-la”, detallava Villarroya. És
per això que la Banda de Música de Càlig s'encarregarà
d'interpretar les composicions, que seran gravades perquè
l'alumne dispose d'un material físic que vendre o oferir a les
diferents productores que existeixen. L'oferta de Diabolus
compta no obstant això, amb un handicap: la falta d'espai
físic. És per això que els màxims dirigents de l'escola han
traslladat al consistori les seues necessitats, sol·licitant, igual
que tenen la resta d'associacions de la ciutat, un local on
realitzar les seues activitats. “L'alcalde ens ha dit que si i
estem a l'espera que ens donen un local”, va explicar el
director del centre.

text  NATÀLIA SANZ

COMPOSITOR DE MÚSICA DE BANDA PODRIA SER UNA NOVA
TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Seran els primers a
llicenciar en rock i ara estan
disposats a formar a la
primera promoció de
compositors de música de
banda de la província de
Castelló. 



M I S C E L · L À N I A

ENSENYAMENT PÚBLIC CONCERTAT

La concertació d’un batxillerat al col·legi privat La
Salle de Benicarló ha fet mobilitzar professors i
sindicats. Consideren que aquest nou pas va en
contra de l’ensenyament públic pel qual sembla ser
que no aposta la nostra Administració. Ara bé, hem de
veure aquest nova volta de rosca des de la
perspectiva de la situació global de
l’ensenyament a Benicarló. Les coses tenen
un nom i hem de deixar-nos de subterfugis.
El que passa és que a l’ensenyament públic
van tots, blancs i negres, blaus i rojos, moros
i cristians; de tot, com al carrer. En canvi, a
l’ensenyament concertat (públic concertat
caldria dir) no van tots. És així. Només cal
pegar una volta pels voltants de les escoles a
l’hora d’entrada i sortida de les criatures i
veure només la vestimenta d’algunes mares;
qui pot negar aquesta evidència? I a partir
d’ací, hi ha qui no porta els seus fills a
determinats centres perquè no hi ha molta
gent que tinga cognoms com Lluch o Forés o
Jiménez o Pérez. I és així. I aquests xiquets i
xiquetes no es barregen amb segons qui i, si
després se’ls ofereix la possibilitat de
continuar l’ESO sense barrejar-se, doncs
fantàstic, i ara, fins i tot podran fer batxillerat

en el seu món, això sí, pagant de la butxaca de tots,
amb els impostos públics. 

Tenen raó els professors, però ja està tot fet.
Només els queda seguir treballant com sempre. El PP,
que és qui mana, que és el partit a qui ha votat la
majoria de valencians, no sembla estar per
l’ensenyament públic. Val a protestar, i tant, però és el
que vol el poble. 

La societat valenciana s’haurà d’anar acostumant a
vore com es privatitzen els beneficis públics mentre es
nacionalitzen els dèficits privats. O més clarament, els
beneficis públics es convertiran en privats i els dèficits
privats ho seran públics. I pel camí es va desballestant
tot el que fa olor a pública societat del benestar.  

Però no per això s’haurà de callar i no denunciar
aquesta situació, del tot injusta i incoherent.

EDITORIAL

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
laveubenicarlo@terra.es

Administració, subscripcions

© COPISTERIA GRÈVOL

Dipòsit legal/ CS-193-2004

Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2

12580 Benicarló  Tel. 964 475698 

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA

Consell de Redacció: XIMO BUENO,
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

CASTILLO, TONYO FIBLA,
JOAN GREGORI, JOSEP M. SAN
ABDON i RODOLFO SERRANO

Col·laboradors: PERE BAUSÀ, JOAN HERAS, 
XAVIER BURRIEL, NATALIA SANZ, CARLES LLUCH,

RAMON PARÍS, JOSEP V. TAUS, TOLITO, JORDI  MAURA,
JESÚS MAESTRO, G. SEGARRA, VICENT FERRER, 

J.M. SANABDÓN, DR. CLIMENT, ROBESPIERRE
I EL SAMARUC  

La Veu respecta la llibertat d’expressió. La
responsabilitat de les opinions és de qui signa
l’escrit. La Veu es reserva el dret d’acurçar els
textos que sobrepassen les 20 línies. Els articles
hauran d’anar signats amb nom, adreça i número
de DNI, encara que podran aparèixer amb
pseudònim.

Amb el suport Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Panissola: rasposa i enganxosa  per a els responsables de governació i policia. A vore, està
molt bé pintar les cantonades de les voreres de groc perquè no aparquen els vehicles, però si
després no apliquem la normativa... llàstima de diners i de temps. Així, per què tenim l’àrea de
governació i una policia?  Per a pintamones?
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