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Com ja és habitual, la Coral Petiquillo i la Coral Kylix
van oferir dissabte dia 9 el tradicional Concert del Ninot
davant mateix del local d'assajos de l'entitat.

Coincidint amb la Cavalcada del Ninot, les seccions infantil
i juvenil de la Coral Polifònica Benicarlanda van interpretar un
variat repertori festiu per al públic que es va reunir al migdia a
la Plaça de la Comunitat Valenciana. Els més menuts, dirigits
per Raquel Maura, van cantar “Serp”, “Toca tucà” i “El pop”
amb divertides coreografies i amb disfresses que van traure el
somriure de tots els assistents. 

Per la seua banda, les joves components de la Coral Kylix,
amb Sònia Ferrer com a directora, van interpretar la popular
“Aniversari Feliç”, amb acompanyament de guitarra a càrrec
de Maria Foix i Juan Bañales, ja que pròximament se'n farà
una gravació en col·laboració amb Aviva-Agència de Promoció
del Valencià i l'Ajuntament de Benicarló. L'actuació va
continuar amb la “Samba Lele” i “Bullerengue” amb Lluïsa
Vidal al djembé.  El concert va acabar amb la interpretació
conjunta de “Qualsevol dia pot sortir el sol” i “Cómo hablar”. 

text i foto  REDACCIÓ

Concert del Ninot
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Representants dels llauradors de Benicarló es van
mostrar disposats a fer patrulles nocturnes de vigilància
al camp. Ho van fer en el transcurs d'una xerrada que
van organitzar conjuntament la Unió de Llauradors i
FEPAC, en la qual es va tractar la problemàtica dels
robatoris en el camp i en la qual es va posar en
evidència que a la nit falta molta vigilància. És per això
que es van mostrar disposats a realitzar patrulles
periòdiques integrades per a detectar qualsevol
incidència que durant aqueixes hores es produïsca en el
camp.

Tant la Unió com FEPAC consideren que les mesures
policials fins a la data han fracassat i part de la culpa pot
obeir a la falta de vigilància nocturna perquè la patrulla rural
només supervisa aqueixes zones de dia i els lladres ja es
coneixen els horaris. Els representants dels sindicats també
van exposar davant els llauradors la necessitat de presentar
denúncies, per menuts que siguen els robatoris, i van
mostrar les diferents formes de fer-lo. I és que si no hi ha

denúncia, no consta el delicte i els cossos de seguretat no
augmenten els efectius destinats a aquest tipus de delicte
perquè no consta que haja necessitat de fer-ho. Així, les
denúncies es poden presentar a través del web de
l'ajuntament o mitjançant parts informatius en les oficines de
les organitzacions agràries o de l'ajuntament, ja siga en el
propi consistori, en la regidoria d'agricultura o en la policia
local. També es pot lliurar la denúncia a la Caserna de la
Guàrdia Civil.

ROBATORIS DE COURE ALS POUS
Per altra banda, destacar que el coure dels pous de reg

instal·lats en el terme municipal de Benicarló és l'últim
objectiu dels lladres. Els danys en les instal·lacions agrícoles
per culpa dels assalts a aquestes instal·lacions estan sent
quantiosos en els últims dies. Així ho va indicar el regidor
d'Agricultura, Eduardo Arín, que va lamentar les pèrdues
dels llauradors per aquests danys. I és que als robatoris de
plàstics, caixes, palets, ferralla i eines diverses se suma ara
també el del cablejat dels transformadors habilitats en els
pous per ordre del ministeri per a controlar la despesa
d'aigua. “Al tallar el coure dels transformadors provoca que

text REDACCIÓ

PATRULLES NOCTURNES DE LLAURADORS CONTRA ELS ROBATORIS

ESCOLA 
El dissabte de matí l'escola del Club Bàsquet Benicarló va

disputar un nou partit pertanyent a la setena jornada de la lliga
escolar de bàsquet. En aquesta ocasió, els va tocar enfrontar-
se a l'equip benjamí del Marquès de Benicarló. Els jugadors
van mostrar un gran esforç des del començament del partit,
deixant clar als seus rivals que en cap cas el partit anava a ser
fàcil. 

A més d'aquest partit, també es va jugar la setena jornada
de la competició escolar; la Consolació i un conjunt de xiquets
en representació del Francesc Catalan; i el Marquès contra el
Ródenas, tant en categoria benjamí com aleví. 

BENJAMÍ MASCULÍ 
El benjamí masculí es va enfrontar el dissabte al vespre al

BC Peníscola. El partit pertanyia a una de les jornades de la
lliga comarcal que encara faltava per disputar. El partit va
estar molt disputat i va ser vibrant de principi a fi. El resultat és
el de menys, ja que ara el que toca és seguir treballant per a
millorar tant individual com col·lectivament. 

ALEVÍ MASCULÍ 
Igual que el benjamí, l'equip aleví va disputar també el

divendres el seu partit de lliga comarcal davant el BC
Peníscola. Els alevins, com ja va ocórrer en el partit d'anada,
van tornar a vèncer als seus rivals, aquesta vegada per 64-51.
En el pavelló es va observar com els jugadors van
progressant amb el pas dels entrenaments i els partits. 

CADET MASCULÍ 
El cadet masculí es va desplaçar a Sagunt, on va

aconseguir sumar una important victòria davant el CB
Morvedre. Després de 4 derrotes seguides, els cadets van
poder rescabalar-se i tornar al camí de la victòria, guanyant
per 72-56. 

JÚNIOR FEMENÍ 
Van estar molt prop de la victòria les nostres  júniors, però

finalment no van poder fer-se amb ella. Malgrat acabar els dos
primer quart del partit amb deu punts de desavantatge en el
marcador, les benicarlandas van escurçar al principi de la
segona parteix arribant a col·locar-se a un sol punt dels seus
rivals. No obstant això, diverses pèrdues de baló en l'últim
quart van suposar un desavantatge que al final va ser
impossible de superar. Al final 42-50. 

JÚNIOR MASCULÍ 
El júnior de Benicarló va viatjar el divendres a València per

a jugar el seu partit contra Jovens l'Eliana. El primer quart va
estar marcat per la rigorositat arbitral, assenyalant faltes en
cada acció a ambdós equips. En aquest primer quart els locals
van arribar a tenir una diferència d'onze punts. El segon quart
va ser distint, el Benicarló va saber adaptar-se al partit i es va
col·locar a dos punts al final d'aquest període, gràcies a una
correcta defensa i un bon joc d'atac. En la segona part l'equip
va estar bastant seriós en atac i defensa, posant-se a sis
punts per damunt faltant pocs minuts per al final de partit.
Diversos triples en contra i alguna mala decisió en atac van fer
que la victòria es quedara a casa per 62-50. 

SÈNIOR 
El sènior masculí es va desplaçar a Sagunt el dissabte al

vespre, per a disputar un partit en el qual es va enfrontar al
Básquet Morvedre. Malgrat la baixa classificació dels nostres
rivals, va ser un partit disputat i que no es va decidir fins a
l'últim segon. Els locals ho van intentar, però finalment la
victòria se’n va vindre a Benicarló per tan sols dos punts de
diferència, 64-66.

text i fotos VICENT FERRER

Club Basquet Benicarló
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no arribe l'electricitat al pou i no es pot
regar”, va explicar Arín. “La crisi ha
provocat que els lladres acaben
robant caixes per a fondre, ferro, i ara
fins i tot transformadors, el que
representa un gran perill perquè
funcionen amb alta tensió i poden
morir electrocutats, encara que
semblen que siguen professionals en
el tema perquè s'atreveixen a pujar i
arrancar el coure de les línies d'alta
tensió”, va detallar Arín. I és que, “els
dos últims transformadors que s'han
rebentat per a robar el cable de coure
han deixat dos pous importants sense
poder oferir reg i molts llauradors ja es
plantegen si a l'endemà els pot passar
també a ells”. “Dissabte passat van
tornar a assaltar un pou i van fer una
veritable destrossa i tot això han de
pagar-lo després els llauradors, en un
moment no gens fàcil. A més, crea
una impotència gran entre els
llauradors i queda la sensació que
aqueixes persones si són arrestades
tampoc paguen per això. És el llucet
que es mossega la cua”, va lamentar
l'edil d'Agricultura. 

PERÒ SEGONS LA POLICIA, HI
HA MENYS DELICTES

Sorprenentment, les dades de la
Policia Local de Benicarló apunten
que els robatoris en el camp han
descendit un 50% pel que fa a l'any
2011. Segons va indicar el cap
policial, Agustín Parra, en 2011 es van
presentar 12 denúncies per tan sols 6

en 2012. Les dades contradiuen els
fets que denuncien els llauradors i és
que la falta de denúncies presentades
pel sector agrari deixa sense aval la
queixa generalitzada que assenyala
cap a l'increment de robatoris en la
zona rural. La falta de denúncies
deixa lligats de peus i mans a les
autoritats que no poden exigir més
mitjans a les administracions
superiors que es guien per aquetes
xifres. És per aquesta raó que, tot i el
descens registrat de denúncies, tant
el cap de la Policia Local com el
regidor de Seguretat, Marcos Marzal,
han insistit en la necessitat que els
llauradors denuncien els robatoris que
es produeixen en les seues
explotacions. En aquesta línia, el
departament de seguretat i policia ha
augmentat de forma important els
controls de vigilància en la zona rural i
només en el segon semestre de 2012
s'han arribat a identificar fins a 550
vehicles pels camins rurals del terme

de Benicarló. 

DESCENS DELS DELICTES 

D'altra banda, les estadístiques de
2012 indiquen un descens en la
majoria dels delictes comesos a la
ciutat. Durant l'any 2012, la Policia
Local va instruir 796 diligències, una
xifra que suposa un 10,5% menys
respecte de les dades del 2011, un
descens que s'ha notat també en
delictes com els furts (un 6,1% menys
que en 2012), els robatoris en l'interior
de domicilis (han baixat un 12,5%), els
robatoris en establiments públics (han
baixat un 3%) i sobretot en els
robatoris en l'interior de vehicles, que
s'han reduït en un 44%. Si en 2011 es
van registrar 82 denúncies per
aquests fets, en 2012 es van registrar
46. Un dels possibles motius del
descens dels delictes, segons Parra,
ha estat l'augment dels controls en el
carrer, que s'ha traduït en un 47,5%
més d’identificacions de persones en
la via pública. També les denúncies
per violència de gènere han disminuït
de manera important l'any 2012, amb
un descens del 38,5% respecte del
2011. La seguretat vial també millora.
Pel que fa al trànsit, les dades també
demostren una millora general, que es
tradueix en una baixada significativa
del 55% en els accidents amb atestat.
En canvi, pel que fa al nombre total
d'accidents, el 2012 ha estat
exactament igual que el 2011 (166
accidents). Amb açò, s'evidencia una
disminució important del nombre
d'accidents greus.

ve de la pàgina anterior

Ara mateix em trobo immers dins la gran setmana
fallera. El meu esperit faller omple tots els orificis del meu
cos, que està a punt de rebentar d'exaltació fallera. Per
això torno a repetir -sense cap intenció de semblar un
pesat- que pensar en les nostrades festes falleres mentre
he d'escriure un crònica de futbol, mereix un bunyol. Ho
havia de dir tal com ho sento.

Ara mateix vaig a començar un procés de memòria per tal d'anar

esbrinant què va ser allò que va passar dissabte passat al nostre

municipal mentre a la resta del poble passaven unes altres coses. Jo,

que son una persona coherent i que crec amb fermesa amb tot el que

escric, vaig arribar al camp a les sis i vint-i-cinc perquè estava

convençut que el partit començava a les sis i mitja. Però quina va ser

la meua sorpresa en constatar que el partit no només havia començat,

sinó que els nostres ja havien marcat un gol. Vaig comprar un parell

de numerets per a la rifa d'una espatlla més eixuta que la credibilitat

del senyor Bàrcenas, i em vaig dirigir al meu lloc habitual. Allà em vaig

trobar amb el meu amic Vicent Ferrer, que em va contar que el gol

l'havíem marcat al minut tres, és a dir, allò que s'anomena un gol

patològic. Anàvem xerrant i mirant el partit, totalment dominat pels

nostres i a les acaballes de la primera part, una magnífica jugada dels

nostres va acabar amb la bimba dins la xarxa rival, dos a zero i un altre

gol patològic. Mentrestant diràs que el meu esperit faller anava

despertant-se, perquè el vent ens anava portant perfums ninotaires i

estridents músiques en un caòtic popurri inqualificable d'equips de

megafonia desmesuradament aprofitats.

Una parella de Puçol, que estaven allà a la vora, van voler entrar

en una petita discussió amb nosaltres al voltant d'una falta i un fora de

joc, però vam picar sola i ens en vam anar a fer conte de l'altra

porteria. Va començar la segona part i ... pam! un altre gol al primer

minut que suposava el tercer gol psicopàtic de la tarde. Què més

podíem esperar? Només començar la segona part, i el partit ja estava

resolt. La tranquil·litat es trobava en el seu punt més àlgid quan...pam!

el quart gol pujava al marcador. Si, quatre a zero. Mentrestant, les

quatre estanqueres onejaven al vent proclamant la nostre

inqüestionable pertinença al que queda de l'imperi on mai no es

posava el sol.  Al mateix temps, el tempo i la cadència dels sorolls

fallers d'una cosa que en eixe moment feien al poble arribava amb

més nitidesa i confusió. El meu esperit falles es revelava i revelava i

volia estar dalt d'una llotja que havien posat a la porta del mercat tota

plena de blaveres amb més blau que res. Si, en eixe moment el meu

esperit de contradicció es manifestava amb tota intensitat. Estava molt

content per la segura victòria del meu equip i a mateix temps volia

estar dins de la pell de la fallera major per seues a un escenari tot

envoltat de blaveres plenes de blau.

Perquè jo no volia anar disfressat de res. Jo el que volia realment

era ser protagonista, el màxim protagonista. M'imaginava a mi mateix

presidint l'acte amb el meu bunyol penjat dels saragüells, amb un

cossiol al cap i plorant tot emocionat. Tan concentrat estava que quan

em vaig assabentar ja s'havia acabat lo partit i al camp ja no quedava

cap del pocs més de cent aficionats que havíem gaudit de la gran

victòria dels nostres.

Vaig trobar a faltar alguna cosa? Com diria el nostre atrafegat

diputat autonòmic, senyor Mundo, indudablement que si. Per exemple,

no hi havia cap representació fallera. Cap ni una. No hi havia ni una

modesta padrina del casal d'alguna falla per a fer la sacada d'honor.

No es va tirar ni una traca, ni un coet, ni un miserable tro de bac. No

res. Tot plegat tenint en compte que ens trobàvem immersos

oficialment en plenes festes falleres. Sense comentaris.

Vaig trobar a faltar alguna cosa més? Si. Un parell d'eixos que

s'autoproclamen grans aficionats i seguidors del nostre equip i que, de

quan en quan, escriuen cròniques dels partits, es van estimar més

gaudir del patiment de sis animals assetjats per múltiples instruments

de tortura que no de l'espectacle del municipal. 

La propera jornada es verificarà d'ací a un parell de setmana,

perquè aquest cap de setmana no hi ha competició degut a la festa

nacional valenciana: les falles. L'altre cap de setmana, juguem al

camp de Vinaròs. No ens juguem gran cosa perquè ells ens porten set

punts d'avantatge tot i anar un lloc davant de la classificació.

Per a acabar, només vull desitjar a tots els que tenen a casa un

bunyol, que el gaudesquen, que no saben el tresor que tenen. 

4-0
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Andrea Albiol, jugadora del Ashland Benicarló Base
Futbol, en la categoria aleví, ha estat convocada per la
Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, per a
jugar amb la Selecció Autonómica Femenina Sub-12.

Una gran notícia per a la família futbolera benicarlanda i
una gran notícia sobretot per a ella que, d’aquesta manera
veu recompensat el seu esforç i tenacitat al realitzar aquest
esport que tant li agrada. Un exemple per a totes les xiquetes
de la ciutat, que per un altre tipus de qüestions no s'animen a
practicar un esport, massa encasellat al gènere masculí

text i foto  VICENT FERRER

La jugadora aleví, Andrea Albiol, de
l’Ashland Benicarló Base Futbol
convocada per la selecció
autonòmica
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LOCAL ESPORTS

El campionat infantil d’hivern de la comunitat
valenciana va tindre lloc els dies 09/10 de Març de 2013 a
la piscina de La Nucía (Alacant). Participaren 273
nedadors de 36 clubs de la comunitat. El CNB a les ordres
de la seua entrenadora  Miryam Martínez, va presentar un
total de 7 competidors: Clàudia Barrachina, Cristina
García, Ester Segura, Gemma Rillo, Marc Vea, David Curto
i David Valdearcos. Durant tota la competició contaren
amb el suport entusiasta d'un grup de pares
benicarlandos que es desplaçaren al fantàstic
poliesportiu de La Nucía per a seguir el campionat del
nostre equip.

Destacada actuació de l'equip femení del club Natació
Benicarló al relleu de 4 x 100 estils on va aconseguir la 7ª
posició.

Individualment, hem de ressaltar també al nedador Marc
Vea que va aconseguir el 4º lloc de la seu edat  en 3 proves:
200, 400 i 1500 lliures, demostrant les seues excepcionals
condicions com a fondista; a Clàudia Barrachina que va ser 6ª
als 50 lliures i 7ª als 100 lliures i als 400 estils i a Gemma Rillo
que va ser 8ª als 200 braça. Els altres components de l'equip
milloraren de forma generalitzada les seues marques
personals.

A la classificació final del campionat, les xiques del club
Natació Benicarló, amb el mèrit inqüestionable d'aconseguir-
ho amb sols 4 nedadores, varen obtindre la 8ª posició de un
total de 26 clubs de tota la comunitat valenciana.

En resum, han fet un campionat molt satisfactori que ens
dona molta esperança de millora per als campionats d'estiu
amb piscina llarga.

text i foto CNB

ELS INFANTILS DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ DEIXEN UNA BONA
IMPRESSIÓ AL CAMPIONAT AUTONÒMIC D’HIVERN

Ramón Pla ha aconseguit temperar els seus nervis
després del disgust que es va emportar la passada
setmana. Aquest dissenyador gràfic, ficat ocasionalment
a dibuixant de monuments fallers, va descobrir gràcies a
la premsa que una falleta infantil creada per ell, havia
guanyat el premi al Ninot Indultat Infantil a Benicarló. 

El tàndem format per Daniel Ballester i Fernando Foix va
utilitzar el seu esbós “sense demanar-me permís” per a crear
un grup infantil que va presentar a l'Exposició del Ninot en
nom de la Falla El Campanar. El fet podria haver passat
desapercebut si no fora perquè va aconseguir alçar-se amb el
màxim guardó faller. Tot “sense demanar-me permís ni
autorització, quan tots els meus dissenys tenen els drets
reservats”, va denunciar Pla. La d'aquest artista és la història
de molts dissenyadors gràfics, que es presten a elaborar els
esborranyns d'artistes fallers. Si escau “he col·laborat amb
molts en els últims anys i mai he tingut cap problema”. El de
Benicarló, malgrat que assegura que “ja està superat per les
disculpes d'un dels implicats”, li ha “dolgut molt”. En el cas del
ninot plagiat a Benicarló “és un disseny realitzat per a
Guillermo Rojas, que és qui em va pagar el disseny en el
2011”. Amb ell l'artista faller va plantar una falleta infantil en la
demarcació Nord-Dr-Zamenhoff de València. El sevillà “és el
veritable perjudicat de tota aquesta història, perquè ell va
pagar el disseny”. De fet la mateixa falleta infantil es plantarà
enguany en la comissió de la Ciutat de l'Artista Faller. 

Pla assegura que “jo no vaig a emprendre cap acció legal
contra ningú perquè entenc que no estan els temps per a fer-
lo. Però entenc que és una pràctica denunciable que ens
perjudica a tots, i almenys cal dir-lo perquè no torne a passar”.
De fet, no és la primera vegada que un ninot o una falla
plantada a València es veu en els carrers de Benicarló.

Després de descobrir el plagi “vaig començar a moure fils, a
cridar a gent. Em consta que fins i tot Guillermo Rojas va
donar part al Gremi d'Artistes Fallers perquè prenguera cartes
en l'assumpte”. El fet va provocar una veritable revolució en
les xarxes socials, que és on realment es va moure la queixa
dels artistes agraviats. Tal va ser el ressó que va haver que els
“artistes benicarlandos em van cridar per a disculpar-se, cosa
que agraïsc. Però el mal ja està fet”. De fet, va assegurar que
“per a mi el tema està resolt amb les disculpes dels
benicarlandos, no pense moure cap fil més”. 

Per la seua banda els artistes de Benicarló han fet pública
una nota de premsa en la qual reconeixen que “som
conscients de no haver actuat de forma correcta al no tenir en
compte la propietat intel·lectual”. En el seu escrit detallen que
per a la realització de la figura d'exposició “ens basem en un
monument infantil sense la prèvia autorització dels propietaris
legítims del mateix. Daniel i Fernando diuen que “després
d'haver parlat directament tant amb Ramón Pla com amb
Guillermo Rojas, ens agradaria disculpar-nos també amb ells
de forma pública pels fets esdevinguts. De la mateixa manera,
volem demanar disculpes a totes aquelles persones o entitats
que s'hagen pogut sentir ofeses”.  Per la seua part el president
de la Falla el Campanar de Benicarló no vol entrar en la
polèmica generada. José Ruiz assegura que “és un problema
aliè a la comissió, nosaltres no tenim res a veure en tot açò”.
Tant és així que “nosaltres sempre els diem als nostres
artistes fallers que presenten el ninot que vulguen, perquè si
guanyen és per a ells el premi”. “El nostre artista, després de
tota la polèmica que ha sorgit, ha renunciat al premi en
metàl·lic que atorga Junta Local Fallera a favor de la
comissió”, va detallar Ruiz. Així, els cinc-cents euros amb els
quals està dotat el guardó, es quedaran en la comissió més
cèntrica de Benicarló. “I ací resolem el tema, no volem entrar
en més polèmiques perquè sabem que ells també ho han
parlat i s'han arreglat”, va concloure Ruiz.

text NATÀLIA SANZ

NINOTS PLAGIATS

Pla assegura que “jo no
vaig a emprendre cap acció
legal contra ningú perquè
entenc que no estan els
temps per a fer-lo. Però
entenc que és una pràctica
denunciable que ens
perjudica a tots, i almenys
cal dir-lo perquè no torne a
passar”.
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El Claustre de l'IES Joan Coromines acorda
per unanimitat fer pública la següent declaració
en relació amb l'avantprojecte de nova llei
educativa, LOMQE:

Considerem que l'avantprojecte de nova llei
educativa, LOMQE, és negatiu per a l'ensenyament
públic i tots els sectors de la comunitat educativa pels
següents motius:

1. L'avantprojecte de llei té com a objectiu transmetre
als nostres alumnes l'esperit de competitivitat i ocupabilitat,
quan l'educació hauria de fomentar i perseguir valors com
la solidaritat, la cooperació i el respecte a la diversitat.

2. És una llei antidemocràtica, en la mesura que en el
procés de redacció no ha sigut consultat el conjunt de la
comunitat educativa.

3. En l'apartat de l'organització dels centres s'impedeix
una participació democràtica efectiva, en la mesura que
buida de continguts el Consell Escolar (apartat 64), i li dóna
totes les potestats a la figura del “director” (apartat 65), el
qual ha sigut prèviament seleccionat per l'Administració
(apartats 66 a 69).

4. Augmenta la possibilitat de concertar i privatitzar,
encara més, l'ensenyament públic,  i també d'obrir-ne  les
vies de finançament a les empreses privades (apartat 2,
nou article 2.bis).

5. Segrega l'alumnat prematurament, en una sèrie de
vies o camins diferenciats en funció del futur laboral de
l'alumnat, i estableix un sistema d'avaluacions externes, on
l'alumnat haurà de passar unes proves externes al centre
per tal de poder superar els cursos de 4t d'ESO i 2n de
Batxillerat. Finalment, legalitza la segregació per sexe
(apartat 50).

6. Amb aquestes proves externes, s'obri la porta a la
classificació dels centres, i en crea un rànquing en funció
dels resultats obtinguts en les proves (apartat 70, que
suprimeix la prohibició de la classificació dels centres).
D'aquesta manera, els centres públics, a més de competir
amb els privats concertats, hauran de fer-ho ara també
amb altres centres públics.

7. En aquest avantprojecte l'educació té com a principal
finalitat preparar l'alumnat per a unes proves (les proves
PISA). Considerem que la finalitat de l'ensenyament és
formar ciutadans i ciutadanes que aprenguen uns
continguts amplis i diversos i no preparar-los per a uns
exàmens.

8. L'Administració demostra una desconfiança i aversió
vers la funció pública i els seus treballadors i treballadores
de l'ensenyament, ja que confia la tasca d'orientació i
promoció de les avaluacions a personal “extern” al sistema
públic (apartats 10, 17 i 25).

9. Minva l'oferta educativa amb la reducció de les
matèries i fomenta l'especialització dels instituts en tots els
nivells, de forma que s'eliminaran modalitats de Batxillerat
i opcions d'ESO.

10. L'assignatura de Valencià ja no està considerada

com una matèria troncal (com el Castellà o la primera
llengua estrangera), sinó d'especialitat, tant a Primària
(apartat 12), com a l'ESO (apartat 13) i Batxillerat (apartat
14), amb la qual cosa queda devaluada.

11. L'FP torna a ser una via de segona. Per una banda,
a tercer d'ESO hi ha una especialització en els continguts
farà que els bons alumnes vagen a Batxillerat, i aquells
que no hi arriben, directes a Cicles Formatius de Grau
Mitjà sempre que superen l'avaluació final d'ESO.

12. L'FP dual (contemplada en l'apartat 32), que copia el
model d'altres països amb una situació socioeconòmica
diferent, pretén dur la formació al centre de treball (des del
33% al 100% de les hores). Al nostre entorn, més que
formar els nostres alumnes suposarà només mà d'obra
gratuïta per a les empreses, al mateix temps que la pèrdua
d'una part de l'horari del professorat de Cicles Formatius.

13. Desregularitza les normatives laborals dels
professionals docents. Els directors dels centres podran
intervindre en la provisió de places i el nomenament del
professorat (apartat 61). Els canvis curriculars permetran
allò que anomenen “compactació” del professorat, amb la
pèrdua de nombrosos llocs de treball per part del
professorat interí, i el desplaçament del personal funcionari
de carrera. A més, el professorat podrà donar assignatures
de les quals no és especialista.

En conclusió, demanem la retirada immediata d'aquest
avantprojecte i exigim un debat obert i democràtic on puga
participat tota la comunitat educativa.

IES Joan Coromines de Benicarló, 
7 de març de 2013

Cocemfe Maestrat ha reiterat la seua petició perquè
Benicarló redacte el Pla d'Accessibilitat del Municipi.
Manolo Celma, portaveu de l'entitat, va recordar que “amb
una cadira de rodes és impossible anar de la nostra seu
social situada en el Casal Municipal despatx nº 2 a
l'Ajuntament, arribar a la Plaça de la Constitució i molt
menys arribar fins a la platja del Morrongo” donada la
quantitat de barreres arquitectòniques existents. 

Celma va puntualitzar que “açò és un sector només, si ens
desplacem a altre sector com pot ser la part nova de la
població, el sector està igual de mal”. Altres vials del municipi
“tampoc se salven, està tot molt deixat en matèria
d'accessibilitat”. Per el que s’ha detectat, Cocemfe Maestrat,
és que es demana la redacció d'un Pla d'Accessibilitat del
Municipi, el qual marque les deficiències detectades i les obres
noves “perquè no succeïsca el mateix que ara en matèria
d'eliminar barreres que s'han realitzat a Benicarló durant anys.
Amb la redacció del Pla es pretén que cada obra que es
realitze complisca amb uns criteris d'accessibilitat universal, i
així mateix els terminis d'execució, així com el dividir Benicarló
per sectors d'actuacions”, va detallar el president de Cocemfe. 

Un Pla d'Accessibilitat és un pla d'actuació, l'objectiu del
qual és fer accessible gradualment l'entorn existent, amb
l'objectiu que totes les persones ho puguen utilitzar lliure i
autònomament. El Pla, en el cas de Benicarló, avaluarà el
nivell de barreres que existeixen en un espai determinat,
definirà les actuacions necessàries per a adaptar-lo, les
valorarà, prioritzarà i proposarà un pla d'etapes per a la seua
execució. “No es tracta que tot l'espai urbà siga accessible,
però sí que existisquen itineraris accessibles, d'acord amb la
normativa vigent, que permeten a la població desplaçar-se

autònomament i amb seguretat i poder utilitzar, així mateix,
tots els espais, edificis i serveis públics, que també seran
adaptats”, va recordar Celma. És per tant, un marc d'acció
municipal, que sistematitza els problemes existents i proposa
un pla d'actuació per a resoldre'ls, oferint solucions genèriques
que, en molts casos, necessitaran posteriorment del projecte
constructiu concret. 

En aquest marc d'acció, l'Ajuntament de Benicarló
encarregarà la redacció del pla d'accessibilitat de la ciutat al
tècnic de la universitat Politècnica de València Francisco
Javier Martínez. Ho farà per mitjà del procediment de
contractació directa el que permetrà agilitar tràmits
administratius. De fet, la signatura es realitzarà en els pròxims
dies, segons va confirmar l'edil d'Urbanisme, Pedro López. Per
a aquest treball està previst que es destinen menys de 9.000
euros IVA inclòs. El document serà, segons va explicar López,
“una memòria valorada que marcarà les línies d'actuació a
seguir”, i un redactat que permetrà acollir-se a possibles
subvencions en el futur.

text i foto NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ PREPARA EL PLÀ D’ACCESIBILITAT

Benicarló ha de concedir “sense més dilacions” la
llicència d'obres que va denegar a un veí. Així ho ha
ordenat el Síndic de Greuges en l'escrit en el qual insta al
consistori a concedir el permís denegat al veí que ho
havia sol·licitat. 

El defensor dels valencians insta al govern benicarlando que

“procedisca a l'atorgament de la corresponent llicència d'obres, sense

més dilacions, a l'haver-se estimat el recurs de reposició deduït contra

la denegació inicial de la mateixa, donada la naturalesa jurídic reglada

de les llicències, significant que la seua denegació indeguda

constitueix un supòsit de responsabilitat patrimonial”. I és que l'afectat

va presentar un recurs de reposició contra la denegació municipal, que

el consistori va acceptar inicialment. Malgrat això, no havia resolt, per

la qual cosa el veí va recórrer al Defensor. Després de rebre la queixa,

ser admesa a tràmit i amb l'objecte de contrastar les al·legacions

formulades per la persona interessada, se li requereix al consistori

perquè en el termini màxim de 15 dies remetera informació suficient

sobre els fets denunciats. L'Ajuntament de Benicarló, després de

diversos requeriments, remet informe al defensor en data 6 de

novembre de 2012, en el qual de forma exhaustiva es detallen les

diferents actuacions portades a terme per aquesta administració en

relació amb l'objecte de la queixa. En aqueix punt, el Síndic li dóna

trasllat al promotor de la queixa a fi de que, si ho considerava oportú,

presentara escrit d'al·legacions, com així va fer, ratificant íntegrament

el seu escrit inicial. Així les coses, el Síndic ha recomanat al consistori

que “dicte resolució motivada en contestació a totes i cadascuna de

les qüestions plantejades pel ciutadà”. Ho fa en termes generals,

recordant-li a l'executiu que l'Administració està obligada a dictar

resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la qualsevol

que siga la seua forma d'iniciació i “quan les normes reguladores dels

procediments no fixen el termini màxim per a rebre la notificació,

aquest serà de tres mesos”. I és que com recorda el Síndic en la seua

conclusió, “l'Administració està obligada a respondre al ciutadà que

acudeix a ella i el mínim que ha d'oferir al mateix és una resposta

directa, ràpida, exacta i legal”.

text NATÀLIA SANZ

LLICÈNCIA D’OBRES GRÀCIES AL SÍNDIC DE GREUGES
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Últimament em fan viure amb
l’ai al cor. No guanyo per
ensurts. Quan divendres
passat vaig anar a comprar-
me La Veu,  aquell senyor
em va allargar una revista
que de seguida vaig
comprendre que no era la
seua. No, home, no, que això
que em dónes, amb aqueixa
blavera insinuada a les
lletres dels titulars i la
paraula falles, fallers o no sé
què com a més destacada
no pot ser La Veu de
Benicarló. Mira-t’ho que això
és una cosa que es diu
“Pensat i fet” o “El chiste
fallero”. Que no, que no, em
va insistir, que això és La
Veu. Li ho vaig agarrar per
no discutir perquè jo estava
segur que vosté no deixaria
que feren una cosa
d’aqueixes amb la seua  -
nostra- publicació. Em vaig
posar la revista baix l’aixella i
no vaig gosar mirar res fins
que vaig arribar a casa. 

Sí, sí. Una blavera a la
portada i, ai, una altra a la
contraportada. Tan gran va
ser el sofoco que vaig agarrar que
vaig decidir no llegir-me res.  La
vaig guardar i, au, no cal agarrar
disgustos sense caler. Perquè si a
les tapes ja hi havia coses
d’aqueixes, què no m’haguera
trobat per dins?

I ara què? Sóc conscient que
estic faltant al meu compromís
d’escriure-li totes les setmanes
sobre el contingut de la revista,
però mire, ja tinc una edat o dos
(sí, estic més prop de la tercera
que de la primera) i trobo que em
puc permetre alguna mala criança
de tant en tant. Em puc permetre
no tindre paraula. Si més no amb
vosté i en poques lligues com la
que ens ocupa. I per què, es
preguntarà, aquesta dèria amb les

falles? Tan boniques com són i
divertides. Ja li ho he contat
moltes vegades però si vol (no
vol) li ho tornaré a contar. 

Es justifica tot perquè la gent de
Benicarló se’n xale i perquè les
falles siguen unes festes populars
i integradores? Sí. Però a partir
d’ací cal matisar molt. Sobretot en
allò que anomenaríem senyes
d’identitat. Quin és el preu que té
aquesta xalera, aquesta germanor
i aquesta integració? Li ho faré
curtet. Vestits falleros, barraques
valencianes,  pentinats falleros,
bunyols d’or valencians... són
conceptes amb els quals em
sento, si més no, estrany. No
acabo d’entendre  aquesta manca
de personalitat ; és com si ara a la
Ràpita tingueren un grup
sardanista (que es veu que el
tenen) i les dones es posaren la
indumentària tradicional de

Barcelona. Vaja, l’exemple no és
gens reeixit, però vosté ja
m’entén. Però açò, encara  com.
Però és que amb les falles s’ha

acabat de blavencianitzar el
poble. I no parlo només de la
senyera oficial. Parlo
sobretot de la manera
d’expressar-se que, penso
que per culpa de les falles,
han assumit com a pròpia
molts benicarlandos.
Especialment aquells que
han de parlar en públic. Ché,
ché. Tots xarren amb la erre
final com si foren  de
Massalfassar o de
Benaguasil. Jo puge i jo
baixe i vinga arrossegar les
erres finals. No sé on
amagar-me quan fan això! I
qualsevol dia en sortirà un i
apitxarà i tots contents direm
tronaor, mocaor i ma cassa. I
un de més espavilat que farà
com a Xàtiva i dirà Aixàtivo i
nosaltres direm ma caso en
comptes de casa meua.  I
encara més, perquè el
caràcter fallero em fa
trontollar tot allò que de
menut tenia assumit del
caràcter de la gent del meu
poble. Que si ens guardàvem

els diners al caduf, que si primer la
faena i després la festa, que què
vol dir això de tirar (ara seria
cremar) els diners? I ara no. Ara
som com els dels (del) pobles
(poble) del costat. Tenim un duro i
ens el posem al front perquè
tothom el veja. Ai,  Déu meu! Les
coses han canviat, ja ho sé tot
això, però sóc tan curtet que no ho
acabo d’assimilar. En fi, no cal dir
res més perquè amb poquet en
tinc prou i de seguida em poso
trist i tinc ganes de plorar...

La setmana que ve, de bona
veritat li ho dic, encara que en
comptes de La Veu de Benicarló
em venguen “La traca”  me la
llegiré i li diré què trobo en
general. 

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

text EL LECTOR

Espectaculars els dissenys d'enginyeria que els fallers
benicarlandos es van veure obligats a dissenyar
d'emergència. 

Les fortes ratxes de mestral, que en ocasions van fregar els
100 quilòmetres per hora, van fer perillar els monuments
fallers en el dia gran de la plantà. La Falla Benicarló, per la
seua ubicació, va ser la que pitjor ho va passar. El seu artista
faller va deixar llest el monument gran el dimarts a la nit atés
que tenia que plantar-ne més en altres municipis de la
Comunitat Valenciana. Dimecres, l'avinguda de Méndez
Núñez, on està situat el monument, registrava ratxes tan fortes
que els fallers es van veure obligats a desmuntar les escenes
que envolten la rematada per a impedir que eixiren volant. Al
migdia la força del vent va incrementar-se i es va optar per

sol·licitar l'ajuda de tres camions bolquet, que es van disposar
oberts per a impedir que el fort vent colpejara de ple el
monument. La singular estampa, no obstant això, no era única
a Benicarló. La Falla La Paperina es va veure obligada a
sol·licitar l'ajuda d'una grua cistella. Amb aquest artilugi els
fallers van falcar la figura de la rematada central, contrarestant
la força del vent.

Per als de Els Conquistaors, la vesprada va ser nefasta. El
seu artista faller va plantar la rematada central i va decidir
canviar els seus plans, traslladant-se a València per a avançar
treball allí. La grua s'encarregava d'aguantar la rematada “i no
pensem soltar-lo en tota la nit”, assegurava un dels fallers. Per
a ells “el treball s'ha retardat molt. Tenim tots els ninots
amagats en els casals, no podem muntar les taules i demà
obrim al públic, pel que demà anirem de cap”. Nou Barri, La
Barraca i la resta de comissions van optar també per paralitzar
els treballs de la plantà de les falles, a l'espera que milloren les
condicions climatològiques

text NATÀLIA SANZ

LA PLANTÀ
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arromangada, fent el riu
corresponent. I no passa res. I si
algú deia alguna cosa, la mateixa
canturel·la,“és que no podíem
aguantar-nos”, però la pixarada ja
l’havien deixat córrer. Els tafaners
proposem als de la JLF, a
l’Ajuntament i a les falles que, si tant
pixons són en aquest poble, els
poliklin que posen després de la
plantà, els podrien plantar uns dies
més prompte. Tots en sortiríem
guanyant, els pixons que no saben,
ni podem aguantar-se o pixar a casa
seua, i els veïns que, després ni
amb lleixiu o salfumant bona faena
tenen fins a traure, quan poden, la
pudor i les taques de les parets. O
això, o ser com cal i fer una
cavalcada de ninots... abstemis!
Tampoc no hi ha res a dir ací?

Ninots que s'escapen
Tenim entès que esta setmana va

disparar, com ja és habitual en totes
les falles, la pirotècnia Tomás a
València la seua mascletada. I a fe
que ho va fer bé, molt bé, com no
podia ser d’altra manera. Ara, pel
que hem pogut tafanejar per la
xarxa, qui no ho va fer tan bé van
ser l’alcalde i companyia... que no
van estar al costat de les falleres
que anaven en representació del
benicarlandos a peu de carrer.
Segons sembla, i això és veu per la
foto que apareix per les nostres
autoritats publicada, com molt bé
diu un comentari, està feta des de
l'altra part de la plaça, des d'un
edifici conegut d’oficines que es
lloguen... per vore les coetades. Sí,

a deu eurets l'espectacle per
persona. I és que, segons sembla,
el senyor ancalde i el rechidor de
festes se'n van anar al balcó de
l'altre costat de la plaça, i no van
acompanyar les nostres venerades
falleres Machors sinó que les van
deixar, pobretes meues, soletes
amb Rita la pita! Ja té nassos que a
un perfil públic fem riure d'esta
manera...

Territori de llibre
Vaja per on, en aquesta casa no

se n’estan de res i surten per tot
arreu. Ací us deixem els enllaços
perquè pugueu veure uns dels
nostres col·laboradors més

estimats, concretament un
prestigiós estimat, que és qui més
llibres ens fa llegir amb les seues
ressenyes, Josep Sanabdon,
parlant del que més en sap... de
llibres, al programa “Un país de
llibre”. Al vídeo a més podreu vore
les oliveres mil·lenàries del territori
del Sénia en dos del llibres
d'Edicions Onada. Perquè després
diguen que ací, al nostre territori, no
cuidem el que és nostre. Ací teniu
els enllaços: 

-http://www.unpaisdellibre.com

ve de la pàgina anterior

http://www.youtube.com/watch?fea
ture=playerembedded&v=SrGVp2
Op9Rw. 

Boca-volar-hi 

El Boca-volar-hi és el nou registre de paraules creat
per l’alumnat de Taller de Valencià de 2n d’ESO de l’IES
Joan Coromines. Ací us fem lliurament de la 9a  i última
entrega:

Reduan

ROMEDO: Va ser inventada a l'any 1598 a Benicarló. Un
xiquet que fa la volta al món en 30 segons.

SOLZEDA: fabricat en Tailàndia l'any 2001 per un
tailandès. Solzeda és un amic de Pinotxo.

VILO: Dona que volia molts marits i un dia es va casar
amb 5. Sempre tenien problemes al llit.         

MUNEY: És un home que va maltracta a la seua
mascota i la policia el va detenir en l'any 2008 a Madrid

Yousra

MALLA : És una fruita que té més de cinc vitamines i
quan la menges es com el xiclet i té el sabor a meló .

SAVIS : És un arbre que està en el sud d'Àfrica i que té
més de 50 quilòmetres d’alçària . Les seues fulles són molt
xicotetes .

POCLA : És un riu que està partit per dos parts, una part
té l 'aigua dolça i l ' altra part salada i està tan neta que
quan la mires pareix un espill.

USXI : És un pèl que el tenim al nostre cos naix una
vegada a l'any ,quan naix té un color diferent que els altres
pèls del nostre cos. Pot ser de color verd, blau, rosa,
taronja, etc.

LLUDA : És un llibre inventat a la Xina de més de 100
milions de pàgines i la seua lletra és molt xicoteta només es
pot veure amb el microscopi .

STOP LLEI WERT: El tractament de la
diversitat a la LOMQE.

La diversitat és una característica pròpia, dels éssers
humans, lligada a diferències en les capacitats,
necessitats, interessos, ritme de maduració, condicions
socioculturals. L’educació és un dret bàsic i de caràcter
obligatori, tot ciutadà ha de veure satisfetes les seves
necessitats formatives dins del sistema educatiu. La
diversitat s’ha de tractar des de la normalitat i no  la
deficiència per afavorir la inclusió educativa (Unesco 1990).
La inclusió educativa va lligada al concepte de
comprensivitat escolar: tronc comú d’ensenyament
obligatori dirigit a tota la ciutadania, opció de política
educativa  oposada als principis de selecció i diferenciació
escolars de caire conservador.

L’actual llei educativa  LOE (2004) dissenya un tronc comú

d’ensenyament obligatori fins 4t d’ESO,  proposa tot un ventall de

mesures pel tractament de la diversitat i  reconeix explícitament

l’existència  d’alumnes amb necessitats educatives especials i

d’alta capacitat. Disposa els Programes de Diversificació

Curricular (PDC) o Qualificació Professional Inicial (PQPI) amb els

quals s’obté un títol de graduat escolar semblant al que cursaven

4t d’ESO.  La LOE ha proporcionat una gran equitat al sistema

educatiu espanyol però no ha solucionat l’alta taxa

d’abandonament escolar a l’ESO,  un alta fracàs escolar i poc

alumnat amb alts rendiments 

La segregació i de diferenciació impregna l’avantprojecte de la

LOMQE front la que s’assenyala “excessiva homogeneïtzació” de

la LOE. Tot alumne posseeix un talent però de naturalesa diferent

i l’escola els ha d’identificar, potenciar i canalitzar, mitjançant la

flexibilització de l’estructura educativa amb itineraris diferenciats, i

“l’especialització” de centres. No hi ha cap menció l’alumnat de

necessitats educatives especials en tota la norma.  

La proliferació  de revàlides o l’enduriment de la promoció de

curs “serviran” per diferenciar l’alumnat amb “talent acadèmic” de

la resta. Per aquests darrers hi haurà una mena de PDC (plans de

millora de l’aprenentatge i rendiment)  de dos anys  (2n i 3r d’ESO),

un curs abans que ara. A 3r d’ESO, es triarà entre dos tipus de

matemàtiques segons si l’alumne vol seguir un itinerari  acadèmic

(Batxillerat) o un d’ensenyaments aplicats (Cicles formatius).

L’alumnat sense possibilitat de promocionar a 4t d’ESO

s’incorporarà a 3r d’ESO  en la Formació Professional Bàsica

(FPB), equivalent al PQPI però un any abans. L’ensenyament

acadèmic i el d’ensenyaments aplicats tindran dos títols de

Graduat Escolars diferenciats i la FPB sols una certificació dels

estudis cursats. Una situació molt diferent de l’actual on tant

l’alumnat que acaba 4 d’ESO, PDC o PQPI obté la mateixa titulació

de Graduat en Secundària sense cap diferència. 

L’avantprojecte s’inspira en el sistema educatiu alemany amb

una segregació primerenca de l’alumnat que en la seva gran

majoria cursa la formació professional. D’igual manera ací, es

pretén que el batxillerat, i posteriorment la universitat, sigue una

via d’excel·lència reservada a una minoria. Informes internacionals

asseguren que la separació prematura de l’alumnat en vies

diferenciades no augmenta el rendiment acadèmics global sinó la

dispersió dels resultats a més, de dificultar la inclusió escolar. El

tractament de la diversitat de l’avantprojecte de la LOMQE respon

més a pressupostos ideològics que a estudis tècnics contrasts.

Assemblea del Professorat  Baix Maestrat 
contra les retallades

El proper 22 de març, a les 20:00 h, tindrà lloc a l'Auditori Municipal un concert de
la Jove Orquestra Yunke organitzat pel Conservatori Mestre Feliu. 

El recital inclourà la interpretació de totes les obres que formen part de l'espectacle 

«Yunke en el País de las Maravillas»
L'entrada al concert serà gratuïta



butxaques de totes les jaquetes i
pantalons plenes de bitllets de cinc-
cents i a demanar hora a l'INEM.
Clar que sí, home!

Un virus faller
El president de la Junta Local

Fallera benicarlanda és de
Borriana? A vore, pel parlar ho
podria ser perfectament. I és que
divendres passat la JLF va
organitzar un concert-sopar amb
Pep Gimeno, Botifarra, amb la típica
olleta per acompanyar-lo. La veritat
és que quan la feia la nostra mare
allà pels anys 50 -els tafaners ja
tenim una edat- era molt més, però
que molt més pobra. Però açò no ve
al cas. El bon home Botifarra, parla
com parla, amb el parlar del seu
poble, Xàtiva, o Aixàtiva, com ho
diuen ells. Perfecte, ell parla a la
seua manera, la d’allà, i no hi ha res
a dir. Però vet ací que el jove
president de la nostra JLF va pujar a
l'escenari per a dirigir unes paraules
al públic congregat per a l'ocasió i,
en escoltar-lo, no sabíem si el que
parlava era d’ací o de Castelló,
Nules, Dénia, .... Osti tu, doncs no
va i pronunciava totes les erres
finals: parlarrrrr, cantarrrrrrrr,
millorrrrrrrrrrrrrrrr... Si només li
faltava pronunciar les tes finals:
contenttt, valenttttt, parlanttttt... i
esquitxar a tots els de les primeres
taules! Xe, que ja hem perdut
l’oremus, que ens donem vergonya
de parlar com hem parlat ací
sempre? Es que ara tots els que ens
representen alguna cosa han de
parlar com al cap i casal? Que, com
diu la Rita, el valencià està de
moda? Això seria meravellós, però
desgraciadament no és així. No
comprenem com gent del poble que
ha aprés el valencià a casa i al
carrer pot renunciar tan fàcilment a
la nostra fonètica que serà bonica o
lletja, agradarà o no, però és la
nostra, única, i per tant, la millor que
tenim. Senyor President de la JLF,
deixe's de bovades, no se’n done
vergonya de ser d'on és, i parle com
els benicarlandos. No cal dir que

som benicarlandos, i és que el
parlar mos delata. 

Ninots gatolins 
Bé, s'han acabat les

presentacions falleres i han arribat
els ninots (i no ho diem en to
pejoratiu, tot i que podríem). Ara bé,
el que sí que podria ser de
ninotaires és en el que han convertit
la cavalcada esta del mateix nom:
del Ninot. Mireu que els tafaners
això de mirar cavalcades, i més en
directe, no ens va massa però, tot i
així, de vegades fem un esforç i
intentem seguir la moda. Però no ho
vam aconseguir del tot, i conste que
ho vam intentar. Encara així una
bona horeta si vam estar plantats al
carrer veient passar tot un seguit de
gent disfressada amb unes quantes
“carrosses” d’acompanyament. A
vore, no entrarem ací a valorar la
gràcia, o no -que és que no- de fer
el ninot passejant pel mig del carrer
disfressat amb tota mena de roba de
les més diverses i variades formes i
procedències i d’unes coreografies
dignes de sortir al rècord Guinness
del deslligo, qualsevol és ben lliure
de fer el babau com, quan i on vulga
perquè la gent li riga les gràcies...
Ara, això de veure totes les
carrosses convertides en barres de
bar ambulants... Què voleu que us
diguem, ja només hagués faltat que
anaren repartint cubates a orri i
després passant el plateret. I no és
perquè no pogueren, perquè la

majoria dels que anaven de
comparsa portaven el got a la mà.
Allò pareixia tot un acte d’exaltació
de sant Roro, el mític déu dels
borratxos. No, si prompte li
canviaran el nom per la ruta del

vino! Val la pena recordar que esta
pràctica, beneïda amb copets a
l'esquena i somriures congelats pels
nostres dirigents, ja va ser
comentada durant l'acte d'inici de
les festes majors, les de veritat, de
la ciutat. Recordeu com la tropa de
les penyes va arribar a la plaça de
l'Ajuntament majorment en avançat
estat de descomposició etílica,
vessant alcohols de diversos colors
per tot el trajecte per a exemple dels
més jovenets que, d'esta gràfica
manera, van entenent en què
consisteixen exactament les festes
populars. Algú hauria de dir alguna
cosa sobre el tema?

Ninots pixons
I com no, qui beu molt... no sap

pixar. I mai millor dit si veiem la gran
quantitat de pixerades “distribuïdes”
al llarg del carrerons que
conformaven el pas de la cavalcada.
Semblava que havien convertit els
carrerons, donava igual que a
fosques o a plena llum, el portal de
les cases, o dels edificis, en
pixadors públics. Igual et trobaves
un tio amb la titola a l’aire,
justificant-se que no podia aguantar-
se, que amb una tia asseguda,
parrús ventilant-se, amb la falda

ve de la pàgina anterior
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LA NATURAL EVOLUCIÓ

Aquesta comissió, molt preocupada per tot allò
que envolta aquesta extraordinària tradició nostra de
les excelses festes falleres, s’ha reunit amb caràcter
urgent i extraordinari per a tractar un assumpte de
extrema gravetat. Que ningú no pense que aquesta
comissió no treballa al llarg de l’any. Les reunions
s’han celebrat setmanalment amb puntualitat fallera,
amb seriositat fallera, amb seny faller i amb ambient
faller. No cal dir que totes elles han estat
degudament abastides per la imprescindible dona
fallera. Elles, com no podia ser d’una altra manera,
ens han preparat els àpats pertinents, ens els han
servit, ens han parat taula i, mentre hem estat
debatent, elles s’han absentat perquè saben que
això no pertany a les seues competències. Elles
accepten les decisions perquè saben que els que
saben, saben. I no és cap redundància. 

En el transcurs d’una d’aquestes esgotadores
sessions, un dels components va llançar la bomba:
“Xè, no us heu adonat que cada vegada hi ha més
gent que no sap pronunciar correctament la paraula
“falla”? Tots ens vam mirar, pensatius, bocabadats i
sorpresos. “Si, home, ni l’alcalde ni la majoria de
presidents la diuen bé; ni les falleres, ni els fallerets,
ni els presentadors, ni els mantenidors, ni el mateix
president de la junta local! És ridícul!” En eixe
moment es va encetar un intens i enriquidor debat
que es va perllongar fins elevades hores de la
matinada. Els membres de la comissió vam enviar
les dones falleres cap a casa i els vam dir que
vingueren a l’endemà a netejar i arreplegar les
burilles dels montecristos perquè la cosa es posava
seriosa. 

El debat estava servit. Vam comprovar, amb
documentació audiovisual, la certesa d’aquesta
afirmació. Vam constatar, una vegada i una altra,
com els diferents personatges repetien una vegada i
una altra “faia, faia i més faia”. Si, “faia” i no “falla”.
Les imatges de les presentacions falleres es
succeïen mentre el membre “i majúscula” d’aquesta
comissió ens anava explicant la seua teoria. Amb tot
luxe de detalls ens va exposar tot allò que passava

amb el nom del monument que dóna nom a la festa.
Llavors la comissió va decidir, per unanimitat, que a
la propera reunió aquest membre portés una
ponència per tal de debatre-la.

Efectivament, la setmana següent l’abans
esmentat membre d’aquesta comissió d’experts
fallers va exposar la seua ponència, ben
documentada, ben explicada i ben argumentada. No
és aquest el lloc per a reproduir-la en la seua
integritat, però si algú n’està interessat, aquesta
comissió no té cap inconvenient en lliurar-li una
còpia. Al final de tot, el ponent arribava a la conclusió
de que s’havia de canviar el nom de la festa i del
monument al voltant del qual gira tota ella. Ell
proposava algunes opcions, però la més adaptable
seria “faia”, amb tots els seus derivats. Però també
s’obria la porta a la paraula “faya”. Una tercera opció,
que va ser molt valorada per un sector d’aquesta
comissió, sobretot el de les vocals, indicava que una
perfecta traducció al castellà de la paraula “falla”
podria ser “haja”, i als cartells podria aparèixer la
següent llegenda “Benicarló en Falles/Hajas”.

Després d’un intens i enriquidor debat, i gràcies a
una majoria interessant, es va acordar elevar, a qui
corresponga, la sol•licitud per a que desaparega
paulatinament el vocable “falla” i siga substituït per
“faya”. Així es maten dos pardals d’un tret: per un
costat evitem que la majoria dels components del
món faller pronuncien malament la paraula, i per
l’altre la castellanitzem i la fem més internacional.

Ha estat una decisió molt dura i molt difícil, però
aquesta comissió vol destacar el caràcter viu de la
festa i la seua complicitat amb el món faller. Si la
immensa majoria de la gent diu “faya”, per què no
por evolucionar la paraula? És més, els fallers tenim
l’obligació de estar al dia mostrant una absoluta
permeabilitat a la evolució de la festa i dels seus
components. Un exemple molt clar el tenim a la
ciutat d’Alacant, on allò que tothom anomenava
“fogueres” s’està transformant en “hogueras”, i això
és bonic perquè ens indica amb tota claredat, no ja
d’on venim, sinó on anem i el que volem. Però
sobretot, què volem ser.



Chicos para todo

La veritat siga dita: últimament els
informes policials són una font
inesgotable de notícies sobre les
curiositats en què s'ocupen els
mantenidors de la llei i l'ordre locals.
Així, en aquest últim “parte” que hem
pogut tafanejar, “18:10 Colaboración
con una comisión Fallera para el
traslado de una carroza desde el
Polígono Industrial al casco urbano”.
Ja podem afirmar definitivament que
l’esperit faller ha entrat i s'ha
instal·lat dins el cos... policial. I és
que després de la “ratya del Terme”,
els lladres de taronges de
l’autopista, les ajudes als llibrets de
falles i ara a les carrosses, més d’un
tafaner, els de més edat, ja es
pregunten si, a la vista d’estes
complicades missions, no els arriba

a ells la tanda. Que bé que els
vindria demanar una maneta per a
treure el carret de la compra del
supermercat! O comptar amb
protecció policial cada vegada que
trauen el cotxe del garatge marxa
enrere. 

I ara què, Papa?
I parlant de curiositats, després

que escoltàrem que el Sant Pare
havia renunciat a continuar exercint
el mandat del Senyor al capdavant
de l’església catòlica, tots, però tots,
vam pensar de seguida que fins i tot
als càrrecs més propers i importants
de la cúria també els ha arribat la
crisi esta que ens fustiga: la de les
retallades. I és que haver d'esperar
600 anys perquè un Papa renuncie
és, sens dubte, la notícia del segle.
Més d’un es deu estar preguntant
què farà ara este bon home...
Doncs, com podem veure a la
instantània, que no és nostra i corre
per la xarxa, el que fan tots quan es
queden a l’atur: fer cua a les
“Oficinas de empleo”. Exemples en
té. Mireu Bárcenas, pobre, les

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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¿Saps quan, en obrir el calaix dels mitjons
després d’un cap des setmana fent un intensiu
d’ordre i neteja, els mires i fan goig? Tots la mar
d’aparelladets, els rojos amb els rojos i els negres
amb els negres. El dilluns al dematí tries els més
bonics i surts al carrer amb la intenció de menjar-te
el món. Les setmanes, massa sovint, semblen més
curtes del que voldríem i, sense adonar-nos-en, en
dos dies arriba el cap de setmana una altra volta, no
ens hem menjat res en aquests dos dies que s’han
cruspit els altres tres que se’ns havien promès
abans d’arribar al cap de setmana i veus que encara
queden mitjons; els de ratlletes amb els de ratlletes
i els de rombes amb els de rombes, que són una
mica especials i hi ha a qui agraden i hi ha qui no els
pot ni veure. 

Una altra volta comença la setmana i després
d’una breu deliberació amb tu mateix, surts al carrer
amb uns mitjons de color verd festuc sabent que, de
quatre que els vegen, tres no li veuran el gust i l’altre
no els pararà ni esment. Avança la setmana i ara ja
no et vols menjar ningú... Mentre no et devoren els
companys del gimnàs quan dimecres en arribar al
vestuari et descordes les sabatilles i lluïsques uns
mitjons amb dits en tens prou.  

—Que arribe ja el divendres— penses el dijous
en alçar-te; que acabe aquesta setmana, que ja se’t

fa massa llarga, i que vinga la rentadora a
centrifugar totes els parells que, de tant arrugats i
tants dies que han passat, ja puden més del compte
al fons del cubell de la roba bruta, però sobretot,
sobretot, que una vegada nets tornen al seu calaix
que ara s’obri, burleta, al teu davant mostrant-te les
restes de sèrie. El descolorit, amb taques taronja, el
del forat al dit, el del forat al taló i el dels forats al dit
i al taló, rodejant aquells tres que ni tenen, ni se’n
recorda parella. És divendres, només falta un dia i
tot tornarà a la normalitat. Els parells deixaran de
pudir, els tarats deixaran de voler identificar-se amb
tu i tu creuràs una altra vegada que tots aquells que
t’envolten són millors i més feliços. 

Avui però no tens més remei, has d’armar-te de
valor i sortir al carrer amb un mitjó de cada color i
sentint-te per un dia orgullós, no defugir les mirades
en posar una cama sobre l’altra a la feina, en
descalçar-te per seure a la gespa del parc i ni tan
sols, en cas que hi haja sort, en perdre els pantalons
al servei d’algun bar... I és que avui, i només avui,
és el dia en què tots t’envegen. Avui tots en creuar-
se amb tu, tots, ho pots llegir als seus ulls, matarien
per ser al fons del teu calaix buit lluitant per poder
tornar-se el company improvisat del teu últim mitjó
desaparellat.

text ADRIÀ GARCIA

Mitjons sense aparellar Aïllat i Llunyà

VENCEDOR?
“Vencedor” –proclamen els seus arran del debat al

congrés-, algú com Rajoy, desbordat per la situació
econòmica i a mercè de Brussel·les i dels mercats?
“Vencedor”, algú com Rajoy, titella dels empresaris
que fan i desfan, conduint-nos al desastre?
“Vencedor”, algú com Rajoy, que ha doblat el nombre
d’aturats, des que acusava a Zapatero de maldestre?
“Vencedor”, algú com Rajoy, que ha palesat la seua
incompetència i incapacitat manifesta, ni tan sols per
controlar l’oficina del seu partit i als seus “empleats”,
com Bàrcenas? “Vencedor”, algú com Rajoy, que té
al carrer mobilitzat, en la seua contra, dia sí i dia
també, amb crits de “dimissió”, per còmplice de l’ona
de corrupció que ens ofega?

Francament, els srs. acadèmics de la llengua,
haurien d’afegir, urgentment, una nova versió de
“vencedor”, al diccionario: “sujeto incompetente y

mendaz que, con todo, es ovacionado por los suyos”.

Aleshores ni que siga en sentit pervers i figurat,
s’entendria allò de “Rajoy vencedor al congrés”.

SIS MILIONS?
Així que són sis milions d’aturats, amb els que el

PP ens (des)governa? Desprès de setmanes de
solemnes desmentits per part dels “populars” d’una
tal fatídica xifra, hem arribat als sis milions de
desocupats? De forma que es passen dies i dies
–govern i PP- titllant de falsa la data de la EPA i de
Brussel·les, que detectaven els sis milions de marres
i ara, a la sra. Fàtima Báñez, se li escapa la veritat:
sis milions d’aturats?

I és que la visceralitat d’aquets “governants”, que
ho fan amb estil d’oposició, en contra de la resta de
les forces democràtiques, els perd i, ara, la ministra
de (des)ocupació, en “replicar” –que no contestar- a
la pregunta d’un parlamentari, cau en el parany i
esmenta la fatídica xifra: sis milions d’aturats.

Ja ho sabíem que la maldestra –incompetents que
són- i perversa –roïns de mena- gestió dels
“populars” ens portarien al desastre, com així ha
estat.

Marc Antoni Adell

¿Saps quan, en obrir el calaix dels
mitjons després d’un cap des setmana
fent un intensiu d’ordre i neteja, els
mires i fan goig?



M I S C E L · L À N I A

Amb nocturnitat i traïdoria 

Entre que els llauradors, farts, no denuncien, i la policia
que es guia per estadística... no anem bé. Està clar que s’ha
arribat a una mena de situació on, uns pels altres, i la casa
per agranar.

Que els llauradors hagen arribat a l’extrem de plantejar-
se el fer patrulles nocturnes per haver de protegir allò que és
seu deixa ben palés que el sistema fa aigües per algun lloc.
I fa aigües, sense cap mena de dubte, principalment, per la
banda de l’administració atés que és ella la que té
l’obligació, sí, l’obligació, de vetllar per la seguretat dels
lauradors i de les seues propietats. Però que ocorre? Com
aquests no denuncien,... suficientment, l’administració
s’excusa en que no hi ha prous delictes que justifiquen més
personal per a protegir el territori. I si a més tenen l’excusa
de les retallades, aleshores, ja ho tenen del tot justificat.

Els llauradors semblen farts de comprovar que les seues
denuncies, quan es presenten, en molts casos es queden en
paper mullat per que la quantia sostreta no és prou elevada.
O també, quan enxampen al lladre, veure com aquest surt
dels jutjats, fins i tot, abans que ell haja acabat de ficar la
denúncia pertinent. Descoratjador es mire per on es mire.

Però, tot i aquesta problemàtica, on sembla que el
delinqüent té més drets que aquell que acompleix
escrupolosament les lleis, és menester fer veure-li al
ciutadà, al llaurador en aquest cas, que si es vol modificar el
sistema cal treballar-lo des de dins atés que des de fora
sempre sortiran guanyant els amics d’allò que no és seu.

Així, encara que els siga molest, encara que tinguen la
sensació d’impotència, de trobar-se defraudat per
l’administració... cal denunciar. Com diuen des dels sindicats
agraris cal denunciar sempre, fins a la sacietat.

Tenint en compte que la nostra administració, i ho han
demostrat sobradament, funciona per estadístiques de
quantitat de robatoris, el millor sistema per canviar el
sistema, valga la redundància, és inundar la Guàrdia Civil,
els jutjats, o la policia local, de denúncies. Quantes més,
millor. Aleshores polítics i governants no tindran ni excusa ni
justificació per no fer el que han de fer: protegir els ciutadans
i el seus bens amb eficàcia.
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Carxofa: tenint en compte que estem en falles, i sense que servisca de precedent, per als imaginatius

fallers que, davant les ventolades que hem tingut aquests dies, s’han tret de sota el barret els mil i un

invents per aplacar la força del Déu Eolo i evitar així que les falles els apareguen a les Columbretes. I és

que quina manera de bufar el vent!

Panissola: també, tenint en compte que estem en falles, per els fallers, atés que la cavalcada del ninot

és organitzada per ells, pel lamentable espectacle que representava veure les carrosses convertides en

barres de bar de begudes alcohòliques. Si aquest és l’esperit faller  que preconitzen no anem bé. I a més,

pel lamentable espectacle de veure els seus seguidors pixant i pixant per totes les cantonades com si els

carres foren la seua latrina particular. Simplement lamentable!

CARXOFA I PANISSOLA

"El nou parc de bombers"Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

laveubenicarlo@terra.es twitter:@Elstafaners



M I S C E L · L À N I A

Amb nocturnitat i traïdoria 

Entre que els llauradors, farts, no denuncien, i la policia
que es guia per estadística... no anem bé. Està clar que s’ha
arribat a una mena de situació on, uns pels altres, i la casa
per agranar.

Que els llauradors hagen arribat a l’extrem de plantejar-
se el fer patrulles nocturnes per haver de protegir allò que és
seu deixa ben palés que el sistema fa aigües per algun lloc.
I fa aigües, sense cap mena de dubte, principalment, per la
banda de l’administració atés que és ella la que té
l’obligació, sí, l’obligació, de vetllar per la seguretat dels
lauradors i de les seues propietats. Però que ocorre? Com
aquests no denuncien,... suficientment, l’administració
s’excusa en que no hi ha prous delictes que justifiquen més
personal per a protegir el territori. I si a més tenen l’excusa
de les retallades, aleshores, ja ho tenen del tot justificat.

Els llauradors semblen farts de comprovar que les seues
denuncies, quan es presenten, en molts casos es queden en
paper mullat per que la quantia sostreta no és prou elevada.
O també, quan enxampen al lladre, veure com aquest surt
dels jutjats, fins i tot, abans que ell haja acabat de ficar la
denúncia pertinent. Descoratjador es mire per on es mire.

Però, tot i aquesta problemàtica, on sembla que el
delinqüent té més drets que aquell que acompleix
escrupolosament les lleis, és menester fer veure-li al
ciutadà, al llaurador en aquest cas, que si es vol modificar el
sistema cal treballar-lo des de dins atés que des de fora
sempre sortiran guanyant els amics d’allò que no és seu.

Així, encara que els siga molest, encara que tinguen la
sensació d’impotència, de trobar-se defraudat per
l’administració... cal denunciar. Com diuen des dels sindicats
agraris cal denunciar sempre, fins a la sacietat.

Tenint en compte que la nostra administració, i ho han
demostrat sobradament, funciona per estadístiques de
quantitat de robatoris, el millor sistema per canviar el
sistema, valga la redundància, és inundar la Guàrdia Civil,
els jutjats, o la policia local, de denúncies. Quantes més,
millor. Aleshores polítics i governants no tindran ni excusa ni
justificació per no fer el que han de fer: protegir els ciutadans
i el seus bens amb eficàcia.
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Chicos para todo

La veritat siga dita: últimament els
informes policials són una font
inesgotable de notícies sobre les
curiositats en què s'ocupen els
mantenidors de la llei i l'ordre locals.
Així, en aquest últim “parte” que hem
pogut tafanejar, “18:10 Colaboración
con una comisión Fallera para el
traslado de una carroza desde el
Polígono Industrial al casco urbano”.
Ja podem afirmar definitivament que
l’esperit faller ha entrat i s'ha
instal·lat dins el cos... policial. I és
que després de la “ratya del Terme”,
els lladres de taronges de
l’autopista, les ajudes als llibrets de
falles i ara a les carrosses, més d’un
tafaner, els de més edat, ja es
pregunten si, a la vista d’estes
complicades missions, no els arriba

a ells la tanda. Que bé que els
vindria demanar una maneta per a
treure el carret de la compra del
supermercat! O comptar amb
protecció policial cada vegada que
trauen el cotxe del garatge marxa
enrere. 

I ara què, Papa?
I parlant de curiositats, després

que escoltàrem que el Sant Pare
havia renunciat a continuar exercint
el mandat del Senyor al capdavant
de l’església catòlica, tots, però tots,
vam pensar de seguida que fins i tot
als càrrecs més propers i importants
de la cúria també els ha arribat la
crisi esta que ens fustiga: la de les
retallades. I és que haver d'esperar
600 anys perquè un Papa renuncie
és, sens dubte, la notícia del segle.
Més d’un es deu estar preguntant
què farà ara este bon home...
Doncs, com podem veure a la
instantània, que no és nostra i corre
per la xarxa, el que fan tots quan es
queden a l’atur: fer cua a les
“Oficinas de empleo”. Exemples en
té. Mireu Bárcenas, pobre, les

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS

OPINIÓ

la veu de Benicarló                                                                                                                            pàgina 9pàgina 12  la veu de Benicarló 

OPINIÓ

¿Saps quan, en obrir el calaix dels mitjons
després d’un cap des setmana fent un intensiu
d’ordre i neteja, els mires i fan goig? Tots la mar
d’aparelladets, els rojos amb els rojos i els negres
amb els negres. El dilluns al dematí tries els més
bonics i surts al carrer amb la intenció de menjar-te
el món. Les setmanes, massa sovint, semblen més
curtes del que voldríem i, sense adonar-nos-en, en
dos dies arriba el cap de setmana una altra volta, no
ens hem menjat res en aquests dos dies que s’han
cruspit els altres tres que se’ns havien promès
abans d’arribar al cap de setmana i veus que encara
queden mitjons; els de ratlletes amb els de ratlletes
i els de rombes amb els de rombes, que són una
mica especials i hi ha a qui agraden i hi ha qui no els
pot ni veure. 

Una altra volta comença la setmana i després
d’una breu deliberació amb tu mateix, surts al carrer
amb uns mitjons de color verd festuc sabent que, de
quatre que els vegen, tres no li veuran el gust i l’altre
no els pararà ni esment. Avança la setmana i ara ja
no et vols menjar ningú... Mentre no et devoren els
companys del gimnàs quan dimecres en arribar al
vestuari et descordes les sabatilles i lluïsques uns
mitjons amb dits en tens prou.  

—Que arribe ja el divendres— penses el dijous
en alçar-te; que acabe aquesta setmana, que ja se’t

fa massa llarga, i que vinga la rentadora a
centrifugar totes els parells que, de tant arrugats i
tants dies que han passat, ja puden més del compte
al fons del cubell de la roba bruta, però sobretot,
sobretot, que una vegada nets tornen al seu calaix
que ara s’obri, burleta, al teu davant mostrant-te les
restes de sèrie. El descolorit, amb taques taronja, el
del forat al dit, el del forat al taló i el dels forats al dit
i al taló, rodejant aquells tres que ni tenen, ni se’n
recorda parella. És divendres, només falta un dia i
tot tornarà a la normalitat. Els parells deixaran de
pudir, els tarats deixaran de voler identificar-se amb
tu i tu creuràs una altra vegada que tots aquells que
t’envolten són millors i més feliços. 

Avui però no tens més remei, has d’armar-te de
valor i sortir al carrer amb un mitjó de cada color i
sentint-te per un dia orgullós, no defugir les mirades
en posar una cama sobre l’altra a la feina, en
descalçar-te per seure a la gespa del parc i ni tan
sols, en cas que hi haja sort, en perdre els pantalons
al servei d’algun bar... I és que avui, i només avui,
és el dia en què tots t’envegen. Avui tots en creuar-
se amb tu, tots, ho pots llegir als seus ulls, matarien
per ser al fons del teu calaix buit lluitant per poder
tornar-se el company improvisat del teu últim mitjó
desaparellat.

text ADRIÀ GARCIA

Mitjons sense aparellar Aïllat i Llunyà

VENCEDOR?
“Vencedor” –proclamen els seus arran del debat al

congrés-, algú com Rajoy, desbordat per la situació
econòmica i a mercè de Brussel·les i dels mercats?
“Vencedor”, algú com Rajoy, titella dels empresaris
que fan i desfan, conduint-nos al desastre?
“Vencedor”, algú com Rajoy, que ha doblat el nombre
d’aturats, des que acusava a Zapatero de maldestre?
“Vencedor”, algú com Rajoy, que ha palesat la seua
incompetència i incapacitat manifesta, ni tan sols per
controlar l’oficina del seu partit i als seus “empleats”,
com Bàrcenas? “Vencedor”, algú com Rajoy, que té
al carrer mobilitzat, en la seua contra, dia sí i dia
també, amb crits de “dimissió”, per còmplice de l’ona
de corrupció que ens ofega?

Francament, els srs. acadèmics de la llengua,
haurien d’afegir, urgentment, una nova versió de
“vencedor”, al diccionario: “sujeto incompetente y

mendaz que, con todo, es ovacionado por los suyos”.

Aleshores ni que siga en sentit pervers i figurat,
s’entendria allò de “Rajoy vencedor al congrés”.

SIS MILIONS?
Així que són sis milions d’aturats, amb els que el

PP ens (des)governa? Desprès de setmanes de
solemnes desmentits per part dels “populars” d’una
tal fatídica xifra, hem arribat als sis milions de
desocupats? De forma que es passen dies i dies
–govern i PP- titllant de falsa la data de la EPA i de
Brussel·les, que detectaven els sis milions de marres
i ara, a la sra. Fàtima Báñez, se li escapa la veritat:
sis milions d’aturats?

I és que la visceralitat d’aquets “governants”, que
ho fan amb estil d’oposició, en contra de la resta de
les forces democràtiques, els perd i, ara, la ministra
de (des)ocupació, en “replicar” –que no contestar- a
la pregunta d’un parlamentari, cau en el parany i
esmenta la fatídica xifra: sis milions d’aturats.

Ja ho sabíem que la maldestra –incompetents que
són- i perversa –roïns de mena- gestió dels
“populars” ens portarien al desastre, com així ha
estat.

Marc Antoni Adell

¿Saps quan, en obrir el calaix dels
mitjons després d’un cap des setmana
fent un intensiu d’ordre i neteja, els
mires i fan goig?



butxaques de totes les jaquetes i
pantalons plenes de bitllets de cinc-
cents i a demanar hora a l'INEM.
Clar que sí, home!

Un virus faller
El president de la Junta Local

Fallera benicarlanda és de
Borriana? A vore, pel parlar ho
podria ser perfectament. I és que
divendres passat la JLF va
organitzar un concert-sopar amb
Pep Gimeno, Botifarra, amb la típica
olleta per acompanyar-lo. La veritat
és que quan la feia la nostra mare
allà pels anys 50 -els tafaners ja
tenim una edat- era molt més, però
que molt més pobra. Però açò no ve
al cas. El bon home Botifarra, parla
com parla, amb el parlar del seu
poble, Xàtiva, o Aixàtiva, com ho
diuen ells. Perfecte, ell parla a la
seua manera, la d’allà, i no hi ha res
a dir. Però vet ací que el jove
president de la nostra JLF va pujar a
l'escenari per a dirigir unes paraules
al públic congregat per a l'ocasió i,
en escoltar-lo, no sabíem si el que
parlava era d’ací o de Castelló,
Nules, Dénia, .... Osti tu, doncs no
va i pronunciava totes les erres
finals: parlarrrrr, cantarrrrrrrr,
millorrrrrrrrrrrrrrrr... Si només li
faltava pronunciar les tes finals:
contenttt, valenttttt, parlanttttt... i
esquitxar a tots els de les primeres
taules! Xe, que ja hem perdut
l’oremus, que ens donem vergonya
de parlar com hem parlat ací
sempre? Es que ara tots els que ens
representen alguna cosa han de
parlar com al cap i casal? Que, com
diu la Rita, el valencià està de
moda? Això seria meravellós, però
desgraciadament no és així. No
comprenem com gent del poble que
ha aprés el valencià a casa i al
carrer pot renunciar tan fàcilment a
la nostra fonètica que serà bonica o
lletja, agradarà o no, però és la
nostra, única, i per tant, la millor que
tenim. Senyor President de la JLF,
deixe's de bovades, no se’n done
vergonya de ser d'on és, i parle com
els benicarlandos. No cal dir que

som benicarlandos, i és que el
parlar mos delata. 

Ninots gatolins 
Bé, s'han acabat les

presentacions falleres i han arribat
els ninots (i no ho diem en to
pejoratiu, tot i que podríem). Ara bé,
el que sí que podria ser de
ninotaires és en el que han convertit
la cavalcada esta del mateix nom:
del Ninot. Mireu que els tafaners
això de mirar cavalcades, i més en
directe, no ens va massa però, tot i
així, de vegades fem un esforç i
intentem seguir la moda. Però no ho
vam aconseguir del tot, i conste que
ho vam intentar. Encara així una
bona horeta si vam estar plantats al
carrer veient passar tot un seguit de
gent disfressada amb unes quantes
“carrosses” d’acompanyament. A
vore, no entrarem ací a valorar la
gràcia, o no -que és que no- de fer
el ninot passejant pel mig del carrer
disfressat amb tota mena de roba de
les més diverses i variades formes i
procedències i d’unes coreografies
dignes de sortir al rècord Guinness
del deslligo, qualsevol és ben lliure
de fer el babau com, quan i on vulga
perquè la gent li riga les gràcies...
Ara, això de veure totes les
carrosses convertides en barres de
bar ambulants... Què voleu que us
diguem, ja només hagués faltat que
anaren repartint cubates a orri i
després passant el plateret. I no és
perquè no pogueren, perquè la

majoria dels que anaven de
comparsa portaven el got a la mà.
Allò pareixia tot un acte d’exaltació
de sant Roro, el mític déu dels
borratxos. No, si prompte li
canviaran el nom per la ruta del

vino! Val la pena recordar que esta
pràctica, beneïda amb copets a
l'esquena i somriures congelats pels
nostres dirigents, ja va ser
comentada durant l'acte d'inici de
les festes majors, les de veritat, de
la ciutat. Recordeu com la tropa de
les penyes va arribar a la plaça de
l'Ajuntament majorment en avançat
estat de descomposició etílica,
vessant alcohols de diversos colors
per tot el trajecte per a exemple dels
més jovenets que, d'esta gràfica
manera, van entenent en què
consisteixen exactament les festes
populars. Algú hauria de dir alguna
cosa sobre el tema?

Ninots pixons
I com no, qui beu molt... no sap

pixar. I mai millor dit si veiem la gran
quantitat de pixerades “distribuïdes”
al llarg del carrerons que
conformaven el pas de la cavalcada.
Semblava que havien convertit els
carrerons, donava igual que a
fosques o a plena llum, el portal de
les cases, o dels edificis, en
pixadors públics. Igual et trobaves
un tio amb la titola a l’aire,
justificant-se que no podia aguantar-
se, que amb una tia asseguda,
parrús ventilant-se, amb la falda

ve de la pàgina anterior
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LA NATURAL EVOLUCIÓ

Aquesta comissió, molt preocupada per tot allò
que envolta aquesta extraordinària tradició nostra de
les excelses festes falleres, s’ha reunit amb caràcter
urgent i extraordinari per a tractar un assumpte de
extrema gravetat. Que ningú no pense que aquesta
comissió no treballa al llarg de l’any. Les reunions
s’han celebrat setmanalment amb puntualitat fallera,
amb seriositat fallera, amb seny faller i amb ambient
faller. No cal dir que totes elles han estat
degudament abastides per la imprescindible dona
fallera. Elles, com no podia ser d’una altra manera,
ens han preparat els àpats pertinents, ens els han
servit, ens han parat taula i, mentre hem estat
debatent, elles s’han absentat perquè saben que
això no pertany a les seues competències. Elles
accepten les decisions perquè saben que els que
saben, saben. I no és cap redundància. 

En el transcurs d’una d’aquestes esgotadores
sessions, un dels components va llançar la bomba:
“Xè, no us heu adonat que cada vegada hi ha més
gent que no sap pronunciar correctament la paraula
“falla”? Tots ens vam mirar, pensatius, bocabadats i
sorpresos. “Si, home, ni l’alcalde ni la majoria de
presidents la diuen bé; ni les falleres, ni els fallerets,
ni els presentadors, ni els mantenidors, ni el mateix
president de la junta local! És ridícul!” En eixe
moment es va encetar un intens i enriquidor debat
que es va perllongar fins elevades hores de la
matinada. Els membres de la comissió vam enviar
les dones falleres cap a casa i els vam dir que
vingueren a l’endemà a netejar i arreplegar les
burilles dels montecristos perquè la cosa es posava
seriosa. 

El debat estava servit. Vam comprovar, amb
documentació audiovisual, la certesa d’aquesta
afirmació. Vam constatar, una vegada i una altra,
com els diferents personatges repetien una vegada i
una altra “faia, faia i més faia”. Si, “faia” i no “falla”.
Les imatges de les presentacions falleres es
succeïen mentre el membre “i majúscula” d’aquesta
comissió ens anava explicant la seua teoria. Amb tot
luxe de detalls ens va exposar tot allò que passava

amb el nom del monument que dóna nom a la festa.
Llavors la comissió va decidir, per unanimitat, que a
la propera reunió aquest membre portés una
ponència per tal de debatre-la.

Efectivament, la setmana següent l’abans
esmentat membre d’aquesta comissió d’experts
fallers va exposar la seua ponència, ben
documentada, ben explicada i ben argumentada. No
és aquest el lloc per a reproduir-la en la seua
integritat, però si algú n’està interessat, aquesta
comissió no té cap inconvenient en lliurar-li una
còpia. Al final de tot, el ponent arribava a la conclusió
de que s’havia de canviar el nom de la festa i del
monument al voltant del qual gira tota ella. Ell
proposava algunes opcions, però la més adaptable
seria “faia”, amb tots els seus derivats. Però també
s’obria la porta a la paraula “faya”. Una tercera opció,
que va ser molt valorada per un sector d’aquesta
comissió, sobretot el de les vocals, indicava que una
perfecta traducció al castellà de la paraula “falla”
podria ser “haja”, i als cartells podria aparèixer la
següent llegenda “Benicarló en Falles/Hajas”.

Després d’un intens i enriquidor debat, i gràcies a
una majoria interessant, es va acordar elevar, a qui
corresponga, la sol•licitud per a que desaparega
paulatinament el vocable “falla” i siga substituït per
“faya”. Així es maten dos pardals d’un tret: per un
costat evitem que la majoria dels components del
món faller pronuncien malament la paraula, i per
l’altre la castellanitzem i la fem més internacional.

Ha estat una decisió molt dura i molt difícil, però
aquesta comissió vol destacar el caràcter viu de la
festa i la seua complicitat amb el món faller. Si la
immensa majoria de la gent diu “faya”, per què no
por evolucionar la paraula? És més, els fallers tenim
l’obligació de estar al dia mostrant una absoluta
permeabilitat a la evolució de la festa i dels seus
components. Un exemple molt clar el tenim a la
ciutat d’Alacant, on allò que tothom anomenava
“fogueres” s’està transformant en “hogueras”, i això
és bonic perquè ens indica amb tota claredat, no ja
d’on venim, sinó on anem i el que volem. Però
sobretot, què volem ser.
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arromangada, fent el riu
corresponent. I no passa res. I si
algú deia alguna cosa, la mateixa
canturel·la,“és que no podíem
aguantar-nos”, però la pixarada ja
l’havien deixat córrer. Els tafaners
proposem als de la JLF, a
l’Ajuntament i a les falles que, si tant
pixons són en aquest poble, els
poliklin que posen després de la
plantà, els podrien plantar uns dies
més prompte. Tots en sortiríem
guanyant, els pixons que no saben,
ni podem aguantar-se o pixar a casa
seua, i els veïns que, després ni
amb lleixiu o salfumant bona faena
tenen fins a traure, quan poden, la
pudor i les taques de les parets. O
això, o ser com cal i fer una
cavalcada de ninots... abstemis!
Tampoc no hi ha res a dir ací?

Ninots que s'escapen
Tenim entès que esta setmana va

disparar, com ja és habitual en totes
les falles, la pirotècnia Tomás a
València la seua mascletada. I a fe
que ho va fer bé, molt bé, com no
podia ser d’altra manera. Ara, pel
que hem pogut tafanejar per la
xarxa, qui no ho va fer tan bé van
ser l’alcalde i companyia... que no
van estar al costat de les falleres
que anaven en representació del
benicarlandos a peu de carrer.
Segons sembla, i això és veu per la
foto que apareix per les nostres
autoritats publicada, com molt bé
diu un comentari, està feta des de
l'altra part de la plaça, des d'un
edifici conegut d’oficines que es
lloguen... per vore les coetades. Sí,

a deu eurets l'espectacle per
persona. I és que, segons sembla,
el senyor ancalde i el rechidor de
festes se'n van anar al balcó de
l'altre costat de la plaça, i no van
acompanyar les nostres venerades
falleres Machors sinó que les van
deixar, pobretes meues, soletes
amb Rita la pita! Ja té nassos que a
un perfil públic fem riure d'esta
manera...

Territori de llibre
Vaja per on, en aquesta casa no

se n’estan de res i surten per tot
arreu. Ací us deixem els enllaços
perquè pugueu veure uns dels
nostres col·laboradors més

estimats, concretament un
prestigiós estimat, que és qui més
llibres ens fa llegir amb les seues
ressenyes, Josep Sanabdon,
parlant del que més en sap... de
llibres, al programa “Un país de
llibre”. Al vídeo a més podreu vore
les oliveres mil·lenàries del territori
del Sénia en dos del llibres
d'Edicions Onada. Perquè després
diguen que ací, al nostre territori, no
cuidem el que és nostre. Ací teniu
els enllaços: 

-http://www.unpaisdellibre.com

ve de la pàgina anterior

http://www.youtube.com/watch?fea
ture=playerembedded&v=SrGVp2
Op9Rw. 

Boca-volar-hi 

El Boca-volar-hi és el nou registre de paraules creat
per l’alumnat de Taller de Valencià de 2n d’ESO de l’IES
Joan Coromines. Ací us fem lliurament de la 9a  i última
entrega:

Reduan

ROMEDO: Va ser inventada a l'any 1598 a Benicarló. Un
xiquet que fa la volta al món en 30 segons.

SOLZEDA: fabricat en Tailàndia l'any 2001 per un
tailandès. Solzeda és un amic de Pinotxo.

VILO: Dona que volia molts marits i un dia es va casar
amb 5. Sempre tenien problemes al llit.         

MUNEY: És un home que va maltracta a la seua
mascota i la policia el va detenir en l'any 2008 a Madrid

Yousra

MALLA : És una fruita que té més de cinc vitamines i
quan la menges es com el xiclet i té el sabor a meló .

SAVIS : És un arbre que està en el sud d'Àfrica i que té
més de 50 quilòmetres d’alçària . Les seues fulles són molt
xicotetes .

POCLA : És un riu que està partit per dos parts, una part
té l 'aigua dolça i l ' altra part salada i està tan neta que
quan la mires pareix un espill.

USXI : És un pèl que el tenim al nostre cos naix una
vegada a l'any ,quan naix té un color diferent que els altres
pèls del nostre cos. Pot ser de color verd, blau, rosa,
taronja, etc.

LLUDA : És un llibre inventat a la Xina de més de 100
milions de pàgines i la seua lletra és molt xicoteta només es
pot veure amb el microscopi .

STOP LLEI WERT: El tractament de la
diversitat a la LOMQE.

La diversitat és una característica pròpia, dels éssers
humans, lligada a diferències en les capacitats,
necessitats, interessos, ritme de maduració, condicions
socioculturals. L’educació és un dret bàsic i de caràcter
obligatori, tot ciutadà ha de veure satisfetes les seves
necessitats formatives dins del sistema educatiu. La
diversitat s’ha de tractar des de la normalitat i no  la
deficiència per afavorir la inclusió educativa (Unesco 1990).
La inclusió educativa va lligada al concepte de
comprensivitat escolar: tronc comú d’ensenyament
obligatori dirigit a tota la ciutadania, opció de política
educativa  oposada als principis de selecció i diferenciació
escolars de caire conservador.

L’actual llei educativa  LOE (2004) dissenya un tronc comú

d’ensenyament obligatori fins 4t d’ESO,  proposa tot un ventall de

mesures pel tractament de la diversitat i  reconeix explícitament

l’existència  d’alumnes amb necessitats educatives especials i

d’alta capacitat. Disposa els Programes de Diversificació

Curricular (PDC) o Qualificació Professional Inicial (PQPI) amb els

quals s’obté un títol de graduat escolar semblant al que cursaven

4t d’ESO.  La LOE ha proporcionat una gran equitat al sistema

educatiu espanyol però no ha solucionat l’alta taxa

d’abandonament escolar a l’ESO,  un alta fracàs escolar i poc

alumnat amb alts rendiments 

La segregació i de diferenciació impregna l’avantprojecte de la

LOMQE front la que s’assenyala “excessiva homogeneïtzació” de

la LOE. Tot alumne posseeix un talent però de naturalesa diferent

i l’escola els ha d’identificar, potenciar i canalitzar, mitjançant la

flexibilització de l’estructura educativa amb itineraris diferenciats, i

“l’especialització” de centres. No hi ha cap menció l’alumnat de

necessitats educatives especials en tota la norma.  

La proliferació  de revàlides o l’enduriment de la promoció de

curs “serviran” per diferenciar l’alumnat amb “talent acadèmic” de

la resta. Per aquests darrers hi haurà una mena de PDC (plans de

millora de l’aprenentatge i rendiment)  de dos anys  (2n i 3r d’ESO),

un curs abans que ara. A 3r d’ESO, es triarà entre dos tipus de

matemàtiques segons si l’alumne vol seguir un itinerari  acadèmic

(Batxillerat) o un d’ensenyaments aplicats (Cicles formatius).

L’alumnat sense possibilitat de promocionar a 4t d’ESO

s’incorporarà a 3r d’ESO  en la Formació Professional Bàsica

(FPB), equivalent al PQPI però un any abans. L’ensenyament

acadèmic i el d’ensenyaments aplicats tindran dos títols de

Graduat Escolars diferenciats i la FPB sols una certificació dels

estudis cursats. Una situació molt diferent de l’actual on tant

l’alumnat que acaba 4 d’ESO, PDC o PQPI obté la mateixa titulació

de Graduat en Secundària sense cap diferència. 

L’avantprojecte s’inspira en el sistema educatiu alemany amb

una segregació primerenca de l’alumnat que en la seva gran

majoria cursa la formació professional. D’igual manera ací, es

pretén que el batxillerat, i posteriorment la universitat, sigue una

via d’excel·lència reservada a una minoria. Informes internacionals

asseguren que la separació prematura de l’alumnat en vies

diferenciades no augmenta el rendiment acadèmics global sinó la

dispersió dels resultats a més, de dificultar la inclusió escolar. El

tractament de la diversitat de l’avantprojecte de la LOMQE respon

més a pressupostos ideològics que a estudis tècnics contrasts.

Assemblea del Professorat  Baix Maestrat 
contra les retallades

El proper 22 de març, a les 20:00 h, tindrà lloc a l'Auditori Municipal un concert de
la Jove Orquestra Yunke organitzat pel Conservatori Mestre Feliu. 

El recital inclourà la interpretació de totes les obres que formen part de l'espectacle 

«Yunke en el País de las Maravillas»
L'entrada al concert serà gratuïta
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Últimament em fan viure amb
l’ai al cor. No guanyo per
ensurts. Quan divendres
passat vaig anar a comprar-
me La Veu,  aquell senyor
em va allargar una revista
que de seguida vaig
comprendre que no era la
seua. No, home, no, que això
que em dónes, amb aqueixa
blavera insinuada a les
lletres dels titulars i la
paraula falles, fallers o no sé
què com a més destacada
no pot ser La Veu de
Benicarló. Mira-t’ho que això
és una cosa que es diu
“Pensat i fet” o “El chiste
fallero”. Que no, que no, em
va insistir, que això és La
Veu. Li ho vaig agarrar per
no discutir perquè jo estava
segur que vosté no deixaria
que feren una cosa
d’aqueixes amb la seua  -
nostra- publicació. Em vaig
posar la revista baix l’aixella i
no vaig gosar mirar res fins
que vaig arribar a casa. 

Sí, sí. Una blavera a la
portada i, ai, una altra a la
contraportada. Tan gran va
ser el sofoco que vaig agarrar que
vaig decidir no llegir-me res.  La
vaig guardar i, au, no cal agarrar
disgustos sense caler. Perquè si a
les tapes ja hi havia coses
d’aqueixes, què no m’haguera
trobat per dins?

I ara què? Sóc conscient que
estic faltant al meu compromís
d’escriure-li totes les setmanes
sobre el contingut de la revista,
però mire, ja tinc una edat o dos
(sí, estic més prop de la tercera
que de la primera) i trobo que em
puc permetre alguna mala criança
de tant en tant. Em puc permetre
no tindre paraula. Si més no amb
vosté i en poques lligues com la
que ens ocupa. I per què, es
preguntarà, aquesta dèria amb les

falles? Tan boniques com són i
divertides. Ja li ho he contat
moltes vegades però si vol (no
vol) li ho tornaré a contar. 

Es justifica tot perquè la gent de
Benicarló se’n xale i perquè les
falles siguen unes festes populars
i integradores? Sí. Però a partir
d’ací cal matisar molt. Sobretot en
allò que anomenaríem senyes
d’identitat. Quin és el preu que té
aquesta xalera, aquesta germanor
i aquesta integració? Li ho faré
curtet. Vestits falleros, barraques
valencianes,  pentinats falleros,
bunyols d’or valencians... són
conceptes amb els quals em
sento, si més no, estrany. No
acabo d’entendre  aquesta manca
de personalitat ; és com si ara a la
Ràpita tingueren un grup
sardanista (que es veu que el
tenen) i les dones es posaren la
indumentària tradicional de

Barcelona. Vaja, l’exemple no és
gens reeixit, però vosté ja
m’entén. Però açò, encara  com.
Però és que amb les falles s’ha

acabat de blavencianitzar el
poble. I no parlo només de la
senyera oficial. Parlo
sobretot de la manera
d’expressar-se que, penso
que per culpa de les falles,
han assumit com a pròpia
molts benicarlandos.
Especialment aquells que
han de parlar en públic. Ché,
ché. Tots xarren amb la erre
final com si foren  de
Massalfassar o de
Benaguasil. Jo puge i jo
baixe i vinga arrossegar les
erres finals. No sé on
amagar-me quan fan això! I
qualsevol dia en sortirà un i
apitxarà i tots contents direm
tronaor, mocaor i ma cassa. I
un de més espavilat que farà
com a Xàtiva i dirà Aixàtivo i
nosaltres direm ma caso en
comptes de casa meua.  I
encara més, perquè el
caràcter fallero em fa
trontollar tot allò que de
menut tenia assumit del
caràcter de la gent del meu
poble. Que si ens guardàvem

els diners al caduf, que si primer la
faena i després la festa, que què
vol dir això de tirar (ara seria
cremar) els diners? I ara no. Ara
som com els dels (del) pobles
(poble) del costat. Tenim un duro i
ens el posem al front perquè
tothom el veja. Ai,  Déu meu! Les
coses han canviat, ja ho sé tot
això, però sóc tan curtet que no ho
acabo d’assimilar. En fi, no cal dir
res més perquè amb poquet en
tinc prou i de seguida em poso
trist i tinc ganes de plorar...

La setmana que ve, de bona
veritat li ho dic, encara que en
comptes de La Veu de Benicarló
em venguen “La traca”  me la
llegiré i li diré què trobo en
general. 

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

text EL LECTOR

Espectaculars els dissenys d'enginyeria que els fallers
benicarlandos es van veure obligats a dissenyar
d'emergència. 

Les fortes ratxes de mestral, que en ocasions van fregar els
100 quilòmetres per hora, van fer perillar els monuments
fallers en el dia gran de la plantà. La Falla Benicarló, per la
seua ubicació, va ser la que pitjor ho va passar. El seu artista
faller va deixar llest el monument gran el dimarts a la nit atés
que tenia que plantar-ne més en altres municipis de la
Comunitat Valenciana. Dimecres, l'avinguda de Méndez
Núñez, on està situat el monument, registrava ratxes tan fortes
que els fallers es van veure obligats a desmuntar les escenes
que envolten la rematada per a impedir que eixiren volant. Al
migdia la força del vent va incrementar-se i es va optar per

sol·licitar l'ajuda de tres camions bolquet, que es van disposar
oberts per a impedir que el fort vent colpejara de ple el
monument. La singular estampa, no obstant això, no era única
a Benicarló. La Falla La Paperina es va veure obligada a
sol·licitar l'ajuda d'una grua cistella. Amb aquest artilugi els
fallers van falcar la figura de la rematada central, contrarestant
la força del vent.

Per als de Els Conquistaors, la vesprada va ser nefasta. El
seu artista faller va plantar la rematada central i va decidir
canviar els seus plans, traslladant-se a València per a avançar
treball allí. La grua s'encarregava d'aguantar la rematada “i no
pensem soltar-lo en tota la nit”, assegurava un dels fallers. Per
a ells “el treball s'ha retardat molt. Tenim tots els ninots
amagats en els casals, no podem muntar les taules i demà
obrim al públic, pel que demà anirem de cap”. Nou Barri, La
Barraca i la resta de comissions van optar també per paralitzar
els treballs de la plantà de les falles, a l'espera que milloren les
condicions climatològiques

text NATÀLIA SANZ

LA PLANTÀ
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El Claustre de l'IES Joan Coromines acorda
per unanimitat fer pública la següent declaració
en relació amb l'avantprojecte de nova llei
educativa, LOMQE:

Considerem que l'avantprojecte de nova llei
educativa, LOMQE, és negatiu per a l'ensenyament
públic i tots els sectors de la comunitat educativa pels
següents motius:

1. L'avantprojecte de llei té com a objectiu transmetre
als nostres alumnes l'esperit de competitivitat i ocupabilitat,
quan l'educació hauria de fomentar i perseguir valors com
la solidaritat, la cooperació i el respecte a la diversitat.

2. És una llei antidemocràtica, en la mesura que en el
procés de redacció no ha sigut consultat el conjunt de la
comunitat educativa.

3. En l'apartat de l'organització dels centres s'impedeix
una participació democràtica efectiva, en la mesura que
buida de continguts el Consell Escolar (apartat 64), i li dóna
totes les potestats a la figura del “director” (apartat 65), el
qual ha sigut prèviament seleccionat per l'Administració
(apartats 66 a 69).

4. Augmenta la possibilitat de concertar i privatitzar,
encara més, l'ensenyament públic,  i també d'obrir-ne  les
vies de finançament a les empreses privades (apartat 2,
nou article 2.bis).

5. Segrega l'alumnat prematurament, en una sèrie de
vies o camins diferenciats en funció del futur laboral de
l'alumnat, i estableix un sistema d'avaluacions externes, on
l'alumnat haurà de passar unes proves externes al centre
per tal de poder superar els cursos de 4t d'ESO i 2n de
Batxillerat. Finalment, legalitza la segregació per sexe
(apartat 50).

6. Amb aquestes proves externes, s'obri la porta a la
classificació dels centres, i en crea un rànquing en funció
dels resultats obtinguts en les proves (apartat 70, que
suprimeix la prohibició de la classificació dels centres).
D'aquesta manera, els centres públics, a més de competir
amb els privats concertats, hauran de fer-ho ara també
amb altres centres públics.

7. En aquest avantprojecte l'educació té com a principal
finalitat preparar l'alumnat per a unes proves (les proves
PISA). Considerem que la finalitat de l'ensenyament és
formar ciutadans i ciutadanes que aprenguen uns
continguts amplis i diversos i no preparar-los per a uns
exàmens.

8. L'Administració demostra una desconfiança i aversió
vers la funció pública i els seus treballadors i treballadores
de l'ensenyament, ja que confia la tasca d'orientació i
promoció de les avaluacions a personal “extern” al sistema
públic (apartats 10, 17 i 25).

9. Minva l'oferta educativa amb la reducció de les
matèries i fomenta l'especialització dels instituts en tots els
nivells, de forma que s'eliminaran modalitats de Batxillerat
i opcions d'ESO.

10. L'assignatura de Valencià ja no està considerada

com una matèria troncal (com el Castellà o la primera
llengua estrangera), sinó d'especialitat, tant a Primària
(apartat 12), com a l'ESO (apartat 13) i Batxillerat (apartat
14), amb la qual cosa queda devaluada.

11. L'FP torna a ser una via de segona. Per una banda,
a tercer d'ESO hi ha una especialització en els continguts
farà que els bons alumnes vagen a Batxillerat, i aquells
que no hi arriben, directes a Cicles Formatius de Grau
Mitjà sempre que superen l'avaluació final d'ESO.

12. L'FP dual (contemplada en l'apartat 32), que copia el
model d'altres països amb una situació socioeconòmica
diferent, pretén dur la formació al centre de treball (des del
33% al 100% de les hores). Al nostre entorn, més que
formar els nostres alumnes suposarà només mà d'obra
gratuïta per a les empreses, al mateix temps que la pèrdua
d'una part de l'horari del professorat de Cicles Formatius.

13. Desregularitza les normatives laborals dels
professionals docents. Els directors dels centres podran
intervindre en la provisió de places i el nomenament del
professorat (apartat 61). Els canvis curriculars permetran
allò que anomenen “compactació” del professorat, amb la
pèrdua de nombrosos llocs de treball per part del
professorat interí, i el desplaçament del personal funcionari
de carrera. A més, el professorat podrà donar assignatures
de les quals no és especialista.

En conclusió, demanem la retirada immediata d'aquest
avantprojecte i exigim un debat obert i democràtic on puga
participat tota la comunitat educativa.

IES Joan Coromines de Benicarló, 
7 de març de 2013

Cocemfe Maestrat ha reiterat la seua petició perquè
Benicarló redacte el Pla d'Accessibilitat del Municipi.
Manolo Celma, portaveu de l'entitat, va recordar que “amb
una cadira de rodes és impossible anar de la nostra seu
social situada en el Casal Municipal despatx nº 2 a
l'Ajuntament, arribar a la Plaça de la Constitució i molt
menys arribar fins a la platja del Morrongo” donada la
quantitat de barreres arquitectòniques existents. 

Celma va puntualitzar que “açò és un sector només, si ens
desplacem a altre sector com pot ser la part nova de la
població, el sector està igual de mal”. Altres vials del municipi
“tampoc se salven, està tot molt deixat en matèria
d'accessibilitat”. Per el que s’ha detectat, Cocemfe Maestrat,
és que es demana la redacció d'un Pla d'Accessibilitat del
Municipi, el qual marque les deficiències detectades i les obres
noves “perquè no succeïsca el mateix que ara en matèria
d'eliminar barreres que s'han realitzat a Benicarló durant anys.
Amb la redacció del Pla es pretén que cada obra que es
realitze complisca amb uns criteris d'accessibilitat universal, i
així mateix els terminis d'execució, així com el dividir Benicarló
per sectors d'actuacions”, va detallar el president de Cocemfe. 

Un Pla d'Accessibilitat és un pla d'actuació, l'objectiu del
qual és fer accessible gradualment l'entorn existent, amb
l'objectiu que totes les persones ho puguen utilitzar lliure i
autònomament. El Pla, en el cas de Benicarló, avaluarà el
nivell de barreres que existeixen en un espai determinat,
definirà les actuacions necessàries per a adaptar-lo, les
valorarà, prioritzarà i proposarà un pla d'etapes per a la seua
execució. “No es tracta que tot l'espai urbà siga accessible,
però sí que existisquen itineraris accessibles, d'acord amb la
normativa vigent, que permeten a la població desplaçar-se

autònomament i amb seguretat i poder utilitzar, així mateix,
tots els espais, edificis i serveis públics, que també seran
adaptats”, va recordar Celma. És per tant, un marc d'acció
municipal, que sistematitza els problemes existents i proposa
un pla d'actuació per a resoldre'ls, oferint solucions genèriques
que, en molts casos, necessitaran posteriorment del projecte
constructiu concret. 

En aquest marc d'acció, l'Ajuntament de Benicarló
encarregarà la redacció del pla d'accessibilitat de la ciutat al
tècnic de la universitat Politècnica de València Francisco
Javier Martínez. Ho farà per mitjà del procediment de
contractació directa el que permetrà agilitar tràmits
administratius. De fet, la signatura es realitzarà en els pròxims
dies, segons va confirmar l'edil d'Urbanisme, Pedro López. Per
a aquest treball està previst que es destinen menys de 9.000
euros IVA inclòs. El document serà, segons va explicar López,
“una memòria valorada que marcarà les línies d'actuació a
seguir”, i un redactat que permetrà acollir-se a possibles
subvencions en el futur.

text i foto NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ PREPARA EL PLÀ D’ACCESIBILITAT

Benicarló ha de concedir “sense més dilacions” la
llicència d'obres que va denegar a un veí. Així ho ha
ordenat el Síndic de Greuges en l'escrit en el qual insta al
consistori a concedir el permís denegat al veí que ho
havia sol·licitat. 

El defensor dels valencians insta al govern benicarlando que

“procedisca a l'atorgament de la corresponent llicència d'obres, sense

més dilacions, a l'haver-se estimat el recurs de reposició deduït contra

la denegació inicial de la mateixa, donada la naturalesa jurídic reglada

de les llicències, significant que la seua denegació indeguda

constitueix un supòsit de responsabilitat patrimonial”. I és que l'afectat

va presentar un recurs de reposició contra la denegació municipal, que

el consistori va acceptar inicialment. Malgrat això, no havia resolt, per

la qual cosa el veí va recórrer al Defensor. Després de rebre la queixa,

ser admesa a tràmit i amb l'objecte de contrastar les al·legacions

formulades per la persona interessada, se li requereix al consistori

perquè en el termini màxim de 15 dies remetera informació suficient

sobre els fets denunciats. L'Ajuntament de Benicarló, després de

diversos requeriments, remet informe al defensor en data 6 de

novembre de 2012, en el qual de forma exhaustiva es detallen les

diferents actuacions portades a terme per aquesta administració en

relació amb l'objecte de la queixa. En aqueix punt, el Síndic li dóna

trasllat al promotor de la queixa a fi de que, si ho considerava oportú,

presentara escrit d'al·legacions, com així va fer, ratificant íntegrament

el seu escrit inicial. Així les coses, el Síndic ha recomanat al consistori

que “dicte resolució motivada en contestació a totes i cadascuna de

les qüestions plantejades pel ciutadà”. Ho fa en termes generals,

recordant-li a l'executiu que l'Administració està obligada a dictar

resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la qualsevol

que siga la seua forma d'iniciació i “quan les normes reguladores dels

procediments no fixen el termini màxim per a rebre la notificació,

aquest serà de tres mesos”. I és que com recorda el Síndic en la seua

conclusió, “l'Administració està obligada a respondre al ciutadà que

acudeix a ella i el mínim que ha d'oferir al mateix és una resposta

directa, ràpida, exacta i legal”.

text NATÀLIA SANZ

LLICÈNCIA D’OBRES GRÀCIES AL SÍNDIC DE GREUGES
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LOCAL ESPORTS

El campionat infantil d’hivern de la comunitat
valenciana va tindre lloc els dies 09/10 de Març de 2013 a
la piscina de La Nucía (Alacant). Participaren 273
nedadors de 36 clubs de la comunitat. El CNB a les ordres
de la seua entrenadora  Miryam Martínez, va presentar un
total de 7 competidors: Clàudia Barrachina, Cristina
García, Ester Segura, Gemma Rillo, Marc Vea, David Curto
i David Valdearcos. Durant tota la competició contaren
amb el suport entusiasta d'un grup de pares
benicarlandos que es desplaçaren al fantàstic
poliesportiu de La Nucía per a seguir el campionat del
nostre equip.

Destacada actuació de l'equip femení del club Natació
Benicarló al relleu de 4 x 100 estils on va aconseguir la 7ª
posició.

Individualment, hem de ressaltar també al nedador Marc
Vea que va aconseguir el 4º lloc de la seu edat  en 3 proves:
200, 400 i 1500 lliures, demostrant les seues excepcionals
condicions com a fondista; a Clàudia Barrachina que va ser 6ª
als 50 lliures i 7ª als 100 lliures i als 400 estils i a Gemma Rillo
que va ser 8ª als 200 braça. Els altres components de l'equip
milloraren de forma generalitzada les seues marques
personals.

A la classificació final del campionat, les xiques del club
Natació Benicarló, amb el mèrit inqüestionable d'aconseguir-
ho amb sols 4 nedadores, varen obtindre la 8ª posició de un
total de 26 clubs de tota la comunitat valenciana.

En resum, han fet un campionat molt satisfactori que ens
dona molta esperança de millora per als campionats d'estiu
amb piscina llarga.

text i foto CNB

ELS INFANTILS DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ DEIXEN UNA BONA
IMPRESSIÓ AL CAMPIONAT AUTONÒMIC D’HIVERN

Ramón Pla ha aconseguit temperar els seus nervis
després del disgust que es va emportar la passada
setmana. Aquest dissenyador gràfic, ficat ocasionalment
a dibuixant de monuments fallers, va descobrir gràcies a
la premsa que una falleta infantil creada per ell, havia
guanyat el premi al Ninot Indultat Infantil a Benicarló. 

El tàndem format per Daniel Ballester i Fernando Foix va
utilitzar el seu esbós “sense demanar-me permís” per a crear
un grup infantil que va presentar a l'Exposició del Ninot en
nom de la Falla El Campanar. El fet podria haver passat
desapercebut si no fora perquè va aconseguir alçar-se amb el
màxim guardó faller. Tot “sense demanar-me permís ni
autorització, quan tots els meus dissenys tenen els drets
reservats”, va denunciar Pla. La d'aquest artista és la història
de molts dissenyadors gràfics, que es presten a elaborar els
esborranyns d'artistes fallers. Si escau “he col·laborat amb
molts en els últims anys i mai he tingut cap problema”. El de
Benicarló, malgrat que assegura que “ja està superat per les
disculpes d'un dels implicats”, li ha “dolgut molt”. En el cas del
ninot plagiat a Benicarló “és un disseny realitzat per a
Guillermo Rojas, que és qui em va pagar el disseny en el
2011”. Amb ell l'artista faller va plantar una falleta infantil en la
demarcació Nord-Dr-Zamenhoff de València. El sevillà “és el
veritable perjudicat de tota aquesta història, perquè ell va
pagar el disseny”. De fet la mateixa falleta infantil es plantarà
enguany en la comissió de la Ciutat de l'Artista Faller. 

Pla assegura que “jo no vaig a emprendre cap acció legal
contra ningú perquè entenc que no estan els temps per a fer-
lo. Però entenc que és una pràctica denunciable que ens
perjudica a tots, i almenys cal dir-lo perquè no torne a passar”.
De fet, no és la primera vegada que un ninot o una falla
plantada a València es veu en els carrers de Benicarló.

Després de descobrir el plagi “vaig començar a moure fils, a
cridar a gent. Em consta que fins i tot Guillermo Rojas va
donar part al Gremi d'Artistes Fallers perquè prenguera cartes
en l'assumpte”. El fet va provocar una veritable revolució en
les xarxes socials, que és on realment es va moure la queixa
dels artistes agraviats. Tal va ser el ressó que va haver que els
“artistes benicarlandos em van cridar per a disculpar-se, cosa
que agraïsc. Però el mal ja està fet”. De fet, va assegurar que
“per a mi el tema està resolt amb les disculpes dels
benicarlandos, no pense moure cap fil més”. 

Per la seua banda els artistes de Benicarló han fet pública
una nota de premsa en la qual reconeixen que “som
conscients de no haver actuat de forma correcta al no tenir en
compte la propietat intel·lectual”. En el seu escrit detallen que
per a la realització de la figura d'exposició “ens basem en un
monument infantil sense la prèvia autorització dels propietaris
legítims del mateix. Daniel i Fernando diuen que “després
d'haver parlat directament tant amb Ramón Pla com amb
Guillermo Rojas, ens agradaria disculpar-nos també amb ells
de forma pública pels fets esdevinguts. De la mateixa manera,
volem demanar disculpes a totes aquelles persones o entitats
que s'hagen pogut sentir ofeses”.  Per la seua part el president
de la Falla el Campanar de Benicarló no vol entrar en la
polèmica generada. José Ruiz assegura que “és un problema
aliè a la comissió, nosaltres no tenim res a veure en tot açò”.
Tant és així que “nosaltres sempre els diem als nostres
artistes fallers que presenten el ninot que vulguen, perquè si
guanyen és per a ells el premi”. “El nostre artista, després de
tota la polèmica que ha sorgit, ha renunciat al premi en
metàl·lic que atorga Junta Local Fallera a favor de la
comissió”, va detallar Ruiz. Així, els cinc-cents euros amb els
quals està dotat el guardó, es quedaran en la comissió més
cèntrica de Benicarló. “I ací resolem el tema, no volem entrar
en més polèmiques perquè sabem que ells també ho han
parlat i s'han arreglat”, va concloure Ruiz.

text NATÀLIA SANZ

NINOTS PLAGIATS

Pla assegura que “jo no
vaig a emprendre cap acció
legal contra ningú perquè
entenc que no estan els
temps per a fer-lo. Però
entenc que és una pràctica
denunciable que ens
perjudica a tots, i almenys
cal dir-lo perquè no torne a
passar”.
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no arribe l'electricitat al pou i no es pot
regar”, va explicar Arín. “La crisi ha
provocat que els lladres acaben
robant caixes per a fondre, ferro, i ara
fins i tot transformadors, el que
representa un gran perill perquè
funcionen amb alta tensió i poden
morir electrocutats, encara que
semblen que siguen professionals en
el tema perquè s'atreveixen a pujar i
arrancar el coure de les línies d'alta
tensió”, va detallar Arín. I és que, “els
dos últims transformadors que s'han
rebentat per a robar el cable de coure
han deixat dos pous importants sense
poder oferir reg i molts llauradors ja es
plantegen si a l'endemà els pot passar
també a ells”. “Dissabte passat van
tornar a assaltar un pou i van fer una
veritable destrossa i tot això han de
pagar-lo després els llauradors, en un
moment no gens fàcil. A més, crea
una impotència gran entre els
llauradors i queda la sensació que
aqueixes persones si són arrestades
tampoc paguen per això. És el llucet
que es mossega la cua”, va lamentar
l'edil d'Agricultura. 

PERÒ SEGONS LA POLICIA, HI
HA MENYS DELICTES

Sorprenentment, les dades de la
Policia Local de Benicarló apunten
que els robatoris en el camp han
descendit un 50% pel que fa a l'any
2011. Segons va indicar el cap
policial, Agustín Parra, en 2011 es van
presentar 12 denúncies per tan sols 6

en 2012. Les dades contradiuen els
fets que denuncien els llauradors i és
que la falta de denúncies presentades
pel sector agrari deixa sense aval la
queixa generalitzada que assenyala
cap a l'increment de robatoris en la
zona rural. La falta de denúncies
deixa lligats de peus i mans a les
autoritats que no poden exigir més
mitjans a les administracions
superiors que es guien per aquetes
xifres. És per aquesta raó que, tot i el
descens registrat de denúncies, tant
el cap de la Policia Local com el
regidor de Seguretat, Marcos Marzal,
han insistit en la necessitat que els
llauradors denuncien els robatoris que
es produeixen en les seues
explotacions. En aquesta línia, el
departament de seguretat i policia ha
augmentat de forma important els
controls de vigilància en la zona rural i
només en el segon semestre de 2012
s'han arribat a identificar fins a 550
vehicles pels camins rurals del terme

de Benicarló. 

DESCENS DELS DELICTES 

D'altra banda, les estadístiques de
2012 indiquen un descens en la
majoria dels delictes comesos a la
ciutat. Durant l'any 2012, la Policia
Local va instruir 796 diligències, una
xifra que suposa un 10,5% menys
respecte de les dades del 2011, un
descens que s'ha notat també en
delictes com els furts (un 6,1% menys
que en 2012), els robatoris en l'interior
de domicilis (han baixat un 12,5%), els
robatoris en establiments públics (han
baixat un 3%) i sobretot en els
robatoris en l'interior de vehicles, que
s'han reduït en un 44%. Si en 2011 es
van registrar 82 denúncies per
aquests fets, en 2012 es van registrar
46. Un dels possibles motius del
descens dels delictes, segons Parra,
ha estat l'augment dels controls en el
carrer, que s'ha traduït en un 47,5%
més d’identificacions de persones en
la via pública. També les denúncies
per violència de gènere han disminuït
de manera important l'any 2012, amb
un descens del 38,5% respecte del
2011. La seguretat vial també millora.
Pel que fa al trànsit, les dades també
demostren una millora general, que es
tradueix en una baixada significativa
del 55% en els accidents amb atestat.
En canvi, pel que fa al nombre total
d'accidents, el 2012 ha estat
exactament igual que el 2011 (166
accidents). Amb açò, s'evidencia una
disminució important del nombre
d'accidents greus.

ve de la pàgina anterior

Ara mateix em trobo immers dins la gran setmana
fallera. El meu esperit faller omple tots els orificis del meu
cos, que està a punt de rebentar d'exaltació fallera. Per
això torno a repetir -sense cap intenció de semblar un
pesat- que pensar en les nostrades festes falleres mentre
he d'escriure un crònica de futbol, mereix un bunyol. Ho
havia de dir tal com ho sento.

Ara mateix vaig a començar un procés de memòria per tal d'anar

esbrinant què va ser allò que va passar dissabte passat al nostre

municipal mentre a la resta del poble passaven unes altres coses. Jo,

que son una persona coherent i que crec amb fermesa amb tot el que

escric, vaig arribar al camp a les sis i vint-i-cinc perquè estava

convençut que el partit començava a les sis i mitja. Però quina va ser

la meua sorpresa en constatar que el partit no només havia començat,

sinó que els nostres ja havien marcat un gol. Vaig comprar un parell

de numerets per a la rifa d'una espatlla més eixuta que la credibilitat

del senyor Bàrcenas, i em vaig dirigir al meu lloc habitual. Allà em vaig

trobar amb el meu amic Vicent Ferrer, que em va contar que el gol

l'havíem marcat al minut tres, és a dir, allò que s'anomena un gol

patològic. Anàvem xerrant i mirant el partit, totalment dominat pels

nostres i a les acaballes de la primera part, una magnífica jugada dels

nostres va acabar amb la bimba dins la xarxa rival, dos a zero i un altre

gol patològic. Mentrestant diràs que el meu esperit faller anava

despertant-se, perquè el vent ens anava portant perfums ninotaires i

estridents músiques en un caòtic popurri inqualificable d'equips de

megafonia desmesuradament aprofitats.

Una parella de Puçol, que estaven allà a la vora, van voler entrar

en una petita discussió amb nosaltres al voltant d'una falta i un fora de

joc, però vam picar sola i ens en vam anar a fer conte de l'altra

porteria. Va començar la segona part i ... pam! un altre gol al primer

minut que suposava el tercer gol psicopàtic de la tarde. Què més

podíem esperar? Només començar la segona part, i el partit ja estava

resolt. La tranquil·litat es trobava en el seu punt més àlgid quan...pam!

el quart gol pujava al marcador. Si, quatre a zero. Mentrestant, les

quatre estanqueres onejaven al vent proclamant la nostre

inqüestionable pertinença al que queda de l'imperi on mai no es

posava el sol.  Al mateix temps, el tempo i la cadència dels sorolls

fallers d'una cosa que en eixe moment feien al poble arribava amb

més nitidesa i confusió. El meu esperit falles es revelava i revelava i

volia estar dalt d'una llotja que havien posat a la porta del mercat tota

plena de blaveres amb més blau que res. Si, en eixe moment el meu

esperit de contradicció es manifestava amb tota intensitat. Estava molt

content per la segura victòria del meu equip i a mateix temps volia

estar dins de la pell de la fallera major per seues a un escenari tot

envoltat de blaveres plenes de blau.

Perquè jo no volia anar disfressat de res. Jo el que volia realment

era ser protagonista, el màxim protagonista. M'imaginava a mi mateix

presidint l'acte amb el meu bunyol penjat dels saragüells, amb un

cossiol al cap i plorant tot emocionat. Tan concentrat estava que quan

em vaig assabentar ja s'havia acabat lo partit i al camp ja no quedava

cap del pocs més de cent aficionats que havíem gaudit de la gran

victòria dels nostres.

Vaig trobar a faltar alguna cosa? Com diria el nostre atrafegat

diputat autonòmic, senyor Mundo, indudablement que si. Per exemple,

no hi havia cap representació fallera. Cap ni una. No hi havia ni una

modesta padrina del casal d'alguna falla per a fer la sacada d'honor.

No es va tirar ni una traca, ni un coet, ni un miserable tro de bac. No

res. Tot plegat tenint en compte que ens trobàvem immersos

oficialment en plenes festes falleres. Sense comentaris.

Vaig trobar a faltar alguna cosa més? Si. Un parell d'eixos que

s'autoproclamen grans aficionats i seguidors del nostre equip i que, de

quan en quan, escriuen cròniques dels partits, es van estimar més

gaudir del patiment de sis animals assetjats per múltiples instruments

de tortura que no de l'espectacle del municipal. 

La propera jornada es verificarà d'ací a un parell de setmana,

perquè aquest cap de setmana no hi ha competició degut a la festa

nacional valenciana: les falles. L'altre cap de setmana, juguem al

camp de Vinaròs. No ens juguem gran cosa perquè ells ens porten set

punts d'avantatge tot i anar un lloc davant de la classificació.

Per a acabar, només vull desitjar a tots els que tenen a casa un

bunyol, que el gaudesquen, que no saben el tresor que tenen. 

4-0
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Andrea Albiol, jugadora del Ashland Benicarló Base
Futbol, en la categoria aleví, ha estat convocada per la
Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, per a
jugar amb la Selecció Autonómica Femenina Sub-12.

Una gran notícia per a la família futbolera benicarlanda i
una gran notícia sobretot per a ella que, d’aquesta manera
veu recompensat el seu esforç i tenacitat al realitzar aquest
esport que tant li agrada. Un exemple per a totes les xiquetes
de la ciutat, que per un altre tipus de qüestions no s'animen a
practicar un esport, massa encasellat al gènere masculí

text i foto  VICENT FERRER

La jugadora aleví, Andrea Albiol, de
l’Ashland Benicarló Base Futbol
convocada per la selecció
autonòmica
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Representants dels llauradors de Benicarló es van
mostrar disposats a fer patrulles nocturnes de vigilància
al camp. Ho van fer en el transcurs d'una xerrada que
van organitzar conjuntament la Unió de Llauradors i
FEPAC, en la qual es va tractar la problemàtica dels
robatoris en el camp i en la qual es va posar en
evidència que a la nit falta molta vigilància. És per això
que es van mostrar disposats a realitzar patrulles
periòdiques integrades per a detectar qualsevol
incidència que durant aqueixes hores es produïsca en el
camp.

Tant la Unió com FEPAC consideren que les mesures
policials fins a la data han fracassat i part de la culpa pot
obeir a la falta de vigilància nocturna perquè la patrulla rural
només supervisa aqueixes zones de dia i els lladres ja es
coneixen els horaris. Els representants dels sindicats també
van exposar davant els llauradors la necessitat de presentar
denúncies, per menuts que siguen els robatoris, i van
mostrar les diferents formes de fer-lo. I és que si no hi ha

denúncia, no consta el delicte i els cossos de seguretat no
augmenten els efectius destinats a aquest tipus de delicte
perquè no consta que haja necessitat de fer-ho. Així, les
denúncies es poden presentar a través del web de
l'ajuntament o mitjançant parts informatius en les oficines de
les organitzacions agràries o de l'ajuntament, ja siga en el
propi consistori, en la regidoria d'agricultura o en la policia
local. També es pot lliurar la denúncia a la Caserna de la
Guàrdia Civil.

ROBATORIS DE COURE ALS POUS
Per altra banda, destacar que el coure dels pous de reg

instal·lats en el terme municipal de Benicarló és l'últim
objectiu dels lladres. Els danys en les instal·lacions agrícoles
per culpa dels assalts a aquestes instal·lacions estan sent
quantiosos en els últims dies. Així ho va indicar el regidor
d'Agricultura, Eduardo Arín, que va lamentar les pèrdues
dels llauradors per aquests danys. I és que als robatoris de
plàstics, caixes, palets, ferralla i eines diverses se suma ara
també el del cablejat dels transformadors habilitats en els
pous per ordre del ministeri per a controlar la despesa
d'aigua. “Al tallar el coure dels transformadors provoca que

text REDACCIÓ

PATRULLES NOCTURNES DE LLAURADORS CONTRA ELS ROBATORIS

ESCOLA 
El dissabte de matí l'escola del Club Bàsquet Benicarló va

disputar un nou partit pertanyent a la setena jornada de la lliga
escolar de bàsquet. En aquesta ocasió, els va tocar enfrontar-
se a l'equip benjamí del Marquès de Benicarló. Els jugadors
van mostrar un gran esforç des del començament del partit,
deixant clar als seus rivals que en cap cas el partit anava a ser
fàcil. 

A més d'aquest partit, també es va jugar la setena jornada
de la competició escolar; la Consolació i un conjunt de xiquets
en representació del Francesc Catalan; i el Marquès contra el
Ródenas, tant en categoria benjamí com aleví. 

BENJAMÍ MASCULÍ 
El benjamí masculí es va enfrontar el dissabte al vespre al

BC Peníscola. El partit pertanyia a una de les jornades de la
lliga comarcal que encara faltava per disputar. El partit va
estar molt disputat i va ser vibrant de principi a fi. El resultat és
el de menys, ja que ara el que toca és seguir treballant per a
millorar tant individual com col·lectivament. 

ALEVÍ MASCULÍ 
Igual que el benjamí, l'equip aleví va disputar també el

divendres el seu partit de lliga comarcal davant el BC
Peníscola. Els alevins, com ja va ocórrer en el partit d'anada,
van tornar a vèncer als seus rivals, aquesta vegada per 64-51.
En el pavelló es va observar com els jugadors van
progressant amb el pas dels entrenaments i els partits. 

CADET MASCULÍ 
El cadet masculí es va desplaçar a Sagunt, on va

aconseguir sumar una important victòria davant el CB
Morvedre. Després de 4 derrotes seguides, els cadets van
poder rescabalar-se i tornar al camí de la victòria, guanyant
per 72-56. 

JÚNIOR FEMENÍ 
Van estar molt prop de la victòria les nostres  júniors, però

finalment no van poder fer-se amb ella. Malgrat acabar els dos
primer quart del partit amb deu punts de desavantatge en el
marcador, les benicarlandas van escurçar al principi de la
segona parteix arribant a col·locar-se a un sol punt dels seus
rivals. No obstant això, diverses pèrdues de baló en l'últim
quart van suposar un desavantatge que al final va ser
impossible de superar. Al final 42-50. 

JÚNIOR MASCULÍ 
El júnior de Benicarló va viatjar el divendres a València per

a jugar el seu partit contra Jovens l'Eliana. El primer quart va
estar marcat per la rigorositat arbitral, assenyalant faltes en
cada acció a ambdós equips. En aquest primer quart els locals
van arribar a tenir una diferència d'onze punts. El segon quart
va ser distint, el Benicarló va saber adaptar-se al partit i es va
col·locar a dos punts al final d'aquest període, gràcies a una
correcta defensa i un bon joc d'atac. En la segona part l'equip
va estar bastant seriós en atac i defensa, posant-se a sis
punts per damunt faltant pocs minuts per al final de partit.
Diversos triples en contra i alguna mala decisió en atac van fer
que la victòria es quedara a casa per 62-50. 

SÈNIOR 
El sènior masculí es va desplaçar a Sagunt el dissabte al

vespre, per a disputar un partit en el qual es va enfrontar al
Básquet Morvedre. Malgrat la baixa classificació dels nostres
rivals, va ser un partit disputat i que no es va decidir fins a
l'últim segon. Els locals ho van intentar, però finalment la
victòria se’n va vindre a Benicarló per tan sols dos punts de
diferència, 64-66.

text i fotos VICENT FERRER

Club Basquet Benicarló



L’ÚLTIMA

pàgina 20  la veu de Benicarló FALLES: EL NINOT I LA PLANTÀ

Com ja és habitual, la Coral Petiquillo i la Coral Kylix
van oferir dissabte dia 9 el tradicional Concert del Ninot
davant mateix del local d'assajos de l'entitat.

Coincidint amb la Cavalcada del Ninot, les seccions infantil
i juvenil de la Coral Polifònica Benicarlanda van interpretar un
variat repertori festiu per al públic que es va reunir al migdia a
la Plaça de la Comunitat Valenciana. Els més menuts, dirigits
per Raquel Maura, van cantar “Serp”, “Toca tucà” i “El pop”
amb divertides coreografies i amb disfresses que van traure el
somriure de tots els assistents. 

Per la seua banda, les joves components de la Coral Kylix,
amb Sònia Ferrer com a directora, van interpretar la popular
“Aniversari Feliç”, amb acompanyament de guitarra a càrrec
de Maria Foix i Juan Bañales, ja que pròximament se'n farà
una gravació en col·laboració amb Aviva-Agència de Promoció
del Valencià i l'Ajuntament de Benicarló. L'actuació va
continuar amb la “Samba Lele” i “Bullerengue” amb Lluïsa
Vidal al djembé.  El concert va acabar amb la interpretació
conjunta de “Qualsevol dia pot sortir el sol” i “Cómo hablar”. 

text i foto  REDACCIÓ

Concert del Ninot


