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PRESENTACIO

L'ESTEL DEL COLLET 2010

PARAULES MELODIOSES

Arnbfin a IVditió 12+1 clr I'Kstrl clrl Clollct i lint' Thonor ck' ¡glosar el prc-
anibul crLic|ur.sla gran avrniiira cadiik-ra inic iada al 1998. Coni cada any

des d ak-shorcs i dcsprrs de 12 niesos de irebali iti cresiriulo, els ainriunais jjarti-
eij)ams direc us d'acjuesta exjjeric'neia lan reeniiíbrtam, entre els (|ue nrineloe,
reinvenien tots plegáis de nou i de forma mai^ea un non període dins del Nadal,
ad lihitum c molía espressno'. el Nadal a Beniearló. de durada ajjarentment bren des
dos funeions rc])resentades¡. eom una aule}}Z(f musicalc. ¡jeí d de i)rej)araei<) i esce-
niiieaeió intensa i pariieipativa i ainb un nom tan l)onie eom el cine té. naseut a
partir de la t alida i ])oétiea historia dejaume Rolíndez, pentaiírama de páranles
melodioses i de plasiieitat literaria.

Ks un incra\-ellós vialííe aiemporal crexperiéncies humanes, amb lempo
variable. Adairio. Andante. Presta... on j)úblie i jKiriieipants fusionen il lusions. expee-
talives, afrrai'nients. somriures i admiraeió eap un i)unt. reseenari de rAudiiori
Municipal, punt de trobada per a tota per.sona de bona voluntai (|ue es transfor
ma de repent i máííicameni en el nosire Ksiel de vuil puntes, en la nosira/w/z/t/w
vital |)er nns meravellosos minuis.

ksiem fmalitzant l'anv 2010. kl lemps passa rapid i el ritme actiu de la soei-
etal moderna cns dona poc lemps per j)ensar. per reílexionar i gandir de tanies
xieoteles coses cjue veritablement ens reconforlen i)ei d cjue passen rajkdes i cine

de st\gur, no valorem prou al nostre cor. La cortina del consumisme, del que és
superllcial. de loi alio mes material, ho transforma lol. Deun'em lols plegáis
\éncer acinesia bruma, fer una ])ausa a mode de ealderó i prendre el camí de
senzillesa. caliu huma i simpatía cpie transmel la llum de ribiei Henicarlando.

Lndinseu-vos pliMiameni en acinesia historia nascuda a la sénia de I^ui i
parlen cfella a loi arreu. .\ssisiiu en direcie a les dos representacions cine cada
anv re\iuen un bon grapat de conciuladans de loi tipus de condicié). creences
i idees, units amb un denominador comú. fer i gandir de la cultura, fer poblé
i enfortir els noslres arrels amb tot alio ciue ens uneix i cine flNtel lora ciui ens
guiara els 8(>o dies de Fany.

C-al agrair i recolzar també i en loi momeiu el> arlifex direcles cfaciuesies
representac ions. autor, direc tora, dissenvadors. artisies plastics, actors. iígurants.
nn'isics, cantanis. ballarins, presidcni i mcmbrc-s de IWssociacic) C'.uliural l'Lstel
del Clolíet i col laboradors en general. léesfoi\ generós i la il lusió (|uc ai)orten



per a que siga possible aquesi ampli ventall eullural. Cusió de lext. iradició,
teatro, música i dau.sa genuVnamont l)enicarlandes és cügne de destacar-se i
conslitueix una niosira moli valuosa del món as.socialiu de Henicaríó. wrilable

pulmó cultural de la ciuiai que ofereix ais seus habiiants i visiianls nombroses i
iiUeressaiUs j)r()j)osles nascudes des de la dedicació. la CíJiistáncia i la jjiníessio-
naliiai. renovades cada any a ])artir del mes de gener.

Coni a músic, no puc deixar passar rnjjoriunitai de destacar la gran tasca
de Joscp X'iceni Arnau a Cobra que ens ocu])a en particular i a la música beni-
carlanda en general. La sena música, jdena d'originalitat i bon Cer. ¡untament
amb la meua modesta aportació ha pretes ser ex|)ressi\ a conjugació de iradició
i jjassal amb moderniiai.

Em sentó afortunat de formar part directa de la gran familia de CEstel senl
escollit en el sen moment com un deis dos encarregats de crear sons. colors
tím])rics i páranles tiiusicals dignes del doly text de Jaume Rolindez. sa\ iament
interjoretai-s tots clls per les nostres benvolgudes i valuoses Coral Polifónica
Benicarlanda i Handa de Música Ciutat de Beiiicarló.

Moment també és de demanar un altra vegada i amb for(;a, ais Reis Mags
0 a qui tinga el poder de converiir-se en ells. un espai cultural digne d'una ciutat
de present i, sobre lot, de gran futur cultural, on lluVsca tot alió (pie oferim els
que ens dediqucm a fer cultura a Benicarló i cpie cal prioriizar. més enlla de les
diíicultats económiques, per tal que els nostres signes cridentitat cadufers més
apreciáis siguen més valorats. El nivell de progrés d una societat s'ha mesural
históricamcnl per la formació humana i cultural deis seus ciiitadans i ciuladaties.
1 persones de gran bagatge en aquests aspecles en tenini moltes a Benicarló. Sois
c:ü donar-los els recursos malcriáis per tal de dignificar molt més la sena tasca.

Caminem tots junts cap a CEstel de vuil puntes, deixem-nos dur per la sena
lium, peí scu perfum, mirem tots cap al cel i que la sena magia transforme la
nostra esséncia, que la seua música cndolcc les nostres vides i enfortisca la nostra
idcnlitat com a poblé. Dcixem que aquesi regal de Nadal ómpliga plenamciit
els nostres cois.

Feliciiats a lois.

Pablo Anales Galiudo.
Professor, director i compositor.

Compositor de parí de fes nodales de l'Estel del Collet i soci..
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FITXA ARTISTICA

Nakkadous

Domingo Roig i Noelia Fresquet

Li.kiri;s amor

Agnés Galan
Damián Marzá

Víctor Guzmán

Joana Vallés

Tía Vk i.m k \

M. Carmen Torregrosa

Asna i i.i, amics

Anna

Antonia

Cecilia

Fcrranda

Franccsca

Isidro

M'' de la Mar

M"' del Cor

M ' del Pnig
Miciuel

Bí M' AKI.\MM(S

Ont'le Pan

Teresa

Cosí Pttscual

Co.sina Roseta

SA<.KAt(\ FaMH r \

María

Josep

¡N'en Jesiís

Ainara Rolindez

José Miguel Garr

Marta Roig

Enrique Llorens

Aitana Coll i Flos

/ Mar Sorlí

Gemma Staíiflero

Laura Mena

Clara Esteller

Ainara Rolindez / Mar Sorlí

Raúl Díaz

Paula Requena
Mar Senén

Rosa Galan

Joan Caldés

iga
Mar Alcántara

Antonio Machado

Rosa M** Cerdá

Romeo Gellida i Planes
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Miiijíia-t 1

Mingiict 2

Mingut'i 3

Mingucl 4

Minguft 5

MlngLict 6

Mingiu'l 7

Miiigiict 8

Mingucl 9

PvstdKI M

Pastorela 1

Pastorela 2

Piistoreta 3

Pastoret 4

Pastorela 5

Pastorela G

Pastoret 7

Pastorela 8

Pastoret 9

Pastorela 10

Carmen Portóles

Laura Boix

Andreu Sorlí

Pau Herrero

Nagore Andero

Anna Marzal

Marc Albiol

Andrea Requena

Ariadna Coll

Claudia Dobón

Mercedes Enero

Julia Pitarch
Edgar Peña
Alejandra Mulet
Anna Galan

Ramón París

Gemma Marzá

Manu Sarobbi

Laura Caldés

GlV, 1..

Qilica

Ranioneta

litnti

Carmen Domingo

Pilar Besé

M" Teresa Añó

Saiit Abcló

Sant Antoiii

Saiit Hertonieu

Saiit Cregori

Saiit Isicire

Saiit Pere

Sant Senén

Eladio Giner

Manuel Arnal

Alvar Anyó

Joanvi Vallés
Ximo Sorlí

Miguel A. París
Xesc Gutiérrez
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I

Ballasar

Gaspar
Mi-ldor

Juan Antonio Solanos

Lluís Ibañez

José Manuel Galán

FiGI IttNTS

Marta Aicart

Rosa Boix

David Doinínguez
Miguel Gallego
Joan Gilabert

Mateo Grasa

Néstor Macho

Maria Miravet

Irene París

Sergi Roldan

Luis Arrufat

Miquel Cucala
Lucas Gallego
Andreu Gilabert

Beatriz Grasa

Miquel Ibáñez
Ivonne Marzá

Andrea Najarro

Miquel Roldan
Helena Zurita

ENTITATS PARTICIPANTS

Banda de Música Ciiniat de

Beniearló

Coral Polifónica Benicarlanda

Coral Infantil Petic|Liillo
Colla de Dol(,aincrs i
Tabaleters

Colla de Cegams i Cabnts

Crup de Canses Renaixcn<,a
Associació Senegalesa del
Maestral

Colla Xancuts Ródeints
AC fEstel del Collct



FITXA TECNICA

DiSSl NV I.SC LMH.RAI ! >

L'Estel del CoIIet

CoNS 1 iU ( ' •<' 1 i \I lA

Ximo Sorlí

DlSSl N'i 1 { I f U) Estkl

Paco Avila

Enríe Moya

Di.sslnv ! < ciAAinrí ( lO Dfc. i.\ "Pamii.eta"

Daniel Ballester

DiSSENV \l Al : Aül i ARA I W TRR'S

Rosa Elena Masip

Lucía Nieto

COM l.( ( 1" -A A >iA

M" Teresa Añó

Rosa Añó

Vicenta Ayza

Rosario Edo

Vicenta Enero

Carmen Febrer

Encarnación Ferrer

Juan Fibla

Josefa Gran

M" Teresa Lluch

Concepción Mas

Teresa Prats

Josefa Pruñonosa



Vestuaki

Lucía Nieto

Atrezzo

Lidia Albiol

Alvar Anyó

Pili Bayarri

Regii)ors/i;s

Lidia Albiol

Pili Bayarri

Ricardo MascareU

Lucia Nieto

Amelia Piñana

Vicent Cucala

Pepita Llorens

Eva Marín

Nuria Ballester

Miguel Angel Grasa

Clara Cuevas

José Maria Marzá

José Luis Guzmán

Sergi Pitarch

Natalia Sanz

Alba Roda

Pili Ávila

TeC.NK.S I.I.IMS I so

EJR System's

Esri DI - Ti.cnk: grw agió

Emissora municipal Benicarló

Joan Peiró

Efec iks espía.iai.s

Pirotecnia Tomas—

MACirii.i-Aic.i.,- , —

AnaAlvarez ^
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Pl.IlRr0.lKRIA

Perruqueria Enredos

Grupo Estilistas

DlSStNV l'KOi.KAMA

Ramón París

ImPIUA-SIO l'ROf.RAMA I CARTEL!,

4 Colors

DissI N^ < >l¡! I i i \M NCIADOR

Elena Alsina Oliver

Mi NICA

Pablo Anglés

Josep Vicent Arnau

Ti \ I

Jaume Rolíndez

Adm'IA! Id 1 l)nc ' I id

Laura Piñana

Pa i roí im a

Ajuntament de Benicarló
Diputació de Castelló

Fundació Caixa Benicarló

Coi, lAiioid

Centre Optic Eva Marín

Clara Moda

Confraria de Pescadors Sant Ebn

Cooperativa Agrícola Sant Isidre
David Castell

Estudi fotografíe Javier Roda & La
Pepa

Grupo Estilistas

Maquillatge Ana Alvárez

Oremar

Perruqueria Enredos

Pirotecnia Tomás



MUSICA DE LA REPRESENTACIO

ACTE I

La nit de Nadal (Música: JA'. Arnau. Focnia: J. Rolínckv.l
SECCIÓ CAMBRA CORAL POLIFÓNICA
BENICARLANDA

CD: Obertura (P. Anglcs)
BANDA DE MÚSICA CIUTAT DE BENICARLÓ

CD: Camí del portal (Música: P. Anglcs. Poema: J. Roiíncicz)
CORAL POLIFÓNICA BENICARL-ANDA

EIs mims de Nadal (Música: J.Ai Arnau. Poema: J.Rolíncicz)
CORAL INFANTIL PETIQUILLO

CD: La nit de Nadal (Música: J.Ai Arnau. Poema: J. Rolindcz)
CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA

ACTE II

Ala sénia de Pau (Música: J.\i Arnau. Poema:J. Rolindcz)
SECCIÓ CAMBRA CORAL POLIFÓNICA
BENICARLANDA

CD: Obertura (P. Anglcs)
B.CNDA DE MÚSICA CIUTAT DE BENICARLÓ

CD: Vent de nostalgia (Música: A. Enero. Llclra: Mara Iborra

CRUP RAILS

3i
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Ball del carrer del Carme (Popular, i 00 anys de ball)
CRUP Di-; i>\NSi:S RI-;NAlXENgA

Bebeyo (Can(;ó tradicional inranlil del Scnegal)
ASSOCIACIÓ SENEGALESA DEL MAESTRAT

CD: L'Estel del CoUet (Música: J.V Arnau. Poema: J. Rolíndez)
CORA!, POLIFÓNICA BENICARLANDA

Música de les feres

Música de la festa de Sant Antoni (Popular)
GRUP ILVNDA MÚSICA CIUTAT DE BENICARLÓ

CD: Ja vénen els Reis (Música: J.V Arnau. Poema: J. Rolindcz)
CORAL POLIFÓNICA BENICARIANDA

El betlem de la Pigá (Mú.sica: Matilde Salvador)
COLLA DE DOLQAINERS 1 TMÍ.ALETERS

La simbomba (Poi)ular benicarlandti)
COLLA DE DOLgAlNERS 1 TABALETERS

Pasdoble Benicarló (Música: J. Ramón Arnau)
CRUP BANDA DE MÚSICA CIUTAT DE BENICARLO
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"1
ASSOCIACIO MUSICAL CIUTAT DE BENICARLÓ

L"origen de la Banda de .Música es irolja a prineipis de Ifi K). Kn la
segona meitat del seglc XIX van existir a Beniearló lins ;t 3 btin-

des de música, adscrites a partils polilics diferents. Al llarg de hi sentí
historia ha siguí denominada: La Primiti\ a, La Lira, Bandti Munieipal.
Agrupaeió Musical Santa Cecilia i des de 1976. Assoeiaeió .Musical
"Ciutal de Beniearló"".

Han estat moltíssims els premis i reconeixcments que ha rebut til
Uarg de la seutx historia ¡jcró cal recordar entre els niés receñís, el |3ri-
mer premi i menció d honor en piámera seeeió al Certamen Prtn ineial
de Bandos (2008); el primer premi del Certamen de Bandos partiei-
pants en les deslilades de Moros i Cristians de Lleida els tres darrers
anys i el primer premi i menció d'honor en primera seeeió en el XXX
Certamen de Bandos de la Comunitat \aleneiana: al 2009. amb una
puntuaeió de 86,5/100, va quedar tercera elassilieada \ tileneiana. sete
na espanyola, IGa posició en la 1' seeeió i 36a en el global d"tm total
de 80 agrupacions de tot el món. al WMC de Kerkrade (Holttnda) i
eixe maleix any va robre el Premi Euterpe a la millor ptigintt wvl) de la
Federació de Socielats Musicals de la Comunitat X'aleneianti.

Té una plantilla de 115 músics ledcrats, formats a la propia
escola de música (15 profcssors i uns 150 alumnes) i al Conser\atoii
Professional '-Mestre Feliu" de Beniearló. Disposa d"una banda jtiwnil
d'uns 75 músics menors de 18 anys i de diversos grups de eambrtt.

Ha enrcgistrat diferents CDs: el de raetuació al Palau de la
\Iúsica de Valencia, un de música d'autors locáis; un altre amb la
Coral Polií'óniea Beniearlanda al Palau de la Música de Vtiléneia; un
altre amb música de eire. inédit a tot PEstat i fúltim, amb les millors
interpretacions tils certtimcns on s'han aconseguit els últims gtiardons.
Ha estat ¡protagonista deis programes de Canal 9, "Llmt música, un
polile i Bandalia . Ha editat un Ilibre d'investigaeió sobre la banda,
cscrit per 1 histotiadorjuan J.uis Constante. Edita una publietieié) anual
propia de 60 pagines.

Actualment eompta amb més de 400 associats. El sen director és

Pablo Anglés (jalindo. Presideix la Junta directiva de la soeietat. Ctirlos
Sánchez Redorat.
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CORAL POLIFONICA BENICARLANDA

La (¡oral Poiilonioa Bciiitarlancla va sor l'undada i'aiiy 1951. amb
Pedro Meivadcr coin a irriiner diivclor. Dc.s deis sciis iiiic is prodiga

ac'Uiacions a Bcnicaiió així com a d'allrcs loealhals del terrilori nacio

nal i estraiiger. Ha aclual anib prestigioses forniaeions i ha parlicipal en
acUiacions eoin el ["estival de Canto d Arez/.o i italia), les gires per US.A
i per Anglaterra. la visita a Alenianya. coneerts en Holanchi. una gira
per Añstria i una altra peí Japó.

.Al llarg de la .sena histñiia ha rebut innumerables premis destaeant
el del Festival Internacional de Cantonigrós (Harcelona) i el d'havaneres
de .\o\ elda aixi coni un reeoneixement per part del jurat al l-esli\al
Coi al de Burgos on \ an partici|);u' inoltes coráis de lot Pestat es]3anyol.

L'any 2005 \ a celebrar el 50é aniwrsari amb un gran ventall d"ac-
tivitíits, tant liidi(|ue.s com socials: trobades de cois, gravacio d un (■[).
edició d'un Ilibre sobre els 50 anys de la Coral i un concert exlrtiordi-
nari al Palau de la .Mi'isica de N'aléncia amb la Banda de Música Ciutal
de Benicarló.

La Coral és mixta i la integren en aciuest monienl al \'oltant de 80
cantaires. eomptant al mateix lem])s amb una seceió inlantil. la Coral
Petiíjuillo dirigida per Racjuel Maura; i una seccio juwnil, la C-oral
Kvlix dirigida per .Sonia l'errer.

La direceió de la Coral Polifónica Benictirlanda esta en mans de
Da\id Rubiera.

Ln ractualitat la sena presidenta és Lluísa Nidal.

15



COLLA DE DOL^AINERS I TABALETERS

La C!()lla ck' D()l(;a¡iH-is i Tabak-tt-rs ck- Hcnic arló es va Ibnnar Tany
1984 anil) noniés tres coniponenis. 'ibis Ircs UMiicn tom a única

idea la de reeollir. fomenlar i donar a eonéixer la música iradicional
valenciana amb la dolyaina i el talralet.

En l'aclnaliuu la Colla panici|5a en Fesles Palronals de dilerents
localiiats. irobades de gegams. presentaeions falleres i aplecs. enirc cls
quals eal destacar el de l'homenatge de la eintat de Caslelló a la dolyai-
na i el tabal i eom nt), en 1 aplee del XX\'é aniversari del srup. celebral
a la nostra ciutat l'any |)assat.

Aquesta associacio té en luncionament una escola de dolyaina i
tabalet dirigida per Ximo Albiol.

La colla esta rormada per unes 20 ])ersones éssent el sen ca|) de
colla Clemente Carcia.



COLLA DE GEGANTS I CABUTS

Ouan a l'agost clt- 1991 es van batcjar cls gcgants Tolo i Mar (cls
padrlns deis C|iials són cls gcgants del gru]) Xarxa Tealre, el Gran

P;ni^)lligol i la Margallonera) mal ningú no haguera pogut pensar en
les alegries i els soniriures c|ue anaven a produir entre tots els xlquets i
xiciuetes de Benietirló eoni de totes aqnelles loealitats que han Gsitat.

Junt ;ils gcgants van aparéixer també 6 parelles de eabuts. simpátics
i  leslius, etjnstruíts a Tigual que Tolo i Mar pels alumncs de TEscola
d'Olieis I'allers. Els vestits van estar dissenyats i conreecionats per les
persones participtints en el eurs de costura de l:i UnK'crsitat Popular.
Anys més tard, l;t familia gegíintera \'a augmentar timb Gori i Pan.

Cada any participen en moltes eoneentraeions gegtmteres bé de la
comtirea, bé de comarques trines. A Pestes d'Agost organitzen la sena
trobada on també participen calles d'altres poblacions. L'any 2009 van
batejar dos nous gcgants, de la seuti propiettit, Tossa i Ptiig. Enguany
han eelebrat el sen XXé tmiversari amb una gran trabada amb més
50 folies.

Aetualment hi colla está fftrmada per unes 30 persones i molts de
simpatit/.ants. El sen cap de colla és josé Luis Salvador.



GRUP DE DANSES RENAIXENgA

1^"' 1 Griip ele Daiiscs Rciiaixcn^a va conicni,ar a recuperar eis noslres
-^balls tipies al 1978. La linalilat del grup és hallar, básicanienl, els

nostres balls, encara que no per aixó es deixen d'tiprcndre i hallar d'al-
trcs de la comarca. Ha parlicipat en nombrosos esdevcnimciils locáis,
comarcáis i provincials aixi com en molts fesiie als arreu del noslre pais.

En 1 actualitat son unes l.á les persones (¡oves i grans) f|uc conlor-
men 1 escola danses Renai.xem^a. La dirccció arlisticti corre ;i carree de
Pilar /Mbiol.

Enguany bailaran el Ball del carrer del Carme, en commemonició
deis 100 anys de la seua hallada a la ntjslni ciutat.
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ASSOCIACIO SENEGALESA DEL MAESTRAT

a hisiñria de TAssociació Sencgalesa del Maestral arranea al juny
Jde 2009 amb la liiialital de eontribuir a rinlercansi imercultural

entre els pobles. la iiitegraeió en el teixit soeial de la eoniarea i mostrar
la eitltnni del sen ptiis, el Senegal i la d'AlHea, en general.

lai aqitests dos anys de eamí, l'assoeiaeió ha partieipal en dife-
rents aetes eelebrats a la nostra eintat. eoni ara la Mostra d Lntitats

de 2009 i 2010; el eoneert del So d'Afriea, organitzat per la Coral
Polifonieti Benietirhmda; iin ;iete de Mans Unides; el festival del So de
la Clonvivéneia organitzat per HAD.\; dins del actes del dia eontra el
raeisnie, organit/ats per rAgendti 21 i en diferents aetivitats organitza-
des per AMICS. .Aviti ptirtieipen per primera vegada en la rcpresenta-
eió de l'Estel del Collet.

En raetualitat .son 57 soeis residents en Beniearló i en altres pobles
de la eomarca.

La sentí sen es troba ti Beniearló. El president del col lectin t's Abdttl
Sene.



COLLA XANCUTS RODENAS

La Colla ck' Xancius Rodonas os va forniar ü;r;u'ios a la oonstani,''
dt la piolossoia Nía C.armón Cjinor. dol CKIP Iklnardo NlariínO'^

Rodonas, sobro Tany 2(101. oom una aoli\ ilal oxlraosoolar.

Qiiatro anys mes Uird i donada la gran domanda d'aciuosla aotisi-
tal, oís paros dols xancnls dooidixon oonstiuiir l assoolaoló di'noniimici*^
Colla do xanouts Rodonas.

Los principáis aoiKitals do l assoolaoló os bason on oís ontronanionis
por a tindío doslnibohura datnnnl do los xancjuos 1 on oís aolK'llats do
oai actor k'idlo, anib la llnallial do Ibmoiuar-la ol niáxlm possiblo.

Han particlpat on dlloronts oonoonti'aolons do xanciiios. dosiaoant
la rpio va organltzar la Colla do xanouls crAloalá. la do la oonooniraoló
al Poblo Rspanyol do Baroolona, 1 los quo olls maloixos organllzon a los
l'oslos d .Agosl do Bonlcarló i parllolpon tambó on clHóronts aolos cullu-
rals do Bonloarlo 1 on ¡nolis poblos dol voltain.

En 1 actualltat oomposon la oolla uns 12 .xanouts oís qiials ostan
dingits por una Junta, la prosldonta do la qual ós Luz N'illarino.



ASSOCIACIÓ CULTURAL
L'ESTEL DEL COLLET

comL'AC. lAsicl del Clollet va náixcr, el día 17 de gcncr de 1998,
a C()nscc|ÍR'ncia de rcdició del Ilibre nadalenc L'estel de! Collel. Nadal

a Beniniiió. esi ril per Jannie Rolínde/ i Rjnollosa, actualmenl Sindic
Major Honorílic de rAssoeiació.

Les liiialilats de rAssoeiació són d'una banda, l'estudi i la difusio
del ]raU"iinoni culuiral de Benicadó, especialmenl la represenlacio
teatral de l'Lstel del Collet. Ntidal a Benicarlo i d altra, 1 ajuda eeonó-
mii a, (lilis les senes possibilitats, a les diferents entitats socials de la
nostra cintat.

Lis (lies 121 13 de desembre de 1998 aquesta assoeiació va estrenar
dai ant 1.700 persones, anib gran exit, a 1 annex del pavelló poliespor-
tiu. aquesta representaeit) teatral.

L'any 2000 va editar tin CID ainb 1 obertura i les nacíales de
la representació, interpretades per la Banda de Mtiisica Ciutat de
Beniearl(') i la Cloral Polifónica Benicarlanda.

Des de fanv 2008 participen anib Les feres de 1 Esleí en un cerca-
vila. dins de les Lestes Patronals i també des d'eixe mateix any lealitzen
un pregó de la representació tetural pels carrers de la nostra ciutat,
en qiu'- participen ]iart deis actors i actritis de PEstel aixi com alguncs
associacions ctilturals. En facttialitat. formen 1 associacio uns 300 socis.

El Oonsell de f.As.sociació está format per:
Siiiili, Maioi José Luis Guzmán
X icc^indic a .\laioi Amelia Piñana

Mar Alcántara

Miguel Ángel Grasa
1,SI ruana

(!la\ari

Sindii ̂ /qne--

Lidia Albiol Alvar Anyó
Pili Ávila Nuria Ballestee
Pili Bayarri Vicent Cucala
Clara Cuevas Josi GanzenmuUer
J. M. Garriga Eladio Giner
Pepita Llorens Eva Marin
José Ma. Marzá Ricardo Mascarell
Lucía Nieto Ramón París
Laura Piñana Sergi Pitarch
Alba Roda Jaume Rolíndez
NataUa Sanz Ximo Sorb
Joanvi Vallés



La senia de Pau

GENERAUTAT VALENCIANA ÍAJunl*m*nt
d« Dcnlearló

^CAiXARU^ V L'OdelCollct
BENICARLÓ


