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L'associació cultural Pere de Tous tornarà a realitzar visites
guiades al poblat ibèric del Puig de la Nao amb motiu de les
celebracions de la Setmana Santa. Les vistes dramatitzades
tindran lloc els dies 6 i 9 d'abril, en horari matinal i as entrades
es vendran en el Casal Municipal els dies 2, 3 i 4 d'abril. 12
personatges interpretats per membres de l'associació
retornaran a la vida als habitants del poblat, amb 2.300 anys
d'antiguitat. L'entitat tendeix la mà als interessats a participar
en el seu projecte i per això ha organitzat una xarrada que
tindrà lloc en el MUCBE el dissabte 30 de març. A més
d'aquestes visites, l'entitat continuarà realitzant visites guiades
pel nucli urbà. Les pròximes tindran com temes la història
vinícola de Benicarló i la vinculació de la localitat en les
guerres carlistes.

text i foto NATÀLIA SANZ

VISITES GUIADES A “EL PUIG”
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El Ministeri de Medi Ambient actuarà en la costa
nord de Benicarló abans de finalitzar l'any. És el
compromís que l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, i el regidor d'Urbanisme, Pedro López, van
aconseguir arrancar als nous representants ministerials
de Costes en la vista que van realitzar a Madrid. Per fi,
sembla que hi ha llum al final del túnel. Domingo va
detallar que els fons s'obtindran de la partida dels
pressupostos generals de l’estat destinada a
conservació i manteniment de la costa. “Hem estat
sempre el germà pobre de la província, mai ens ha
arribat res per a nosaltres”, va lamentar l'alcalde de
Benicarló, qui al seu torn manifestava “la bona
impressió i sabor de boca que ens ha deixat aquesta
reunió, molt diferent a les que hem tingut en altres
ocasions”. 

I és que aquesta era la novena vegada que Domingo es
desplaçava a Madrid per a reclamar actuacions de protecció
per a frenar la regressió de la costa nord benicarlanda, molt
afectada per l'erosió marina. Els representants
benicarlandos van recordar les dues querelles que els veïns
de la zona tenen interposades contra el ministeri i els seus
representants, per un presumpte delicte d’abandonament de
funcions. Ara per ara, el procés judicial continua endavant i
ja han anat a declarar els presumptes implicats. De moment,
els veïns han anunciat que seguiran endavant amb la
tramitació judicial, fins que es faça efectiva la promesa
ministerial. L'alcalde de Benicarló va recordar que les
denúncies  i un complet dossier remès pel consistori es
trobaven damunt de la taula del ministeri i que els seus dos
representants, Pablo Saavedra i Ángel Muñoz, “ho coneixien
perfectament, res a veure amb altres reunions en el mateix
lloc”. Malgrat això, van evitar pronunciar-se sobre les
mesures que s'adoptaran per a frenar la regressió “atés que
esperaran uns 15 dies, quan se'ls lliuren els resultats de
l'estudi que el ministeri va encarregar en el 2010” sobre la
situació d'aquest tram del litoral. El resultat de les

investigacions realitzades per l'empresa INVERISA
“contemplarà els punts més afectats i les actuacions que es
realitzaran”. De moment, però, es realitzarà una intervenció
d'emergència per a frenar els danys més evidents “però no
haurem d'esperar que es faça el Parc Litoral, com se'ns
exigia abans”, es va felicitar Domingo. així les coses, una
vegada aquest l'estudi estiga llest  s’asseuran de nou, tant
l'Ajuntament com els veïns afectats, amb el Ministeri, siga a
Madrid o a Benicarló, perquè per part del Ministeri es faça
una actuació urgent enguany i dins de la major brevetat
possible. “El compromís que tenim del Ministeri és que van a
actuar a Benicarló perquè entenen el problema que existeix
en la nostra Costa Nord” recordava Domingo. De fet “hi ha un
seriós compromís tant de l'actual Vicepresidenta del Govern,
Soraya Sáez de Santamaría,  com de l'anterior diputat de
Medi Ambient Carlos Floriano, que tenien sobre la taula
escrits de l'Associació de Propietaris de la Costa Nord, el
compromís de l'actual Govern, dins de les possibilitats
pressupostàries, que van a actuar d'urgència en la Costa

text REDACCIÓ

ARA SÍ? 
EL PARTIT POPULAR NO DEIXARÀ CAURE LA COSTA NORD

El Club Mabel Benicarló va participar en la Fase
Provincial Individual de base, de gimnàstica rítmica, en
competició realitzada en el Col·legi Lledó de Castelló, i al
que es va presentar amb quatre gimnastes, dos alevins i
dos infantils. 

En alevins va quedar primera Paula Bou i segona Laura
Hernández, mentre que en infantils Lía Rovira va ser tercera i
Sara González quarta. Totes elles s'han classificat per a
participar en la fase autonòmica, d'on eixiran les representants
de la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya
de base, que se celebrarà a Benidorm els dies 20, 21 i 22
d'abril.

text i foto VICENT FERRER

El Club Mabel de Benicarló va classificar, en el Campionat Provincial,
quatre gimnastes per a l’Autonòmic

Quan el partit havia arribat als moments
de joc més interessants, amb punts de bella
factura per part d'ambdós
contendents, una inoportuna lesió de Peña va
deixar Esteller com a guanyador del II Trofeu
de Falles de frontó a mà. El partit es va
disputar el dissabte de tarda en la
vetusta pista de l’IES Joan Coromines,
organitzat pel club Arrea-li Bona de
Benicarló, amb la col·laboració
de la Junta Local Fallera. A manera de
teloners van disputar una partida
dues joves promeses del Club benicarlando ,
Senar i Cheto.

Les Falleres Majors de
Benicarló, Ingrid Vizcarro i Paula
Gilabert, que van acudir acompanyades de les
seues respectives corts d'honor, van efectuar
el servei d'honor, per cert amb molt bon estil.
Després d'això Esteller i Peña van estar calfant, fins que el
jutge àrbitre va indicar el tradicional “va de bo” i va
començar la partida. Esteller va mostrar perquè té de
malnom “el martell”, ja que amb la seua potència obligava al
rival a haver de jugar molt arrere, el que li va permetre
cobrar un bon avantatge, 18-10.
Semblava que la partida estava clara, però Peña és un
jugador que mai dóna un partit  per perdut, i a poc a poc li
va anar retallant la diferència a Esteller, amb pilotes molt
ajustades, fins aconseguir empatar el partit a 26 punts
(la partida era a 41).

Els dos jugadors ho estaven donant tot, guanyant-
se els aplaudiments dels espectadors, amb punts llargs, on
intentaven sorprendre's, cosa difícil ja que es coneixen

molt bé, quan amb 29-28 al seu favor, Peña va intentar
retornar una pilota molt apegada a la paret, i es va
arrancar una ungla, cosa que el va obligar a retirar-se mentre
el públic premiava amb aplaudiments el seu esforç. Mai
sabrem el que haguera passat al final, però una cosa
estava clara, Esteller veia com el seu rival anava a més,
encara que també és cert que no havia utilitzat el martell,
només en contades ocasions. 

Abans va haver una partida a 31 entre dos
jovens jugadors de la base, onl vam veure en acció a un
xaval que de seguir progressant es pot convertir en un gran
pilotari. El jove Senar va donar compte de Cheto per 31-16,
un jugador amb més experiència, però el primer té un joc molt
diferent i sempre busca el cantó per a intentar matar els punts.

text i foto VICENT FERRER

La lesió de Peña, amb empat a 29, va donar la victòria a Esteller en el II Torneig de Falles
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Nord de Benicarló. Ells diran quan,
com, i de quina manera ho faran per a
protegir la costa i que no caiguen més
trossos a la mar”.

ELS VEÏNS NO S’HO CREUEN
La notícia però, ha estat acollida

amb prudència per  l’associació de
veïns de les partides Riu, Surrach i
Aguaoliva. “L'experiència que tenim
d'altres anys, en les quals se’ns va
prometre que es portaria a terme una
actuació en el litoral, i no es va fer, fa
que mostrem certa reserva”, afirmava
el president de l'entitat, Manuel Roca.
Ni tan sols la trucada telefònica que el
mateix Roca va rebre de la cap de
gabinet de la vicepresidenta del
Govern, Soraya Saenz de
Santamaría, anunciant-li que
l'administració es posava al servei de
la plataforma per a coordinar els
treballs que han de portar-se a terme
va servir perquè deposaren la seua
actitud. “Per la nostra banda, anem a

ve de la pàgina anterior

Sempre hi ha pregoners de finals irreversibles, de
coses que ja són història i que avui no tenen sentit. Un
bon exemple d’això, en aquests nostres una mica massa
tristos Països Catalans, ha estat  l’anunci repetit de la
mort de la cançó d’autor. Ningú pot negar que la Nova
Cançó va representar una sacsejada important al nostre
país i que va aportar unes dosis impressionants de
sensibilitat i de consciència social. Però entrada la
diguem-ne democràcia molts dels qui veien la Nova
Cançó com una amenaça i, encara més, molts dels qui la
van seguir amb entusiasme però que  a finals dels
setanta i a principis dels vuitanta tenien altres interessos,
en van predicar la mort perquè en la nova etapa ja no
tenia sentit fer cançó protesta, fer cançó de consciència.
I així, curiosament, quan semblava que les institucions
democràtiques donarien suport i amplificació a la cançó
en català  -com també a  altres manifestacions culturals
com el teatre o el cinema-,de seguida es va veure que no,
que no hi havia una seriosa voluntat de construir país sinó
que l’objectiu era residualitzar –i si era possible, fer
desaparèixer- aquelles expressions culturals que no
fossin fidels a un partit o a una concepció regionalista i
menysvalorada del propi país, dels propis països.
Evidentment aquest procés va tenir unes característiques
una mica més descarades o més subtils en cadascun
dels nostres països, però el resultat és el mateix.

Però ara resulta que, molts anys després, nous
cantautors tornen a pujar amb força als escenaris i molts
joves canten amb emoció i ganes de lluita les seves
cançons. La setmana passada vaig poder viure un
d’aquests moments de la força dels cantautors joves en
un concert de Cesk Freixas i de Pau Alabajos. El concert
formava part del festival de cançó d’autor BarnaSants
que, durant els mesos de gener a març, omple escenaris
de Barcelona i de rodalies amb una pila immensa de veus
molt diferents que tenen en comú una sola cosa: fan
cançons amb missatge, amb contingut,  i les volen cantar.

El concert de Cesk Freixas i de Pau Alabajos va ser
un teva-meva de cançons interpretades de la manera
més essencial possible: veu i guitarra. Des d l’escenari es
volia que les emocions ens embolcallessin i ens fessin
vibrar amb lletres i melodies que parlen del país, de les
injustícies, de l’amor i el desamor, del desig, de la ràbia i
la necessitat de lluitar. Les declaracions antifeixistes i
antiracistes, en defensa de la unitat dels Països
Catalans,de denúncia de totes les vulneracions dels drets
fonamentals i de la degradació de la ja per si feble
democràcia,de suport a la convocatòria de la vaga
general del proper 29, etc,anaven brollant a dins i entre
les cançons.Com a sentit homenatge, les referències a

l’Ovidi, a Víctor Jara i a Llach i a Raimon –van acabar el
llarg concert cantant Al vent i L’estaca-, demostren la
voluntat explícita d’establir un pont i un lligam amb els qui
dècades enrere ens van regalar grans cançons que avui
són un símbol. 

Acabat el concert, es va voler fer un homenatge
simpàtic però efectiu a la primavera valenciana. Durant
tot el concert hi havia la presència simbòlica de llibres a
l’escenari i, al final, se’n van sortejar una vintena entre el
públic. Tots teníem un numeret que ens havien donat amb
l’entrada i esperàvem ser un dels afortunats de rebre un
llibre de l’Estellés, d’Ausiàs March, de la   Mercè
Rodoreda, del Jaume Cabré, del Miquel Martí i Pol,
etc,com a testimoni de la defensa de l’ensenyament
públic, de la lluita des de la base per la qualitat d’un servei
públic de primera necessitat.

Avui, doncs, la cançó d’autor continua essent
necessària. És necessària  per vibrar, per emocionar-nos,
per pensar en nosaltres i en el món. Una bona cançó ens
aporta, en tres o quatre minuts, un espai molt especial de
vida. I quan aquesta cançó és compartida en un indret
concret i és cantada per moltes veus alhora, la seva
màgia té l’energia de la comunió. Llarga vida als nous
cantautors i als que ens han deixat petites meravelles i a
tots aquells que encara han de venir a regalar-nos
paraules amb música, petits retalls de vida.

La cançó necessària

text  JOAN HERAS

Fronteres

La notícia ha estat acollida amb
prudència per  l’associació de veïns de
les partides Riu, Surrach i Aguaoliva.
“L'experiència que tenim d'altres anys,
en les quals se’ns va prometre que es
portaria a terme una actuació en el
litoral, i no es va fer, fa que mostrem
certa reserva”, afirmava el president de
l'entitat, Manuel Roca. 
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Nota de la redacció: considerant els
temps en que vivim i el fet que el tema
que tracta l’entrevista és de la màxima
actualitat la redacció, per la llargària de
l’entrevista, i per no haver d’acurçar-la ha
considerat traure-la en tres Veus
successives.

Josep Villarroya i Navarro és
professor de Geografia i Història,
i ha treballat en diversos instituts
de les nostres comarques (l'Horta, el Vallès, la Ribera). Tot
i la crisi que pateix la tasca docent, l'encisa la seua
professió, sobretot perquè considera que la seua
assignatura pot ajudar l'alumnat a comprendre millor el
món en què vivim. D'altra banda, li agrada raonar i discutir
amb el jovent, ja que tot considera que és bastant més
receptiu i obert que la resta de la societat. Sovint es parla
dels i les joves com si fóra un problema, i ens oblidem que
els màxims responsables de l'estat del món actual som
les generacions una mica més grans, els adults, que els
servim de model… Tot i això, la seua vida no s'acaba ací,
a més a més, li agrada sortir a la natura a gaudir-la (en bici
o caminant), i involucrar-se en diferents col·lectius per tal
de conèixer, transformar i millorar la nostra societat

El primer que ens crida l'atenció és el títol, per què?
La globalització equival a occidentalització, a

mundialització del capitalisme liberal. Tanmateix, amb la
disfressa de globalització s'amaga el que realment vol dir:
hegemonia mundial del capitalisme, imperialisme econòmic i
cultural. El que ara coneguem com a globalització no és més
que una fase més del capitalisme, iniciada cap als anys 80 del
segle XX i accentuada amb la difusió d'Internet i l'ensorrament
de l'URSS. Aleshores el mode de producció capitalista i el
parlamentarisme burgés van aparèixer com a triomfants, com
a únics sistemes vàlids. Fis i tot van parlar de la fi de la
història, la fi de les utopies. 

El títol “Globalitza... què?” em permetia qüestionar aquesta
idea, posar-la en dubte i disseccionar el funcionament del
capitalisme, analitzar les conseqüències de la seua “victòria”:
la fam al món, la sobreexplotació i el balafiament dels recursos
naturals, i les guerres per llur control, el consumisme i la
insatisfacció, l'empitjorament de les condicions de vida i de
treball de la majoria de la població, la manca de democràcia
participativa, la concentració de la riquesa en cada vegada
menys mans... 

Què et va dur a escriure sobre aquest tema?
Sóc professor de Geografia i Història en un institut, i pense

que aquests temes no hi són tractats amb bastant profunditat
ni rigorositat, ni tampoc es fa des d'una visió crítica. Sovint els
llibres de text, i el mateix professorat, es converteixen en mers
transmissors del discurs dominant, sense qüestionar-lo.

Cal estudiar el funcionament del
sistema capitalista per comprendre
en quin món vivim. Si no entenem
això no podem entendre res del que
està passant a hores d'ara al nostre
voltant: l'atur, les retallades, les
privatitzacions, les migracions, les
guerres -com a Líbia o la que estan
preparant a Síria-. Els i les joves, i
les persones que ja no ho són
també, han de tindre eines per
comprendre què està succeint, per
analitzar-ho amb profunditat i no

quedar-nos-en en la superfície. Ens venen la moto, ens volen
aborregats i desinformats, perquè així ens poden enganyar i
controlar més fàcilment.

El llibre pertany a la col·lecció “Claus per entendre el
món”. Creus que avui en dia el jovent tenim bastant
informació per entendre què passa al nostre voltant? Quin
és el paper dels mitjans de comunicació?

La col·lecció tracta qüestions diverses: el racisme, les
immigracions, el paper de l'escola, el feminisme... Cal que
aquests temes es puguen debatre a les aules, i fora també,
des d'un punt de vista crític. Cal que siguen analitzats
objectivament, però prenent-ne partit, no podem ser neutrals
davant de les injustícies, davant del racisme, davant del
masclisme o davant de l'espanyolisme. Ara també hem
començat una col·lecció anomenada “Petjades”, sobre temes
històrics, i ja hem publicat un llibre sobre la ciutat de València,
un altre sobre l'origen del moviment obrer i un més sobre les
víctimes de la Inquisició. 

Sembla una contradicció, però tot i que ens diuen que ens
trobem en l'era de la comunicació, ara mateix hi ha molt poca
pluralitat en els mitjans. Considere que la informació està al
nostre abast, tant del jovent com de la gent més major, però
no és senzill accedir-hi. L'estat espanyol té un dels índexs més
baixos de lectura de la Unió Europea, i això vol dir que la major
part de les notícies que arriben a la gent és a través dels
mitjans de comunicació de masses. Eixes televisions, eixes
agències d'informació, eixos grups mediàtics estan en mans
dels mateixos que controlen l'economia, que controlen el món,
així que és normal que no llancen pedres a la seua pròpia
teulada. La informació que rebem està controlada per unes
poques multinacionals, cada vegada menys.

Cal tenir en compte que la visió que tenim del món, que és
la que ens donen eixos mitjans de comunicació, és la que farà
que actuem d'una manera o d'una altra. El pitjor de tot és que
no en som conscients de fins a quin punt estem influïts i
mediatitzats, i creiem que quan pensem o quan actuem som
lliures, i no és així. Sovint actuem com a lloros, i repetim el
mateix que hem sentit en els mitjans de comunicació de
masses. Pensar per un mateix requereix un gran esforç, cal
cercar altres fonts d'informació, cal llegir-les, analitzar-les i
contrastar-les, només així podem tindre una opinió pròpia. No
és fàcil, però paga la pena.

text i foto REDACCIÓ

ENTREVISTA AMB JOSEP NAVARRO, 
AUTOR DE L’EXITÓS LLIBRE GLOBALITZA... QUÈ? (1a part)

estar ací i col·laborarem en el que
calga, però mentre no s'actue, les
bones intencions i les promeses sols
són paper banyat”, va reiterar Roca. 

EL PASSEIG SUD
S’EXECUTARÀ A TRAMS 

Un altre dels temes abordats en
la trobada és el futur Passeig Sud,
altra de les infraestructures
reclamades pel municipi per a ordenar
les seues façanes litorals. “Sabem
que hi ha restriccions econòmiques i
el 30 de març, quan es presenten els
Pressupostos de l'Estat, sabrem què
destinen a aquesta actuació”, va
indicar Domingo.  La solució per a
abordar-la seria “dividir en tres trams
el projecte complet” sent la primera la
zona del Parador de Turisme, les més
propera a la Platja del Morrongo. Ja
que és la zona urbana i més turística
del futur passeig. De fet, segons va
explicar l'alcalde, va ser preguntat
sobre les seues preferències “i els
vaig dir que abans preferia que
actuaren sobre la costa nord” donat
l'estat de deterioració en la qual es
troba. I encara va haber un tercer punt
a la trobada, el problema de la ratlla
del terme amb Peníscola que s'inunda
amb les fortes pluges i “estan mirat
quina solució donar al problema que
era d'ells conegut”. 

ve de la pàgina anterior

“Mentre no s'actue, les bones
intencions i les promeses sols són
paper banyat”, va reiterar Roca. 



pàgina 16    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                           pàgina  5

Atés que em posa tant del fetge i
m’encén tots els esperits qualsevol
cosa que relacione la Conselleria
d’Educació i el nostre poble, li
confesso que la meua intenció inicial
era només mirar-me les fotos del
tema de la setmana i no posar en
perill qualsevol de les meues fràgils
vísceres tot llegint què ens va vindre a
dir-vendre la consellera del ram.
Sembla ser que com en la
berlanguina Bienvenido Mr. Marshall,
la tal Català va passar per ací i
nosaltres “os recibimos con alegría,
olé mi mare, olé mi suegra y olé mi
tía”. Per favor, per favor, que no ens
vinguen amb sopars de duro que de
cabres ja en tenim una rabera de
tantes com ens n’han venut.  Ací
aquesta senyora que va dir que tenia
el defecte (sic) de ser
valencianoparlant, ha de vindre
–després de setze anys o més
governant el seu partit- amb els
deures fets: les reformes del Joan
Coromines i el Ramón Cid enllestides,
l’Escola Oficial d’Idiomes oficialment
adjudicada a Benicarló al Diari Oficial
(toma oficialitat!), els diners per fer
l’ingrés per al funcionament del
Conservatori Mestre Feliu o amb
dates clares i concretes per al Col·legi
Ángel Esteban. La resta són
“milongas” que dirien Eduardo Falú i
Jorge Cafrune. 

Alguna cosa de les fotos. N’hi ha
una en què al costat de la consellera
es veu un senyor que fa cara de fer
força per tirar-se un pet i que és
igualet igualet que Àngel Llàcer i que
el deguérem dur perquè ens diguera
que nosaltres sí que valemos. N’hi ha
una altra on es veu l’alcalde, la
senyora Català i altra gent i com a
fons s’aprecia un pòster en què hi ha
el campanar de Castelló i al costat
l’escut de Benicarló; vaja, que algú es
va equivocar i, au, allà va el nyap: el
fadrí és una magnífica torre
benicarlanda. Ho deguera fer algun
foraster això, però el que és gros és

que Marcelino Domingo no se’n
donara vergonya de posar-se allí al
costat; un altre alcalde amb més
“personalitat”  li fot l’esbroncada al
responsable, ordena arrencar o
arrenca ell mateix aquell insult i
després li fa pagar de la seua butxaca
les despeses a qui fóra el moniato
que ens tinga en tan poca
consideració. Però ai, la nostra
primera autoritat o bé és massa tova o
bé és que passa de vore com se’ns en
foten a la cara. 

Al final no m’hi he pogut resistir i
m’he llegit el text. Després de la
lectura em ratifico, Marcelino
Domingo és Pepe Isbert, el senyor
que se sembla a Àngel Llàcer deu ser
Manolo Morán i la María José Catalá
és Lolita Sevilla. Res de nou. Que no
es preocupe ningú que tot va segons
el que hi havia previst, o siga, no va
de cap de les maneres. Una cosa s’ha
de dir a favor del senyor Domingo, va
fer molt bé d’endur-se la consellera a
l’Àngel Esteban perquè s’adonara ella
mateixa de quina havia estat la
política del seu partit amb
l’ensenyament a Benicarló. Per part
meua, una carxofa que compensaria
la panissola de la foto del Fadrí.
Segueixo ací. Comprovo que hi van
reproduir la informació que apareix a

la pàgina de la Conselleria sobre la
visita que ens ocupa. Es de ser
inútiles, eh, es de ser inútiles. Ho
copio literalment: “Després de la
construcció del nou CP Ángel
Esteban, que passarà a denominar-se
CP Nou Número 4...” , no hase falta
desir nada más de com van de
despistats com a poc. 

I encara una última cosa que si no
la dic rebento. Mire, senyora Garcia,
deu ser que m’he fet vell i ja vaig
perdent facultats, però de totes les
fotos que hi ha a la seua revista sobre
la visita al Centre de Formació
Professional, només conec l’alcalde, i
encara de vista, ja ho sap. Però de
tots els altres, no sé qui és ningú. El
que li deia, que m’he fet molt vell... o
que tots són forasters. No sé què dec
voler dir amb això. O sí. 

No res més, la deixo. Ja seguirem.
Me’n vaig ara, com a bon
benicarlando que sóc, a transformar-
me. Deixaré de ser un perdis que
m’he gitat tots els dies quan ha sortit
el sol i més begut que menys o de
mirar espectacles eròtics en el casal
d’una falla a ser un veí devot i portar
amb molta fe el meu ciri a la processó
del Santo Cristo. Que Ell ens perdone
a tots.

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

text EL LECTOR

La Falla Benicarló, en la categoria de monuments grans, i
la Falla Nou Barri, en les infantils, es van convertir en les grans
triomfadores del lliurament de premis a les millors Falles de
Benicarló del 2012. Benicarló, la comissió més veterana de la
ciutat, es feia amb el primer premi gràcies a un imponent
monument obra de l'artista faller borrianenc Vicente Martínez,
que duia per lema “Pur Teatre”. Amb un destacat colorit i una
marcada tendència renovadora, la perfecció del monument no
va passar desapercebuda per al jurat qualificador. Per la seua
banda, l'artista benicarlando Juan Lluch signava el monument
infantil que ha dut al palmarès d'honor a Nou Barri. En el seu
cinquè aniversari de vida, les figures mitològiques poblaven la
falleta, que precisament duia per lema “Una falla mitològica”.
En segon lloc de les falles infantils va quedar la Falla Els
Cremats, mentre que en la categoria de falles grans Nou Barri
també va merèixer el segon premi. Després d’una intensa
setmana de celebracions, arribava el día de Sant Josep i
s’acomiadaven les celebracions. La multitudinària missa que
en honor a Sant Josep es va celebrar en el temple de Sant
Bartomeu obria el programa oficial. A l'ofici religiós van assistir
les Falleres majors de les 13 comissions de la ciutat i els seus
càrrecs d'honor. Van presidir l'acte les Falleres Majors de
Benicarló, Paula Gilabert i Ingrid Vizcarro i Pedro Manchón
com president de Junta Local Fallera i l'alcalde del municipi,
Marcelino Domingo. Una vegada finalitzada la Santa Missa la
comitiva oficial es va traslladar al Centre Geriàtric, on els
residents van cremar la falleta que durant aquests dies ha
alegrat el pati de la residència. A continuació, les Falleres
Majors del municipi s'encarregaven de repartir un plat de
paella entre els usuaris del centre, per a delit de tots ells. I la
comitiva oficial es posava de nou en marxa poc abans de les
dues del migdia per a dirigir-se a la plaça de la Constitució, on
Pirotècnia Tomás havia disposat l'última mascletà de les Falles
del 2012. L'espectacle va aconseguir fer alçar de les seues
cadires als que havien triat les terrasses dels casals per a
prendre l'últim aperitiu faller. I Tomás no va defraudar. Amb un
ritme ascendent, la pólvora va anar explotant en la plaça per a
rematar amb un conjunt de focs aeris combinats amb
terrestres que van fer les delícies dels afeccionats a aquest
tipus d'espectacles. La intensa mascletà va fer plorar

d'emoció, en el sentit literal de la paraula, a tots els
representants fallers. La Nit de la Cremà va vore’s
acompanyada de la plutja que feia la seua aparició com a
convidat no dessitjat, provocant l’acceleració del procés. 

En la part negativa de les celebracions festives, cal
destacar els problemes amb el material pirotècnic. A les per
desgràcia habituals cremades de papereres derivades del mal
ús dels petards, s'havien de sumar la crema de matinada de
dos contenidors de reciclatge que van provocar danys en un
vehicle aparcat al costat. El succés va esdevenir en l'avinguda
Catalunya, a les portes d'un col·legi religiós i tot apunta que un
petard llançat en l'interior del contenidor va poder ser la causa
de l'incendi. Dos receptacles van cremar amb gran virulència i
la calor de les flames aconseguia fondre una persiana del
centre religiós, a més de destrossar l'asfalt sobre el qual es
trobaven. Un vehicle que es trobava aparcat en els voltants va
patir danys en la part del darrere, que va quedar pràcticament
destrossada. Al migdia del día de Sant Josep, el llançament
d'un petard en un solar va provocar l'incendi dels matolls que
creixien en ell, obligant als bombers a intervenir per a sufocar
les flames, de gran altura.

text i foto NATÀLIA SANZ

Falles 2012
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COL.LECTIVA BENICARLÓ ART
El proper divendres, 23 de març, l'Associació d'artistes

locals "Benicarló Art" realitzarà una mostra col·lectiva al
Mucbe. Benicarló Art és un grup de pintors i escultors, que,
amb molta il·lusió en el que fan, converteixen les seues obres
d'art en una ferramenta d'expressió de les seues inquietuds i
superacions personals. De diferents nivells i nacionalitats,
pinten les més diverses tècniques: oli, acrílic, aquarel·la,
pastel, ceres, llapis, tinta, art floral, escultura, etc. Aquesta
exposició reunirà les últimes creacions dels participants de
l'Associació, on ens mostraran una gran varietat d'estils
pictòrics. La mostra, romandrà en exposició fins al proper dia
29 d'abril de 2012 en la segona planta del Mucbe (Centre
Cultural Convent de Sant Francesc) de Benicarló.

PEIRÓ I EL RETRAT
Peiró sempre ha estat conegut per les seues composicions

però els retrats han format part de la producció pictòrica de
Peiró pràcticament des dels seus inicis. Corrien els anys

seixanta quan Peiró va començar a retratar personatges; amb
oli o mina de plom. Peiró es movia en el seu àmbit més
immediat per treballar en els seus retrats; familiars, amics i
coneguts. No va realitzar encàrrecs de persones anònimes,
sinó que va reflectir el rostre de sers amb qui havia mantingut
una relació estreta. Aquesta proximitat va ser la que va
possibilitar que els retrats reflectiren l'ànima dels personatges,
dibuixant no sols un rostre, sinó el seu interior. El to pictòric
dels seus retrats va començar en mina de plom, i poc a poc va
anar enriquint-se amb una paleta cada vegada més colorista i
el matís greu dels inicis es va tornant més amable i somrient.

Entre l'àmplia nòmina de retrats que ha realitzat amb mina
de plom destaquen els dedicats a sa mare, a la seua dona
Carmen i a sa filla, els personatges que millor coneix, i que
tracte amb un coneixement madur, enriquit al llarg dels anys.
En una o un altra tècnica Peiró ha sabut captar amb gran
habilitat l'expressió dels rostres, els ha donat eixe toc mestre
en cadascuna de les seues obres i es converteix en un
verdader dibuixant de l'ànima. A partir d'aquest dijous dia 16,
es podrà visitar al Mucbe, part d'aquest retrats que formen part
del llegat que va deixar per a la Ciutat de Benicarló

text i foto NATÀLIA SANZ

BREUS CULTURALS

L’efecte faller, i no passa res: socarrat d’un seat cordoba +
2 contenedors +finestra de les monjes + arbre +.... Benicarló
ciutat cívica, si senyor!

Algun salvatge va pensar que la cremà... començava una
mica abans.

Que no tot siga treballar. Amb l'objectiu d'agafar forces per
a afrontar les intenses jornades falleres que s'aveïnaven, els
periodistes del Baix Maestrat van decidir reunir-se entorn dels
bocois de la Falla L’Embut per a compartir una nit de
Germanor Fallera. Ho van fer aprofitant la inauguració dels
casals fallers i el naixement de Mascletí, un simpàtic

personatge que va il·lustrar els mocadors que durant aquests
dies de festa van lluir les xiques i els xics de la premsa,
acompanyat del lema ‘Premsa encesa’. La nit, que va donar
per a recórrer diversos casals i comprovar de primera mà el
treball dels fallers, va ser molt interessant des del punt de vista
de la unió comarcal, ja que fins a Benicarló van arribar
periodistes de Santa Magdalena, Peníscola i Vinaròs. Aquests
últims han quedat encarregats d'organitzar la pròxima trobada,
aquesta vegada amb motiu de la Fira i Festes de Vinaròs.

text NATÀLIA SANZ  foto VICENT FERRER

GERMANOR PERIODÍSTICA FALLERA

Espectacular aparició de la banda de Pepet i Marieta a la una de la matinada a la falla de la Barraca per
continuar amb la festa. La nombrosa banda benicarlanda encapçalada pel faldut, Josep, va connectar amb
els fallers que volien més traca i ball. La potencia del metall amb sax, trompeta i trombó de bares donaven
colorit al ritme d’ska de Pepet, botant i saltant com un descosit. Un concert que ja comença a ser una tradició
dins dels actes de les festes Josefines per als incondicionals de la nit.

PEPET I MARIETA: Falla la Barraca 16 març 2012
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TRILLO, PREMIAT O ALLUNYAT?

El nou ministre d’exteriors –Garcia-Margalló, amb l’accent amagat- havia declarat que calia designar, per a
les ambaixades espanyoles, a diplomàtics de carrera i, tot seguit –en estricta (in)coherència “popular”- es donà
a conèixer el nomenament de Trillo –que no és diplomàtic de carrera- com a ambaixador a Londres (!?). I clar,
no se sap si un tal i incoherent nomenament obeeix a què Rajoy vol premiar a tan il·lustre ex ministre de
defensa, per no haver tingut cap responsabilitat (!) en l’episodi del Yakolet, que costà la vida a 62 militars o
allunyar-lo per un temps, perquè el tema torna a estar a la primera línia de l’actualitat i ell ja té prou problemes
amb els que s’està creant tot solet.

Mai no ho sabrem del cert, perquè ja se sap que Rajoy –com a bon gallec i té a qui assemblar-se i triar si
a Fraga o a Franco- no se sap mai si baixa les escales o les puja... “Depende”.

Marc Antoni Adell

representen un perill per als menuts.
Tenen dos solucions: multar els
desaprensius que se’ls carreguen,
que segur que ho saben, o retirar-
los i posar-ne de nous. De tota
manera, una mica més de vigilància,
o una càmera d’eixes que anuncien
a l’entrada del poble, farien bé de
posar-la als parcs públics. Així,
almenys, no farà falta que cap
municipal es passege a veure com
tenim el poble. No siga cas que es
cansen massa!Parlar per no callar

Vam escoltar, llegir i veure com
l’alcalde deia sense embuts que
s’havia de complir la normativa
d’artefactes pirotècnics. També vam
veure com xiquets, quasi de
bolquerets, anaven amb la capsa de
coets penjada al muscle. Igual que
joves, i no tan joves, llençant coets,
borratxos, masclets, trons... quan,

com i on els donava la gana. Ningú,
però que ningú va fer cas de la
normativa ni del ban de la primera
autoritat. Bé, ningú no, els que no
llençaven coets, sí, però, tot i ser
majoria sembla no compten. Ah, i
també vam veure, el dia de sant
Josep al matí, quatre municipals
junts, sí, quatre, que devien estar
sords com a tàpies atès que ni un va
moure un dit mentre al seu voltant
petaven i petaven tota mena de
coets. Adverar multes de l’ORA quan
no estan, això sí que ho fan, però fer
cas de l'alcalde fent complir altres
normatives, no. Aquell dia toquen el
violí. 

Tourist Info
Osti, tu, quina sorpresa! L’Oficina

de Turisme, sí, la nostra, eixa que
sempre està tancada quan vénen
els turistes, sobretot en cap de
setmana de festes reconegudes, va
i el dia de sant Josep... oberta al

matí! Poden tocar campanes al vol
que per fi a qui mane del turisme a
Benicarló li ha entrat el seny!
Veurem el que dura... que aviat
arriba la Setmana Santa.

Sems
El dia de sant Josep ja havien

desmuntat tota la paradeta aquella
de les flors que li fan a una
reproducció (?) fallera (?) de la Mare
de Déu de la Mar. Molts de rams
havien anat a parar a un contenidor
d'eixos en què es tira de tot i es van
veure dones ben mudades que hi
ficaven cap i pit per endur-se cap a
casa (o cap al cementeri) rams de
flors d'aquells ja mig sems. Volen dir
que feia falta passar per ací? No els
poden deixar, com els ciris en
acabar la baixada del Santo Cristo,
dins una caixa i que s'aprofiten per a
un altre ús? Avui no fem més que
donar idees “sostenibles”. Encara
ens tocarà una regidoria...

Torna a posar-se en marxa la campanya que va
iniciar el Conservatori "Mestre Feliu" de Benicarló "EL
CONSERVATORI ÉS MOU". Aquesta quarta ruta de
concerts es realitzarà el dimecres 28 de març, en lloc de
realitzar-se el dijous 29 del mateix mes a causa de la
vaga general. És per això que el claustre de professors
del conservatori va decidir canviar la data i avançar un
dia el concert.

Aquest concert es realitzarà a l'auditori municipal a les
19:30 hores, actuaran el primer lloc els alumnes de percussió
interpretant obres de Anthony J. Cirone, Francesc Tàrrega,
N. Rosauro i acabant amb una suite sud-Americana de Lino
Florenzo. A continuació un quintet de vent metall del mateix
conservatori interpretarà una obra de A. Harniess. Per
acabar el concert la banda de música d'ensenyaments
elementals i professionals, sota la batuta de David Rubiera
Esteve interpretarà tres peces, en primer lloc el pasdoble del
compositor valencià Ferrer Ferran que porta com a títol
"L'Amistat", en segon lloc un poema simfònic d'E Cebrián
Ruiz "Una Noche en Granada" i per acabar el concert
tocaran una obra descriptiva dins de la trilogia del
Compositor Malando Kees Vlak, "Cordilleras de los Andes". 

Aquest concert serà d'alguna manera el preàmbul de la
setmana cultural del Conservatori que tindrà lloc els dies 31
de març, i del 1 al 4 d'abril on es realitzaran gran quantitat
d'activitats obertes a tot el públic que desitge assistir.

text NATÀLIA SANZ

EL CONSERVATORI ES MOU RUTA 4

Benicarló aposta per la
recuperació del seu patrimoni
religiós gràcies a la restauració
de xicotets  elements
patrimonials que estan en mans
de particulars. La inauguració de
l'Exposició de Motius Religiosos
d’enguany inclou entre les peces
que es mostraran al públic dos
xicotets tresors particulars que
han estat cedits pels seus propietaris després de sotmetre'ls
a una necessària restauració. En el primer dels casos es
tracta d'un Crucifixat, propietat de Juan Miguel Montía, qui ha
confiat en l'escultor José Antonio Caldés perquè el restaure.
La peça va arribar a les seues mans “amb els braços
separats del cos, quasi sense dits en els peus i les mans i
amb la policromía disgregada”. El Crist, amb una antiguitat
de més de 150 anys, va ser construït en fusta i policromat
posteriorment. El procés ha durat més de mes i mig “en el
qual he treballat constantment en la recuperació de la
imatge”. Malgrat els seus esforços, s'han hagut de substituir
el crucifix, en mal estat de conservació, i els tres claus que
sustenten la imatge sobre ell. El propietari del Crist ha decidit
que “vaig a donar-lo a la confraria de la oración en le huerto
perquè facen l'ús que creen convenient d'ell”.

I també des de la Parròquia de Santa María s'han
apuntat a la restauració del seu patrimoni. En aquest cas i

amb motiu de l'exposició de
motius religiosos, han optat per
intervenir sobre una capella
portàtil i la seua imatge de Sant
Antoni de Pàdua. L'objecte va
ser donat per una feligresa i el
rector, donat l'estat de
conservació en el qual es
trobava, va decidir restaurar la
imatge. La capella, que és de
fusta, ha necessitat d'una neteja
exhaustiva per a recuperar el seu

estat original, que ha estat protegit mitjançant una capa de
vernís especial. La substitució dels vidres decoratius que
s'havien perdut o trencat ha completat la intervenció en
aquest objecte. Més complicada ha estat la restauració de la
imatge, molt deteriorada pel pas del temps. Les
restauradores encarregades de la seua recuperació van
haver de procedir en primer lloc a una neteja en profunditat
per a eliminar les capes de brutícia que s'havien acumulat
sobre la policromía original. El suport de guix també va haver
de ser reintegrat a la seua forma original en alguns punts,
abans de procedir a la unificació de les llacunes mitjançant
policromía a l'aigua. Esment a part mereix la reconstrucció
del Jesusset que acompanya a Sant Antoni, al que havia
desaparegut el cap, que va haver de ser reconstruït al
complet. La reintegració cromàtica dels nous elements i
l'envernissat de protecció, permetran que els visitants de la
mostra de Setmana Santa gaudisquen amb la nova visió de
la imatge, una joia Barroca de xicotetes dimensions.

text NATÀLIA SANZ

RECUPEREN OBJECTES RELIGIOSOS PARTICULARS

SOSTENELLA…

…i no emendalla. És l’eslògan del ministre de l’interior que assegura, en la seua compareixença al
parlament i sense cap vergonya, que l’actuació dels (anti)disturbis a València, arran de les protestes
estudiantils, fou “proporcionada”, tot i les imatges –emeses als telediaris- que mostraven a les clares i
reiteradament, la brutalitat i desmesura de les càrregues policials contra els manifestants asseguts a terra i
les agressions indiscriminades, d’una violència embogida, contra els pacífics vianants.

En el què si encerta Fernàndez és en apuntar cap a grupuscles provocadors... com a culpables de tots els
aldarulls. Amaga, però, que els components dels tals grupuscles anaven uniformats.

Es veu que els “nostres” polítics, a més de ser unes titelles dels mercats i les entitats bancàries, ho són
també dels esquadrons de funcionaris, convenientment equipats per a provocar el desordre i convertir els
carrers en camps de batalla.

Marc Antoni Adell



cremà). En fi, que açò del camp està
més que fotut. Si t’enxampen
cremant, tot i que siga el remostró
que ha sobrat de la paella, tens tots
els números de sortir emmanillat.

Falla ecològica
Parlant de cremar, ¿no podrien

anar pensant que açò de les falles
no sembla massa ecològic si el que
es crema és suro blanc i pintura
amb dissolvents? I és que el fum
negre que surt quan les cremen no
deu ser massa bo ni per a la salut ni
per al medi ambient. Els tafaners
hem pensat que l'ajuntament hauria
de promocionar les falles
ecològiques fetes amb paper o cartó
reciclat i també amb pintures
ecològiques, que n'hi ha. Com això
de l’ecologia és una moda, si
damunt li donaren un premi a la més
ecològica, segur que amb no-res
traurien una ISO d’eixes que les
certificara com ecològiques i, al
final, tots sortiríem guanyant. I com
que no solem pensar més que un
cop ja ho hem escrit, ens adonem
ara que podria ser una bona idea.
Imagineu que, en la línia del model
neoliberal que ens governa, no
“s'imposa” res sinó que s'incentiva.
Així, es donaria (la) subvenció a la
falla que acreditara uns materials
menys agressius amb la natura.
Això, a part dels calés, comportaria
una plaqueta que podrien afegir al
monument per socarrimar-la
després amb ell. Una plaqueta de
material reciclat, és clar. 

Falles integradores
No podem deixar de fer-nos

ressò que la integració a ca nostra
és una realitat. Fins i tot ha arribat al
món faller. I  és que als casals, a les
nits, quan posaven la música i no
precisament baixeta (és per això
que els tafaners també ens hem
assabentat) igual s’escoltava
Paquito el Xocolatero, que una de
les gaiates o aquella més famosa on
es venten amb el palmito les
palmeres de les fogueres d'Alacant.

No-res, que ací, a poc a poc, ho
celebrarem tot!

Falles pixadores
Por 25 pesetas diganos sitios

donde mear en fallas, por ejemplo,
en un portal:

- En un portal.
-Entre els contenidors

d'escombraries.
- A les rodes dels cotxes.
- Darrere de l'Oficina de Turisme,

a 10 metres dels banys públics.
-Al cantonet del carrer de les

Salines, al carrer Ample, a la plaça
de sant Joan...

....
Segur que podeu anar

completant el llistat. En acabar ens
l'envieu i el farem arribar al regidor
corresponent. I si ni no n'hi ha, de
regidor de pixadors, haurem de
reclamar-ne un perquè és evident
que fa falta. 

Falles cremadores
Els tafaners estem expectants

per veure quin és el “parte” dels

actes vandàlics ocorreguts durant
aquestes festes josefines. No
sabem si ser curosos i esperar o
copiar-nos el que van dir l’any
passat: quatre papereres, algun
contenidor, algun cotxe, alguna
façana, algun arbre, alguna farola,
... ui, que ens hem errat de “parte”.

Més gronxadors... cascats
La setmana passada fèiem un

repàs a una “cosa” que pretenia ser
un gronxador i que encara està
perquè se l’emporten i ningú prenga
mal. Doncs aquesta setmana
només ens cal tornar a mirar una
foto d’un altre gronxador, aquesta
vegada a una altra placeta, per
veure en quin lamentable estat es
troba. Òbviament, no podem més
que reprovar el vandalisme dels
brètols que es dediquen a fer malbé
el mobiliari públic, però d’igual
manera també seria convenient que
algú es passejara, només que siga
de tant en tant, per les places que
tenen parcs públics i retirara els que

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 13pàgina 8    la veu de Benicarló 

Al voltant de sis-cents alumnes estan cursant
mòduls formatius en la comarca del Baix Maestrat.
La xifra suposa un significatiu augment respecte a
les dades de matriculació que es registraven abans
de la crisi econòmica. 

L'actual conjuntura econòmica “s'ha notat molt”, va
confirmar el cap d'estudis de l'IES Joan Coromines de
Benicarló, Manolo Serrano. I és que segons va destacar
“la formació és una de les eixides a la situació actual” ja
que els empresari valoren més la mà d'obra qualificada.
De fet “són moltes les empreses que vénen a l'institut a
buscar gent especialista” a gratcient que els centres
educatius públics “oferim un ensenyament de qualitat,
alguna cosa que els privats no poden fer per l'elevat
cost econòmic que suposa i la inversió que cal realitzar”.
Així les coses Serrano va confirmar que “molta gent que
s'havia deixat els estudis ara tornen a agafar els llibres,

perquè ara tenen l'oportunitat de formar-se”. Els títols
més demandats són els administratius “perquè la
menuda i mitjana empresa té molta necessitat d'aquest
tipus de personal”. També el cicle d'Informàtica té gran
acollida entre els empresaris que busquen en els
instituts de la zona als seus empleats. 

El cap d'estudis del Coromines va fer aquestes
declaracions durant l'acte de presentació de la VII Fira
intercomarcal d’oferta Formativa, que tindrà lloc a
Benicarló el pròxim 28 de març. A la cita acudiran nou
centres educatius del Baix Maestrat, sumant-se
enguany l'institut d'Alcanar (Tarragona). L'objectiu de la
trobada és difondre tota l'oferta formativa de Formació
Professional i del Batxillerat Artístic dels centres. La fira
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ensenyaments. La proposta està oberta al públic en
general, però especialment dirigida als alumnes de 4t
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aquest tipus de formació.

text i foto NATÀLIA SANZ

EMPRESARIS BUSQUEN ALUMNES
FORMATS ALS INSTITUTS DE LA COMARCA



Policia constitucional
No sabem què devia passar però

allí estaven en rabera un munt de
cotxes de la policia, entre els locals i
la guàrdia civil, divendres passat a la
nit, allà al tardet. Certament, pareixia
una mena de replegament a l’estil
antiavalots... Potser havien sentit
que per ací també hi havia jovenalla
a qui esbatussar? I és que a la plaça
de la Constitució, sí, una altre camí
la plaça que serveix de tot i per a tot,
estaven estacionats uns 6 o 8
vehicles policials, dalt de la vorera,
no sabem per quina missió que algú
els hi devia encomanar disposats a
sortir a tota velocitat com a les 24
hores de Le Mans. La veritat, com a
mostra del que tenen feia patxoca,
ara, per què era estar allí... encara
ens ho estem preguntant.
Certament, la plaça té unes utilitats
bàrbares: mercat ambulant, mercat
comercial, zona de llançament de
pernil (a festes), zona pirotècnica
(cada dos per tres), de recepció
fallera, recepció de maededéus, de
cotxes antics... i ara d’aparcament
policial. Osti tu quantes utilitats! Qui
la va dissenyar se'n deu sentir més
que orgullós. 

Faraonades
Auditori a càrrec de la

Generalitat... si en tanquen un altre
allà per Requena i, amb una mica de
sort, quan acaben la planificació a la
conselleria d’Educació. Com si no
portaren ja un grapat d’anys
planificant (?). Escola nova, no
sabem si Ángel Esteban o nou
número 4 (l’embolic de la consellera
va ser bo), “cuando haya
disponibilidad”... O el que és el
mateix, si tenim en compte com se
les gasta la nostra genialitat, com a
molt, abans veurem obert una altra
vegada el Jaume I. I si no, temps i
una pala. Carretera Benicarló-Càlig,
amb unes herbes arrancades i poca

cosa més, i les màquines, de tant en
tant passejant-se per allí per a
despistar. Variant N-340, aturada,
amb un tros de pont de formigó
enorme, criant espàrrecs al mig del
terme com si fos la piràmide de
Keops. I és que açò sembla l’època
dels faraons que, com tots volien
construir el seu monument, van
acabar per esgotar els recursos de
l’estat abocant el país en la més
completa anarquia.  

Falla campera
Mentre cremaven les falles,

segons diuen alguns que els han
vist, els agents del Seprona estaven
vigilant el camp perquè algú no li
prengués foc a algun matoll
confonent-lo amb una falla. I és que,
estos dies deuen haver patit de
valent mirant i remirant per tot arreu
que ningú pegara foc a la seca que
tenim. Com si al camp tinguérem
falles. Si amb els permisos que fan
falta per cremar quatre branques,
abans cremarien la falla de
Peníscola... que encara l’han de
plantar! (estos sempre van a
deshora, carnaval abans del
carnaval i falla, després de la

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Diumenge passat, amb motiu de l’Ofrena de Flors a la Mare
de Deu de la Mar, el grup de danses La Sotà va recuperar la
tradicional Dansà procesional. Acompanyats del grup de
dolçaines i tabalets, la processió estava formada per quatre
grups ben diferenciats: el ball de Vetes, el d’Arquets, Gitanetes
y la Dansà. Tots ells van procesionar pel recorregut de l’Ofrena
de flors i, en arrivar a la porta de l’esglesia de Sant Bartomeu,
als peus de la Mare de Deu de la Mar, ofrendaren el seu ball,
alçant gran admiració entre els presents. El grup, que treballa
per la recuperació del folklore local, va assolir una nova fita
deixant al públic bocabadat amb les seues evolucions. 

La Dansà és la manifestació folklórica més antiga de les
comarques que formaven l’Antic Regne de València. És un
ball ritual que pot tenir l’origen en les danses paganes que
ballava el poble en honor d’algun deu de la fertilitat o
fecunditat coincidint amb el final de les collites per a donar
gràcies. Al cristianitzar-se, totes les festes paganes passaren
a oferir-se en honor a un sant, la festa de la qual coincidix amb
la collita o replega dels fruits del poble en concret. El ball, a
cada població i comarca, és diferent, tot i que conserven
bàsicament la mateixa estructura. 

text NATÀLIA SANZ

OFRENANT BALLS A LA PATRONA



El conte de la costa nord

Els veïns de la costa Nord sembla que estan
escarmentats i tenen molt clar que no llevaran les seues
denúncies fins que no vegen que la cosa va de bo. Nou
vegades ha hagut d’anar un alcalde per arrancar el
compromís, un altres més, que s’actuarà sobre la
degradació que pateix aquest tram de la costa benicarlanda.

La diferència radica en el fet que ara són els mateixos del
Partit Popular els que governen ací i a Madrid i que segons
els d’ací hi ha un compromís d’actuar d'emergència per a
frenar els danys més evidents abans de final d’any.

Tot i això, hi ha dos lectures que no semblen massa
clares La primera, si tant coneixien, com afirma l’alcalde, els
polítics populars de Madrid, de la problemàtica de la costa
nord benicarlanda, com s’entén que han d’esperar 15 dies,
els resultats d’un estudi... encarregat el 2010, sobre la
situació d’aquest tram del litoral?

I la segona, l’actuació d’emergència. I és que si ens
atenem al que s’ha fet fins ara, o siga no res, i sobre el que
representa en aquest país la provisionalitat, actuant
d’emergència, molta raó tenen els veïns de mirar-s’ho amb
més que reserves.

Cal creure que açò no seran paraules buides però
tampoc es pot negar l’evidència que, tot i això, les paraules
d’aquests representants no inspiren massa confiança als
veïns afectats atés que, segons l’alcalde, tenen sobre la
taula les denúncies i un complet dossier remés pel consistori
però, curiosament, i a casa seua, es presenten a la reunió
sense els resultats d’un estudi encarregat el 2010 i, a més,
eviten pronunciar-se sobre les mesures que s’adoptaran per
frenar la regressió.

Diríem que açò ens recorda massa a un conte molt
conegut.

La fibra fallera, recull de premsa

CADA any, a la roda de premsa de presentació del
dispositiu de seguretat, els mitjans de comunicació
demanen que es recalque quin és l'horari permès de
llançament de material pirotècnic. CADA any, cap autoritat
és capaç de dir quina és la multa que es podria imposar per
no fer cas de la normativa. CADA any, tot i estar regulat, no
es multa ningú. CADA any, els mateixos mitjans suggereixen
que es fite una zona al poble, on siga possible llençar
petards tot el dia sense molestar a la resta de la població. 

CADA any, la premsa ha de vore i suportar, com molts
altres veïns, el llançament indiscriminat de material
pirotècnic per part majors i de menors que, tot i estar
prohibit, té, en la majoria dels casos, el vist-i-plau dels
pares... i la complaença de les autoritats que miren cap un
altre lloc. I CADA any han de suportar també les queixes
dels veïns que no poden dormir per culpa dels casals. 

Però, vet ací que, quan es pregunta a estos mateixos
veïns si han cridat la policia per queixar-se... et diuen que
no... que total són quatre dies! Però el súmmum dels
súmmums del despropòsit (i és que no se’ns ocorre altra
manera de catalogar-lo), és que, després d’aguantar tot això
en Falles, arriba  la roda de premsa del balanç faller, polític
i municipal,... i està tot molt be: no hi ha queixes dels veïns,
ni denúncies per llançament de pólvora fora d’horari... i total,
només hi ha quatre papereres trencades “que això ja se sap,
és cosa dels xiquets. 

Algú s'ha parat a pensar quanta gent es queda a casa per
la temor que li fan els petards? La gent que s'ha de pendre
pastilles per poder descansar en Falles? La gent que deixa
de vindre a Benicarló per a gaudir de les Falles, i deixar-se
els dinerets en els nostres establiments, per temor a trobar-
se en mig de... Beirut? La gent que se’n va del poble perquè
esta farta d’aquest descontrol? La gent que se’n va al cap i
casal perquè allí es pot anar pel carrer tranquil·lament?

Òbviament, tot és opinable. Aquesta n’és una més,
compartida o no, però que deixa entreveure una altra
realitat... massa voltes diluïda sota la catifa que les falles
són això i que cal acceptar-ho així... passant plana cada any.

Certament, CAL, en majúscules, una reflexió molt seriosa
al voltant d'este tema per fer compatibles les dues realitats,
la que ara ací deixem entreveure, i que alguns volen diluir, i
la que, probablement, en roda de premsa, les nostres
autoritats, benvolents, ens presentaran... com CADA any.

La responsabilitat es compartida entre tots però són les
autoritats les que han de vetllar perquè realment siga així.
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Panissola per al cafre (o colla de cafres, que lo roïn es múltiplica ràpidament) que estes falles
van destrossar fins a setze retrovisors, un darrere l'altre, de cotxes aparcats al carrer del Grau.
Vixca!!

Panissola per al cafre (o colla de cafres, no pareix que estiguen en perill d'extinció) que d'una
"mascletà" van encastrar a l'ascensor la bústia d'un veí del voltant de la falla Mercat Vell.

Panissola per al cafre (o colla de cafres, que sembla no s’acaben mai) que no tenien altra
cosa que fer que cremar contenidors i de retruc, cotxes, arbres,... a l’avinguda de Catalunya.

Panissola (si s’escau) per als que no fan públiques la relació d'actes vandàlics i les tones de
brutícia replegades pels carrers que ens deixen estes festes tan, tan, tan, benicarlandes.

Panissola per als inconscients llançadors de coets a tota hora i tot arreu. Però sobretot
també, per als que per no fer i deixar fer, responsables de la nostra seguretat i de tot allò que
és públic, permeten esta activitat tan cultural, cívica, pacífica i generadora de concòrdia que ens
il·lustra durant les festes falleres.

CARXOFA I PANISSOLA

"Camí cap a la igualtat, dones històriques", 
Mucbe. 

Organitza: Regidoria de Cultura i Ampa IES Joan Coromines.
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vegada el Jaume I. I si no, temps i
una pala. Carretera Benicarló-Càlig,
amb unes herbes arrancades i poca

cosa més, i les màquines, de tant en
tant passejant-se per allí per a
despistar. Variant N-340, aturada,
amb un tros de pont de formigó
enorme, criant espàrrecs al mig del
terme com si fos la piràmide de
Keops. I és que açò sembla l’època
dels faraons que, com tots volien
construir el seu monument, van
acabar per esgotar els recursos de
l’estat abocant el país en la més
completa anarquia.  

Falla campera
Mentre cremaven les falles,

segons diuen alguns que els han
vist, els agents del Seprona estaven
vigilant el camp perquè algú no li
prengués foc a algun matoll
confonent-lo amb una falla. I és que,
estos dies deuen haver patit de
valent mirant i remirant per tot arreu
que ningú pegara foc a la seca que
tenim. Com si al camp tinguérem
falles. Si amb els permisos que fan
falta per cremar quatre branques,
abans cremarien la falla de
Peníscola... que encara l’han de
plantar! (estos sempre van a
deshora, carnaval abans del
carnaval i falla, després de la

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Diumenge passat, amb motiu de l’Ofrena de Flors a la Mare
de Deu de la Mar, el grup de danses La Sotà va recuperar la
tradicional Dansà procesional. Acompanyats del grup de
dolçaines i tabalets, la processió estava formada per quatre
grups ben diferenciats: el ball de Vetes, el d’Arquets, Gitanetes
y la Dansà. Tots ells van procesionar pel recorregut de l’Ofrena
de flors i, en arrivar a la porta de l’esglesia de Sant Bartomeu,
als peus de la Mare de Deu de la Mar, ofrendaren el seu ball,
alçant gran admiració entre els presents. El grup, que treballa
per la recuperació del folklore local, va assolir una nova fita
deixant al públic bocabadat amb les seues evolucions. 

La Dansà és la manifestació folklórica més antiga de les
comarques que formaven l’Antic Regne de València. És un
ball ritual que pot tenir l’origen en les danses paganes que
ballava el poble en honor d’algun deu de la fertilitat o
fecunditat coincidint amb el final de les collites per a donar
gràcies. Al cristianitzar-se, totes les festes paganes passaren
a oferir-se en honor a un sant, la festa de la qual coincidix amb
la collita o replega dels fruits del poble en concret. El ball, a
cada població i comarca, és diferent, tot i que conserven
bàsicament la mateixa estructura. 

text NATÀLIA SANZ

OFRENANT BALLS A LA PATRONA



cremà). En fi, que açò del camp està
més que fotut. Si t’enxampen
cremant, tot i que siga el remostró
que ha sobrat de la paella, tens tots
els números de sortir emmanillat.

Falla ecològica
Parlant de cremar, ¿no podrien

anar pensant que açò de les falles
no sembla massa ecològic si el que
es crema és suro blanc i pintura
amb dissolvents? I és que el fum
negre que surt quan les cremen no
deu ser massa bo ni per a la salut ni
per al medi ambient. Els tafaners
hem pensat que l'ajuntament hauria
de promocionar les falles
ecològiques fetes amb paper o cartó
reciclat i també amb pintures
ecològiques, que n'hi ha. Com això
de l’ecologia és una moda, si
damunt li donaren un premi a la més
ecològica, segur que amb no-res
traurien una ISO d’eixes que les
certificara com ecològiques i, al
final, tots sortiríem guanyant. I com
que no solem pensar més que un
cop ja ho hem escrit, ens adonem
ara que podria ser una bona idea.
Imagineu que, en la línia del model
neoliberal que ens governa, no
“s'imposa” res sinó que s'incentiva.
Així, es donaria (la) subvenció a la
falla que acreditara uns materials
menys agressius amb la natura.
Això, a part dels calés, comportaria
una plaqueta que podrien afegir al
monument per socarrimar-la
després amb ell. Una plaqueta de
material reciclat, és clar. 

Falles integradores
No podem deixar de fer-nos

ressò que la integració a ca nostra
és una realitat. Fins i tot ha arribat al
món faller. I  és que als casals, a les
nits, quan posaven la música i no
precisament baixeta (és per això
que els tafaners també ens hem
assabentat) igual s’escoltava
Paquito el Xocolatero, que una de
les gaiates o aquella més famosa on
es venten amb el palmito les
palmeres de les fogueres d'Alacant.

No-res, que ací, a poc a poc, ho
celebrarem tot!

Falles pixadores
Por 25 pesetas diganos sitios

donde mear en fallas, por ejemplo,
en un portal:

- En un portal.
-Entre els contenidors

d'escombraries.
- A les rodes dels cotxes.
- Darrere de l'Oficina de Turisme,

a 10 metres dels banys públics.
-Al cantonet del carrer de les

Salines, al carrer Ample, a la plaça
de sant Joan...

....
Segur que podeu anar

completant el llistat. En acabar ens
l'envieu i el farem arribar al regidor
corresponent. I si ni no n'hi ha, de
regidor de pixadors, haurem de
reclamar-ne un perquè és evident
que fa falta. 

Falles cremadores
Els tafaners estem expectants

per veure quin és el “parte” dels

actes vandàlics ocorreguts durant
aquestes festes josefines. No
sabem si ser curosos i esperar o
copiar-nos el que van dir l’any
passat: quatre papereres, algun
contenidor, algun cotxe, alguna
façana, algun arbre, alguna farola,
... ui, que ens hem errat de “parte”.

Més gronxadors... cascats
La setmana passada fèiem un

repàs a una “cosa” que pretenia ser
un gronxador i que encara està
perquè se l’emporten i ningú prenga
mal. Doncs aquesta setmana
només ens cal tornar a mirar una
foto d’un altre gronxador, aquesta
vegada a una altra placeta, per
veure en quin lamentable estat es
troba. Òbviament, no podem més
que reprovar el vandalisme dels
brètols que es dediquen a fer malbé
el mobiliari públic, però d’igual
manera també seria convenient que
algú es passejara, només que siga
de tant en tant, per les places que
tenen parcs públics i retirara els que
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Al voltant de sis-cents alumnes estan cursant
mòduls formatius en la comarca del Baix Maestrat.
La xifra suposa un significatiu augment respecte a
les dades de matriculació que es registraven abans
de la crisi econòmica. 

L'actual conjuntura econòmica “s'ha notat molt”, va
confirmar el cap d'estudis de l'IES Joan Coromines de
Benicarló, Manolo Serrano. I és que segons va destacar
“la formació és una de les eixides a la situació actual” ja
que els empresari valoren més la mà d'obra qualificada.
De fet “són moltes les empreses que vénen a l'institut a
buscar gent especialista” a gratcient que els centres
educatius públics “oferim un ensenyament de qualitat,
alguna cosa que els privats no poden fer per l'elevat
cost econòmic que suposa i la inversió que cal realitzar”.
Així les coses Serrano va confirmar que “molta gent que
s'havia deixat els estudis ara tornen a agafar els llibres,

perquè ara tenen l'oportunitat de formar-se”. Els títols
més demandats són els administratius “perquè la
menuda i mitjana empresa té molta necessitat d'aquest
tipus de personal”. També el cicle d'Informàtica té gran
acollida entre els empresaris que busquen en els
instituts de la zona als seus empleats. 

El cap d'estudis del Coromines va fer aquestes
declaracions durant l'acte de presentació de la VII Fira
intercomarcal d’oferta Formativa, que tindrà lloc a
Benicarló el pròxim 28 de març. A la cita acudiran nou
centres educatius del Baix Maestrat, sumant-se
enguany l'institut d'Alcanar (Tarragona). L'objectiu de la
trobada és difondre tota l'oferta formativa de Formació
Professional i del Batxillerat Artístic dels centres. La fira
està organitzada pels departaments dels instituts
d'Ensenyament Secundari on s'imparteixen aquests
ensenyaments. La proposta està oberta al públic en
general, però especialment dirigida als alumnes de 4t
d'ESO, que són els que el curs que ve podran accedir a
aquest tipus de formació.

text i foto NATÀLIA SANZ

EMPRESARIS BUSQUEN ALUMNES
FORMATS ALS INSTITUTS DE LA COMARCA
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TRILLO, PREMIAT O ALLUNYAT?

El nou ministre d’exteriors –Garcia-Margalló, amb l’accent amagat- havia declarat que calia designar, per a
les ambaixades espanyoles, a diplomàtics de carrera i, tot seguit –en estricta (in)coherència “popular”- es donà
a conèixer el nomenament de Trillo –que no és diplomàtic de carrera- com a ambaixador a Londres (!?). I clar,
no se sap si un tal i incoherent nomenament obeeix a què Rajoy vol premiar a tan il·lustre ex ministre de
defensa, per no haver tingut cap responsabilitat (!) en l’episodi del Yakolet, que costà la vida a 62 militars o
allunyar-lo per un temps, perquè el tema torna a estar a la primera línia de l’actualitat i ell ja té prou problemes
amb els que s’està creant tot solet.

Mai no ho sabrem del cert, perquè ja se sap que Rajoy –com a bon gallec i té a qui assemblar-se i triar si
a Fraga o a Franco- no se sap mai si baixa les escales o les puja... “Depende”.

Marc Antoni Adell

representen un perill per als menuts.
Tenen dos solucions: multar els
desaprensius que se’ls carreguen,
que segur que ho saben, o retirar-
los i posar-ne de nous. De tota
manera, una mica més de vigilància,
o una càmera d’eixes que anuncien
a l’entrada del poble, farien bé de
posar-la als parcs públics. Així,
almenys, no farà falta que cap
municipal es passege a veure com
tenim el poble. No siga cas que es
cansen massa!Parlar per no callar

Vam escoltar, llegir i veure com
l’alcalde deia sense embuts que
s’havia de complir la normativa
d’artefactes pirotècnics. També vam
veure com xiquets, quasi de
bolquerets, anaven amb la capsa de
coets penjada al muscle. Igual que
joves, i no tan joves, llençant coets,
borratxos, masclets, trons... quan,

com i on els donava la gana. Ningú,
però que ningú va fer cas de la
normativa ni del ban de la primera
autoritat. Bé, ningú no, els que no
llençaven coets, sí, però, tot i ser
majoria sembla no compten. Ah, i
també vam veure, el dia de sant
Josep al matí, quatre municipals
junts, sí, quatre, que devien estar
sords com a tàpies atès que ni un va
moure un dit mentre al seu voltant
petaven i petaven tota mena de
coets. Adverar multes de l’ORA quan
no estan, això sí que ho fan, però fer
cas de l'alcalde fent complir altres
normatives, no. Aquell dia toquen el
violí. 

Tourist Info
Osti, tu, quina sorpresa! L’Oficina

de Turisme, sí, la nostra, eixa que
sempre està tancada quan vénen
els turistes, sobretot en cap de
setmana de festes reconegudes, va
i el dia de sant Josep... oberta al

matí! Poden tocar campanes al vol
que per fi a qui mane del turisme a
Benicarló li ha entrat el seny!
Veurem el que dura... que aviat
arriba la Setmana Santa.

Sems
El dia de sant Josep ja havien

desmuntat tota la paradeta aquella
de les flors que li fan a una
reproducció (?) fallera (?) de la Mare
de Déu de la Mar. Molts de rams
havien anat a parar a un contenidor
d'eixos en què es tira de tot i es van
veure dones ben mudades que hi
ficaven cap i pit per endur-se cap a
casa (o cap al cementeri) rams de
flors d'aquells ja mig sems. Volen dir
que feia falta passar per ací? No els
poden deixar, com els ciris en
acabar la baixada del Santo Cristo,
dins una caixa i que s'aprofiten per a
un altre ús? Avui no fem més que
donar idees “sostenibles”. Encara
ens tocarà una regidoria...

Torna a posar-se en marxa la campanya que va
iniciar el Conservatori "Mestre Feliu" de Benicarló "EL
CONSERVATORI ÉS MOU". Aquesta quarta ruta de
concerts es realitzarà el dimecres 28 de març, en lloc de
realitzar-se el dijous 29 del mateix mes a causa de la
vaga general. És per això que el claustre de professors
del conservatori va decidir canviar la data i avançar un
dia el concert.

Aquest concert es realitzarà a l'auditori municipal a les
19:30 hores, actuaran el primer lloc els alumnes de percussió
interpretant obres de Anthony J. Cirone, Francesc Tàrrega,
N. Rosauro i acabant amb una suite sud-Americana de Lino
Florenzo. A continuació un quintet de vent metall del mateix
conservatori interpretarà una obra de A. Harniess. Per
acabar el concert la banda de música d'ensenyaments
elementals i professionals, sota la batuta de David Rubiera
Esteve interpretarà tres peces, en primer lloc el pasdoble del
compositor valencià Ferrer Ferran que porta com a títol
"L'Amistat", en segon lloc un poema simfònic d'E Cebrián
Ruiz "Una Noche en Granada" i per acabar el concert
tocaran una obra descriptiva dins de la trilogia del
Compositor Malando Kees Vlak, "Cordilleras de los Andes". 

Aquest concert serà d'alguna manera el preàmbul de la
setmana cultural del Conservatori que tindrà lloc els dies 31
de març, i del 1 al 4 d'abril on es realitzaran gran quantitat
d'activitats obertes a tot el públic que desitge assistir.

text NATÀLIA SANZ

EL CONSERVATORI ES MOU RUTA 4

Benicarló aposta per la
recuperació del seu patrimoni
religiós gràcies a la restauració
de xicotets  elements
patrimonials que estan en mans
de particulars. La inauguració de
l'Exposició de Motius Religiosos
d’enguany inclou entre les peces
que es mostraran al públic dos
xicotets tresors particulars que
han estat cedits pels seus propietaris després de sotmetre'ls
a una necessària restauració. En el primer dels casos es
tracta d'un Crucifixat, propietat de Juan Miguel Montía, qui ha
confiat en l'escultor José Antonio Caldés perquè el restaure.
La peça va arribar a les seues mans “amb els braços
separats del cos, quasi sense dits en els peus i les mans i
amb la policromía disgregada”. El Crist, amb una antiguitat
de més de 150 anys, va ser construït en fusta i policromat
posteriorment. El procés ha durat més de mes i mig “en el
qual he treballat constantment en la recuperació de la
imatge”. Malgrat els seus esforços, s'han hagut de substituir
el crucifix, en mal estat de conservació, i els tres claus que
sustenten la imatge sobre ell. El propietari del Crist ha decidit
que “vaig a donar-lo a la confraria de la oración en le huerto
perquè facen l'ús que creen convenient d'ell”.

I també des de la Parròquia de Santa María s'han
apuntat a la restauració del seu patrimoni. En aquest cas i

amb motiu de l'exposició de
motius religiosos, han optat per
intervenir sobre una capella
portàtil i la seua imatge de Sant
Antoni de Pàdua. L'objecte va
ser donat per una feligresa i el
rector, donat l'estat de
conservació en el qual es
trobava, va decidir restaurar la
imatge. La capella, que és de
fusta, ha necessitat d'una neteja
exhaustiva per a recuperar el seu

estat original, que ha estat protegit mitjançant una capa de
vernís especial. La substitució dels vidres decoratius que
s'havien perdut o trencat ha completat la intervenció en
aquest objecte. Més complicada ha estat la restauració de la
imatge, molt deteriorada pel pas del temps. Les
restauradores encarregades de la seua recuperació van
haver de procedir en primer lloc a una neteja en profunditat
per a eliminar les capes de brutícia que s'havien acumulat
sobre la policromía original. El suport de guix també va haver
de ser reintegrat a la seua forma original en alguns punts,
abans de procedir a la unificació de les llacunes mitjançant
policromía a l'aigua. Esment a part mereix la reconstrucció
del Jesusset que acompanya a Sant Antoni, al que havia
desaparegut el cap, que va haver de ser reconstruït al
complet. La reintegració cromàtica dels nous elements i
l'envernissat de protecció, permetran que els visitants de la
mostra de Setmana Santa gaudisquen amb la nova visió de
la imatge, una joia Barroca de xicotetes dimensions.

text NATÀLIA SANZ

RECUPEREN OBJECTES RELIGIOSOS PARTICULARS

SOSTENELLA…

…i no emendalla. És l’eslògan del ministre de l’interior que assegura, en la seua compareixença al
parlament i sense cap vergonya, que l’actuació dels (anti)disturbis a València, arran de les protestes
estudiantils, fou “proporcionada”, tot i les imatges –emeses als telediaris- que mostraven a les clares i
reiteradament, la brutalitat i desmesura de les càrregues policials contra els manifestants asseguts a terra i
les agressions indiscriminades, d’una violència embogida, contra els pacífics vianants.

En el què si encerta Fernàndez és en apuntar cap a grupuscles provocadors... com a culpables de tots els
aldarulls. Amaga, però, que els components dels tals grupuscles anaven uniformats.

Es veu que els “nostres” polítics, a més de ser unes titelles dels mercats i les entitats bancàries, ho són
també dels esquadrons de funcionaris, convenientment equipats per a provocar el desordre i convertir els
carrers en camps de batalla.

Marc Antoni Adell
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COL.LECTIVA BENICARLÓ ART
El proper divendres, 23 de març, l'Associació d'artistes

locals "Benicarló Art" realitzarà una mostra col·lectiva al
Mucbe. Benicarló Art és un grup de pintors i escultors, que,
amb molta il·lusió en el que fan, converteixen les seues obres
d'art en una ferramenta d'expressió de les seues inquietuds i
superacions personals. De diferents nivells i nacionalitats,
pinten les més diverses tècniques: oli, acrílic, aquarel·la,
pastel, ceres, llapis, tinta, art floral, escultura, etc. Aquesta
exposició reunirà les últimes creacions dels participants de
l'Associació, on ens mostraran una gran varietat d'estils
pictòrics. La mostra, romandrà en exposició fins al proper dia
29 d'abril de 2012 en la segona planta del Mucbe (Centre
Cultural Convent de Sant Francesc) de Benicarló.

PEIRÓ I EL RETRAT
Peiró sempre ha estat conegut per les seues composicions

però els retrats han format part de la producció pictòrica de
Peiró pràcticament des dels seus inicis. Corrien els anys

seixanta quan Peiró va començar a retratar personatges; amb
oli o mina de plom. Peiró es movia en el seu àmbit més
immediat per treballar en els seus retrats; familiars, amics i
coneguts. No va realitzar encàrrecs de persones anònimes,
sinó que va reflectir el rostre de sers amb qui havia mantingut
una relació estreta. Aquesta proximitat va ser la que va
possibilitar que els retrats reflectiren l'ànima dels personatges,
dibuixant no sols un rostre, sinó el seu interior. El to pictòric
dels seus retrats va començar en mina de plom, i poc a poc va
anar enriquint-se amb una paleta cada vegada més colorista i
el matís greu dels inicis es va tornant més amable i somrient.

Entre l'àmplia nòmina de retrats que ha realitzat amb mina
de plom destaquen els dedicats a sa mare, a la seua dona
Carmen i a sa filla, els personatges que millor coneix, i que
tracte amb un coneixement madur, enriquit al llarg dels anys.
En una o un altra tècnica Peiró ha sabut captar amb gran
habilitat l'expressió dels rostres, els ha donat eixe toc mestre
en cadascuna de les seues obres i es converteix en un
verdader dibuixant de l'ànima. A partir d'aquest dijous dia 16,
es podrà visitar al Mucbe, part d'aquest retrats que formen part
del llegat que va deixar per a la Ciutat de Benicarló

text i foto NATÀLIA SANZ

BREUS CULTURALS

L’efecte faller, i no passa res: socarrat d’un seat cordoba +
2 contenedors +finestra de les monjes + arbre +.... Benicarló
ciutat cívica, si senyor!

Algun salvatge va pensar que la cremà... començava una
mica abans.

Que no tot siga treballar. Amb l'objectiu d'agafar forces per
a afrontar les intenses jornades falleres que s'aveïnaven, els
periodistes del Baix Maestrat van decidir reunir-se entorn dels
bocois de la Falla L’Embut per a compartir una nit de
Germanor Fallera. Ho van fer aprofitant la inauguració dels
casals fallers i el naixement de Mascletí, un simpàtic

personatge que va il·lustrar els mocadors que durant aquests
dies de festa van lluir les xiques i els xics de la premsa,
acompanyat del lema ‘Premsa encesa’. La nit, que va donar
per a recórrer diversos casals i comprovar de primera mà el
treball dels fallers, va ser molt interessant des del punt de vista
de la unió comarcal, ja que fins a Benicarló van arribar
periodistes de Santa Magdalena, Peníscola i Vinaròs. Aquests
últims han quedat encarregats d'organitzar la pròxima trobada,
aquesta vegada amb motiu de la Fira i Festes de Vinaròs.

text NATÀLIA SANZ  foto VICENT FERRER

GERMANOR PERIODÍSTICA FALLERA

Espectacular aparició de la banda de Pepet i Marieta a la una de la matinada a la falla de la Barraca per
continuar amb la festa. La nombrosa banda benicarlanda encapçalada pel faldut, Josep, va connectar amb
els fallers que volien més traca i ball. La potencia del metall amb sax, trompeta i trombó de bares donaven
colorit al ritme d’ska de Pepet, botant i saltant com un descosit. Un concert que ja comença a ser una tradició
dins dels actes de les festes Josefines per als incondicionals de la nit.

PEPET I MARIETA: Falla la Barraca 16 març 2012
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Atés que em posa tant del fetge i
m’encén tots els esperits qualsevol
cosa que relacione la Conselleria
d’Educació i el nostre poble, li
confesso que la meua intenció inicial
era només mirar-me les fotos del
tema de la setmana i no posar en
perill qualsevol de les meues fràgils
vísceres tot llegint què ens va vindre a
dir-vendre la consellera del ram.
Sembla ser que com en la
berlanguina Bienvenido Mr. Marshall,
la tal Català va passar per ací i
nosaltres “os recibimos con alegría,
olé mi mare, olé mi suegra y olé mi
tía”. Per favor, per favor, que no ens
vinguen amb sopars de duro que de
cabres ja en tenim una rabera de
tantes com ens n’han venut.  Ací
aquesta senyora que va dir que tenia
el defecte (sic) de ser
valencianoparlant, ha de vindre
–després de setze anys o més
governant el seu partit- amb els
deures fets: les reformes del Joan
Coromines i el Ramón Cid enllestides,
l’Escola Oficial d’Idiomes oficialment
adjudicada a Benicarló al Diari Oficial
(toma oficialitat!), els diners per fer
l’ingrés per al funcionament del
Conservatori Mestre Feliu o amb
dates clares i concretes per al Col·legi
Ángel Esteban. La resta són
“milongas” que dirien Eduardo Falú i
Jorge Cafrune. 

Alguna cosa de les fotos. N’hi ha
una en què al costat de la consellera
es veu un senyor que fa cara de fer
força per tirar-se un pet i que és
igualet igualet que Àngel Llàcer i que
el deguérem dur perquè ens diguera
que nosaltres sí que valemos. N’hi ha
una altra on es veu l’alcalde, la
senyora Català i altra gent i com a
fons s’aprecia un pòster en què hi ha
el campanar de Castelló i al costat
l’escut de Benicarló; vaja, que algú es
va equivocar i, au, allà va el nyap: el
fadrí és una magnífica torre
benicarlanda. Ho deguera fer algun
foraster això, però el que és gros és

que Marcelino Domingo no se’n
donara vergonya de posar-se allí al
costat; un altre alcalde amb més
“personalitat”  li fot l’esbroncada al
responsable, ordena arrencar o
arrenca ell mateix aquell insult i
després li fa pagar de la seua butxaca
les despeses a qui fóra el moniato
que ens tinga en tan poca
consideració. Però ai, la nostra
primera autoritat o bé és massa tova o
bé és que passa de vore com se’ns en
foten a la cara. 

Al final no m’hi he pogut resistir i
m’he llegit el text. Després de la
lectura em ratifico, Marcelino
Domingo és Pepe Isbert, el senyor
que se sembla a Àngel Llàcer deu ser
Manolo Morán i la María José Catalá
és Lolita Sevilla. Res de nou. Que no
es preocupe ningú que tot va segons
el que hi havia previst, o siga, no va
de cap de les maneres. Una cosa s’ha
de dir a favor del senyor Domingo, va
fer molt bé d’endur-se la consellera a
l’Àngel Esteban perquè s’adonara ella
mateixa de quina havia estat la
política del seu partit amb
l’ensenyament a Benicarló. Per part
meua, una carxofa que compensaria
la panissola de la foto del Fadrí.
Segueixo ací. Comprovo que hi van
reproduir la informació que apareix a

la pàgina de la Conselleria sobre la
visita que ens ocupa. Es de ser
inútiles, eh, es de ser inútiles. Ho
copio literalment: “Després de la
construcció del nou CP Ángel
Esteban, que passarà a denominar-se
CP Nou Número 4...” , no hase falta
desir nada más de com van de
despistats com a poc. 

I encara una última cosa que si no
la dic rebento. Mire, senyora Garcia,
deu ser que m’he fet vell i ja vaig
perdent facultats, però de totes les
fotos que hi ha a la seua revista sobre
la visita al Centre de Formació
Professional, només conec l’alcalde, i
encara de vista, ja ho sap. Però de
tots els altres, no sé qui és ningú. El
que li deia, que m’he fet molt vell... o
que tots són forasters. No sé què dec
voler dir amb això. O sí. 

No res més, la deixo. Ja seguirem.
Me’n vaig ara, com a bon
benicarlando que sóc, a transformar-
me. Deixaré de ser un perdis que
m’he gitat tots els dies quan ha sortit
el sol i més begut que menys o de
mirar espectacles eròtics en el casal
d’una falla a ser un veí devot i portar
amb molta fe el meu ciri a la processó
del Santo Cristo. Que Ell ens perdone
a tots.

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

text EL LECTOR

La Falla Benicarló, en la categoria de monuments grans, i
la Falla Nou Barri, en les infantils, es van convertir en les grans
triomfadores del lliurament de premis a les millors Falles de
Benicarló del 2012. Benicarló, la comissió més veterana de la
ciutat, es feia amb el primer premi gràcies a un imponent
monument obra de l'artista faller borrianenc Vicente Martínez,
que duia per lema “Pur Teatre”. Amb un destacat colorit i una
marcada tendència renovadora, la perfecció del monument no
va passar desapercebuda per al jurat qualificador. Per la seua
banda, l'artista benicarlando Juan Lluch signava el monument
infantil que ha dut al palmarès d'honor a Nou Barri. En el seu
cinquè aniversari de vida, les figures mitològiques poblaven la
falleta, que precisament duia per lema “Una falla mitològica”.
En segon lloc de les falles infantils va quedar la Falla Els
Cremats, mentre que en la categoria de falles grans Nou Barri
també va merèixer el segon premi. Després d’una intensa
setmana de celebracions, arribava el día de Sant Josep i
s’acomiadaven les celebracions. La multitudinària missa que
en honor a Sant Josep es va celebrar en el temple de Sant
Bartomeu obria el programa oficial. A l'ofici religiós van assistir
les Falleres majors de les 13 comissions de la ciutat i els seus
càrrecs d'honor. Van presidir l'acte les Falleres Majors de
Benicarló, Paula Gilabert i Ingrid Vizcarro i Pedro Manchón
com president de Junta Local Fallera i l'alcalde del municipi,
Marcelino Domingo. Una vegada finalitzada la Santa Missa la
comitiva oficial es va traslladar al Centre Geriàtric, on els
residents van cremar la falleta que durant aquests dies ha
alegrat el pati de la residència. A continuació, les Falleres
Majors del municipi s'encarregaven de repartir un plat de
paella entre els usuaris del centre, per a delit de tots ells. I la
comitiva oficial es posava de nou en marxa poc abans de les
dues del migdia per a dirigir-se a la plaça de la Constitució, on
Pirotècnia Tomás havia disposat l'última mascletà de les Falles
del 2012. L'espectacle va aconseguir fer alçar de les seues
cadires als que havien triat les terrasses dels casals per a
prendre l'últim aperitiu faller. I Tomás no va defraudar. Amb un
ritme ascendent, la pólvora va anar explotant en la plaça per a
rematar amb un conjunt de focs aeris combinats amb
terrestres que van fer les delícies dels afeccionats a aquest
tipus d'espectacles. La intensa mascletà va fer plorar

d'emoció, en el sentit literal de la paraula, a tots els
representants fallers. La Nit de la Cremà va vore’s
acompanyada de la plutja que feia la seua aparició com a
convidat no dessitjat, provocant l’acceleració del procés. 

En la part negativa de les celebracions festives, cal
destacar els problemes amb el material pirotècnic. A les per
desgràcia habituals cremades de papereres derivades del mal
ús dels petards, s'havien de sumar la crema de matinada de
dos contenidors de reciclatge que van provocar danys en un
vehicle aparcat al costat. El succés va esdevenir en l'avinguda
Catalunya, a les portes d'un col·legi religiós i tot apunta que un
petard llançat en l'interior del contenidor va poder ser la causa
de l'incendi. Dos receptacles van cremar amb gran virulència i
la calor de les flames aconseguia fondre una persiana del
centre religiós, a més de destrossar l'asfalt sobre el qual es
trobaven. Un vehicle que es trobava aparcat en els voltants va
patir danys en la part del darrere, que va quedar pràcticament
destrossada. Al migdia del día de Sant Josep, el llançament
d'un petard en un solar va provocar l'incendi dels matolls que
creixien en ell, obligant als bombers a intervenir per a sufocar
les flames, de gran altura.

text i foto NATÀLIA SANZ

Falles 2012
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Nota de la redacció: considerant els
temps en que vivim i el fet que el tema
que tracta l’entrevista és de la màxima
actualitat la redacció, per la llargària de
l’entrevista, i per no haver d’acurçar-la ha
considerat traure-la en tres Veus
successives.

Josep Villarroya i Navarro és
professor de Geografia i Història,
i ha treballat en diversos instituts
de les nostres comarques (l'Horta, el Vallès, la Ribera). Tot
i la crisi que pateix la tasca docent, l'encisa la seua
professió, sobretot perquè considera que la seua
assignatura pot ajudar l'alumnat a comprendre millor el
món en què vivim. D'altra banda, li agrada raonar i discutir
amb el jovent, ja que tot considera que és bastant més
receptiu i obert que la resta de la societat. Sovint es parla
dels i les joves com si fóra un problema, i ens oblidem que
els màxims responsables de l'estat del món actual som
les generacions una mica més grans, els adults, que els
servim de model… Tot i això, la seua vida no s'acaba ací,
a més a més, li agrada sortir a la natura a gaudir-la (en bici
o caminant), i involucrar-se en diferents col·lectius per tal
de conèixer, transformar i millorar la nostra societat

El primer que ens crida l'atenció és el títol, per què?
La globalització equival a occidentalització, a

mundialització del capitalisme liberal. Tanmateix, amb la
disfressa de globalització s'amaga el que realment vol dir:
hegemonia mundial del capitalisme, imperialisme econòmic i
cultural. El que ara coneguem com a globalització no és més
que una fase més del capitalisme, iniciada cap als anys 80 del
segle XX i accentuada amb la difusió d'Internet i l'ensorrament
de l'URSS. Aleshores el mode de producció capitalista i el
parlamentarisme burgés van aparèixer com a triomfants, com
a únics sistemes vàlids. Fis i tot van parlar de la fi de la
història, la fi de les utopies. 

El títol “Globalitza... què?” em permetia qüestionar aquesta
idea, posar-la en dubte i disseccionar el funcionament del
capitalisme, analitzar les conseqüències de la seua “victòria”:
la fam al món, la sobreexplotació i el balafiament dels recursos
naturals, i les guerres per llur control, el consumisme i la
insatisfacció, l'empitjorament de les condicions de vida i de
treball de la majoria de la població, la manca de democràcia
participativa, la concentració de la riquesa en cada vegada
menys mans... 

Què et va dur a escriure sobre aquest tema?
Sóc professor de Geografia i Història en un institut, i pense

que aquests temes no hi són tractats amb bastant profunditat
ni rigorositat, ni tampoc es fa des d'una visió crítica. Sovint els
llibres de text, i el mateix professorat, es converteixen en mers
transmissors del discurs dominant, sense qüestionar-lo.

Cal estudiar el funcionament del
sistema capitalista per comprendre
en quin món vivim. Si no entenem
això no podem entendre res del que
està passant a hores d'ara al nostre
voltant: l'atur, les retallades, les
privatitzacions, les migracions, les
guerres -com a Líbia o la que estan
preparant a Síria-. Els i les joves, i
les persones que ja no ho són
també, han de tindre eines per
comprendre què està succeint, per
analitzar-ho amb profunditat i no

quedar-nos-en en la superfície. Ens venen la moto, ens volen
aborregats i desinformats, perquè així ens poden enganyar i
controlar més fàcilment.

El llibre pertany a la col·lecció “Claus per entendre el
món”. Creus que avui en dia el jovent tenim bastant
informació per entendre què passa al nostre voltant? Quin
és el paper dels mitjans de comunicació?

La col·lecció tracta qüestions diverses: el racisme, les
immigracions, el paper de l'escola, el feminisme... Cal que
aquests temes es puguen debatre a les aules, i fora també,
des d'un punt de vista crític. Cal que siguen analitzats
objectivament, però prenent-ne partit, no podem ser neutrals
davant de les injustícies, davant del racisme, davant del
masclisme o davant de l'espanyolisme. Ara també hem
començat una col·lecció anomenada “Petjades”, sobre temes
històrics, i ja hem publicat un llibre sobre la ciutat de València,
un altre sobre l'origen del moviment obrer i un més sobre les
víctimes de la Inquisició. 

Sembla una contradicció, però tot i que ens diuen que ens
trobem en l'era de la comunicació, ara mateix hi ha molt poca
pluralitat en els mitjans. Considere que la informació està al
nostre abast, tant del jovent com de la gent més major, però
no és senzill accedir-hi. L'estat espanyol té un dels índexs més
baixos de lectura de la Unió Europea, i això vol dir que la major
part de les notícies que arriben a la gent és a través dels
mitjans de comunicació de masses. Eixes televisions, eixes
agències d'informació, eixos grups mediàtics estan en mans
dels mateixos que controlen l'economia, que controlen el món,
així que és normal que no llancen pedres a la seua pròpia
teulada. La informació que rebem està controlada per unes
poques multinacionals, cada vegada menys.

Cal tenir en compte que la visió que tenim del món, que és
la que ens donen eixos mitjans de comunicació, és la que farà
que actuem d'una manera o d'una altra. El pitjor de tot és que
no en som conscients de fins a quin punt estem influïts i
mediatitzats, i creiem que quan pensem o quan actuem som
lliures, i no és així. Sovint actuem com a lloros, i repetim el
mateix que hem sentit en els mitjans de comunicació de
masses. Pensar per un mateix requereix un gran esforç, cal
cercar altres fonts d'informació, cal llegir-les, analitzar-les i
contrastar-les, només així podem tindre una opinió pròpia. No
és fàcil, però paga la pena.

text i foto REDACCIÓ

ENTREVISTA AMB JOSEP NAVARRO, 
AUTOR DE L’EXITÓS LLIBRE GLOBALITZA... QUÈ? (1a part)

estar ací i col·laborarem en el que
calga, però mentre no s'actue, les
bones intencions i les promeses sols
són paper banyat”, va reiterar Roca. 

EL PASSEIG SUD
S’EXECUTARÀ A TRAMS 

Un altre dels temes abordats en
la trobada és el futur Passeig Sud,
altra de les infraestructures
reclamades pel municipi per a ordenar
les seues façanes litorals. “Sabem
que hi ha restriccions econòmiques i
el 30 de març, quan es presenten els
Pressupostos de l'Estat, sabrem què
destinen a aquesta actuació”, va
indicar Domingo.  La solució per a
abordar-la seria “dividir en tres trams
el projecte complet” sent la primera la
zona del Parador de Turisme, les més
propera a la Platja del Morrongo. Ja
que és la zona urbana i més turística
del futur passeig. De fet, segons va
explicar l'alcalde, va ser preguntat
sobre les seues preferències “i els
vaig dir que abans preferia que
actuaren sobre la costa nord” donat
l'estat de deterioració en la qual es
troba. I encara va haber un tercer punt
a la trobada, el problema de la ratlla
del terme amb Peníscola que s'inunda
amb les fortes pluges i “estan mirat
quina solució donar al problema que
era d'ells conegut”. 

ve de la pàgina anterior

“Mentre no s'actue, les bones
intencions i les promeses sols són
paper banyat”, va reiterar Roca. 
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Nord de Benicarló. Ells diran quan,
com, i de quina manera ho faran per a
protegir la costa i que no caiguen més
trossos a la mar”.

ELS VEÏNS NO S’HO CREUEN
La notícia però, ha estat acollida

amb prudència per  l’associació de
veïns de les partides Riu, Surrach i
Aguaoliva. “L'experiència que tenim
d'altres anys, en les quals se’ns va
prometre que es portaria a terme una
actuació en el litoral, i no es va fer, fa
que mostrem certa reserva”, afirmava
el president de l'entitat, Manuel Roca.
Ni tan sols la trucada telefònica que el
mateix Roca va rebre de la cap de
gabinet de la vicepresidenta del
Govern, Soraya Saenz de
Santamaría, anunciant-li que
l'administració es posava al servei de
la plataforma per a coordinar els
treballs que han de portar-se a terme
va servir perquè deposaren la seua
actitud. “Per la nostra banda, anem a

ve de la pàgina anterior

Sempre hi ha pregoners de finals irreversibles, de
coses que ja són història i que avui no tenen sentit. Un
bon exemple d’això, en aquests nostres una mica massa
tristos Països Catalans, ha estat  l’anunci repetit de la
mort de la cançó d’autor. Ningú pot negar que la Nova
Cançó va representar una sacsejada important al nostre
país i que va aportar unes dosis impressionants de
sensibilitat i de consciència social. Però entrada la
diguem-ne democràcia molts dels qui veien la Nova
Cançó com una amenaça i, encara més, molts dels qui la
van seguir amb entusiasme però que  a finals dels
setanta i a principis dels vuitanta tenien altres interessos,
en van predicar la mort perquè en la nova etapa ja no
tenia sentit fer cançó protesta, fer cançó de consciència.
I així, curiosament, quan semblava que les institucions
democràtiques donarien suport i amplificació a la cançó
en català  -com també a  altres manifestacions culturals
com el teatre o el cinema-,de seguida es va veure que no,
que no hi havia una seriosa voluntat de construir país sinó
que l’objectiu era residualitzar –i si era possible, fer
desaparèixer- aquelles expressions culturals que no
fossin fidels a un partit o a una concepció regionalista i
menysvalorada del propi país, dels propis països.
Evidentment aquest procés va tenir unes característiques
una mica més descarades o més subtils en cadascun
dels nostres països, però el resultat és el mateix.

Però ara resulta que, molts anys després, nous
cantautors tornen a pujar amb força als escenaris i molts
joves canten amb emoció i ganes de lluita les seves
cançons. La setmana passada vaig poder viure un
d’aquests moments de la força dels cantautors joves en
un concert de Cesk Freixas i de Pau Alabajos. El concert
formava part del festival de cançó d’autor BarnaSants
que, durant els mesos de gener a març, omple escenaris
de Barcelona i de rodalies amb una pila immensa de veus
molt diferents que tenen en comú una sola cosa: fan
cançons amb missatge, amb contingut,  i les volen cantar.

El concert de Cesk Freixas i de Pau Alabajos va ser
un teva-meva de cançons interpretades de la manera
més essencial possible: veu i guitarra. Des d l’escenari es
volia que les emocions ens embolcallessin i ens fessin
vibrar amb lletres i melodies que parlen del país, de les
injustícies, de l’amor i el desamor, del desig, de la ràbia i
la necessitat de lluitar. Les declaracions antifeixistes i
antiracistes, en defensa de la unitat dels Països
Catalans,de denúncia de totes les vulneracions dels drets
fonamentals i de la degradació de la ja per si feble
democràcia,de suport a la convocatòria de la vaga
general del proper 29, etc,anaven brollant a dins i entre
les cançons.Com a sentit homenatge, les referències a

l’Ovidi, a Víctor Jara i a Llach i a Raimon –van acabar el
llarg concert cantant Al vent i L’estaca-, demostren la
voluntat explícita d’establir un pont i un lligam amb els qui
dècades enrere ens van regalar grans cançons que avui
són un símbol. 

Acabat el concert, es va voler fer un homenatge
simpàtic però efectiu a la primavera valenciana. Durant
tot el concert hi havia la presència simbòlica de llibres a
l’escenari i, al final, se’n van sortejar una vintena entre el
públic. Tots teníem un numeret que ens havien donat amb
l’entrada i esperàvem ser un dels afortunats de rebre un
llibre de l’Estellés, d’Ausiàs March, de la   Mercè
Rodoreda, del Jaume Cabré, del Miquel Martí i Pol,
etc,com a testimoni de la defensa de l’ensenyament
públic, de la lluita des de la base per la qualitat d’un servei
públic de primera necessitat.

Avui, doncs, la cançó d’autor continua essent
necessària. És necessària  per vibrar, per emocionar-nos,
per pensar en nosaltres i en el món. Una bona cançó ens
aporta, en tres o quatre minuts, un espai molt especial de
vida. I quan aquesta cançó és compartida en un indret
concret i és cantada per moltes veus alhora, la seva
màgia té l’energia de la comunió. Llarga vida als nous
cantautors i als que ens han deixat petites meravelles i a
tots aquells que encara han de venir a regalar-nos
paraules amb música, petits retalls de vida.

La cançó necessària

text  JOAN HERAS

Fronteres

La notícia ha estat acollida amb
prudència per  l’associació de veïns de
les partides Riu, Surrach i Aguaoliva.
“L'experiència que tenim d'altres anys,
en les quals se’ns va prometre que es
portaria a terme una actuació en el
litoral, i no es va fer, fa que mostrem
certa reserva”, afirmava el president de
l'entitat, Manuel Roca. 
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El Ministeri de Medi Ambient actuarà en la costa
nord de Benicarló abans de finalitzar l'any. És el
compromís que l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, i el regidor d'Urbanisme, Pedro López, van
aconseguir arrancar als nous representants ministerials
de Costes en la vista que van realitzar a Madrid. Per fi,
sembla que hi ha llum al final del túnel. Domingo va
detallar que els fons s'obtindran de la partida dels
pressupostos generals de l’estat destinada a
conservació i manteniment de la costa. “Hem estat
sempre el germà pobre de la província, mai ens ha
arribat res per a nosaltres”, va lamentar l'alcalde de
Benicarló, qui al seu torn manifestava “la bona
impressió i sabor de boca que ens ha deixat aquesta
reunió, molt diferent a les que hem tingut en altres
ocasions”. 

I és que aquesta era la novena vegada que Domingo es
desplaçava a Madrid per a reclamar actuacions de protecció
per a frenar la regressió de la costa nord benicarlanda, molt
afectada per l'erosió marina. Els representants
benicarlandos van recordar les dues querelles que els veïns
de la zona tenen interposades contra el ministeri i els seus
representants, per un presumpte delicte d’abandonament de
funcions. Ara per ara, el procés judicial continua endavant i
ja han anat a declarar els presumptes implicats. De moment,
els veïns han anunciat que seguiran endavant amb la
tramitació judicial, fins que es faça efectiva la promesa
ministerial. L'alcalde de Benicarló va recordar que les
denúncies  i un complet dossier remès pel consistori es
trobaven damunt de la taula del ministeri i que els seus dos
representants, Pablo Saavedra i Ángel Muñoz, “ho coneixien
perfectament, res a veure amb altres reunions en el mateix
lloc”. Malgrat això, van evitar pronunciar-se sobre les
mesures que s'adoptaran per a frenar la regressió “atés que
esperaran uns 15 dies, quan se'ls lliuren els resultats de
l'estudi que el ministeri va encarregar en el 2010” sobre la
situació d'aquest tram del litoral. El resultat de les

investigacions realitzades per l'empresa INVERISA
“contemplarà els punts més afectats i les actuacions que es
realitzaran”. De moment, però, es realitzarà una intervenció
d'emergència per a frenar els danys més evidents “però no
haurem d'esperar que es faça el Parc Litoral, com se'ns
exigia abans”, es va felicitar Domingo. així les coses, una
vegada aquest l'estudi estiga llest  s’asseuran de nou, tant
l'Ajuntament com els veïns afectats, amb el Ministeri, siga a
Madrid o a Benicarló, perquè per part del Ministeri es faça
una actuació urgent enguany i dins de la major brevetat
possible. “El compromís que tenim del Ministeri és que van a
actuar a Benicarló perquè entenen el problema que existeix
en la nostra Costa Nord” recordava Domingo. De fet “hi ha un
seriós compromís tant de l'actual Vicepresidenta del Govern,
Soraya Sáez de Santamaría,  com de l'anterior diputat de
Medi Ambient Carlos Floriano, que tenien sobre la taula
escrits de l'Associació de Propietaris de la Costa Nord, el
compromís de l'actual Govern, dins de les possibilitats
pressupostàries, que van a actuar d'urgència en la Costa
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ARA SÍ? 
EL PARTIT POPULAR NO DEIXARÀ CAURE LA COSTA NORD

El Club Mabel Benicarló va participar en la Fase
Provincial Individual de base, de gimnàstica rítmica, en
competició realitzada en el Col·legi Lledó de Castelló, i al
que es va presentar amb quatre gimnastes, dos alevins i
dos infantils. 

En alevins va quedar primera Paula Bou i segona Laura
Hernández, mentre que en infantils Lía Rovira va ser tercera i
Sara González quarta. Totes elles s'han classificat per a
participar en la fase autonòmica, d'on eixiran les representants
de la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya
de base, que se celebrarà a Benidorm els dies 20, 21 i 22
d'abril.
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El Club Mabel de Benicarló va classificar, en el Campionat Provincial,
quatre gimnastes per a l’Autonòmic

Quan el partit havia arribat als moments
de joc més interessants, amb punts de bella
factura per part d'ambdós
contendents, una inoportuna lesió de Peña va
deixar Esteller com a guanyador del II Trofeu
de Falles de frontó a mà. El partit es va
disputar el dissabte de tarda en la
vetusta pista de l’IES Joan Coromines,
organitzat pel club Arrea-li Bona de
Benicarló, amb la col·laboració
de la Junta Local Fallera. A manera de
teloners van disputar una partida
dues joves promeses del Club benicarlando ,
Senar i Cheto.

Les Falleres Majors de
Benicarló, Ingrid Vizcarro i Paula
Gilabert, que van acudir acompanyades de les
seues respectives corts d'honor, van efectuar
el servei d'honor, per cert amb molt bon estil.
Després d'això Esteller i Peña van estar calfant, fins que el
jutge àrbitre va indicar el tradicional “va de bo” i va
començar la partida. Esteller va mostrar perquè té de
malnom “el martell”, ja que amb la seua potència obligava al
rival a haver de jugar molt arrere, el que li va permetre
cobrar un bon avantatge, 18-10.
Semblava que la partida estava clara, però Peña és un
jugador que mai dóna un partit  per perdut, i a poc a poc li
va anar retallant la diferència a Esteller, amb pilotes molt
ajustades, fins aconseguir empatar el partit a 26 punts
(la partida era a 41).

Els dos jugadors ho estaven donant tot, guanyant-
se els aplaudiments dels espectadors, amb punts llargs, on
intentaven sorprendre's, cosa difícil ja que es coneixen

molt bé, quan amb 29-28 al seu favor, Peña va intentar
retornar una pilota molt apegada a la paret, i es va
arrancar una ungla, cosa que el va obligar a retirar-se mentre
el públic premiava amb aplaudiments el seu esforç. Mai
sabrem el que haguera passat al final, però una cosa
estava clara, Esteller veia com el seu rival anava a més,
encara que també és cert que no havia utilitzat el martell,
només en contades ocasions. 

Abans va haver una partida a 31 entre dos
jovens jugadors de la base, onl vam veure en acció a un
xaval que de seguir progressant es pot convertir en un gran
pilotari. El jove Senar va donar compte de Cheto per 31-16,
un jugador amb més experiència, però el primer té un joc molt
diferent i sempre busca el cantó per a intentar matar els punts.
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La lesió de Peña, amb empat a 29, va donar la victòria a Esteller en el II Torneig de Falles



pàgina 20 la veu de Benicarló ENTREVISTA AMB JOSEP NAVARRO “Globaltza... què”

L'associació cultural Pere de Tous tornarà a realitzar visites
guiades al poblat ibèric del Puig de la Nao amb motiu de les
celebracions de la Setmana Santa. Les vistes dramatitzades
tindran lloc els dies 6 i 9 d'abril, en horari matinal i as entrades
es vendran en el Casal Municipal els dies 2, 3 i 4 d'abril. 12
personatges interpretats per membres de l'associació
retornaran a la vida als habitants del poblat, amb 2.300 anys
d'antiguitat. L'entitat tendeix la mà als interessats a participar
en el seu projecte i per això ha organitzat una xarrada que
tindrà lloc en el MUCBE el dissabte 30 de març. A més
d'aquestes visites, l'entitat continuarà realitzant visites guiades
pel nucli urbà. Les pròximes tindran com temes la història
vinícola de Benicarló i la vinculació de la localitat en les
guerres carlistes.
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VISITES GUIADES A “EL PUIG”


