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Divendres 25 de novembre hem tornat a celebrar
una de les tradicions escolars més arrelades al
Maestrat, com és la festa en honor a Santa Caterina
i Sant Nicolau. 

A dos quarts de deu hem anat a l’església de Santa Maria
per fer una celebració en honor als dos sants, allí, a més de
cantar, fer peticions, escoltar al mossèn explicar que van fer
aquests dos sants, també vam veure com els alumnes de sisè
de religió  representaven l’obreta “El vaixell de l'alegria” que fia
referència a la col·laboració entre totes les persones per
solucionar problemes.

A continuació hem tornat a l’escola on les mares i pares de
l’AMPA ja ens havien preparat una magnífica xocolata que han
anat repartint per les classes acompanyat d’una fogassa, no
cal dir que estava tot molt bo.

A les 11:45 hores hem sortit al patí per veure la rifa de cinc
magnífics pollastres. Només acabar la rifa hem gaudit de
l’actuació de Moniato Xou, que ens ha fet riure tota l’estona
amb el seu espectacle, malgrat que enguany estava una
constipat.

A les 13:00 els companys més menuts han anat al seu pati
a fer jocs populars, un taller de maquillatge i un de collarets
amb pasta i els més grans ens hem quedat a la pista esportiva
a fer 5 zones de joc per a jugar a “balon-tiro”, futbol sala o
basquet. Cada set minuts hem anat canviant de zona de joc.

Finalment a les dos s’ha donat per acabada la festa en
honor a Santa Caterina i Sant Nicolau d’enguany.

text i foto

Alumnat de sisè

Col·legi Públic Mestre Francesc Catalán.

FESTA DE SANTA CATERINA I SANT NICOLAU 2011
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Això que ve ara és un dejavú que es diu. No li ha
passat mai, pacientíssim lector, que un dia s’alça de
bon matí i sent, nota, toca que el millor que podria fer
seria tornar-se’n al llit perquè sap de cert que tot li
sortirà malament? És més, segur que vosté, com jo,
s’ha alçat –de mala gana, això sí- i, efectivament, tot li
ha anat fins i tot pitjor del que s’imaginava. Aquesta és
la trista, dramàtica, tràgica història del meu cap de
setmana passat. Com cada dissabte em vaig alçar
abans del que ho faig els dies de cada dia, per allò
d’estar més hores sense fer res. El cor em va pujar a
la gola només posar els peus a terra. Sempre primer
l’esquerre, és clar. Avui  la tindrem, avui la tindrem, xi
torna-te’n al llit i el cos ho guanyarà. Tapa’t, em deia,
tapat cap i tot i dilluns serà un altre dia. I no, vaig fer-li
cas a allò tan ensopit i fastigós que és la racionalitat i
no al meu seté o vuité sentit i la catàstrofe va ser, com
era previsible, total. 

Al rebost no hi havia res per esmorzar. La nevera
era només habitada per un iogurt la data de caducitat
del qual havia estat superada feia més d’un any; m’hi
he encarinyat i em sap mal llençar-lo i si me’l menjo
tindré la sensació d’estar fent un horrible crim, a més,
una vaca que hi ha dibuixada és molt simpàtica i
sempre la trobo amb un agradable somriure que li fa
sonar l’esquella. Vaja, que per ser tan sentimental ja
vaig començar per quedar-me sense desdejunar-me
que diuen els valencians. 

Tot va seguir igual. No me’n vaig recordar de posar-
li sal al dinar, el telèfon que va tocar allò que fa riure

un parell de vegades a l’hora de a migdiada, el veí del
costat amb la música com si estiguera sord i tot
calamitats semblants. Des del punt de vista futbolístic
(quina expressió més estúpida: “des del punt de vista
futbolístic”) la cosa no podia anar pitjor. 

Sí, passa poques vegades al llarg de la temporada,
però quan passa entro en una espiral de negativitat
que me n’he d’anar corrents a escoltar Gaspar
Hernàndez a Catalunya Ràdio per si hi ha alguna
possibilitat en les seues teràpies d’autoajuda. Buf.
Dissabte va guanyar el Madrit i va perdre el Barcelona.
I diumenge va perdre el Benicarló i va guanyar el
Vinaròs. Tempesta perfecta, veritat? El que passa és
que ara m’estic rumiant de canviar-me un d’aquests
quatre elements. Després del que vaig vore fa un
parell de setmanes amb efusives besades a
samarretes d’exjugadors del Benicarló, em penso que
en el meu rànquing igual canvio els del poble del
costat per uns altres d’aquest poble. Ja vorem, ja
vorem. 

El meu CDB, cada dia me’l vull més perquè cada dia
el veig més dèbil, va perdre –sí- al camp del cuer, que
no era un altre que el Peníscola. Després de la derrota
contra el Càlig (com em cou encara) i ara contra els de
la ciudat en el mar, haurem de donar gràcies que ni a
Santa Magdalena  ni a Cervera tenen equip de futbol.
Vam perdre només per un a zero. Val que va ser la
primera derrota fora de casa, val que vam tindre més
ocasions que els locals i que ens mereixíem la victòria.
Però vam perdre. Se’ns està complicant la cosa per
estar dels de davant. Tres o quatre lesionats (el porter
entre ells), un expulsat i dos jugadors que van emigrar
al San Jorge/Sant Jordi. Per entendre’ns, que vam

jugar amb només quatre o cinc
teòrics titulars. Així, el més lògic
serà canviar d’aspiracions. No
passa res. La temporada que ve, si
Déu vol, seguiré anant al camp del
Benicarló per vore’l jugar, contra
qui siga. 

Ara anem, directament, els
sisens de la taula classificatòria. A
tir de pedra dels segons i a una
infinitud de punts dels primers (de
qui?, dels primers). Diumenge ens
visita el Traiguera, segon o tercer
classificat. Ens hi juguem molt. O
millor encara, ens hi juguem molt?
Reflexionem-ho. 

Confio alçar-me bé i trobar
melmelada i torrades al rebost i
sobretot, que la meua vaca
continue tan amorosa com sempre.  

NO PASSA RES, A QUE NO?
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Pedro López, regidor d'Urbanisme de
Benicarló, ha confirmat que les inversions
pressupostades per al pròxim any en el municipi
“de moment, són zero euros”. 

Malgrat això, l'edil ha iniciat els contactes amb el
responsable d'Hisenda, José María Serrano,  “perquè
consigne una xicoteta partida i almenys les obres més
precises es puguen realitzar”. Entre els objectius de
López està l'asfaltat i condicionament de l'entrada al
CEIP Eduardo Martínez Ródenas, un col·legi
recentment inaugurat i per al qual no es van proveir els
accessos. “És una obra que costa en total 50.000
euros i una mica de consignació sí que tenim de cara
a l'any que ve” encara que la idea del regidor és que es
realitze al complet. El passat any i amb l'ajuda de
l'escola taller es van construir les voreres i ara, l'edil
confia en la consignació pressupostària que permeta
ordenar els accessos. En aquests moments, l'entrada
del centre escolar dóna a una esplanada que està
sense asfaltar, el que complica en dies de pluja
l'entrada i eixida dels escolars. 

RECUPERAR EDIFICIS EMBLEMÀTICS
Un altre dels objectius de l'edil d'Urbanisme de

cara al pròxim exercici és “la recuperació d'algun edifici
emblemàtic de la ciutat, com l'antic far del port” que va

desaparèixer amb nocturnitat i traïdoria fa uns anys.
De fet, al gener de l'any passat Ports de l'Estat va
desafectar la parcel·la on s'alçava, enfront del port de
la ciutat, que va passar a ser propietat municipal. Es
complien així les reclamacions del consistori, que des
de 1996 duia reclamant aquesta parcel·la de 1.160
metres quadrats. López va detallar que per a tornar a
alçar l'estructura “serà necessària una escola taller”
que permetrà, a més de crear ocupació en el municipi,
la recuperació d'un dels emblemes de la ciutat. Les
intencions del consistori són situar en el far el futur
Museu del Mar, un lloc on es reflectisca aquesta
important activitat econòmica per al municipi. Cal
recordar que el conveni que va signar l'ajuntament de
Benicarló amb Ports li obliga a reconstruir el far com
condició per a ser propietària dels terrenys. Finalment
l'edil d'Urbanisme va manifestar la seua intenció que
els comptes municipals del pròxim any tinguen un
apartat en el qual es contemple “l'asfaltat de
manteniment d'alguns carrers que ho necessiten”, com
s'ha fet de forma habitual tots els anys. 

De moment, no hi ha notícies sobre la data
d'aprovació dels comptes municipals, ni la quantitat a
la qual ascendiran. Recordar que el pressupost del
2011 ja va patir un descens del 3,84% respecte a
l'import pressupostat l'exercici anterior. L'import total
del pressupost municipal ascendia a 19.430.666,24
euros, als que es van sumar els 2.928.200,45 euros
del OACSE. En el ple d'aprovació, que va comptar amb
els únics vots a favor de l'equip de govern, l'oposició ja

text REDACCIÓ

UN ZERO D’ INVERSIONS A BENICARLÓ
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va mostrar el seu desacord amb
l'apartat d'inversions, que va
contemplar les obres de millora
del pavelló poliesportiu municipal
en detriment d'altres inversions. 

LA GENERALITAT TAMPOC
TE PRESSUPOST

Benicarló no continuarà amb
la seua demanda perquè la
Generalitat Valenciana
construïsca la carretera fins a
Peníscola. L'alcalde del municipi,
Marcelino Domingo, va mostrar la
seua disposició a “seguir batallant
perquè el projecte s'execute”,
malgrat la complicada situació
econòmica que travessen les
arques de l'administració
autonòmica. “Entenem que l'any
que ve serà complicat, però no
renunciarem a això”, va advertir.
Les obres es troben pendents de
licitació, malgrat que el consistori
ja ha cedit els terrenys necessaris
per a la seua execució, després
dels convenis signats amb els
veïns, qui van posar a la
disposició del consistori els
metres necessaris per a l'execució
del vial. Malgrat això, i a causa del
retràs que arrossegaven les obres
i el mal estat del ferm, el consistori
es va veure obligat el passat mes
de maig a reasfaltar el vial en el
tram que discorre dins del terme
municipal, entre l'avinguda de les
Corts Valencianes i la del
Mediterrani, prop de la Rambla
d'Alcalà i el límit amb el terme
municipal de Peníscola. 

…NOMÉS PER A LA
BENICARLÓ-CÀLIG

Un altre dels grans vials
pendents és el de la carretera
Benicarló-Càlig, que ja ha
començat a executar-se després
de les modificacions realitzades
en el projecte inicial. La passada
setmana, segons va detallar
Domingo, es van alçar les actes
prèvies d'ocupació “amb els nous
replantejaments, i hem vist que en

els pressupostos del 2012 de la
Generalitat, està l'obra al
complet”. De moment, les
màquines treballen en el tram
situat entre l’AP7, en el límit amb
el terme de Càlig, i el polígon
industrial El Collet. Es tracta de la
primera fase de les obres de
remodelació d'aquest vial, que es

traduirà en la construcció d'una
carretera de quatre vials que
ajudarà a descongestionar el tràfic
entre el polígon industrial, la N340
i la ciutat. Les obres de millora i
ampliació de la CV135 van ser
adjudicades per 1.998.374,36
euros i tenen un termini
d'execució de 10 mesos.

ve de la pàgina anterior

Un altre dels grans vials pendents és el de la carretera Benicarló-Càlig.

El Club Natació Benicarló va acabar entre els 4
millors equips de la Copa Autonòmica de la 1a divisió
autonòmica en una destacada actuació. 

Els nedadors i nedadores del Club Natació Benicarló
van aconseguir després d'una espectacular participació,
classificar-se entre els 4 millors equips en la piscina de
Natzaret (València) durant el passat cap de setmana 26 i 27
de Novembre. Nou equips foren els  participants: CE
Eldense, Aquatic Castelló, CN Ontinyent, CN Benicarló, CN
Gandía, CN San Vicente, CN O.Dom Bosco-Natzaret i CN
Vinaròs. L'equip benicarlando participava amb un total de 22
nedadors i nedadores de la mà de la seua entrenadora Lucía
Vicente. 

Uns sorprenents absoluts i infantils, pel seu rendiment i
lluita, i una gran afinitat entre tots els més joves que es van
sumar amb molt bons resultats amb una regularitat
excel·lent. Un equip que no es conformava amb lluitar per la
permanència, sinó pels primers llocs en la classificació. 

Una estel·lar participació aquest cap de setmana a nivell
individual en la categoria masculina de Joan Ferrán
Barrachina destacant la victòria en els 400 m estils amb un
crono de 4:49 i 2n en els 200 m papallona; Carlos Fuente 2n
en els 200 m esquena i 200 m estils; i Miguel Piñana 3r en
els 50 m esquena; José Antonio Adell i Albert Astor molt
regulars finalitzant sempre en la part alta de la classificació.
En la categoria femenina altra magnifica participació d'Irene
Sorando que va assolir la segona posició en els 100 m i 200
m papallona i la 3a posició en els 50 m papallona; Nerea
Sorando 2a en els 50 m esquena i 3a 100 m esquena; Lucía
Piñana 3a en els 50 m i 100 m lliures; Meritxell Sospedra 3a
en els 200 m papallona; Vanessa Bel i Ana García molt
motivades marcant excel·lents
cronos fregant els primers llocs.
Però tots i cadascun dels
components de l'equip van brodar
els diferents estils mereixent tots
un deu. Un èxit de tots i cadascun
dels participants. 

L'equip masculí (12
components) va estar format per:
Jose Antonio Adell, Agustín Parra,
Javier Traver, Ferran Marzà, Marc
Àvila, David Marquès, Adrián
Adell, Joan Ferran Barrachina,
Albert Astor, Marcos Fuente,
Miguel Piñana i Carlos Fuente.
L'equip de relleus, alternativament
en els diferents estils, va estar
format per Joan Ferran
Barrachina, Carlos Fuente, Miguel
Piñana, Agustín Parra, Javier
Traver i Marc Àvila quedant en la
4a posició en els 4 x 200 m lliures
com millor posició de les 5 proves

disputades. 
L'equip femení (10 components) va estar format per:

Vanessa Bel, Ana García, Gisele Mateu, Carla Fresquet,
Marta Valdearcos, María Coll, Lucía Piñana, Meritxell
Sospedra, Irene Sorando i Nerea Sorando. L'equip de relleus
femení va estar compost de forma alternativa per Meritxell
Sospedra, Lucía Piñana, Nerea Sorando, Ana García, Irene
Sorando i Marta Valdearcos i com a millors marques en les 5
proves disputades destacar el 3r lloc en els 4 x 200 lliures i
3r en els 4 x 100 estils. 

A finalitzar la competició, un CN Benicarló pletòric per la
seua participació i resultat unit a l'alegria d'altre equip de la
província de Castelló, l’Aquatic Castelló, que ascendeixen al
més alt, i la part més trista, el descens del CN Vinaròs a la
segona divisió, als que animem des d'ací per a seguir i
ascendir el pròxim any.

text i foto CNB

LA MAREA BLAVA BENICARLANDA EN 1a DIVISIÓ DE NATACIÓ
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El nou govern d'Espanya eixit de les urnes s'ha compromès
a actuar per a solucionar la problemàtica de la Costa Nord de
Benicarló. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi,
Marcelino Domingo, qui va confirmar que “ja he fet contactes
i cridades telefòniques” en les quals se li ha confirmat que “no
ens defraudaran. El nou govern solucionarà el tema de la
costa nord”, va assegurar Domingo. L'alcalde dóna així
resposta a les demandes dels veïns afectats, qui s'han
mostrat disposats a reclamar al nou govern popular que
complisca les seues promeses electorals i actue per a frenar
la degradació de la costa nord del municipi. El temporal patit
aquesta passada setmana ha agreujat més si cap la situació
de degradació que pateix el tram de costa que discorre entre
la zona nord de Benicarló amb la zona sud de Vinaròs. Els
veïns han denunciat en repetides ocasions que els seus
habitatges corren perill d'ensulsiada per la regressió de la línia
de costa, agreujada en aquesta zona per les altes timbas
d'argila que la componen. Les últimes notícies sobre aquest

assumpte es van produir el passat mes de setembre, quan
l'alcalde del municipi es va traslladar a Madrid per a
entrevistar-se personalment amb els principals responsables
del ministeri de Medi ambient. En la mateixa, se li va reclamar
al consistori la finalització de la redacció de la revisió del
PGOU per a definir els usos que se li donarà a la zona, ja que
el ministeri ja s'ha manifestat en diverses ocasions contrari a
protegir i actuar en zones en les quals només existisquen
habitatges particulars. 

De moment, s'ha aconseguit que no es derroquen els
habitatges situats dins dels cent metres d'afecció, extrem que
en primera instància no va admetre el ministeri. I que
accepten la construcció del Parc Litoral, dissenyat per la
Generalitat Valenciana per a ordenar la primera línia de terra.
Però malgrat que el director general els va anunciar que en un
termini de vint dies arribaria l'estudi encarregat pel ministeri en
el qual es determinen les actuacions que s'han de portar a
terme, el termini no s'ha complit. “Encara no tenim notícies”,
va confirmar Domingo. 

text NATÀLIA SANZ

RAJOY ACTUARÁ A LA COSTA NORD

Després de setmanes de pluja que van
obligar a ajornar els partits, el passat cap de
setmana es va poder disputar el torneig Cat-
Val en les instal·lacions del Club de Tennis
Tortosa, i començar el torneig d'hivern més
esperat pels xavals que desitgen competir a
bon nivell tennístic. 

La jornada va començar amb molt bon peu per
als tennistes benicarlandos. Durant el dissabte,
dos dels jugadors locals disputaven el partit de
primera ronda, amb un triomf en la categoria
d’aleví per part de Víctor Segarra per un
contundent 6/1 i 6/1 , i no amb tan bona sort, per
a una de les joves promeses de Benicarló, Gerard
Guimerà, que perdia en la mateixa categoria per un
disputat 6/4 i 6/3. 

El diumenge Gerard va jugar en la categoria benjamí,
d’acord a la seua curta edat i va mostrar que podia ser
superior, vencent per 6/0 i 6/1 sense donar-li opcions al
contrari. En aquest dia també es van disputar més
partits recuperant els dies perduts després de la pluja.
Iratxe Serrat, actual campiona del circuit provincial de
Castelló, tampoc li va donar opció a la seua adversària i
vencia per 6/1 i 6/0 en la categoria aleví, mostrant un

gran progrés i gran joc. També va haver altres victòries
per part dels jugadors de l'escola de Benicarló, com
Jarmo Pérez que després d'un llarg partit s'adjudicava el
tercer set per un atapeït 4/6, 7/6 i 8/6, Diego Sánchez
que guanyava per 6/1 i 6/3 en la categoria d'infantils i
finalment Albert Alberich, després d'estar lluitant fins al
final, va guanyar per 4/6, 6/3 i 6/1. Els que no van tenir
tanta sort van ser Carla Folch, que no va poder davant
María Otero per 6/2 i 6/2 i finalment Lluís Marzà que no
va tenir opció en la categoria d'infantils i s'acomiadava
del torneig per un contundent 6/0 i 6/0.

text i foto VICENT FERRER

Bon inici dels joves tennistes benicarlandos al circuït Catalunya-València

“El nou govern d'Espanya
eixit de les urnes s'ha
compromès a actuar per a
solucionar la problemàtica
de la Costa Nord de
Benicarló.”

L’IES Joan Coromines va preparar el passat dia 25 de
novembre una sèrie d’activitats de sensibilització
destinades a fomentar la reflexió sobre la violència de
gènere. 

Diverses xerrades a les aules per part del professorat i
pancartes amb inscripcions relacionades amb el tema
escampades per tot el centre van contribuir a recordar a la
comunitat educativa la indecent quantitat de dones que moren
arreu del món per la violència masclista. 

A més, des del departament de Valencià es va organitzar
un concurs de “reflexió” sobre el tema. La veritat és que
l’alumnat s’hi va implicar i els resultats van ser altament
agradosos. La guanyadora va ser Oihane Rolíndez Jovaní, i
ací reproduïm la seua “reflexió”.  

MAI MÉS
No vull anar a treballar. No vull alçar-me del llit i mirar-me a

l’espill. Em fa por veure els senyals que m’ha deixat marcats a
la cara. Em fa por ell. Per sort, ja ha sortit de casa i jo hauria
de fer el mateix per anar a la feina. Amb aquesta cara però, no
puc. Què em diran els companys? Què hauran de pensar si
em veuen així? No hi puc anar. Ni les ulleres, ni el maquillatge,
ni el pintallavis aconseguiran esborrar la violència que duc
escrita al rostre. Estic ferida físicament, però sobretot em
sento destrossada per dins. M’ha humiliat com mai ningú ho
havia fet abans. Com ell mateix no ho havia fet abans. M’ha
fet perdre la dignitat, ha abusat de mi, de la meua confiança...
i el pitjor és que diu que ho fa perquè m’estima. Penso que no
hi ha ningú al món capaç de fer una barbaritat com aquesta i
a sobre dir que m’estima...

N’estic tipa d’aquesta vida, d’aquesta angoixa contínua,
d’aquest malestar, d’aquest dolor. N’estic tipa d’ell. No m’ho
mereixo. S’han d’acabat les segones, tercera i quartes i més i
més oportunitats. Vull trencar aquesta relació que em fa sentir
morta en vida. Necessitaré ajuda i molta, però ja mai més em
tornaran a fer sentir d’aquesta manera. Mai més. 

text REDACCIÓ

DIA INTERNACIONAL PER A L‘ELIMINACIÓ DE LA  VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
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Remenant al voltant d’allò que
deia la setmana passada, si hi ha
una cosa bona que té aquesta
pàgina és que mai no em trobo el
full en blanc, perquè la primera
frase sempre és la mateixa. Això
té el gran avantatge que no he
d’enfrontar-me a la síndrome eixa
que diuen que els passa a alguns
que, davant la pantalla de
l’ordinador en blanc, els agafa una
espècie d’angoixa. Almenys jo el
començament ja el tinc de casa i
no em cal pensar en la frase inicial
setmana rere setmana perquè des
del primer dia és la mateixa. De
vegades he pensat que la podria
canviar, i això podria suposar
l’inici del canvi en aquesta pàgina,
però reconec que em fa una mica
de mandra i no tinc ganes de
pensar-hi més. Podria posar una
comparació –preciosa, per cert- i
dir que ens podríem imaginar que
som la mare d’un xiquet que, al
matí per anar a l’escola, no sap
quina roba posar-li a aquest ésser
sorgit de les seues entranyes.
Però aquest problema no el tenen
totes les mares, perquè si resulta
que eixe xiquet, fruit de l’intens i
pur amor d’un matrimoni cristià, té
la immensíssima sort de ser un
alumne del col·legi de les
mongetes que deixen la furgoneta
a la porta de l’aparcament que
encara no funciona, la mare en
qüestió (o pare en el seu cas) no
ha de cavil·lar gens perquè elles
–les mongetes- ja li diuen quina
roba ha de portar el xiquet. Per
cert, que considero que són
especialment bonics els pantalons
de color gris que porten, sobretot
els del xiquets més menuts. No hi
ha res com una bona uniformitat.

Aquesta setmana no sé per on
emprendre-ho. Potser una de les
coses que m’ha fet més gràcia ha
estat la notícia de la pàgina set,
on la temerària senyoreta Sanz

ens fa cinc cèntims d’un
atracament “a un conegut
supermercat”. Aquesta frase del
“conegut supermercat” apareix en
dues ocasions, i m’ha semblat que
és una perífrasi per tal d’estalviar-
se dir el nom del mateix. Però el
més curiós és que, tant el titular
de la notícia com la foto que
apareix acompanyant-la, no ens
permeten dubtar al voltant de quin
ha estat l’establiment que ha patit
aquest atac directe a la seua
butxaca. Jo no vull posar el nom
perquè estic segur que a hores
d’ara tothom s’ha assabentat. Jo
penso que per a donar-li més
emoció i entreteniment a la
notícia, s’hauria d’haver publicat
la foto del tal Rafael R.I.., de la
seua bicicleta, i de tot l’arsenal
d’armes que li van confiscar. Amb
tota aquesta informació, els
lectors haurien d’esbrinar
l’establiment en qüestió. Per a que
després no diga que no li dono
bones idees.

He mirat amb cert deteniment
els resultats de les eleccions que
es van celebrar la setmana
passada i que han portat l’amic
Mariano a la Moncloa. No vaig a
fer comentaris ni valoracions, però
m’he quedat amb el dubte dels
resultats de les eleccions al senat.
Això no fa més que confirmar que
aquesta és una de les institucions
de l’estat que ens sobren perquè
ningú no li dóna la més mínima

importància. Jo voldria saber
quanta gent ha votat en blanc al
paper de color carabassa, però
me n’hauré d’anar a l’ajuntament
a preguntar-ho.

Per primera vegada m’he
alegrat que els del poble del
costat ens guanyen en alguna
cosa. A més a més per golejada.
Au, si ho volen tindre tot, que
s’emporten tota l’aigua que ha
caigut. Per cert, parlant d’aigua i
encara que no vinga al cas, l’altre
dia vaig anar a Castelló i en
passar per un edifici propietat de
la diputació (una altra institució
que caldria fer desaparèixer), vaig
vore que ja havien despenjat un
cartell que deia “agua para todos”.
El dubte que em va assaltar va ser
si això havia estat conseqüència
de la gota freda –aquesta si que
va deixar aigua per a tots- o si la
victòria de don Mariano era
sinònim de reactivació del pla
hidrològic que va aprovar el en
seu dia l’amic de Bush i que el
pervers, antiespanyol i qui ens ah
arruïnat la nació, o siga Zapatero,
es va carregar. 

Molt graciós això del “ cort del
Camí a San Gregorio”, “el camine
Ratxolar”.

Molt bo, com sempre, el còmic.
Magnífic resum del resultat de les
eleccions.

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

text EL LECTOR La prestigiosa companyia catalana VOL-RAS
ha compartit un assaig-classe magistral amb la
companyia benicarlanda Teatre Fràgil en l'Auditori
de Benicarló. 

Fins a ací, l'encapçalament d'una notícia normal de la
secció de Cultura. La peculiaritat és que, mirant qui està
darrere de cadascuna de les dues companyies, l'interès per
la notícia es desborda. Fràgil està constituïda per un grup de
persones amb discapacitat intel·lectual que viuen a
Benicarló. Fa uns anys, van descobrir en el teatre una arma
per a expressar-se i compartir bons moments entre ells i amb
el públic. Va nàixer així aquest projecte, que compta amb un
breu però intens currículum plagat d'èxits. L'últim, El Rei
Lear, de Shakespeare, és el que ha cridat l'atenció de VOL-
RAS. La col·laboració entre ambdues companyies va sorgir a
partir de la idea de les productores audiovisuals Vlue &
ACNUR, responsables del documental LEAR, de gravar una
jornada habitual d'assaig vista a través dels ulls d'una
companyia de teatre professional de gran experiència en
l'humor gestual. La productora va pensar en Vol Ras des del
primer moment perquè comparteix amb Teatre Fràgil alguns
punts bàsics de la seua filosofia i manera de treballar. 

La intensa sessió de treball servia d'avantsala a la
celebració de les terceres jornades sobre la creació artística
de les persones amb discapacitat. La programació començà
el dijous, amb la inauguració de les jornades d'intercanvi
d'experiències al voltant de la creativitat de les persones amb
discapacitat. En elles s'abordaran, a més d'experiències amb
muntatges teatrals, concursos de dibuix, i altres vessants
artístics. Ja el divendres a la tarda s'inaugurarà la mostra
fotogràfica “Les malalties mentals, molt a explicar”, amb deu
de les fotogràfiques preseleccionades per als premis del
concurs que es va realitzar el passat any en el CRIS de
Vinaròs. Seguirà la projecció del documental “Retrats”, un
treball de Pau Itarte i Quim Fuster, que narra la història d'un
taller de pintura i com evoluciona la vida dels assistents. I a
les vuit de la vesprada representació de la Companyia de
Teatre del CRIS amb l'espectacle “ 10” . Per al tercer dia de
les jornades, que se celebrarà el dissabte, s'ha preparat una
nova experiència teatral. En l'Auditori Municipal es portarà a
terme un Taller de Teatre a càrrec de la companyia Teatre
Fràgil. L'activitat està oberta a tot el món i en ell es treballarà
el teatre gestual i la improvisació, sota la direcció de Rafa
Sánchez i Yolanda Paz. Els resultats d'aquest taller es
podran veure en la representació que a les deu de la nit
s'oferirà en el mateix Auditori. El programa es tanca el
diumenge quatre, a les sis de la vesprada, en l'Auditori
Municipal, amb “Lear, rodant un documental”. En el qual es
presentarà l'audiovisual del que són protagonistes els
integrants del grup Teatre Fràgil.

text NATÀLIA SANZ

TEATRE FRÀGIL I VOL-RAS
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Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, confia que
en els Nadal del 2012 els alumnes de l'Ángel Esteban
puguen traslladar-se al nou centre educatiu. Tot, si es
compleixen els terminis estipulats per a la construcció
de la nova infraestructura educativa, després de la
confirmació oficial que el col·legi benicarlando, entra en
els pressupostos de la Generalitat Valenciana. “Al ser un
col·legi prefabricat, els terminis són molt ràpids”, va
confirmar Domingo. Així, alumnes i professors podrien
estrenar col·legi a principis de l'any 2013. L'alcalde de
Benicarló va manifestar la seua satisfacció i esperança
per l'anunci realitzat pel conseller d'Educació, José
Císcar, qui es va reunir aquesta setmana amb el
president de la Diputació per a pactar l'impuls a diferents
infraestructures educatives de la província, entre les
quals es trobava la de Benicarló. Se satisfaran així les
demandes i reclamacions de l’AMPA i professors del
centre escolar, que s'han manifestat en diferents
ocasions per a reclamar la construcció del nou col·legi. 

I és que cal recordar que aquest és el quart curs
escolar que els alumnes assisteixen a classe en les
aules prefabricades instal·lades en una pista de futbol

sala propietat del consistori. De fet, hi ha alumnes del
centre que desconeixen què és un col·legi, ja que
l'Ángel Esteban es va crear per l'apressant necessitat de
places escolars en el municipi i la falta d'espai en la
resta de col·legis del municipi. La situació que es viu en
les instal·lacions s'ha vist desbordada enguany per
l'augment d'alumnes. De fet, algunes especialitats i
activitats extraescolares han hagut de deixar d'impartir-
se per l'escassesa d'espais on desenvolupar-los. I és
que enguany hi ha més de dos-cents alumnes
matriculats en el centre escolar, el que ha provocat que
fins i tot els passadissos hàgen de ser habilitats com
improvisades aules. Fins a la data la situació no era un
problema, però atenent que comencen a baixar les
temperatures i els passadissos estan a la intempèrie, ho
serà en breu. A més, està la falta d'espai en el pati, ja
que cada vegada són més les aules prefabricades que
s'amuntonen en el minso espai. De fet, en algunes
zones ja són de doble altura, amb el perill denunciat pels
pares per als xiquets que pugen i baixen per les escales.
L'anunci de conselleria sembla donar un respir als
preocupats pares, encara que ja han anunciat que no
baixaran la guàrdia i estaran atents que els terminis i
compromisos es complisquen.

text NATÀLIA SANZ

L’ÀNGEL ESTEBAN, ALS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

A QUIN PREU? 

Don Mariano ja es veu com el nou llogater de la
Moncloa. A quin preu, però? Doncs a costa d’haver
mantingut, durant set anys –els set anys de retard que li
“tocava” accedir-hi- una pràctica política d’obstruccionisme
total al govern i de canibalisme envers Zapatero –que li
“usurpà” el poder fa set anys-. I a costa –de pas- d’haver
arruïnat Espanya i els espanyols, per “salvar” a la pàtria –la
seua i la des seus, clar-.

Han estat set anys de mentides, calúmnies,
manipulacions, kale-borroques parlamentàries de boicot i
cridòria dels de la bancada “popular”, i de complaences per
la crisi econòmica que ens ha engolit. I ara a viure “de
renda”, donant-li la culpa de tot a Zapatero.

Bon profit, sr. Rajoy, l’àpat que vos mateix us heu servit. 

Marc Antoni Adell

SUMATS AL “CANVI” 

De bon grat o a la força, ja estem “sumats” al canvi (!).
Quin canvi, però? Perquè els mercats –que són els que
manen, malgrat els polítics- no semblen donar-se per
assabentats de la “victòria” –reminiscència guerra
civilista?- de Rajoy i amenacen d’engolir-nos. I don Mariano
s’ha apressat, a l’endemà, a posar-se als peus de la sra.
Merkel i retre-li obediència disciplinada. On és el “canvi”,
doncs?

Clar que sempre podem “canviar” a pitjor –que anirem-:
heus ací en què consistirà un tal “canvi” anunciat: sortir-ne
del foc per caure a les brases. És allò que diu la dita
castellana: “Para ese viaje no hacían falta alforjas”. Doncs
això.

Marc Antoni Adell

Fins a la data la situació no era un problema,
però atenent que comencen a baixar les
temperatures i els passadissos estan a la
intempèrie, ho serà en breu. A més, està la falta
d'espai en el pati, ja que cada vegada són més
les aules prefabricades que s'amuntonen en el
minso espai. 

Cada dia em
sembla més
important la unitat
cultural que
mantenim les
terres del
Maestrat i els
Ports amb les
Terres de l’Ebre
catalanes. No em
refereixo només
al fet que
e x i s t e i x e n
n o m b r o s o s
vincles que ens
u n e i x e n :
l i n g ü í s t i c s ,
f o l k l ò r i c s ,
religiosos... Això

ja ho dono com a cosa sabuda. Vull dir que mantindre
viva la consciència d’allò que ens uneix és fonamental no
només perquè els habitants d’aquestes terres no perdem
les arrels, sinó també perquè trenquem les barreres
imposades que l’actual divisió autonòmica està establint.

No abunden les iniciatives que tracten de reforçar la
identitat d’aquest territori, però a pesar de tot hi són i van
fent forat. Els passats dies 23, 24 i 25 va tindre lloc el III
Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la
Diòcesi de Tortosa. Es tracta d’unes jornades que
organitzen conjuntament la Universitat Jaume I i la
Universitat Rovira i Virgili. Sí, una col·laboració a banda i

banda del Sénia. Se celebren amb una periodicitat
quinquennal: la primera edició va tenir lloc a Benicarló fa
deu anys, i en aquesta ocasió s’ha traslladat a Vinaròs.

Tot i el nom, no són unes jornades eclesials, sinó que
prenen el nom de la diòcesi com l’única entitat actual que
manté els lligams entre els pobles del nord valencià i el
sud català. La divisió eclesiàstica en diòcesis és
ancestral, es remunta als primers segles de la
cristianització del territori, i per tant es basa en criteris
d’unitat cultural molt profunds. Per això l’actual diòcesi de
Tortosa reconeix la interrelació de comarques amb una
llarguíssima història comuna que les administracions
actuals no tenen en compte. És el territori de l’antiga
Ilercavònia ibera.

El Congrés esmentat va aplegar quatre ponències i
dotzenes de comunicacions d’estudiosos d’arreu que se
centraven en els més diversos aspectes d’aquesta terra
de frontera. Botànica, llengua, religiositat popular,
literatura, història, cultura popular i tradicional, heràldica,
patrimoni, arquitectura. Un programa completíssim, molt
variat, com sol passar en aquesta mena d’actes
acadèmics. Tot plegat, un enorme conjunt d’aportacions
que no només avancen en el coneixement aprofundit del
territori. També contribueixen a reforçar els vincles, a
entendre com s’il·lumina la comprensió de nosaltres
mateixos i el nostre context cultural, històric i científic
quan el posem en el context adequat de les terres al nord
i al sud del Sénia.

Un gran encert i un gran èxit, en definitiva, del qual
cal felicitar els organitzadors. Aquesta mena d’iniciatives
són les que serveixen per a establir les línies que
unisquen dues terres marginades per llurs respectives
administracions que es retroben en el passat comú per a
construir, tant de bo, un futur compartit. 

Fent gran el país petit
text  CARLES LLUCH

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis
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Benicarló ha acceptat la cessió d'un
solar que no es pot desenvolupar per la
situació econòmica. Ho va fer en un ple
dominat per la ralentització dels seus
projectes urbanístics a causa de la crisi.
L'empresa urbanizadora del PRI San
Isidro, que ocupa el solar de l'antiga
cooperativa agrícola, ha signat amb
l'ajuntament de Benicarló un conveni
urbanístic pel qual el consistori
procedirà a la gestió indirecta del solar
mentre l'empresa no desenvolupe cap
actuació en ell. Així les coses, el solar
situat entre el carrer d'Alcalà de Xivert i
l'Avinguda del Maestrat, podrà utilitzar-
se com aparcament públic, o zona de
realització d'esdeveniments que el
consistori considere oportú. Per la sessió plenària celebrada
també va passar la proposta d'al·legacions formulades per
l'empresa INVESAL 3000, referents a l'acord plenari del 22
de desembre del 2010. En aquesta sessió, es va acordar
rebutjar els avals presentats per l'empresa per a garantir el
desenvolupament del PAI de la UE 5 del PGOU de Benicarló.
Ara, el consistori s'ha vist obligat a acceptar-los després de
demostrar l'empresa que sí s'adapten als requerits per la
legislació vigent. D'aquesta manera, adoptarà la condició de
urbanizador d'aquest PAI situat entre el nucli urbà i la N340,

en la zona oest de la població. Finalment passava per la
sessió per a la seua aprovació l'inici del procediment de
caducitat amb l'empresa ZYSSA, que no ha finalitzat les
obres del PAI de la UE 6. Del sector que es va comprometre
a desenvolupar, encara no ha escomès les obres de la zona
del carrer Bilbao, Navarra i Moseen Lajunta, i que limiten
amb el futur bulevard de la N340. En total, són més de
17.000 metres quadrats que encara no han estat urbanitzats,
malgrat que en el 2010 el consistori va concedir una pròrroga
a l'empresa perquè presentara el projecte de reparcelación.

text  NATÀLIA SANZ

PROJECTES PARALITZATS PER LA CRISI, SOLARS CEDITS

Per segon any consecutiu, Benicarló ha rebut una
subvenció de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació
per a realitzar el Pla Integral d'Ocupació MOTIVA'T, l'objectiu
de la qual és afavorir la empleabilidad de les persones
aturades inscrites en els centres SERVEF. La naturalesa del
pla és informar, orientar i assessorar, per a millorar les
possibilitats d'inserció laboral de les persones participants,
incidint en les accions formatives i oferint itineraris d'inserció
laboral individualitzats. Aquest Pla va dirigit a 100 participants
perceptors d'ajudes a l'atur. A més d'oferir a les empreses de
la zona una àmplia borsa de treball amb diferents perfils
professionals, una preselecció dels candidats que millor
s'adeqüen a les seues necessitats, i seguiment després de la
incorporació dels treballadors a l'empresa. I és que entre les
prioritats de l'Estratègia Europea per a l'Ocupació, es
considera necessària l'aplicació de mesures actives i
preventives que potencien la integració i reintegració en el
mercat laboral de les persones aturades. L'ajuntament de
Benicarló duu anys treballant en aquesta línia, i des de l'àrea
de Benestar Social, s'estan impulsant programes que
afavoreixen la inserció laboral i que permeten la continuïtat
d'aquestes accions encaminades a la ciutadania. D'altra
banda, l'ajuntament de Benicarló participe el passat 16 de

novembre en la I Trobada Provincial d'Escoles d'Acollida de la
província de Castelló. En aquesta trobada s'ha acreditat al
consistori benicarlando per a implementar de forma
continuada el Programa Voluntari de Comprensió de la
Societat Valenciana, conforme a la Llei d'Integració de les
persones immigrants a la Comunitat Valenciana. L'acte va ser
presidit pel director General d'Integració i Cooperació, D.
Josep María Felip i Sardà, i en el mateix es va fer lliurament
del diploma d'acreditació.

text NATÀLIA SANZ

NOU PLÀ D’OCUPACIÓ PER A 100 ATURATS

Per un dia, les classes lectives van passar a ser classes
festives. I és que un any més, els diferents tallers que es van
preparar, la música i les cançons, la "globotà", la missa -
opcional-, les competicions lúdiques i esportives, els
concursos culturals, el xocolate amb fogasses, les llepolies,
els regals als guanyadors dels concursos organitzats i el
sorteig dels 3 pollastres (núm. 1293, 0581, 0531) i de la
cistella de nadal (núm. 1622) van ocupar el lloc de les
matemàtiques, l'anglès, el valencià o el medi ... I és que un
any més, el CEIP Marqués de Benicarló va celebrar la
festivitat conjunta de Santa Caterina i de Sant Nicolau. 

L'alegria que mostraven els alumnes i les "morrandes"
del xocolate i els dolços que lluïen algunes de les caretes
eren la prova de que la festa havia estat redona i s'ho havien
passat molt bé.

text i foto REDACCIÓ

Festa de Santa Caterina al CEIP Marqués de Benicarló



passava als plenaris si les agüeles
sabien les farmàcies de guàrdia de
tot el mes.

Més societat
Això sí, el que no ha canviat és

l’espai que es dedica en cada
número als ecos de sociedad de
tonalitat rosàcia. Vinga pàgines de
fotos i més fotos del Halloween i de
la castanyada! Hi ha dos planes
completes de fotos de societat!
Potser els confegidors de l’artefacte
municipal han descobert la regla
d’or de la premsa local: tu posa
fotos, que a la gent li agrada vore’s!
I, és clar, mentre es busquen a la
imatge com qui mira de trobar Wallie
no lligen la poca lletra que porta el
pamflet. Ara, que tampoc
no guanyarien res,
pretendre que la intenció
del Crònica és informar la
població és directament
una solemne innocentada...
que, per cert, paguem entre
tots. 

Activitat fallera
Per cert, parlant de

societat, ja tornen les falles!
La setmana passada les
impremtes van buidar-se de
color per anunciar que ja
arriba la primavera i van
córrer rius de fotos i
comentaris sobre la posada
en marxa, altra volta, de la
parafernàlia fallera que la
presagia: presentacions,
canvis i recanvis i
intercanvis de membres (!),
nits de gala, noves falleres i
falleros, sopars i resopars
però sobretot, qui més
interès desperta, la nova
fallera major. Ara ja podem
dir que ha començat la
festa del coet i la coentor. 

Més catxull
Ací va un retall de

l’agenda cultural del mes de
novembre de l’Ajuntament.
Sembla ser que no saben
encara que el CD Benicarló
no es dedica a organitzar el
partits de l’Spòrting. Amb la
guerra que diuen que hi ha,
què volen, que encara hi

haja més catxull? Ara bé, estem
segurs que als del futbol els deu
semblar magnífic que des de
l’Ajuntament es posicionen tan
clarament a favor del Benicarló. 

Diumenge 13
16.30 h Futbol 1ª Regional.

Sporting Benicarló CF vs UD San
Mateo. Camp de Futbol Municipal.
Organitza: CD Benicarló.

Només Diputins
Pobrets meus, com han de

veure’s en aquests temps de crisi
els nostres diputats provincials.
Només cobren la meitat del que
cobra el president de la Diputació,
87.650 euros anuals! És clar que
sempre poden anar fent-se un
raconet amb les assistències a
plenaris, comissions, juntes... però,
això sí, per evitar que se n’aprofiten

no poden superar la quantitat
mensual de 3652 eurets per
aquestes dietes. I un tafaner, que ha
estat un parell de setmanes fora, es
pregunta què més fan si no assistir
a plenaris, comissions i juntes... És
com si al que va a la mar, posem per
cas, li pagaren 43.825€ anuals per
embarcar-se i després fins a 3.652
més, al mes, per no faltar a
l’operació de calar el bou, a xorrar-
lo, a triar, a espentar el carro fins a
la llotja i a baldejar la coberta.
Aquest tafaner, que entén poques
coses, ho entén així, però deu estar
equivocat. Ara, el que si té clar el
tafaner que ho subscriu és que en la
seua propera vida de cap de les
maneres es farà mariner i ja està
preparant el seu currículum per
entrar a les llistes de Don Mariano. I
és que... qui paga mana!
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Pobrets meus, com han de veure’s en aquests temps de crisi els nostres diputats
provincials. Només cobren la meitat del que cobra el president de la Diputació,
87.650 euros anuals! 

Emmarcada dintre les nombroses activitats
organitzades per l’Associació Musical “Ciutat de
Benicarló” per a celebrar la festivitat de Santa Cecília va
tenir lloc l’entrada de 15 nous components.

Els músics, director, Musa 2011, president i familiars i
amics es van apropar als domicilis dels nous músics per a
rebre’ls com a nous integrants després d’un llarg recorregut
pels carrers de Benicarló.

Aquests músics són: Clara Altaba (clarinet), Dídac Saura
(clarinet), Clara Torres (clarinet), Helena del Castillo (clarinet),
Piedad Fresquet (flauta), Noelia Puig (saxo tenor), Sandra
Pinto (oboè), Joan Narro (saxo tenor), Miguel Ferrer
(trompeta), Joan Llorach (trombó,  Álvaro Alberto (trompeta),
Elena Taus (clarinet), Pere Serrat (trompeta), Eloy Mirabet
(trombó) i Aarón Lara (saxo tenor).

L’acte va finalitzar en el local fins a altes hores de la
matinada, i és que l’ocasió ho mereixia ja que amb aquest
planter es garanteix de bon tros la continuïtat de la Banda de
Benicarló.

Laia Arrufat, Musa 2012.

Per a l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” la
festivitat de Santa Cecília començava fa unes setmanes
amb la presentació de la que serà la màxima representant
de l’entitat al llarg del proper 2012, Laia Arrufat, la qual
estarà acompanyada durant aquest any per Víctor
Cornelles, ambdós músics de la Banda.

Directius de l’entitat, familiars i amics s’aplegaven en el
domicili de la Musa 2012 per a fer-li entrega d’un diploma
acreditatiu així com d’un obsequi floral com a mostra formal
del seu nomenament; però no va ser fins el dinar de germanor
que organitza l’entitat quan Laia va ser proclamada Musa
2012 en un acte molt emotiu i carregat de sorpreses, prenent
el relleu de mans de la que ha estat Musa 2011 i dama de les
Festes Patronals Mari Carmen Maestro, companya de la
secció de les flautes, on va rebre la banda que lluirà en els
actes que organitze l’AMCB.

text REDACCIÓ

Nous músics a la Banda de Benicarló



Desemparats... no!
Després de veure l’espectacular

titular del pamflet popular que
circula mensualment per la ciutat i
que, com les regles, a uns els
provoquen maldecap i altres un
descans, podem afirmar, ara sí, que
els benicarlandos estem salvats.
Benicarló vivió con júbilo la visita de
la Virgen de los Desamparados, diu,
i acompanya la notícia (o el que siga
allò) amb unes fotos espectaculars i
grandioses. Òbviament l’alcalde
n’és un del protagonistes, com no
podia ser d’altra manera, i surt a la
foto honrando a la peregrina. La
veritat és que si mirem el que surt al
pamflet de rigor semblaria que allò
tot van ser flors i violes i, no com tots
van acabar descobrint, que va ser
un desgavell organitzatiu i
desemparat. Aturem-nos un moment
en les fotos. Imagineu-les sense
color, en blanc i negre, figureu-vos
eixa bancada d’autoritats civils,
militars i eclesiàstiques o viceversa
en tons del blanc al negre... Sembla
la foto de la primera missa

franquista a Benicarló! Així a
primera vista hi distingim quatre
religiosos, tres civils, tots per
damunt de la setantena o ben a
prop, un militar, un home i una dona
amb boina (deuen ser de l’OJE?) i
una segona senyora amb els cabells
a l’aire carregada d’insígnies. Potser
una heroïna de guerra?  

Més Xepe
I ja que estem amb la Xepe, que

és com se la coneix popularment, i
que ja és nostra segons resa la

crònica coenta, mira que anar a
buscar a la mare de Deu dels
desemparats a València, quan ací
dalt, a quatre passes, a Càlig, n’hi
ha una ermiteta la mar de mona, al
carrer de l’arrabal on poder trobar-
la? No pot ser! Proposem que l’any
que ve es faça processó a Càlig per
a vore-la. A més va bé perquè
sempre hi ha alguna fallereta
calijona...

Perdent facultats
Per cert, al fullejar el pamflet de

marres ens hem adonat que el
nostre Il·lustríssim està perdent
pistonada pel que fa a la quota de
fotos que li correspon en cada
número. Nosaltres, si no ens hem
errat, n’hem comptat només set. Al
passat número el representant del
partit omplien més imatges. És clar
que era abans de les eleccions i ara
calia deixar lloc també als falleros i
al clergat.

Però no totes
I diem que no totes perquè, tot i

sortir-hi menys, el que no ha
canviat és el seu argumentari
sempre en positiu. I és que
repassant full per full es pot
tenir la sensació, la sensació
només, atès que tots sabem
que no és la realitat, que al
nostre poble cauen els
cagallons plantats i que aviat
sortirem al llibre dels rècord. A
veure, sembla que tot està molt
bé, que els sants ens
beneeixen i que ací això de la
crisi... és un eufemisme. La
formación profesional de
Benicarlo, modelo a imitar,
Benicarló plantea a Conselleria
mejoras de la carretera de
Càlig, Benicarló optimizarà la
red de saneamiento, Benicarló
no calusurarà la Unidad de
Respiro, Apoyo social a los
alumnos, Homenaje a los
difuntos por Todos lo Santos
(aquest últim no l’entenem
massa... per això de
l’homenatge)... i no acabaríem.
Ni crisi ni oposició ací vivim al
paradís! Com dèiem els
cagallons de punta i a sortir al
Guinnes! Almenys amb el BIM
ens assabentàvem del que

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Quan arriba el mes de novembre els
músics festegen la seua patrona Santa
Cecília i des de l’Associació Musical
“Ciutat de Benicarló” s’organitzen gran
quantitat d’activitats al llarg de més de
tres setmanes.

Aquestes activitats giren al voltant de la
música: la incorporació de 15 nous músics i
els concerts que s’han dut a terme en  un
Auditori Municipal ple de gom a gom en
totes les audicions que s’han fet juntament
amb la Coral Polifónica Benicarlanda. Així,
en primer lloc van actuar les seccions
juvenils i infantils d’ambdues entitats el
passat 6 de novembre sota la direcció de
Sonia Ferrer, Raquel Maura i Pablo Anglés,
mentre que el 19 de novembre el nombrós públic assistent va
poder gaudir de les actuacions de les seccions més veteranes
de mans de David Rubiera i Pablo Anglés amb un repertori
variat i exigent.

També hi ha hagut cabuda per a activitats més lúdiques per
a tots els que formen part de la Banda com son músics,
familiars, amics i socis que van des d’àpats de germanor,
jornada campera amb vaquetes, ambient festiu al local per als
joves a la nit, jocs i tallers per als més menuts, passacarrers...
i d’altres més solemnes com és la Missa en honor a la patrona
o el dinar de proclamació de la nova Musa 2012, Laia Arrufat.

Un mes de novembre on tota la població ha pogut gaudir no
només de bona música sinó de la companyia dels membres
de l’AMCB

PABLO ANGLÉS PARTICIPA COM A JURAT DEL XVIII
Concurs Nacional de Bandes “Pedro Ignacio Castro
Perilla” a Anapoima (COLÒMBIA)

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana, en el marc del seu Programa d'Activitats
Internacionals, manté des de 2009 un conveni de col·laboració
amb el Ministeri de Cultura de Colòmbia per al
desenvolupament d'activitats relacionades amb el fenomen
musical de les bandes de música tant en el país llatinoamericà
com en el nostre territori. Tal programa compta amb el suport,
així mateix, de l'Agència Espanyola de Cooperació
Internacional, dependent del Ministeri d'Assumptes Exteriors i
Cooperació del Govern d'Espanya.

Aquest conveni de col·laboració s'articula anualment
basant-se en el desenvolupament d'una agenda d'activitats
dirigides fonamentalment a incidir sobre la formació de
músics, compositors, directors de banda, etc. i a l’intercanvi
d'experiències entre ambdós parts.

Una de les activitats programades aquest any incloïa la
participació d’un director i compositor valencià com a membre
del jurat encarregats de valorar les bandes participants al XVIII
Concurs Nacional de Bandes “Pedro Ignacio Castro Perilla” a

Anapoima, al departament de Cundinamarca.
Al concurs participaren 23 bandes vingudes de tot el país,

dividides en diferents seccions: 7 bandes infantils (fins a 14
anys), 8 juvenils (bandes fins a 18 anys), 6 bandes de majors
i 2 de categoria especial.

Les audicions es desenvoluparen en 3 dies intensos on
totes les bandes interpretaren un repertori diferent cada
jornada. En la primera audició es valorava la millor composició
o arranjament sobre motius típicament colombians amb ritme
de Guabina – Torbellino. Ja el segon dia cada banda
interpretava dos obres lliures del repertori colombià existent
per finalitzar el tercer dia amb una obra universal.

A mes a mes, cada banda participava en una desfilada una
de les nits on es valorava, a part de la música interpretada, la
simpatia, integració amb el públic, vestimenta i originalitat,
donant un gran ambient a aquesta bonica població de
Cundinamarca.

El jurat estava composat pel trompetista i compositor
colombià Alfredo Mejia Vallejo, el director i compositor cubà
Miguel Pinto Campa i el director i compositor espanyol Pablo
Anglés, assessorats tots ells en la música tradicional
colombiana pel musicòleg i director colombià Jorge Sossa
Santos. Les jornades de qualificació van ser molt intenses,
amb períodes ininterromputs de 8 hores cada dia per tal de
quadrar tota la intensa programació planificada per
l’organització del esdeveniment. 

L’esforç de les bandes per participar va ser molt important,
amb multitud d’anècdotes al voltant de la seua participació,
com les 30 hores de viatge que algunes bandes van emprar
per carretera per arribar a la població, o el fet que en algun
altre concurs fins i tot la guerrilla i l’exèrcit establien una treva
d’hores per deixar passar el bus de la banda que viatjava cap
al concurs.

El nivell musical va ser molt alt, constatant l’avanç que s’ha
fet als darreres anys amb l’aplicació del Plan Nacional de
Música per la convivència que contempla la formació global
dels jóvens colombians al voltant de la música per tal de
treure’ls dels problemes que els envolta al carrer.

text REDACCIÓ

La Banda de Benicarló celebra Santa Cecília



Zero... de moment

Les planes d'aquest número de La Veu estan
plagades d'exemples: tot s’alenteix per culpa de la crisi,
no hi ha hi ha diners, es deixen d'atendre necessitats
apressants. Però el que sorprenentment no baixa de cap
de les maneres són els sous dels polítics (bé,
sorprenentment és una forma de parlar perquè els
polítics no s’han abaixat el sou mai, tot i que, de
vegades, ho vulguen edulcorar), que s'aferren a la seua
paga i semblen voler demostrar-nos una vegada més
que estan en política per diners (compte, no per a
“forrarse” que va dir un de conegut). Guanyen un bon
sou per als temps que corren mentre l'atur s'ha convertit
en la major preocupació dels ciutadans del carrer. Però
ara resulta que no tenim ni per a fer obres.

Certament, deu ser “molt complicat” per al departament
que dirigeix Serrano la confecció sense inversions dels
comptes municipals per al pròxim any però, tot i la seua
difícil papereta, no està ací per obligació i amb el que cobra,
com a qualsevol altre ciutadà, se li ha d’exigir una mica de
treball i responsabilitat. Encara així, tal vegada seria

necessari recordar-li a ell i a tot l'equip de govern que les
inversions, tot i els temps de crisi, són necessàries en les
ciutats quan són productives. És per això que creen riquesa
tan a l’empresari al que se li adjudica com a qui treballa en
ella. No és pot sortir ara amb la canturela que no hi ha diners
per a inversions. L'equació és senzilla, si es fan les coses
amb coneixement, es busquen els diners, que els hi ha,
s'adjudica una obra (necessària, això sí, i amb l'austeritat de
pressupost que requereix la situació actual), i s’estipula la
contractació de benicarlandos empadronats. Altres
ajuntaments ja ho estan fent.

Així obtindrem un doble benefici. D'una banda, la ciutat
guanyarà en qualitat de vida gràcies a aqueixa inversió i, per
una altra, tindrem un grup de ciutadans, treballant, que
disposaran de capital que revertirà en els comerços de la
ciutat, afavorint l'efecte multiplicador d’eixos beneficis.

Però, si per contra es decideix no fer inversions, tot i que
seguirem malgastant els diners en llums que no s'apaguen
quan no són necessàries, actes públics de dubtosa utilitat i
la major part de les vegades innecessaris, reasfaltat o
remodelació de carrers no necessaris, i altres ximpleries per
l’estill, la cosa pot pintar encara més lletja. I és que és més
fàcil que així no trobem diners. Ja hauran desaparegut. O és
que només sabem utilitzar l’excusa que el que no volem és
sufragar el que ens costa l'educació en el conservatori
d'alumnes d'altres poblacions i la manutenció dels que
utilitzen els serveis socials del municipi?

Prioritzar, aquesta és la premissa, i reinvertir els nostres
ingressos per obtindre un benefici, valga el joc de paraules,
per a crear el nostre propi benefici.

Però sembla pinten bastos en el pressupost municipal i el
regidor Serrano ha tirat pel dret... i no hi ha diners, “de
moment”, que diu el d’Urbanisme.

Esperem que el moment no arribe massa tard.
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Amb el suport
COL·LABORA:

Carxofa 1:
Per a la gent de la confraria de sant Antoni. Encara falta més d'un mes per a la festa i ja ho

tenen tot amanit. El llibre, la fira i qualsevol dia, les coques. Ja sap que qui matina fa farina. 

Carxofa 2: 
Per a la regidora de Benestar Social per haver aconseguit tirar endavant el projecte del

menjador social. Tant de bo els temps vulguen que aquesta iniciativa haja de ser només
temporal!
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CARXOFA I PANISSOLA

laveubenicarlo@terra.es

Satisfacció a l'ajuntament de Benicarló després de
la recepció del projecte definitiu de la nova variant de
la N340. Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, va
rebre als tècnics del ministeri de Foment acompanyat
de l'edil d'Urbanisme, Pedro López, i després d'una
xicoteta  presa de contacte i de visionar la
documentació aportada, l'alcalde va considerar que “de
forma global ho hem vist bastant positiu, apareixen les
vies de servei importants que abans no estaven
reflectides”. Aquesta va ser una de les reivindicacions
del consell agrari de la ciutat, que el consistori va
assumir també donat l'ús no només agrícola que se'ls
dóna a aquestes vies de servei. D'altra banda,
Domingo va lamentar que el ministeri no haja pres en
consideració les reclamacions pel que fa al camí de
Sant Mateu, “que és important per a la població. Ho
anem a intentar salvar, a veure quina solució se li dóna
per part dels serveis tècnics de l'ajuntament amb les
seues al•legacions”.

I és que ara el projecte, una vegada es publique en
el BOE, tornarà a passar una nova fase d'exposició al
públic. Durant aqueixos 15 dies els afectats podran
presentar les seues al•legacions ja que “hi ha persones
que abans estaven afectades i ara no ho estan, o
persones que abans no estaven afectades i ara si ho
estan” va explicar  l'alcalde. Una vegada aprovat,
aquest document es remetrà de nou al ministeri i “es
farà el projecte ja definitiu”. L'alcalde va recordar que la
nova variant “és una obra molt reivindicada, l'actual
N340 passa per dins de Benicarló i és un vial que té
molt trànsit i ens interessava traure'l de la població”.

Amb el desdoblament que s'està construint
s'aconseguirà buidar de trànsit pesant l'àrea
metropolitana i “tindrem una bona via de comunicació i
un enllaç important amb la carretera de Càlig i amb el
polígon industrial”. Queda pendent el futur bulevard
que ocuparà l'actual carretera i que, segons va detallar
Domingo, “s'haurà de fer quan finalitze l'obra definitiva
i es revertisca a la població l'actual N340”. Està previst
que dilluns que ve l'alcalde oferisca en roda de premsa
més detalls sobre el projecte, una vegada finalitzat
l'estudi detallat per part dels tècnics municipals. 

text NATÀLIA SANZ

REAPAREIXEN ELS CAMINS RURALS A LA VARIANT DE LA N340


