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“Les paraules no dites cremen
i emmalalteixen ... ho he
descobert amb el temps d'una
manera empírica. A cop de foc és
un anar nua en un esforç
conscient de no cremar-me a
l'avern aquí finit.” (Mariola Nos)

Amb aquestes paraules som
rebuts al blog poètic de Mariola Nos,
A cop de foc, que va ser el
començament d’un descobriment
per a molts lectors de poesía. Del
blog va neixer el poemari que ara
s’ha presentat, editat per Germania ,
i que es titula “Em remou la
sinceritat”.

En paraules de Joan Elies Adell: “La poesia de Mariola Nos
és una exploració, una indagació sobre la vida i les seues
perplexitats, una búsqueda per la comprensió de l’existència a
partir de la pròpia quotidianitat, de l’enteniment de les
relacions personals, de la complexitat del sentiment de l’amor,

sovint esclau de la pròpia passió, que pot esdevenir
obsessiva, en un esforç de coneixement que sovint vol
acostar-se a la veritat d’una intuïció obscura.” No falten al
volum les magnífiques il·lustracions de García Bel, que
completen aquest tresor de sensibilitat.

“EM REMOU LA SINCERITAT”, POEMARI DE MARIOLA NOS
text REDACCIÓ 

foto http://mariolanos.blogspot.com.es/
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Cinc encaputxats van torturar a dos ancians en la
seua finca de la partida La Carrasca  de Benicarló. Els
assaltants van accedir a l'habitatge, situada en una
explotació agrícola, per una finestra i van sorprendre la
parella ja dormint. Segons ha transcendit, els
encaputxats amarraren a una cadira als ancians, que
tenen més de setanta anys i els van torturar per a
intentar que els lliuraren diners en efectiu. Malgrat que
els assaltats van negar que disposaren d'efectiu a casa,
els assaltants els han sotmès a tortura, provocant-los
talls a les cames i danys de diversa consideració.
Finalment, al voltant de les dues de la matinada, els
assaltants abandonaven la finca després de comprovar
la veracitat de les afirmacions dels ancians. 

Fonts properes a la família asseguren que els
encaputxats només volien diners, atés que no van robar res
de la maquinària agrícola que hi ha en l'explotació. La dona
va poder trucar per telèfon al voltant de les quatre de la
matinada a una filla que viu en una finca propera, per a
avisar-la del que havia passat. Els ancians van ser
traslladats a l'Hospital Comarcal de Vinaròs on van ser
atesos de les nombroses ferides provocades pels assaltants.
Aquest és el segon cas d'assalt d'habitatge en poc menys
d'una setmana dins del terme municipal de Benicarló. Fa
pocs dies, un matrimoni també d'avançada edat era assaltat

en el seu habitatge situat en la Ratlla del Terme. Ambdós
casos estan sent investigats per a determinar si es tracta
dels mateixos agressors. 

RECLAMEN MESURES URGENTS
La Unió de Llauradors ha reclamat en un comunicat

"mesures urgents" per a evitar robatoris i agressions
violentes en les zones rurals, i ha ressaltat el "gran temor i la
sensació d'inseguretat" entre els habitants d'aquesta zones
"per l'increment dels robatoris, tant en cases com en
explotacions agrícoles, acrescut per les agressions que es
vénen cometent amb una gran violència contra les víctimes".
Segons La Unió, el matrimoni assaltat a Benicarló "no és la
primera vegada que els robaven i patien destrosses
personals en la seua finca, encara que sí la primera en la
qual resulten ferits". L'organització agrària ha explicat que la
localitat d'Albocàsser també ha estat objecte de robatoris
durant els últims dies. "Els transformadors elèctrics,
maquinària i eines en diverses granges i en la planta de
purins que no ha arribat mai a funcionar han rebut la visita
dels amics de l'aliè precisament en una zona situada a
escassa distància de la presó que, en teoria, hauria de
comptar amb major vigilància". Així mateix, ha assenyalat
que "l'assassinat del vigilant d'un camp de tarongers el
passat estiu o el d'un agricultor a Elx fa ara tres anys són fets
que no es poden tornar a repetir encara que l'augment de la
violència i acarnissament per aconseguir diners o material fa
témer el pitjor". 

text REDACCIÓ

Encaputxats assalten i torturen dos veïns en la seua finca agrària 

Divendres 21
17.30 h Jornada Esportiva

Escolar. Judo i educació física de
base. Categoria prebenjamina.
Pavelló Poliesportiu (tatami).
Organitza: Regidoria d'Esports.

Dissabte 22
9.00 h Inici de la XII Regata Social

Carxofa de Benicarló 2014 i Concurs
Gastronòmic Terra i Mar. Port Esportiu
de Benicarló. Organitza: Marina
Benicarló i Estació Nàutica Benicarló-
Peníscola.

Dilluns 24
17.30 h Xarrada «Calci i vitamina

D, per ajudar a mantenir la salut
òssia», a càrrec de l'Empresa
Danone. Cambra Agrària (baixos).
Organitza: Assoc. de la Dona
Llauradora.

Diumenge 23
10.30 h Mercat sostenible

(fins a les 14.00 h). C. d'Hernán
Cortés. Organitza: Regidoria de
Benestar Social.

10.30 h Portes obertes a la Casa
Tradicional Benicarlanda (fins a les
13.30 h). Organitza: Regidoria de
Cultura.

11.00 h Jornada de portes obertes
al Poblat Ibèric Puig de la Nau amb
visites guiades (fins a les 13.00 h).
Organitza: Regidoria de Cultura.

13.00 h Inauguració de l'exposició
commemorativa del 50 Aniversari de
La Salle «Jesús en Getsemaní» (fins
al 21 d'abril). Edifici Gòtic. Organitza:
Associació d'Exalumnes de La Salle
Benicarló. Col·labora: Associació La
Salle de Tarragona.

Dijous 27
19.00 h Inauguració de l'exposició

«Jocs tradicionals al món», de Joan
Ortí (fins al 25 de maig). En l'acte
d'inauguració es realitzaran
demostracions dels jocs i tallers
didàctics per als més menuts. Mucbe.
Organitza: Regidoria de Cultura i
Associació Cultural La Tella de Sant
Mateu.

Divendres 28
17.30 h Jornada Esportiva

Escolar. Futbol sala. Categories
benjamina i alevina. CEIP E. M.
Ródenas. Organitza: Regidoria
d'Esports.

18.00 h Festa per la
Llengua Benicarló 2014. Projecció
del documental Carles Salvador, la
llarga vida de les paraules.
Inauguració de l'exposició
«Primera colònia valencianista
1933 Sant Pau. Albocàsser» de
Maestrat Viu. Claustre del Mucbe
(fins al 6 d'abril). Organitza:
Coordinadora Festa per la Llengua
Benicarló 2014.

19.00 h Festa per la Llengua
Benicarló 2014. Col·loqui
intergeneracional «Records
d'escola», amb el moderador Joan
Ferre. Sala d'Actes Caixa
Benicarló. Organitza: Coordinadora
Festa per la Llengua Benicarló
2014.

22.00 h Festa per la
Llengua Benicarló 2014. Concert a
càrrec dels grups Solk i Ovidi
Twins. Centre de la 3a Edat (sala
d'actes). Organitza: Coordinadora
Festa per la Llengua Benicarló
2014.

Dissabte 29
9.00 h Jornada Esportiva

Escolar. Bàsquet. Categories
benjamina i alevina. Pavelló
Poliesportiu (pista annexa interior).
Organitza: Regidoria d'Esports.

9.45 h Jornada Esportiva
Escolar. Futbol sala. Categories
infantil i cadet. Col·legi La Salle.
Organitza: Regidoria d'Esports.

11.00 h Festa per la
Llengua Benicarló 2014. Teatre
infantil. La companyia El Ball de Sant
Vito Teatre presenta La Terra dels
Babaus. Plaça del Vi de Carlon.
Organitza: Coordinadora Festa per la
Llengua Benicarló 2014.

12.00 h Festa per la Llengua
Benicarló 2014. Teatre infantil.

Contes recontats. Centre de la 3a
Edat (sala d'actes). Organitza:
Departaments de valencià de l'IES
Ramon Cid i IES Joan Coromines i
Coordinadora Festa per la Llengua
Benicarló 2014.

16.30 h Futbol. Regional
Preferent- Gr. 1r CD Benicarló vs.
Alqueries CF A. Camp de Futbol
Municipal. Organitza: CD Benicarló.

17.00 h Portes obertes a la Casa
Tradicional Benicarlanda (fins a les
20.00 h). Organitza: Regidoria de
Cultura.

18.00 h Teatre. L'escola de
ball Locura presenta Annie 2. Auditori.
Preu entrada: 4 EUR. Recaptació a
favor de l'Associació Espanyola
contra el Càncer. Organitza:
Associació Espanyola Contra el
Càncer.

18.00 h Activitats de la Llum. Visita
dinamitzada pel centre històric de
Benicarló. Un carceller, un alcalde,
una llauradora i un frare us explicaran
de primera mà els seus edificis. Inici
de la visita: plaça de Sant Bartomeu.
A càrrec de l'Associació Cultural Pere
de Thous. Organitza: Regidoria de
Cultura.

19.30 h Festa per la Llengua
Benicarló 2014. Presentació del
llibre Pobles valencians
abandonats. La memòria del
silenci, a càrrec del periodista
Agustí Hernandez. Sala d'Actes
Caixa Benicarló. Organitza:
Coordinadora Festa per la Llengua
Benicarló 2014.

20.00 h Festival benèfic. Auditori.
Organitza: Assoc. Alzheimer
Benicarló.

21.00 h Festa per la
Llengua Benicarló 2014. Concert
amb l'actuació de cantadors de la
comarca, la Rondalla Venim a
Cantar i el Grup de Danses La Sotà.
Plaça de l'Ajuntament. Organitza:
Coordinadora Festa per la Llengua
Benicarló 2014.

AGENDA
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La Unió  ha remès un escrit a la Delegació del Govern,
que reitera l'enviat el passat 15 de gener i ho ha traslladat en
persona a la Comissió de Seguretat en l'Àmbit Rural del
passat 3 de març, on especifica que "hi ha un increment
anormal dels episodis de robatoris i actes vandàlics en les
zones rurals, amb especial incidència en les explotacions
agràries". "Si bé aquests fets són greus, quan aquests actes
comporten l'agressió brutal a persones indefenses i
d'avançada edat com l'últim cas de Benicarló es
converteixen en detestables i intolerables i sobre els quals
cal establir totes les mesures possibles per a evitar que es
repetisquen", ha afegit. 

ENDURIMENT DE LA LLEI 
Segons l'associació, "es donen passos contra els

robatoris però molt lentament" i, per això, reclama "més
enduriment de les mesures per a garantir la seguretat de les
persones i els béns en les zones rurals". Així, demana més
vigilància policial i "major pressió i intimidació per a evitar
que es cometen els robatoris". A part d'augmentar els
efectius de les forces de seguretat de l'Estat, l'organització
agrària considera que caldria incrementar els de l'àmbit

autonòmic i coordinar o mancomunar les diferents policies
locals o rurals existents. La Unió ha lamentat, en aquest
sentit, que la reforma del Codi Penal, aprovada pel consell
de Ministres al setembre del passat any, "segueix estancada
en el seu procés de tràmit parlamentari quan hauria d'haver
estat tramitada per via d'urgència perquè per primera ocasió
conté aspectes per a frenar o dissuadir els robatoris en el
camp valencià". 

L'organització ha demandat a la Delegada del Govern
"mitjans per aconseguir una agilització de la tramitació i
aprovació de la reforma del Codi Penal tan esperada pel
sector agrari perquè els autors d'aquest tipus de delictes
sàpiguen que les penes van a ser més dures que les
actuals". 

Altre aspecte a treballar i millorar en els robatoris de les
zones rurals, segons La Unió, és la "persecució i inspecció
de les empreses que compren produccions agràries o d'altre
tipus i no poden demostrar la seua procedència o
enclavaments potencialment susceptibles de vendre
mercaderia robada, tant de producte agrícola com de
material com coure i eines, entre uns altres". Precisament -
ha afegit- "un ramader de les Coves de Vinromà va localitzar
recentment en un magatzem de ferralla de Vilafamés el que
li havien robat i damunt li volien fer pagar per recuperar-lo".

ve de la pàgina anterior

Diu lo papa que allò que vam viure dissabte passat al
Municipal Pitxi Alonso serà molt difícil que ho tornem a vore.
Segons que me va contar, ell no havia sentit mai una emoció
tan intensa com aquella. I això que a casa la inseguretat
planava per l'ambient. Mentre dinàvem al casal de la falla, tots
teníem el dubte de què fer en acabar de dinar. Lo papa deia
que no ho veia clar, que ens en farien un grapat de gols i que
baixaríem d'allà dalt amb lo cap catxo i ben emprenyats. Jo li
deia que no, que els jugadors estaven molt motivats perquè la
setmana passada els del GR21 van anar a l'entrenament de
l'equip amb bengales i pancartes per tal de mostrar als
jugadors i cos tècnic el seu suport incondicional. Allà van
animar als jugadors llegint-los una espècie de manifest en
defensa de la unitat de tots. La mama no ens escoltava perquè
se n'havia anat a una altra falla on feien un dinar exclusiu per
a dones i havia quedat amb les seues amigues. En canvi, la
Margot, va vindre amb nosaltres i se la veia molt contenta. La
seua opinió va ser que havíem d'anar a vore el partit, però que
ella es quedaria per la falla perquè segons deia, "falleros ser
fásiles, negosio buen". Al final vaig aconseguir convèncer al
papa i ens en vam anar camí Convent amunt, ell molt
pessimista i jo també. Però jo ho dissimulava millor. La meua
motivació era que "a vore si guanyem i jo no estic", però també
va adquirir molt de pes a l'hora de prendre una decisió la
honradesa professional cap al egregi director-gerent d'aquesta
gran publicació i el meu descans de la setmana passada,
motivat pels excessos patits al llarg i ample de la majestuosa
i luxosa gran cavalcada del ninot i les festes annexes.

La primera cosa que va dir el papa en vore la gent que hi
havia al camp va ser: els benicarlandos som imbècils. Imbècils
rematats. Jo li vaig preguntar quin era el motiu d'aquesta
contundent hipòtesi. "Però que tu no ho veus, fill meu? No
veus que quan nosaltres vam anar a jugar al camp del Vinaròs
hi havia més gent del nostre poble que vinarossencs? No veus
que la presencia d'ells al nostre camp és testimonial? Ells van
fer la gran taquilla de la temporada a costelles nostres, mentre
que nosaltres no la farem perquè ells no han vingut. No saps

que ells no travessen Aigualiva per a res? Nosaltres si que
anem a comprar a les seues botigues, a vore els partits, a
deixar-nos les perres allà. I ells? Ells no venen ni a vore el seu
equip en un moment que té tots els números d'emportar-se els
tres punts en joc. Ho entens ara, fill meu? Però això no és el
pitjor. Molts dels benicarlandos que van ajudar a omplir les
butxaques del nostre rival al partit de la primera volta, avui no
estan ací. Som o no som imbècils, fill meu?". Davant els seus
arguments tan contundents, li vaig haver de donar la raó sense
dubtar, i em vaig proposar de no anar mai més a eixe camp
pagant ni xafar els carrers d'eixe poble per a comprar res.
Quid pro quo.

Ara anem al partit. Molt d'ambient, però també una
vergonyosa manca de falleros. Si, molt de romanç amb les
falleres i la sacada d'honor, però poca afluència del món de les
falles. Per sort, uns incansables GR21 no van deixar d'animar
l'equip sense parar inclús quan el rival ens va marcar el seu
gol que tothom pensàvem que era el començament d'un
malson. Ells van començar a dominar el partit a partir del minut
quinze, i semblava que allò s'acabaria malament. Però va
arribar el descans amb zero a un. La segona part, amb uns
estratègics canvis del nostre entrenador, i el convenciment per
part dels visitants que allò ja ho tenien al sac, va ser vibrant i
espectacular. Sense un joc brillant, el Benicarló va empatar el
partit gràcies a una centrada perfecta de Cano que Felipe,
amb una gran cop de cap, va acabar dins la xarxa rival.
Immensa alegria a la graderia. Quan els del poble del costat
encara no s'havien empassat l'ensurt, va arribar el segon gol
de Felipe. Allò va ser el deliri. S'havia remuntat el partit! Els
nostres rivals van començar a fer canvis per tal de reconduir
la seua hipotètica superioritat i deixar les coses al seu lloc.
Però no ho van aconseguir. Van tindre alguna ocasió clara de
gol, però nosaltres vam controlar el partit fins al final dels
noranta-quatre minuts i mig que va durar.

Lo final va ser d'aquells que es recordaran i romandran al
cor dels jugadors tota la seua vida. Es van dirigir al gol nord,
allà on campen els del GR21, per tal d'agrair-los el seu suport
incondicional. Abraçades, felicitacions, agraïments... tot en un

gran ambient que feia molt
que no es recordava. Els del
GR21 van acompanyar els
jugadors fins al vestidor, on va
continuar la festa i on es va
tindre un reconeixement a la
figura de Víctor Esbrí, lo
capità que està convalescent
de la seua operació.

Amb aquesta victòria, el
Benicarló assoleix tots els
objectius esportius per a la
present temporada. Tot el que
guanyen a partir d'ara, serà
trobat.

C.D.BENICARLÓ-2  VINARÒS C.F.-1

text VICENT T. PERIS
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LOCAL ESPORTS COMARCA

La Falla Benicarló, de
l'artista faller Vicente Martínez,
i la falleta infantil del Caduf,
del benicarlando Dani
Ballester, han estat les millors
del 2014. Els festejos s'han
desenvolupat durant més
d'una setmana en la ciutat. El
primer monument en cremar-
se era el del centre
ocupacional de l’IVAS. 

Allí, els problemes derivats de
la plataforma Castor en el Baix
Maestrat es convertien en el
tema central de la falla que es
cremava en el pati. El director
del centre ocupacional, Juan
Manuel Torres, va explicar que
“sempre intentem fer-nos eco
del que passa al nostre al voltant
i enguany, com no podia ser menys, és la plataforma Castor,
Maribel Masterchef i la problemàtica del copago que afecta als
nostres usuaris”. El monument, realitzat completament amb
material reciclat, constava d'una estructura central que
reproduïa la planta marina del Castor. L'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, va destacar que “els usuaris s'han fet eco
d'aquests problemes, que fins i tot han afectat a l'exposició de
la Llum de les Imatges”. I és que el Castor ha estat un dels
temes centrals dels monuments fallers de la ciutat. Pocs
monuments deixaven de costat aquesta problemàtica, que ha
convulsionat la comarca. Crítiques també a la política
desenvolupada per l'actual equip de govern en la ciutat. A

portes d'unes eleccions europees, no han eixit ben parats. Les
diferents comissions organitzaven actes al llarg de tota la
setmana. La mascletà manual del Campanar, les voltetes
falleres amb les seues rutes… La Falla La Paperina era
l'encarregada d'acollir una actuació del grup de Muixeranga
de Vinaròs, que van alçar castells humans davant el
monument faller. Fins i tot es van atrevir a alçar a la Fallera
Major de Benicarló, Griselda Ros. Els menjars i els sopars
eren altres dels punts d'atenció faller. La cremà arrasava en la
nit del 19 amb els monuments fallers, en una ruta que
s'iniciava a les deu i mitja de la nit i finalitzava a la una i mitja
de la matinada en la Falla Benicarló.

FALLES REIVINDICATIVES

text i fotos NATÀLIA�SANZ

La Policia Local de Peníscola, el Servei de Salvament
en Platges, la regidoria d'Esports i l'organització de la
3TCS Tritán Triatlón, que acollirà la ciutat peniscolana els
pròxims dies 24 i 25 de maig, han mantingut aquest
dilluns al matí una reunió per a coordinar i garantir la
seguretat durant la realització de la prova. 

Aquesta competició suposarà per al sector turístic i hoteler
de la zona un impacte econòmic superior als 300.000 euros,
fruit de les 1.500 pernoctacions que suposa i l’afluència d'uns
5.000 espectadors; el que planteja tot un repte per a
l'organització ja que s'esperen el doble de participants que en

la primera edició, al voltant de 500. 
Protecció Civil aportarà al voltant del centenar d'efectius

per a l'organització i control del desenvolupament de la prova,
i la Policia Local coordinarà les tasques de seguretat amb
quinze efectius destinats al control de la competició. 

A més, la prova coincideix amb la celebració de les
eleccions europees, per la qual cosa els accessos als col·legis
electorals i el desenvolupament de la jornada “són un
condicionant i una tasca extra” ha explicat l'edil d'esports en el
consistori peniscolà, Dani Biosca. 

Els participants hauran de recórrer 1.900 metres nadant, 90
quilòmetres amb bicicleta i 21 en carrera en aquesta prova,
“que espera consolidar-se ja en la seua segona edició com un
referent provincial”, ha assegurat el regidor d'esports. 

Preparat el dispositiu de seguretat de la triatló Tritan de Peníscola

text i foto VICENT�FERRER
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OPINIÓ LOCAL

Un any més la festa de
Falles ha estat present a la
nostra escola. Per aquest
motiu, i tal com marca la PGA,
els nostres alumnes han
gaudit de la seua falla:
dibuixant, retallant, pintant,
apegant... i muntant. Però
també, xalant i aprenent que
és el més important. Així al
llarg de tota la setmana han
cantat l'himne faller de la
nostra escola i passant-ho
pipa amb la xaranga escolar, a
l'hora del pati. El punt final va
ser la cremà de la falla a la
que van assistir les Falleres
Majors de la ciutat, la JLF i les
falleres i fallers que han estat alumnes del nostre cole.

Des d'ací, el nostre agraïment a totes les persones que es
van apropar per a fer una festa més completa amb el nostre
alumnat. També volem agrair la col·laboració de Santi
Martínez i José Luis Herrera per la seua col·laboració amb la
nostra falla, que sota el lema: "La mar d'il·lusions" volia
transmetre un missatge d'esperança cap a un món millor. Ara,
ja a esperar amb recel les falles 2015.

FALLES AL MARQUÉS DE BENICARLÓ

text i foto �MB

Càrrecs de Dama Popular, Dama Infantil i Dulcinea
Totes les xiques interessades en els càrrecs de Dama Popular, Dama Infantil i Dulcinea de les Festes Patronals 2014,
poden presentar la seua sol•licitud al Registre General de l’Ajuntament de Benicarló, fins les 14.00 h, del dia 21 de març
de 2014. Si necessiteu mØs informació, podeu adreçar-vos a la Comissió de Festes, telefonant al nœm. 964 47 03 43.

ARA SI?

Ara sí que es disparen totes les alarmes? Ara que Suïssa ha decidit limitar la immigració... europea, les ments
benpensants (!) posen el crit al cel? Ara que, democràticament i en referèndum, –que la UE no ha gosat vetar...- es posen
quotes a la presència de ciutadans de la Unió, al país helvètic, uns i altres s’esquincen –hipòcritament- les vestidures?
Ara que els immigrants no són de color, vesteixen elegants i parlen idiomes, algú s’atreveix a barrar-los el pas? Com
s’entén?

Doncs d’això se’n diu –repasseu la literatura- “el alguacil aguacilado” o la bateria de refranys : “donde las dan las
toman”.

Pot ser caldria reflexionar sobre quina –injusta i nefasta- política migratòria practiquen els països de la UE –Espanya
especialment- i com blinden les fronteres –“concertines” incloses- contra els nouvinguts poc desitjats.

Marc Antoni Adell
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El Partit socialista defensarà a Europa que no es permeta
emprar el fracking o tècniques similars. Així ho va defensar
Francesc Romeu, Sotssecretari General PSPV qui va sostenir
que “necessitem tenir seguretat i no podem acceptar cap
element que pose en risc res de la societat”. Romeu, va
defensar una política mediambiental al servei del ciutadà i no
dels interessos privats “que és el que hi ha darrere del projecte
Castor”. En aquest sentit, el portaveu socialista considera que
les eleccions europees són clau per a canviar la política que
es ve efectuant des de Brussel·les “en els últims deu anys que
ha governat la dreta”. “És possible altra Europa més social i
més atenta amb les persones el territori i la societat”, va
assenyalar D'altra banda, el Secretari General del PSPV en la
Comarca Ports-Maestrat, Evaristo Martí, va valorar molt

positivament la participació en les primàries que van donar la
victòria a Ximo El Puig amb un 90% dels vots en el cas de
Benicarló i que el situen com candidat a la presidència de la
Generalitat Valenciana.

COMENÇA LA CARRERA A EUROPA

text REDACCIÓ  foto VICENT�FERRER

Brindem per vostè, senyora primavera, sigui quan
sigui el moment precís  de la  seva entrada triomfal i oficial
–d’això els savis ja ens en donaran les dades i les dates
precises. Nosaltres, però, humils ciutadans,brindem amb
un volgut –i de vegades una mica forçat-  renovat
entusiasme per la seva arribada. I no m’interpreti
malament, senyora primavera, si llegeix una punta de
decepció en aquestes paraules perquè vostè –que és
sensible i atenta- entendrà que el nostre esperit no batega
amb força pels camins de l’entusiasme o de l’esperança
perquè passen els anys i el present de tots aquests
països del sud d’Europa que brindem amb fervor pel  seu
esperat retorn –ja sap que nord enllà tot és molt més fred
i que per això  sàviament  vostè només hi passa de
puntetes- no estem en condicions de celebrar massa
coses. I  si a la situació econòmica i política hi afegim
l’esclat de les al·lèrgies de tots els tipus i colors, vostè
entendrà que l’esperit no el tenim massa per  festasses.   

Però malgrat tot vostè –experta i sàvia, amable i
generosa com és -  sap fer-nos renéixer la necessitat de
reivindicar –per dir-ho a la manera del nostre sempre
present i admirat  Estellés- el dret a l’alegria, a la vida, en
totes aquelles petites coses, en aquells llocs i noms que
dibuixen  el nostre paisatge personal. Malgrat tot, doncs,
ens alegra que vostè entri per la finestra oberta, com el
batec del mar que ens marca el ritme de les hores i ens
regala amb la seva brisa noves sentors, com els crits dels
nens que han retornat als seus jocs al carrer. I també ens
agrada sentir-la ben present en els dubtes per encertar el
moment adient per deixar els abrics a l’armari, en l’olor de
pólvora i en la força dels petards, en l’esplendor de
cossos que tornen a mostrar vida i desig, en les tardes

que guanyen minuts i més minuts a la posta, en el
recompte de quantes primaveres fa de tot i en els plors i
els ulls ben oberts  d’aquest nadó  que ara tot just
comença a viure –sense adonar-se’n-  la seva primera
primavera.

I si em permet la petita confessió, senyora primavera,
li vull fer saber que ara, quan vostè està entrant de nou a
les nostres vides, no em costa gens de veure-la sortir del
seu repòs etern i bellíssim dins el quadre de Botticelli i
veure-la com escampa flors, aigua plena de vida i bellesa
infinita pels racons del meu paisatge. Sóc conscient que
aquesta manera de fer-la present i propera, tot esclatant
més enllà de les dues dimensions, la dec a Rafael alberti
que en la seva obra Noche de guerra en el museo del
Prado ens ensenya com d’aparentment fàcil és veure com
personatges que, com vostè, també han esdevingut
immortals  i venerats gràcies a la mà d’un Velázquez, d’un
Goya  i d’altres mestres de la pintura   poden sortir dels
límits de les dues dimensions d’un  marc i de la quietud i
ens parlin de tu a tu. Sé que no és massa original el meu
fer però estic segur que Botticelli o Alberti entendrien que
el seu art, el seu geni, ha de servir –i aquesta és
precisament la seva utilitat- perquè els qui anem vivint
amb un enginy artístic més que discutible també siguem
capaços de viure amb més plenitud. Posem de fons a
l’escena uns compassos que no per sabuts deixen de ser
francament bonics de Vivaldi i tinc l’escenari perfecte,
íntim i sincer, per brindar per vostè, per tots nosaltres, per
l’esperança d’uns temps més lluminosos, per les ganes
de viure, per les coses de cada dia que donen sentit a allò
que som,  pel dret a l’alegria. 

Benvinguda, doncs, senyora Primavera. I bona
estada entre nosaltres fins que el seu successor, el
senyor Estiu, prengui a cop de fogueres el relleu en
aquest etern retorn dels dies.

Benvinguda senyora primavera

text JOAN�HERAS

Fronteres

El projecte social i educatiu L'Hort de les Flors ha
programat un 'Curs d'agricultura i jardineria amb criteris
ecològics' que impartiran els experts Mariano Bueno i
Jesús Arnau. Amb aquesta iniciativa, es pretén arribar a la
població sensibilitzada en el cultiu ecològic que no té
accés a l'Hort.

El passt dijous 20 de març va tindre lloc la primera sessió
del 'Curs d'agricultura i jardineria amb criteris ecològics'
organitzat per l'Hort de les Flors i adreçat al públic en general.
El curs tindrà lloc cada dijous de 18.30 a 20.30 hores fins al 19
de juny i comptarà amb dos professors de luxe: els experts en
agricultura i jardineria ecològica Mariano Bueno i Jesús Arnau,
impulsors del projecte social i educatiu de l'Hort de les Flors,
un hort pensat no només com un espai de cultiu amb finalitats
socials, sinó com un projecte global d'agricultura i jardineria
que servisca de referent per a tota la població.

És precisament per això que s'ha organitzat aquest curs,
per intentar donar cabuda dins del projecte a totes aquelles
persones interessades en el cultiu ecològic que, per no estar
jubilats o no formar part de la comunitat educativa, no tenen un
accés directe a l'Hort.

Els continguts del curs seran teòrics i pràctics i inclouran
des de tècniques per a crear i cultivar hortalisses i plantes de
consum habitual fins a mètodes per a crear espais
ornamentals i harmònics on tinguen cabuda també plantes
aromàtiques i medicinals. El curs està pensat tant per a
persones que s'inicien en el cultiu ecològic com per a aquelles
que ja tenen experiència, i tot i que serà un curs eminentment
pràctic (disseny de bancals, abonaments, reg,
trasplantaments, recol·lecció, usos culinaris, etc.), també se
centrarà en explicar el per què de cadascuna de les tècniques
que s'aplicaran.Les inscripcions per al curs encara estan

obertes i es poden formalitzar al Centre Social Municipal La
Farola, al telèfon 964 47 39 68.

L'Hort de les Flors és un projecte que es va posar en marxa
fa més d'un any, coordinat per la Regidoria de Benestar Social,
i que al llarg d'aquests mesos ha aconseguit integrar des de
socis del Club de la Tercera Edat i usuaris del Menjador Social
fins a entitats socials que treballen amb persones
discapacitades o alumnes dels diversos cursos reglats que
s'ofereixen a Benicarló sobre agricultura i jardineria.
Actualment, l 'Hort de les Flors, un projecte que s'adapta
contínuament a les necessitats, està ja en un 80% de
rendiment, a falta només que s'incorporen alguns sectors
educatius. La regidora de Benestar Social, Sarah Vallés, ha
mostrat el seu agraïment a Mariano Bueno i Jesús Arnau per
la seua implicació en el projecte i ha assegurat que des de la
Regidoria continuaran treballant per millorar i ampliar aquest
projecte per convertir-lo en un referent.

L'Hort de les Flors s'obre al públic amb un curs sobre agricultura i jardineria ecològica

text i foto REDACCIÓ
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damunt la seua pròpia vomitada o la
pixarada d’algun altre. De tota
manera els tafaner el convidem, a
ell, i a tots els que pensen igual, que
tot s’hi val,  atés que només són cinc
dies, que ens diga el carrer i el
número on viu, i mentre ell intenta
dormir, li enviarem durant cinc nits,
només cinc, tot un seguit de brètols
com ell a pixar-se, vomitar, cagar-
se, tocar-li la música fins quedar
sord, pitjar-li el timbre de casa cada
dos per tres... Després que ens
envie la seua opinió. Ací, segur que
no li la censurarem.

BONA VISTA
Per cert, algú ens podria llegir en

veu alta el que diu aquest Ban del
nostre alcalde que no l’ha complit ni
la mare que l’ha parit? No us el
reproduïm perquè si encara podeu
llegir

segurament és que sou ben
afortunats de no viure, en aquests
“soletes” 5 dies, en qualsevol dels
carreronets del centre del poble.

LOS PANCHOS
Ja diuen que en aquest temps

qualsevol cosa pot ser possible i, si
no, ací teniu el sinyó ancalde
provant sort com a cantant. Que si
se'n va a la Diputació, que si el seu
lloc després de les properes
eleccions està a València com a
diputat... res de res!!! les Falles han

descobert la seua veritable vocació:
la de cantant!!!! Això sí, si s'hi vol
dedicar, que afine una mica!
Malpensats, que la culpa va ser dels
petards que no el dixaven
concentrar-se! Queda clara la raó
per la qual no li fa cas ningú a tot el
que fa, no?

ve de la pàgina anterior

Ara a Castelló, a la Babel, prestigiosa
llibreria i lloc d’encontre dels lectors i
lectores amatents, s’ha presentat el llibre
Ética para adolescentes del què és autor el
nostre col·laborador Marc Antoni Adell.

Ha estat una nodrida concurrència i l’autor ha
desglossat el contingut, amb reflexions afegides i
propostes d’intervenció prop dels destinataris, els
estudiants adolescents de secundària, que es trobem
–com tothom sap- en un moment delicat del seu
creixement biològic, psicològic i moral. Així s’oferia a
docents, pares i mares, monitors i scouters uns
materials valuosos i pràctics, per a la difícil tasca
d’educar en valors

“Ética para
adolescentes”

text i foto REDACCIÓ

S’HA MORT EL BERTOMEU GIL

L’última vegada que vaig parlar amb el tio Bertomeu va ser el 29 de desembre de l’any passat. Havíem coincidit al
servei d’urgències de l’Hospital Comarcal i vam tindre ocasió d’estar un parell d’hores xerrant. Ie, què passe? Ai, xiquet,
ja veus, ací estem que aguantem lo pairo. El tio Bertomeu tenia aquell parlar genuí de la terra que se n’està anant amb
gent com ell. Cada vegada que me’l trobava aprenia una paraula nova. Bé fóra del camp o de la cacera. Es coneixia cada
pam del terme, sabia el nom de totes les herbes i camins i caminets. 

El recordo anant-se’n al café a fer la partida. Boina, samarreta d’imperio grisa, faixa, pantalons arremangats per damunt
dels garrons i espardenyes d’espart i un acaminar especialment llambrenc.  Una estampa d’altres temps. 

Un home formal, responsable, bon pare, bon espòs i per a casa meua, un bon amic. Un bon amic, d’aquells que no
havia de picar per entrar-hi. A mi, de tot de tot, el que sempre em va admirar més del tio Bertomeu va ser la seua immensa
capacitat per gaudir de les coses. D’”aquellas pequeñas cosas” que deia Serrat. Es menjava qualsevol cosa i, ai, deia,
això Paquito no s’heu fot ni el rei. Quantes bones estones li va deparar la vida per saber, precisament, que la vida és això,
un gotet de vi bo o un tros de pa sucat a l’oli d’una truita. Hi penso molt. 

Els amics dels pares, trobo que si més no per a la gent d ela meua edat, són una cosa molt propera a la família. Me
l’estimava molt el tio Bertomeu, i gual que a la tia Paquita. A l’enterro, i si no ho dic rebento, vaig trobar a faltar algun
municipal en actiu uniformat. Sé que a ell li haguera agradat. Però en fi, no va ser així. 

Ara deu estar, segur, amb Sultan perseguint algun conill per allà dalt...
Paco Delcastillo



no tindran aquesta dada. I si no, al
temps?

BORRATXOS DE TOTA MENA
Els tafaners és ben sabut que

quasi sempre ens guiem per l’orella
i, en aquestes festes, tot i no haver
sortit massa, amb el poc que ho
hem fet, l’hem parada el millor que
hem pogut, tot i que de vegades
n’hem quedat una mica sords amb
tant de petard i música escarriada.
Bé, tot i quedar una mica sords,
hem anat per feina atés que a això
ens dediquem. Així, una nota
positiva hem observat pel fet que
algunes falles han estat bastant
crítiques en els seus comentaris,
com La Paperina, o la Nou Barri,
amb un ruc que enarbora la marca
Espanya. Divertida, si més no,
també, alguna crítica al venjador
Marcelino del facebook, com al Grill
i altres. Sorpresos d’escoltar alguna
que altra música ambiental del
Botifarra i Al Tall. Com deia un dels
nostres tafaners, això per a
compensar la quantitat de coses
negatives habituals que podem
anomenar: coets-borratxos a dojo
(amb els dos sentits de la paraula).
El descontrol dels dos tipus de
borratxos ha estat tan evident que
difícilment se sabia quin superava a
quin. Això sí, el diürn era de pólvora

i lluminós i era acompanyat d’un pet,
pum, pam, boum, repetit i continuat,
tot i que de nit algun que altre també
hi sortia. L’altre era de dos potes, o
quatre grapes, quan les primeres
fallaven, amb un tuf espirituós i
empixumat que tombava, sobretot a
la vora dels casals. Curiós també
l’efecte terratrèmol que a partir de
les 12 de la nit sofrien les finestres
de les cases veïnes als casals
tremolant com si el Castor s’hagués
despertat sobtadament. Tot això, a
banda de la gran quantitat de merda
generada i destrosses que els dos
tipus de borratxos han anta causant
sense que cap dels del “corte i
confeción” aparegueren per enlloc...
a eixes hores tan “delicades”.

OBJECTES PERDUTS
No sabíem que les clavegueres

també estaven matriculades.
Sabíem del fet que portaven a forja
el nom, que sol ser el de la fundició,
però aquesta és la primera vegada
que hi trobem una claveguera amb
matrícula de vehicle. Deu ser una
nova moda fallera per determinar-hi
la seua adscripció? O algun
transgressor nocturn va perdre la
seua ídem i no va poder arribar a ca
seua? En fi, a vore si els del corte i
confección són capaços de trobar-
ne l’amo. De tota manera, si algú,
mirant-la, sap de qui és... nosaltres,
si ens ho notifica, a la propera
setmana ens comprometem a treure

la seua adreça per que vinga a
retirar-la.

NO ERES DE BENICARLÓ SI...
Amb aquest seguit de tafaneries

també hem pegat una ullada a la
xarxa per veure que es coïa i així
hem observat algunes curiositats
dignes d'esment en aquesta la
nostra secció. Anem a pams. Mireu
què apareix amb els del “No eres de
Benicalró” si no t’ha posat un cubata
un capellà a la falla el Campanar.
Deu ser que no en tenia prou amb el
seu vi de cada dia. Un altre
comentari d’allò més sucós,
suposem d’algun que altre
descarburat, es queixava “Si no
estas hasta los huevos de que el
ayuntamiento nos diga a qué hora
hay que irnos a dormir!! No es
normal que ciudades vecinas como
Peñíscola o Vinaròs cierren sus
noches de fiesta a las 6 ó 7 de la
mañana y aquí a las 4”, i continuava
amb “Joder son sólo 5 noches de
fallas, yo cuando era pequeño a las
9 de la mañana cuando iva al cole
los casales todavía funcionaban.
Mucha gente de fuera se queda
despagado. ¿Eso es una ley?".
Suposem que tot aquest rampell de
bajanades diverses devia ser quan
ja no se n’assabentava de res per
l’efecte espirituós del coma etílic
que devia portar o ves-te’n tu a
saber si havia somiat durant la
mona que l’havia deixat estés

ve de la pàgina anterior
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L'Ajuntament de Benicarló, a través de la Diputació de
Castelló, concedirà quatre beques per tal de formar els
estudiants a través de l'aplicació pràctica dels
coneixements adquirits durant el curs acadèmic. Les
beques es destinaran a les àrees de Turisme i Cultura i es
realitzaran durant tres mesos.

Fins al 10 d'abril es poden presentar les sol·licituds per
participar en la convocatòria de quatre beques de formació de
pràctiques que concedeix l'Ajuntament de Benicarló a través
de les subvencions de la Diputació destinades a la formació
d'estudiants.

Les beques aniran destinades a les àrees de Turisme i de
Cultura i estan dotades amb un import bàsic brut mensual de
500 euros. El període de realització de les beques comença
l'1 de juny i s'acabarà el 30 d'octubre, tot i que la duració
màxima de la beca serà de tres mesos, un mes més que les
beques dels anys anteriors.

JOVENTUT, AGRICULTURA I ALIMENTACIÓ SANA EN
BENICARLÓ

Els 27 joves que participen en el projecte europeu
«Alimentació mediterrània, agricultura mediterrània» han
conegut de prop els processos de producció dels productes
agrícoles de l'horta de Benicarló i les bondats de l'alimentació
sana. En total, són 13 joves procedents de Saint Pol de Léon

(França), ciutat agermanada amb Benicarló, i 14 joves de
Benicarló els que estan participant en el projecte europeu
«Alimentació mediterrània, agricultura mediterrània» que
l'Ajuntament de Benicarló ha engegat a través del programa
Joventut en Acció. Al llarg d'aquesta setmana, els joves estan
coneixent de prop els processos de producció dels productes
agrícoles: el cultiu, la recol·lecció i la distribució, així com les
bondats de l'alimentació mediterrània. Tot, amb l'objectiu
d'inculcar en la gent jove els hàbits de vida saludables i també
que coneguen les pràctiques agrícoles d'un producte que
coneixen tant els joves benicarlandos com els francesos, la
carxofa.

Paral·lelament a les activitats relacionades amb
l'agricultura i l'alimentació, els joves també han aprofitat
l'intercanvi juvenil per a conèixer la cultura i el patrimoni tant
de Benicarló com d'altres localitats de la zona, com Morella o
Peníscola. La regidor de Joventut, Rocío Martínez, ha agraït
la col·laboració dels joves en totes les activitats que estan
realitzant aquests dies i ha anunciat que "aquest no serà
l'últim projecte europeu que portarà a terme l'Ajuntament, ja
que és una excel·lent oportunitat per a conèixer i donar a
conèixer altres maneres de fer les coses". En aquest mateix
sentit s'ha pronunciat també el director general de Joventut,
Marcos Sanchis, que ha volgut saludar als joves que
participen en el projecte i que ha assegurat que "un projecte
com aquest permet als joves integrar-se a Europa, conèixer
altres llengües, altres cultures i al mateix temps produir
sinergies que puguen generar beneficis en altres camps com
el del empelo".

Les beques de formació de l'Ajuntament s'amplien a tres mesos

text REDACCIÓ



EL MIÉRCOLES 12 DE MARZO
El Miércoles 12 de marzo la

policia va escriure: 07'53h.- Se
realiza acompañamiento en traslado
de carroza. ... 18'41h- Se colabora
en traslado de carroza. 18,53h.- Se
colabora en traslado de carroza.
22'48h.- Se colabora en traslado de
carroza. Després d’escalfar-nos i
escalfar-nos el cap de mala manera,
fins i tot fent un conclave tafaneril
per intentar desxifrar quines, o de
què eren, eixes carrosses que
acompanyava la nostra policia tan
diligentment, o de com es
col·laborava amb el seu trasllat,
tenint en compte la data que
s’escenificava en l’escrit, certament,
no vam aclarir res de res. No érem a
festes i per tant no podien ser les
carrosses de la desfilada del confeti.
Ja havia passat Nadal i, per tant, no
podia ser la dels Reis. No estàvem a
Setmana Santa i per la mateixa raó
difícilment hi podia ser la d’algun
pas. Ni érem a la Fira d’Abril ni a la
Romeria del Rocío i, per això,
tampoc podia ser una de les que
porten a la gent vestida de faralaes.
Ni tampoc les del Ninot atés que ja
havia passat. Aleshores, quines
eren eixes carrosses? I a més, tenint

en compte que havien desfilat en
quatre horaris diferents, d’on havien
sortit? Tot un misteri que, altra volta,
ni l’Iker Jiménez del Cuarto Milenio
ens havia pogut resoldre. Sort que
els tafaners tenim contactes per tot
arreu i al final vam treure l’entrellat al
misteri: no eren carrosses! Va
resultar ser que pels nostres
policies, al seu “parte” habitual, les
carrosses no eren ni més ni menys
que els camions amb els remolcs
que portaven les peces de les falles
que havien de plantar-se eixe cap de
setmana. No res, un problema
lingüístic d’aqueixos habituals amb
què de tant en tant ens sorprén la
nostra força policial en aquesta
secció.

CORTE Y CONFECCIÓN
I per si amb el de dalt  no en

teníem prou, continuant amb els
“partes policiales” que guarneixen la
nostra secció, què podríem dir
d’aquesta altra referència que fan a
un servei realitzat el 13 de març:
“18'16h.- Se confeccionan
denuncias administrativas,(dos), por
utilización de petardos.”? Està clar,
vist el que hem vist, i tal com hem
comentat al paràgraf de dalt, que
això de la llengua (en el sentit literal
de la paraula, no sigueu
malpensats), no és el seu fort,
perquè, a què es referiran amb això
de “se confeccionan denuncias”? És
que han inventat un nou sistema que
ja ni caldrà estar present quan
t’encolomen la multa? Tindran un
model ja preparat, a l’engròs, de
“confecció” de multes? Serà amb
aquesta “confecció”, que Marzal i
Parra han descobert la pedra
filosofal administrativa de la nova
recaptació municipal? De tota
manera, amb dos denúncies, o dos
pertards, poca cosa trauran, no?
Això sí, suposem que des de la data
en qüestió, amb la seua diligència
habitual i fent cas dels bans del
nostre senyor alcalde, alguna més
n’hauran ”confeccionat”, en tots
aquets dies fallers, no? I és que...
només seguint la petardera contínua
que s'ha escoltat minut sí, minut
també, des de fa dies, haurien pogut
fer l’agost i omplir les arques
municipals per un bon període de
temps. Tot i així, com som
malpensats de mena, i açò últim no
ho tenim massa clar, esperarem a
vore si algun d’estos de la
canallesca d’aquest poble, quan
passades les falles, surtin el duo
“corte i confección”, a fer la
valoració, i ficar-se les medalles de
com de bé han estat aquestes festes
josefines, els hi pregunten ben claret
si podrien dir, quantes, amb xifra,
denúncies, han confeccionat els
seus subordinats? Ja veureu com
segurament els agafarem en orsai i
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Necessàriament he de començar demanant disculpes a
tothom per la carta que li vaig enviar la setmana passada. Vaig
estar com a mínim groller i li prometo que no tornarà a passar
més. Sóc ben conscient que a ningú li interessen les meues
intimitats i per això demano perdó. Potser sí que va haver qui
se’n va riure (ja se sap que no hi ha cosa més alegre que la
merda; és parlar de coses diguem-ne escatològiques i la gent
vinga el riure) però reconec que vaig superar totes les línies
roges que els diu el senyor Garcia-Margallo als catalans. És
cert sí, que vaig tindre alegria perquè les falles foren
declarades festes d’interés  turístic  autonòmic. Amb això ja
estem al nivell del Carnaval d’aquí de Vinaròs i dels Enfarinats
d’Ibi. I, a més, he pogut comprovar com durant aquests dies a
Benicarló –i ara parlo seriosament si fa no fa- ha vingut la gent
a camaraes atrets tots, segur, per la declaració aquesta. 

Presentades les meues sinceres excuses, vaig a la faena.
A la portada, peimba!, FALLES, amb lletres ben grosses. Com
a penitència per la meua insolència de la setmana passada i
aprofitant que estem en Quaresma (ai, que se’n fa del nostre
asento en la ó quan vénen falles!) faré l’esforç –que ningú em
sabrà valorar, dit siga de passada- de llegir-me el tema de la
setmana. Allà vaig. Escolte’m, senyora Garcia, açò és
sensacional. El primer paràgraf ja paga la pena.  Tinc ganes
de plorar (i d’altres coses que pel pudor recuperat no contaré).
No sé si de plorar de riure o de plorar de plorar. Igual no està
bé, però no em puc resistir a transcriure’l literalment:
“Benicarló ha entrat a l’Olimp de les úniques sis ciutats falleres
amb declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic. Ho ha
fet fent valdre “que som els que més al nord de la Comunitat
Valenciana les celebrem, a més dels 41 anys que duem
plantant monuments fallers en la ciutat”. Pedro Manchón,

president de la Junta Local Fallera, no podia amagar la seua
satisfacció  mentre l’alcalde Marcelino Domingo anunciava la
resolució de la conselleria d’Economia.  L’edil va explicar que
“han estat molts els tràmits per a aconseguir aquesta
declaració. Però del que més orgullós me sent és que hem
demostrat que, per sobre de la política, els benicarlandos som
capaços d’unir-nos per a coses que són bones per a tots”.
Xàtiva, Sagunt, o Cullera, entre unes altres, ostenten aquest
distintiu “que ens dóna un plus de qualitat a les nostres
celebracions”, va sostenir l’alcalde”. (Sic). Com he de seguir
llegint?, per favor! Estem a l’Olimp i jo a la figuera, sense
saber-ne res. Els benicarlandos ens unim per a aconseguir
coses bones per a tots (l’EOI, l’Àngel Esteban, la costa nord,
la costa sud...) i ens en sortim amb una facilitat digna
d’admirar. 

Què vol que li diga, senyora Garcia? Ara li parlo de tot cor,
deixant el fotedor esperit faller amb què he escrit fins ara. No
m’hi trobo en aquestes festes. Sóc vell, pudent, ensopit,
avorrit, amargat i totes les calamitats que vulga. Però no m’hi
trobo en les falles. Em sento desplaçat. No puc fer-hi més.
Comprenc que la gent ha de xalar i ha de xalar com li vinga de
gust. Faltaria més. Cadascú amb els seus diners i el seu
temps fa el que li dóna la gana. Com si hagueren decidit que
per fer festa calia importar la Feria de Abril. Què passa? Els
valencians som més espanyols que valencians. I hi ha alguna
cosa més espanyola que la gràcia andalusa? Doncs això, que
no li acabo de vore el sentit. Ja sé que hi ha falles que no són
blaveres i que possiblement a la gent que podríem anomenar
de la meua corda els haguera anat millor si no hagueren sigut
tan primmirats i puretes. Fins i tot ho va dir Eliseu Climent, que
a hores d’ara se’n penedia de no haver-se sabut involucrar en
el món faller. I ben segur que devia tindre raó. Però, ja li dic,
açò meu no té remei.  

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

text EL LECTOR



M I S C E L · L À N I A

La seguretat al camp benicarlando és pura entelèquia

Plou sobre mullat. Ni és la primera, ni per desgràcia serà
segurament l’ultima, que parlem de la qüestió dels robatoris
al camp. Però ara s’ha traspassat, altra volta, un llindar
perillós: s’ha agredit greument els propietaris que vivien en
la casa de l’explotació agrària.

S’ha tornat a pujar un esglaó més en aquesta espiral de
violència inusitada contra els bens i les persones al camp,
que ja de per si, vista la llunyania del terme municipal, es
consideren indefenses davant aquesta lacra que sembla no
tenir aturador. Ara farà només unes setmanes des d’aquest
mitja donàvem l’alarma al que era un clam: molts llauradors
se sentien indefensos i ultratjats davant aquestes
agressions continuades al seus bens i que consideraven
que la seguretat al camp era completament nul·la.

Aquesta última acció, ara amb agressió personal inclosa,

hauria de fer meditar molt seriosament les nostres autoritats,
que massa vegades s’escuden no fent res en unes
estadístiques irreals sobre la poca quantitat de denuncies de
robatoris al camp. Cal actuar ràpidament i contundentment
contra aquesta lacra tan perillosa.

La violència contra la gent no pot tenir cap mena d’excusa
i menys l’estadística. Ja fa massa temps que els llauradors
estan reclamant mesures urgents davant aquesta
inseguretat manifesta. Ja ni ha prou! S’ha d’actuar ja! cada
vegada l’alarma serà més gran i acabarem molt malament. I
després vindran les lamentacions.
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Panissola 1: per al nostre alcalde per mentider. No es pot fer Bans dient que és controlarà el
llançament de material pirotècnic i el consum de begudes alcohòliques a la vía pública i després no fer
res. Només cal haver anar passejant qualsevol dia d’aquestes falles pel carrer per comprovar que la
normativa local i autonòmica se l’han passat per l’arc de triomf els que llancen els coets i els que han de
vetllar per fer que s’acomplisca. I ja no diguem el llançament d’aquest material pirotècnic o el consum de
begudes alcohòliques per part de menors. Si aquest poble semblava el vell oest!

Panissola 2: als responsables del control del comportament cívic de la gent a partir de la matinada.
Només calia traure el cap per alguns carrers, més ja no era convenient vist el que et podies trobar, gent
borratxa, xiques amb el cul a l’aire pixant al mig dels carrerons, xics pixant a les portes de les cases,
vomiteres i més vomiteres, alcohol i més alcohol sense cap mena de control,... un tot fastigós, per sortir-
ne cames al cul. I algú ha pogut veure un, només un, un “soletes”, perdut policia, patrullant per carrers
com el Salines, Alemanys, Sant Blai, Pubill... encara que sigués per fer veure que estan per fer alguna
cosa pel veïnat? No! I després diran que tot ha estat molt bé. Que els ho diguen a eixe veïnat! 

CARXOFA I PANISSOLA twitter:
@Elstafaners 

mail:
veubenicarlo@gmail.com
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EL MIÉRCOLES 12 DE MARZO
El Miércoles 12 de marzo la

policia va escriure: 07'53h.- Se
realiza acompañamiento en traslado
de carroza. ... 18'41h- Se colabora
en traslado de carroza. 18,53h.- Se
colabora en traslado de carroza.
22'48h.- Se colabora en traslado de
carroza. Després d’escalfar-nos i
escalfar-nos el cap de mala manera,
fins i tot fent un conclave tafaneril
per intentar desxifrar quines, o de
què eren, eixes carrosses que
acompanyava la nostra policia tan
diligentment, o de com es
col·laborava amb el seu trasllat,
tenint en compte la data que
s’escenificava en l’escrit, certament,
no vam aclarir res de res. No érem a
festes i per tant no podien ser les
carrosses de la desfilada del confeti.
Ja havia passat Nadal i, per tant, no
podia ser la dels Reis. No estàvem a
Setmana Santa i per la mateixa raó
difícilment hi podia ser la d’algun
pas. Ni érem a la Fira d’Abril ni a la
Romeria del Rocío i, per això,
tampoc podia ser una de les que
porten a la gent vestida de faralaes.
Ni tampoc les del Ninot atés que ja
havia passat. Aleshores, quines
eren eixes carrosses? I a més, tenint

en compte que havien desfilat en
quatre horaris diferents, d’on havien
sortit? Tot un misteri que, altra volta,
ni l’Iker Jiménez del Cuarto Milenio
ens havia pogut resoldre. Sort que
els tafaners tenim contactes per tot
arreu i al final vam treure l’entrellat al
misteri: no eren carrosses! Va
resultar ser que pels nostres
policies, al seu “parte” habitual, les
carrosses no eren ni més ni menys
que els camions amb els remolcs
que portaven les peces de les falles
que havien de plantar-se eixe cap de
setmana. No res, un problema
lingüístic d’aqueixos habituals amb
què de tant en tant ens sorprén la
nostra força policial en aquesta
secció.

CORTE Y CONFECCIÓN
I per si amb el de dalt  no en

teníem prou, continuant amb els
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nostra secció, què podríem dir
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merda; és parlar de coses diguem-ne escatològiques i la gent
vinga el riure) però reconec que vaig superar totes les línies
roges que els diu el senyor Garcia-Margallo als catalans. És
cert sí, que vaig tindre alegria perquè les falles foren
declarades festes d’interés  turístic  autonòmic. Amb això ja
estem al nivell del Carnaval d’aquí de Vinaròs i dels Enfarinats
d’Ibi. I, a més, he pogut comprovar com durant aquests dies a
Benicarló –i ara parlo seriosament si fa no fa- ha vingut la gent
a camaraes atrets tots, segur, per la declaració aquesta. 

Presentades les meues sinceres excuses, vaig a la faena.
A la portada, peimba!, FALLES, amb lletres ben grosses. Com
a penitència per la meua insolència de la setmana passada i
aprofitant que estem en Quaresma (ai, que se’n fa del nostre
asento en la ó quan vénen falles!) faré l’esforç –que ningú em
sabrà valorar, dit siga de passada- de llegir-me el tema de la
setmana. Allà vaig. Escolte’m, senyora Garcia, açò és
sensacional. El primer paràgraf ja paga la pena.  Tinc ganes
de plorar (i d’altres coses que pel pudor recuperat no contaré).
No sé si de plorar de riure o de plorar de plorar. Igual no està
bé, però no em puc resistir a transcriure’l literalment:
“Benicarló ha entrat a l’Olimp de les úniques sis ciutats falleres
amb declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic. Ho ha
fet fent valdre “que som els que més al nord de la Comunitat
Valenciana les celebrem, a més dels 41 anys que duem
plantant monuments fallers en la ciutat”. Pedro Manchón,

president de la Junta Local Fallera, no podia amagar la seua
satisfacció  mentre l’alcalde Marcelino Domingo anunciava la
resolució de la conselleria d’Economia.  L’edil va explicar que
“han estat molts els tràmits per a aconseguir aquesta
declaració. Però del que més orgullós me sent és que hem
demostrat que, per sobre de la política, els benicarlandos som
capaços d’unir-nos per a coses que són bones per a tots”.
Xàtiva, Sagunt, o Cullera, entre unes altres, ostenten aquest
distintiu “que ens dóna un plus de qualitat a les nostres
celebracions”, va sostenir l’alcalde”. (Sic). Com he de seguir
llegint?, per favor! Estem a l’Olimp i jo a la figuera, sense
saber-ne res. Els benicarlandos ens unim per a aconseguir
coses bones per a tots (l’EOI, l’Àngel Esteban, la costa nord,
la costa sud...) i ens en sortim amb una facilitat digna
d’admirar. 

Què vol que li diga, senyora Garcia? Ara li parlo de tot cor,
deixant el fotedor esperit faller amb què he escrit fins ara. No
m’hi trobo en aquestes festes. Sóc vell, pudent, ensopit,
avorrit, amargat i totes les calamitats que vulga. Però no m’hi
trobo en les falles. Em sento desplaçat. No puc fer-hi més.
Comprenc que la gent ha de xalar i ha de xalar com li vinga de
gust. Faltaria més. Cadascú amb els seus diners i el seu
temps fa el que li dóna la gana. Com si hagueren decidit que
per fer festa calia importar la Feria de Abril. Què passa? Els
valencians som més espanyols que valencians. I hi ha alguna
cosa més espanyola que la gràcia andalusa? Doncs això, que
no li acabo de vore el sentit. Ja sé que hi ha falles que no són
blaveres i que possiblement a la gent que podríem anomenar
de la meua corda els haguera anat millor si no hagueren sigut
tan primmirats i puretes. Fins i tot ho va dir Eliseu Climent, que
a hores d’ara se’n penedia de no haver-se sabut involucrar en
el món faller. I ben segur que devia tindre raó. Però, ja li dic,
açò meu no té remei.  

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

text EL LECTOR



no tindran aquesta dada. I si no, al
temps?

BORRATXOS DE TOTA MENA
Els tafaners és ben sabut que

quasi sempre ens guiem per l’orella
i, en aquestes festes, tot i no haver
sortit massa, amb el poc que ho
hem fet, l’hem parada el millor que
hem pogut, tot i que de vegades
n’hem quedat una mica sords amb
tant de petard i música escarriada.
Bé, tot i quedar una mica sords,
hem anat per feina atés que a això
ens dediquem. Així, una nota
positiva hem observat pel fet que
algunes falles han estat bastant
crítiques en els seus comentaris,
com La Paperina, o la Nou Barri,
amb un ruc que enarbora la marca
Espanya. Divertida, si més no,
també, alguna crítica al venjador
Marcelino del facebook, com al Grill
i altres. Sorpresos d’escoltar alguna
que altra música ambiental del
Botifarra i Al Tall. Com deia un dels
nostres tafaners, això per a
compensar la quantitat de coses
negatives habituals que podem
anomenar: coets-borratxos a dojo
(amb els dos sentits de la paraula).
El descontrol dels dos tipus de
borratxos ha estat tan evident que
difícilment se sabia quin superava a
quin. Això sí, el diürn era de pólvora

i lluminós i era acompanyat d’un pet,
pum, pam, boum, repetit i continuat,
tot i que de nit algun que altre també
hi sortia. L’altre era de dos potes, o
quatre grapes, quan les primeres
fallaven, amb un tuf espirituós i
empixumat que tombava, sobretot a
la vora dels casals. Curiós també
l’efecte terratrèmol que a partir de
les 12 de la nit sofrien les finestres
de les cases veïnes als casals
tremolant com si el Castor s’hagués
despertat sobtadament. Tot això, a
banda de la gran quantitat de merda
generada i destrosses que els dos
tipus de borratxos han anta causant
sense que cap dels del “corte i
confeción” aparegueren per enlloc...
a eixes hores tan “delicades”.

OBJECTES PERDUTS
No sabíem que les clavegueres

també estaven matriculades.
Sabíem del fet que portaven a forja
el nom, que sol ser el de la fundició,
però aquesta és la primera vegada
que hi trobem una claveguera amb
matrícula de vehicle. Deu ser una
nova moda fallera per determinar-hi
la seua adscripció? O algun
transgressor nocturn va perdre la
seua ídem i no va poder arribar a ca
seua? En fi, a vore si els del corte i
confección són capaços de trobar-
ne l’amo. De tota manera, si algú,
mirant-la, sap de qui és... nosaltres,
si ens ho notifica, a la propera
setmana ens comprometem a treure

la seua adreça per que vinga a
retirar-la.

NO ERES DE BENICARLÓ SI...
Amb aquest seguit de tafaneries

també hem pegat una ullada a la
xarxa per veure que es coïa i així
hem observat algunes curiositats
dignes d'esment en aquesta la
nostra secció. Anem a pams. Mireu
què apareix amb els del “No eres de
Benicalró” si no t’ha posat un cubata
un capellà a la falla el Campanar.
Deu ser que no en tenia prou amb el
seu vi de cada dia. Un altre
comentari d’allò més sucós,
suposem d’algun que altre
descarburat, es queixava “Si no
estas hasta los huevos de que el
ayuntamiento nos diga a qué hora
hay que irnos a dormir!! No es
normal que ciudades vecinas como
Peñíscola o Vinaròs cierren sus
noches de fiesta a las 6 ó 7 de la
mañana y aquí a las 4”, i continuava
amb “Joder son sólo 5 noches de
fallas, yo cuando era pequeño a las
9 de la mañana cuando iva al cole
los casales todavía funcionaban.
Mucha gente de fuera se queda
despagado. ¿Eso es una ley?".
Suposem que tot aquest rampell de
bajanades diverses devia ser quan
ja no se n’assabentava de res per
l’efecte espirituós del coma etílic
que devia portar o ves-te’n tu a
saber si havia somiat durant la
mona que l’havia deixat estés

ve de la pàgina anterior
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L'Ajuntament de Benicarló, a través de la Diputació de
Castelló, concedirà quatre beques per tal de formar els
estudiants a través de l'aplicació pràctica dels
coneixements adquirits durant el curs acadèmic. Les
beques es destinaran a les àrees de Turisme i Cultura i es
realitzaran durant tres mesos.

Fins al 10 d'abril es poden presentar les sol·licituds per
participar en la convocatòria de quatre beques de formació de
pràctiques que concedeix l'Ajuntament de Benicarló a través
de les subvencions de la Diputació destinades a la formació
d'estudiants.

Les beques aniran destinades a les àrees de Turisme i de
Cultura i estan dotades amb un import bàsic brut mensual de
500 euros. El període de realització de les beques comença
l'1 de juny i s'acabarà el 30 d'octubre, tot i que la duració
màxima de la beca serà de tres mesos, un mes més que les
beques dels anys anteriors.

JOVENTUT, AGRICULTURA I ALIMENTACIÓ SANA EN
BENICARLÓ

Els 27 joves que participen en el projecte europeu
«Alimentació mediterrània, agricultura mediterrània» han
conegut de prop els processos de producció dels productes
agrícoles de l'horta de Benicarló i les bondats de l'alimentació
sana. En total, són 13 joves procedents de Saint Pol de Léon

(França), ciutat agermanada amb Benicarló, i 14 joves de
Benicarló els que estan participant en el projecte europeu
«Alimentació mediterrània, agricultura mediterrània» que
l'Ajuntament de Benicarló ha engegat a través del programa
Joventut en Acció. Al llarg d'aquesta setmana, els joves estan
coneixent de prop els processos de producció dels productes
agrícoles: el cultiu, la recol·lecció i la distribució, així com les
bondats de l'alimentació mediterrània. Tot, amb l'objectiu
d'inculcar en la gent jove els hàbits de vida saludables i també
que coneguen les pràctiques agrícoles d'un producte que
coneixen tant els joves benicarlandos com els francesos, la
carxofa.

Paral·lelament a les activitats relacionades amb
l'agricultura i l'alimentació, els joves també han aprofitat
l'intercanvi juvenil per a conèixer la cultura i el patrimoni tant
de Benicarló com d'altres localitats de la zona, com Morella o
Peníscola. La regidor de Joventut, Rocío Martínez, ha agraït
la col·laboració dels joves en totes les activitats que estan
realitzant aquests dies i ha anunciat que "aquest no serà
l'últim projecte europeu que portarà a terme l'Ajuntament, ja
que és una excel·lent oportunitat per a conèixer i donar a
conèixer altres maneres de fer les coses". En aquest mateix
sentit s'ha pronunciat també el director general de Joventut,
Marcos Sanchis, que ha volgut saludar als joves que
participen en el projecte i que ha assegurat que "un projecte
com aquest permet als joves integrar-se a Europa, conèixer
altres llengües, altres cultures i al mateix temps produir
sinergies que puguen generar beneficis en altres camps com
el del empelo".

Les beques de formació de l'Ajuntament s'amplien a tres mesos

text REDACCIÓ
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damunt la seua pròpia vomitada o la
pixarada d’algun altre. De tota
manera els tafaner el convidem, a
ell, i a tots els que pensen igual, que
tot s’hi val,  atés que només són cinc
dies, que ens diga el carrer i el
número on viu, i mentre ell intenta
dormir, li enviarem durant cinc nits,
només cinc, tot un seguit de brètols
com ell a pixar-se, vomitar, cagar-
se, tocar-li la música fins quedar
sord, pitjar-li el timbre de casa cada
dos per tres... Després que ens
envie la seua opinió. Ací, segur que
no li la censurarem.

BONA VISTA
Per cert, algú ens podria llegir en

veu alta el que diu aquest Ban del
nostre alcalde que no l’ha complit ni
la mare que l’ha parit? No us el
reproduïm perquè si encara podeu
llegir

segurament és que sou ben
afortunats de no viure, en aquests
“soletes” 5 dies, en qualsevol dels
carreronets del centre del poble.

LOS PANCHOS
Ja diuen que en aquest temps

qualsevol cosa pot ser possible i, si
no, ací teniu el sinyó ancalde
provant sort com a cantant. Que si
se'n va a la Diputació, que si el seu
lloc després de les properes
eleccions està a València com a
diputat... res de res!!! les Falles han

descobert la seua veritable vocació:
la de cantant!!!! Això sí, si s'hi vol
dedicar, que afine una mica!
Malpensats, que la culpa va ser dels
petards que no el dixaven
concentrar-se! Queda clara la raó
per la qual no li fa cas ningú a tot el
que fa, no?

ve de la pàgina anterior

Ara a Castelló, a la Babel, prestigiosa
llibreria i lloc d’encontre dels lectors i
lectores amatents, s’ha presentat el llibre
Ética para adolescentes del què és autor el
nostre col·laborador Marc Antoni Adell.

Ha estat una nodrida concurrència i l’autor ha
desglossat el contingut, amb reflexions afegides i
propostes d’intervenció prop dels destinataris, els
estudiants adolescents de secundària, que es trobem
–com tothom sap- en un moment delicat del seu
creixement biològic, psicològic i moral. Així s’oferia a
docents, pares i mares, monitors i scouters uns
materials valuosos i pràctics, per a la difícil tasca
d’educar en valors

“Ética para
adolescentes”

text i foto REDACCIÓ

S’HA MORT EL BERTOMEU GIL

L’última vegada que vaig parlar amb el tio Bertomeu va ser el 29 de desembre de l’any passat. Havíem coincidit al
servei d’urgències de l’Hospital Comarcal i vam tindre ocasió d’estar un parell d’hores xerrant. Ie, què passe? Ai, xiquet,
ja veus, ací estem que aguantem lo pairo. El tio Bertomeu tenia aquell parlar genuí de la terra que se n’està anant amb
gent com ell. Cada vegada que me’l trobava aprenia una paraula nova. Bé fóra del camp o de la cacera. Es coneixia cada
pam del terme, sabia el nom de totes les herbes i camins i caminets. 

El recordo anant-se’n al café a fer la partida. Boina, samarreta d’imperio grisa, faixa, pantalons arremangats per damunt
dels garrons i espardenyes d’espart i un acaminar especialment llambrenc.  Una estampa d’altres temps. 

Un home formal, responsable, bon pare, bon espòs i per a casa meua, un bon amic. Un bon amic, d’aquells que no
havia de picar per entrar-hi. A mi, de tot de tot, el que sempre em va admirar més del tio Bertomeu va ser la seua immensa
capacitat per gaudir de les coses. D’”aquellas pequeñas cosas” que deia Serrat. Es menjava qualsevol cosa i, ai, deia,
això Paquito no s’heu fot ni el rei. Quantes bones estones li va deparar la vida per saber, precisament, que la vida és això,
un gotet de vi bo o un tros de pa sucat a l’oli d’una truita. Hi penso molt. 

Els amics dels pares, trobo que si més no per a la gent d ela meua edat, són una cosa molt propera a la família. Me
l’estimava molt el tio Bertomeu, i gual que a la tia Paquita. A l’enterro, i si no ho dic rebento, vaig trobar a faltar algun
municipal en actiu uniformat. Sé que a ell li haguera agradat. Però en fi, no va ser així. 

Ara deu estar, segur, amb Sultan perseguint algun conill per allà dalt...
Paco Delcastillo
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El Partit socialista defensarà a Europa que no es permeta
emprar el fracking o tècniques similars. Així ho va defensar
Francesc Romeu, Sotssecretari General PSPV qui va sostenir
que “necessitem tenir seguretat i no podem acceptar cap
element que pose en risc res de la societat”. Romeu, va
defensar una política mediambiental al servei del ciutadà i no
dels interessos privats “que és el que hi ha darrere del projecte
Castor”. En aquest sentit, el portaveu socialista considera que
les eleccions europees són clau per a canviar la política que
es ve efectuant des de Brussel·les “en els últims deu anys que
ha governat la dreta”. “És possible altra Europa més social i
més atenta amb les persones el territori i la societat”, va
assenyalar D'altra banda, el Secretari General del PSPV en la
Comarca Ports-Maestrat, Evaristo Martí, va valorar molt

positivament la participació en les primàries que van donar la
victòria a Ximo El Puig amb un 90% dels vots en el cas de
Benicarló i que el situen com candidat a la presidència de la
Generalitat Valenciana.

COMENÇA LA CARRERA A EUROPA

text REDACCIÓ  foto VICENT�FERRER

Brindem per vostè, senyora primavera, sigui quan
sigui el moment precís  de la  seva entrada triomfal i oficial
–d’això els savis ja ens en donaran les dades i les dates
precises. Nosaltres, però, humils ciutadans,brindem amb
un volgut –i de vegades una mica forçat-  renovat
entusiasme per la seva arribada. I no m’interpreti
malament, senyora primavera, si llegeix una punta de
decepció en aquestes paraules perquè vostè –que és
sensible i atenta- entendrà que el nostre esperit no batega
amb força pels camins de l’entusiasme o de l’esperança
perquè passen els anys i el present de tots aquests
països del sud d’Europa que brindem amb fervor pel  seu
esperat retorn –ja sap que nord enllà tot és molt més fred
i que per això  sàviament  vostè només hi passa de
puntetes- no estem en condicions de celebrar massa
coses. I  si a la situació econòmica i política hi afegim
l’esclat de les al·lèrgies de tots els tipus i colors, vostè
entendrà que l’esperit no el tenim massa per  festasses.   

Però malgrat tot vostè –experta i sàvia, amable i
generosa com és -  sap fer-nos renéixer la necessitat de
reivindicar –per dir-ho a la manera del nostre sempre
present i admirat  Estellés- el dret a l’alegria, a la vida, en
totes aquelles petites coses, en aquells llocs i noms que
dibuixen  el nostre paisatge personal. Malgrat tot, doncs,
ens alegra que vostè entri per la finestra oberta, com el
batec del mar que ens marca el ritme de les hores i ens
regala amb la seva brisa noves sentors, com els crits dels
nens que han retornat als seus jocs al carrer. I també ens
agrada sentir-la ben present en els dubtes per encertar el
moment adient per deixar els abrics a l’armari, en l’olor de
pólvora i en la força dels petards, en l’esplendor de
cossos que tornen a mostrar vida i desig, en les tardes

que guanyen minuts i més minuts a la posta, en el
recompte de quantes primaveres fa de tot i en els plors i
els ulls ben oberts  d’aquest nadó  que ara tot just
comença a viure –sense adonar-se’n-  la seva primera
primavera.

I si em permet la petita confessió, senyora primavera,
li vull fer saber que ara, quan vostè està entrant de nou a
les nostres vides, no em costa gens de veure-la sortir del
seu repòs etern i bellíssim dins el quadre de Botticelli i
veure-la com escampa flors, aigua plena de vida i bellesa
infinita pels racons del meu paisatge. Sóc conscient que
aquesta manera de fer-la present i propera, tot esclatant
més enllà de les dues dimensions, la dec a Rafael alberti
que en la seva obra Noche de guerra en el museo del
Prado ens ensenya com d’aparentment fàcil és veure com
personatges que, com vostè, també han esdevingut
immortals  i venerats gràcies a la mà d’un Velázquez, d’un
Goya  i d’altres mestres de la pintura   poden sortir dels
límits de les dues dimensions d’un  marc i de la quietud i
ens parlin de tu a tu. Sé que no és massa original el meu
fer però estic segur que Botticelli o Alberti entendrien que
el seu art, el seu geni, ha de servir –i aquesta és
precisament la seva utilitat- perquè els qui anem vivint
amb un enginy artístic més que discutible també siguem
capaços de viure amb més plenitud. Posem de fons a
l’escena uns compassos que no per sabuts deixen de ser
francament bonics de Vivaldi i tinc l’escenari perfecte,
íntim i sincer, per brindar per vostè, per tots nosaltres, per
l’esperança d’uns temps més lluminosos, per les ganes
de viure, per les coses de cada dia que donen sentit a allò
que som,  pel dret a l’alegria. 

Benvinguda, doncs, senyora Primavera. I bona
estada entre nosaltres fins que el seu successor, el
senyor Estiu, prengui a cop de fogueres el relleu en
aquest etern retorn dels dies.

Benvinguda senyora primavera

text JOAN�HERAS

Fronteres

El projecte social i educatiu L'Hort de les Flors ha
programat un 'Curs d'agricultura i jardineria amb criteris
ecològics' que impartiran els experts Mariano Bueno i
Jesús Arnau. Amb aquesta iniciativa, es pretén arribar a la
població sensibilitzada en el cultiu ecològic que no té
accés a l'Hort.

El passt dijous 20 de març va tindre lloc la primera sessió
del 'Curs d'agricultura i jardineria amb criteris ecològics'
organitzat per l'Hort de les Flors i adreçat al públic en general.
El curs tindrà lloc cada dijous de 18.30 a 20.30 hores fins al 19
de juny i comptarà amb dos professors de luxe: els experts en
agricultura i jardineria ecològica Mariano Bueno i Jesús Arnau,
impulsors del projecte social i educatiu de l'Hort de les Flors,
un hort pensat no només com un espai de cultiu amb finalitats
socials, sinó com un projecte global d'agricultura i jardineria
que servisca de referent per a tota la població.

És precisament per això que s'ha organitzat aquest curs,
per intentar donar cabuda dins del projecte a totes aquelles
persones interessades en el cultiu ecològic que, per no estar
jubilats o no formar part de la comunitat educativa, no tenen un
accés directe a l'Hort.

Els continguts del curs seran teòrics i pràctics i inclouran
des de tècniques per a crear i cultivar hortalisses i plantes de
consum habitual fins a mètodes per a crear espais
ornamentals i harmònics on tinguen cabuda també plantes
aromàtiques i medicinals. El curs està pensat tant per a
persones que s'inicien en el cultiu ecològic com per a aquelles
que ja tenen experiència, i tot i que serà un curs eminentment
pràctic (disseny de bancals, abonaments, reg,
trasplantaments, recol·lecció, usos culinaris, etc.), també se
centrarà en explicar el per què de cadascuna de les tècniques
que s'aplicaran.Les inscripcions per al curs encara estan

obertes i es poden formalitzar al Centre Social Municipal La
Farola, al telèfon 964 47 39 68.

L'Hort de les Flors és un projecte que es va posar en marxa
fa més d'un any, coordinat per la Regidoria de Benestar Social,
i que al llarg d'aquests mesos ha aconseguit integrar des de
socis del Club de la Tercera Edat i usuaris del Menjador Social
fins a entitats socials que treballen amb persones
discapacitades o alumnes dels diversos cursos reglats que
s'ofereixen a Benicarló sobre agricultura i jardineria.
Actualment, l 'Hort de les Flors, un projecte que s'adapta
contínuament a les necessitats, està ja en un 80% de
rendiment, a falta només que s'incorporen alguns sectors
educatius. La regidora de Benestar Social, Sarah Vallés, ha
mostrat el seu agraïment a Mariano Bueno i Jesús Arnau per
la seua implicació en el projecte i ha assegurat que des de la
Regidoria continuaran treballant per millorar i ampliar aquest
projecte per convertir-lo en un referent.

L'Hort de les Flors s'obre al públic amb un curs sobre agricultura i jardineria ecològica

text i foto REDACCIÓ
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OPINIÓ LOCAL

Un any més la festa de
Falles ha estat present a la
nostra escola. Per aquest
motiu, i tal com marca la PGA,
els nostres alumnes han
gaudit de la seua falla:
dibuixant, retallant, pintant,
apegant... i muntant. Però
també, xalant i aprenent que
és el més important. Així al
llarg de tota la setmana han
cantat l'himne faller de la
nostra escola i passant-ho
pipa amb la xaranga escolar, a
l'hora del pati. El punt final va
ser la cremà de la falla a la
que van assistir les Falleres
Majors de la ciutat, la JLF i les
falleres i fallers que han estat alumnes del nostre cole.

Des d'ací, el nostre agraïment a totes les persones que es
van apropar per a fer una festa més completa amb el nostre
alumnat. També volem agrair la col·laboració de Santi
Martínez i José Luis Herrera per la seua col·laboració amb la
nostra falla, que sota el lema: "La mar d'il·lusions" volia
transmetre un missatge d'esperança cap a un món millor. Ara,
ja a esperar amb recel les falles 2015.

FALLES AL MARQUÉS DE BENICARLÓ

text i foto �MB

Càrrecs de Dama Popular, Dama Infantil i Dulcinea
Totes les xiques interessades en els càrrecs de Dama Popular, Dama Infantil i Dulcinea de les Festes Patronals 2014,
poden presentar la seua sol•licitud al Registre General de l’Ajuntament de Benicarló, fins les 14.00 h, del dia 21 de març
de 2014. Si necessiteu mØs informació, podeu adreçar-vos a la Comissió de Festes, telefonant al nœm. 964 47 03 43.

ARA SI?

Ara sí que es disparen totes les alarmes? Ara que Suïssa ha decidit limitar la immigració... europea, les ments
benpensants (!) posen el crit al cel? Ara que, democràticament i en referèndum, –que la UE no ha gosat vetar...- es posen
quotes a la presència de ciutadans de la Unió, al país helvètic, uns i altres s’esquincen –hipòcritament- les vestidures?
Ara que els immigrants no són de color, vesteixen elegants i parlen idiomes, algú s’atreveix a barrar-los el pas? Com
s’entén?

Doncs d’això se’n diu –repasseu la literatura- “el alguacil aguacilado” o la bateria de refranys : “donde las dan las
toman”.

Pot ser caldria reflexionar sobre quina –injusta i nefasta- política migratòria practiquen els països de la UE –Espanya
especialment- i com blinden les fronteres –“concertines” incloses- contra els nouvinguts poc desitjats.

Marc Antoni Adell
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LOCAL ESPORTS COMARCA

La Falla Benicarló, de
l'artista faller Vicente Martínez,
i la falleta infantil del Caduf,
del benicarlando Dani
Ballester, han estat les millors
del 2014. Els festejos s'han
desenvolupat durant més
d'una setmana en la ciutat. El
primer monument en cremar-
se era el del centre
ocupacional de l’IVAS. 

Allí, els problemes derivats de
la plataforma Castor en el Baix
Maestrat es convertien en el
tema central de la falla que es
cremava en el pati. El director
del centre ocupacional, Juan
Manuel Torres, va explicar que
“sempre intentem fer-nos eco
del que passa al nostre al voltant
i enguany, com no podia ser menys, és la plataforma Castor,
Maribel Masterchef i la problemàtica del copago que afecta als
nostres usuaris”. El monument, realitzat completament amb
material reciclat, constava d'una estructura central que
reproduïa la planta marina del Castor. L'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, va destacar que “els usuaris s'han fet eco
d'aquests problemes, que fins i tot han afectat a l'exposició de
la Llum de les Imatges”. I és que el Castor ha estat un dels
temes centrals dels monuments fallers de la ciutat. Pocs
monuments deixaven de costat aquesta problemàtica, que ha
convulsionat la comarca. Crítiques també a la política
desenvolupada per l'actual equip de govern en la ciutat. A

portes d'unes eleccions europees, no han eixit ben parats. Les
diferents comissions organitzaven actes al llarg de tota la
setmana. La mascletà manual del Campanar, les voltetes
falleres amb les seues rutes… La Falla La Paperina era
l'encarregada d'acollir una actuació del grup de Muixeranga
de Vinaròs, que van alçar castells humans davant el
monument faller. Fins i tot es van atrevir a alçar a la Fallera
Major de Benicarló, Griselda Ros. Els menjars i els sopars
eren altres dels punts d'atenció faller. La cremà arrasava en la
nit del 19 amb els monuments fallers, en una ruta que
s'iniciava a les deu i mitja de la nit i finalitzava a la una i mitja
de la matinada en la Falla Benicarló.

FALLES REIVINDICATIVES

text i fotos NATÀLIA�SANZ

La Policia Local de Peníscola, el Servei de Salvament
en Platges, la regidoria d'Esports i l'organització de la
3TCS Tritán Triatlón, que acollirà la ciutat peniscolana els
pròxims dies 24 i 25 de maig, han mantingut aquest
dilluns al matí una reunió per a coordinar i garantir la
seguretat durant la realització de la prova. 

Aquesta competició suposarà per al sector turístic i hoteler
de la zona un impacte econòmic superior als 300.000 euros,
fruit de les 1.500 pernoctacions que suposa i l’afluència d'uns
5.000 espectadors; el que planteja tot un repte per a
l'organització ja que s'esperen el doble de participants que en

la primera edició, al voltant de 500. 
Protecció Civil aportarà al voltant del centenar d'efectius

per a l'organització i control del desenvolupament de la prova,
i la Policia Local coordinarà les tasques de seguretat amb
quinze efectius destinats al control de la competició. 

A més, la prova coincideix amb la celebració de les
eleccions europees, per la qual cosa els accessos als col·legis
electorals i el desenvolupament de la jornada “són un
condicionant i una tasca extra” ha explicat l'edil d'esports en el
consistori peniscolà, Dani Biosca. 

Els participants hauran de recórrer 1.900 metres nadant, 90
quilòmetres amb bicicleta i 21 en carrera en aquesta prova,
“que espera consolidar-se ja en la seua segona edició com un
referent provincial”, ha assegurat el regidor d'esports. 

Preparat el dispositiu de seguretat de la triatló Tritan de Peníscola

text i foto VICENT�FERRER
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La Unió  ha remès un escrit a la Delegació del Govern,
que reitera l'enviat el passat 15 de gener i ho ha traslladat en
persona a la Comissió de Seguretat en l'Àmbit Rural del
passat 3 de març, on especifica que "hi ha un increment
anormal dels episodis de robatoris i actes vandàlics en les
zones rurals, amb especial incidència en les explotacions
agràries". "Si bé aquests fets són greus, quan aquests actes
comporten l'agressió brutal a persones indefenses i
d'avançada edat com l'últim cas de Benicarló es
converteixen en detestables i intolerables i sobre els quals
cal establir totes les mesures possibles per a evitar que es
repetisquen", ha afegit. 

ENDURIMENT DE LA LLEI 
Segons l'associació, "es donen passos contra els

robatoris però molt lentament" i, per això, reclama "més
enduriment de les mesures per a garantir la seguretat de les
persones i els béns en les zones rurals". Així, demana més
vigilància policial i "major pressió i intimidació per a evitar
que es cometen els robatoris". A part d'augmentar els
efectius de les forces de seguretat de l'Estat, l'organització
agrària considera que caldria incrementar els de l'àmbit

autonòmic i coordinar o mancomunar les diferents policies
locals o rurals existents. La Unió ha lamentat, en aquest
sentit, que la reforma del Codi Penal, aprovada pel consell
de Ministres al setembre del passat any, "segueix estancada
en el seu procés de tràmit parlamentari quan hauria d'haver
estat tramitada per via d'urgència perquè per primera ocasió
conté aspectes per a frenar o dissuadir els robatoris en el
camp valencià". 

L'organització ha demandat a la Delegada del Govern
"mitjans per aconseguir una agilització de la tramitació i
aprovació de la reforma del Codi Penal tan esperada pel
sector agrari perquè els autors d'aquest tipus de delictes
sàpiguen que les penes van a ser més dures que les
actuals". 

Altre aspecte a treballar i millorar en els robatoris de les
zones rurals, segons La Unió, és la "persecució i inspecció
de les empreses que compren produccions agràries o d'altre
tipus i no poden demostrar la seua procedència o
enclavaments potencialment susceptibles de vendre
mercaderia robada, tant de producte agrícola com de
material com coure i eines, entre uns altres". Precisament -
ha afegit- "un ramader de les Coves de Vinromà va localitzar
recentment en un magatzem de ferralla de Vilafamés el que
li havien robat i damunt li volien fer pagar per recuperar-lo".

ve de la pàgina anterior

Diu lo papa que allò que vam viure dissabte passat al
Municipal Pitxi Alonso serà molt difícil que ho tornem a vore.
Segons que me va contar, ell no havia sentit mai una emoció
tan intensa com aquella. I això que a casa la inseguretat
planava per l'ambient. Mentre dinàvem al casal de la falla, tots
teníem el dubte de què fer en acabar de dinar. Lo papa deia
que no ho veia clar, que ens en farien un grapat de gols i que
baixaríem d'allà dalt amb lo cap catxo i ben emprenyats. Jo li
deia que no, que els jugadors estaven molt motivats perquè la
setmana passada els del GR21 van anar a l'entrenament de
l'equip amb bengales i pancartes per tal de mostrar als
jugadors i cos tècnic el seu suport incondicional. Allà van
animar als jugadors llegint-los una espècie de manifest en
defensa de la unitat de tots. La mama no ens escoltava perquè
se n'havia anat a una altra falla on feien un dinar exclusiu per
a dones i havia quedat amb les seues amigues. En canvi, la
Margot, va vindre amb nosaltres i se la veia molt contenta. La
seua opinió va ser que havíem d'anar a vore el partit, però que
ella es quedaria per la falla perquè segons deia, "falleros ser
fásiles, negosio buen". Al final vaig aconseguir convèncer al
papa i ens en vam anar camí Convent amunt, ell molt
pessimista i jo també. Però jo ho dissimulava millor. La meua
motivació era que "a vore si guanyem i jo no estic", però també
va adquirir molt de pes a l'hora de prendre una decisió la
honradesa professional cap al egregi director-gerent d'aquesta
gran publicació i el meu descans de la setmana passada,
motivat pels excessos patits al llarg i ample de la majestuosa
i luxosa gran cavalcada del ninot i les festes annexes.

La primera cosa que va dir el papa en vore la gent que hi
havia al camp va ser: els benicarlandos som imbècils. Imbècils
rematats. Jo li vaig preguntar quin era el motiu d'aquesta
contundent hipòtesi. "Però que tu no ho veus, fill meu? No
veus que quan nosaltres vam anar a jugar al camp del Vinaròs
hi havia més gent del nostre poble que vinarossencs? No veus
que la presencia d'ells al nostre camp és testimonial? Ells van
fer la gran taquilla de la temporada a costelles nostres, mentre
que nosaltres no la farem perquè ells no han vingut. No saps

que ells no travessen Aigualiva per a res? Nosaltres si que
anem a comprar a les seues botigues, a vore els partits, a
deixar-nos les perres allà. I ells? Ells no venen ni a vore el seu
equip en un moment que té tots els números d'emportar-se els
tres punts en joc. Ho entens ara, fill meu? Però això no és el
pitjor. Molts dels benicarlandos que van ajudar a omplir les
butxaques del nostre rival al partit de la primera volta, avui no
estan ací. Som o no som imbècils, fill meu?". Davant els seus
arguments tan contundents, li vaig haver de donar la raó sense
dubtar, i em vaig proposar de no anar mai més a eixe camp
pagant ni xafar els carrers d'eixe poble per a comprar res.
Quid pro quo.

Ara anem al partit. Molt d'ambient, però també una
vergonyosa manca de falleros. Si, molt de romanç amb les
falleres i la sacada d'honor, però poca afluència del món de les
falles. Per sort, uns incansables GR21 no van deixar d'animar
l'equip sense parar inclús quan el rival ens va marcar el seu
gol que tothom pensàvem que era el començament d'un
malson. Ells van començar a dominar el partit a partir del minut
quinze, i semblava que allò s'acabaria malament. Però va
arribar el descans amb zero a un. La segona part, amb uns
estratègics canvis del nostre entrenador, i el convenciment per
part dels visitants que allò ja ho tenien al sac, va ser vibrant i
espectacular. Sense un joc brillant, el Benicarló va empatar el
partit gràcies a una centrada perfecta de Cano que Felipe,
amb una gran cop de cap, va acabar dins la xarxa rival.
Immensa alegria a la graderia. Quan els del poble del costat
encara no s'havien empassat l'ensurt, va arribar el segon gol
de Felipe. Allò va ser el deliri. S'havia remuntat el partit! Els
nostres rivals van començar a fer canvis per tal de reconduir
la seua hipotètica superioritat i deixar les coses al seu lloc.
Però no ho van aconseguir. Van tindre alguna ocasió clara de
gol, però nosaltres vam controlar el partit fins al final dels
noranta-quatre minuts i mig que va durar.

Lo final va ser d'aquells que es recordaran i romandran al
cor dels jugadors tota la seua vida. Es van dirigir al gol nord,
allà on campen els del GR21, per tal d'agrair-los el seu suport
incondicional. Abraçades, felicitacions, agraïments... tot en un

gran ambient que feia molt
que no es recordava. Els del
GR21 van acompanyar els
jugadors fins al vestidor, on va
continuar la festa i on es va
tindre un reconeixement a la
figura de Víctor Esbrí, lo
capità que està convalescent
de la seua operació.

Amb aquesta victòria, el
Benicarló assoleix tots els
objectius esportius per a la
present temporada. Tot el que
guanyen a partir d'ara, serà
trobat.

C.D.BENICARLÓ-2  VINARÒS C.F.-1

text VICENT T. PERIS
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Cinc encaputxats van torturar a dos ancians en la
seua finca de la partida La Carrasca  de Benicarló. Els
assaltants van accedir a l'habitatge, situada en una
explotació agrícola, per una finestra i van sorprendre la
parella ja dormint. Segons ha transcendit, els
encaputxats amarraren a una cadira als ancians, que
tenen més de setanta anys i els van torturar per a
intentar que els lliuraren diners en efectiu. Malgrat que
els assaltats van negar que disposaren d'efectiu a casa,
els assaltants els han sotmès a tortura, provocant-los
talls a les cames i danys de diversa consideració.
Finalment, al voltant de les dues de la matinada, els
assaltants abandonaven la finca després de comprovar
la veracitat de les afirmacions dels ancians. 

Fonts properes a la família asseguren que els
encaputxats només volien diners, atés que no van robar res
de la maquinària agrícola que hi ha en l'explotació. La dona
va poder trucar per telèfon al voltant de les quatre de la
matinada a una filla que viu en una finca propera, per a
avisar-la del que havia passat. Els ancians van ser
traslladats a l'Hospital Comarcal de Vinaròs on van ser
atesos de les nombroses ferides provocades pels assaltants.
Aquest és el segon cas d'assalt d'habitatge en poc menys
d'una setmana dins del terme municipal de Benicarló. Fa
pocs dies, un matrimoni també d'avançada edat era assaltat

en el seu habitatge situat en la Ratlla del Terme. Ambdós
casos estan sent investigats per a determinar si es tracta
dels mateixos agressors. 

RECLAMEN MESURES URGENTS
La Unió de Llauradors ha reclamat en un comunicat

"mesures urgents" per a evitar robatoris i agressions
violentes en les zones rurals, i ha ressaltat el "gran temor i la
sensació d'inseguretat" entre els habitants d'aquesta zones
"per l'increment dels robatoris, tant en cases com en
explotacions agrícoles, acrescut per les agressions que es
vénen cometent amb una gran violència contra les víctimes".
Segons La Unió, el matrimoni assaltat a Benicarló "no és la
primera vegada que els robaven i patien destrosses
personals en la seua finca, encara que sí la primera en la
qual resulten ferits". L'organització agrària ha explicat que la
localitat d'Albocàsser també ha estat objecte de robatoris
durant els últims dies. "Els transformadors elèctrics,
maquinària i eines en diverses granges i en la planta de
purins que no ha arribat mai a funcionar han rebut la visita
dels amics de l'aliè precisament en una zona situada a
escassa distància de la presó que, en teoria, hauria de
comptar amb major vigilància". Així mateix, ha assenyalat
que "l'assassinat del vigilant d'un camp de tarongers el
passat estiu o el d'un agricultor a Elx fa ara tres anys són fets
que no es poden tornar a repetir encara que l'augment de la
violència i acarnissament per aconseguir diners o material fa
témer el pitjor". 

text REDACCIÓ

Encaputxats assalten i torturen dos veïns en la seua finca agrària 

Divendres 21
17.30 h Jornada Esportiva

Escolar. Judo i educació física de
base. Categoria prebenjamina.
Pavelló Poliesportiu (tatami).
Organitza: Regidoria d'Esports.

Dissabte 22
9.00 h Inici de la XII Regata Social

Carxofa de Benicarló 2014 i Concurs
Gastronòmic Terra i Mar. Port Esportiu
de Benicarló. Organitza: Marina
Benicarló i Estació Nàutica Benicarló-
Peníscola.

Dilluns 24
17.30 h Xarrada «Calci i vitamina

D, per ajudar a mantenir la salut
òssia», a càrrec de l'Empresa
Danone. Cambra Agrària (baixos).
Organitza: Assoc. de la Dona
Llauradora.

Diumenge 23
10.30 h Mercat sostenible

(fins a les 14.00 h). C. d'Hernán
Cortés. Organitza: Regidoria de
Benestar Social.

10.30 h Portes obertes a la Casa
Tradicional Benicarlanda (fins a les
13.30 h). Organitza: Regidoria de
Cultura.

11.00 h Jornada de portes obertes
al Poblat Ibèric Puig de la Nau amb
visites guiades (fins a les 13.00 h).
Organitza: Regidoria de Cultura.

13.00 h Inauguració de l'exposició
commemorativa del 50 Aniversari de
La Salle «Jesús en Getsemaní» (fins
al 21 d'abril). Edifici Gòtic. Organitza:
Associació d'Exalumnes de La Salle
Benicarló. Col·labora: Associació La
Salle de Tarragona.

Dijous 27
19.00 h Inauguració de l'exposició

«Jocs tradicionals al món», de Joan
Ortí (fins al 25 de maig). En l'acte
d'inauguració es realitzaran
demostracions dels jocs i tallers
didàctics per als més menuts. Mucbe.
Organitza: Regidoria de Cultura i
Associació Cultural La Tella de Sant
Mateu.

Divendres 28
17.30 h Jornada Esportiva

Escolar. Futbol sala. Categories
benjamina i alevina. CEIP E. M.
Ródenas. Organitza: Regidoria
d'Esports.

18.00 h Festa per la
Llengua Benicarló 2014. Projecció
del documental Carles Salvador, la
llarga vida de les paraules.
Inauguració de l'exposició
«Primera colònia valencianista
1933 Sant Pau. Albocàsser» de
Maestrat Viu. Claustre del Mucbe
(fins al 6 d'abril). Organitza:
Coordinadora Festa per la Llengua
Benicarló 2014.

19.00 h Festa per la Llengua
Benicarló 2014. Col·loqui
intergeneracional «Records
d'escola», amb el moderador Joan
Ferre. Sala d'Actes Caixa
Benicarló. Organitza: Coordinadora
Festa per la Llengua Benicarló
2014.

22.00 h Festa per la
Llengua Benicarló 2014. Concert a
càrrec dels grups Solk i Ovidi
Twins. Centre de la 3a Edat (sala
d'actes). Organitza: Coordinadora
Festa per la Llengua Benicarló
2014.

Dissabte 29
9.00 h Jornada Esportiva

Escolar. Bàsquet. Categories
benjamina i alevina. Pavelló
Poliesportiu (pista annexa interior).
Organitza: Regidoria d'Esports.

9.45 h Jornada Esportiva
Escolar. Futbol sala. Categories
infantil i cadet. Col·legi La Salle.
Organitza: Regidoria d'Esports.

11.00 h Festa per la
Llengua Benicarló 2014. Teatre
infantil. La companyia El Ball de Sant
Vito Teatre presenta La Terra dels
Babaus. Plaça del Vi de Carlon.
Organitza: Coordinadora Festa per la
Llengua Benicarló 2014.

12.00 h Festa per la Llengua
Benicarló 2014. Teatre infantil.

Contes recontats. Centre de la 3a
Edat (sala d'actes). Organitza:
Departaments de valencià de l'IES
Ramon Cid i IES Joan Coromines i
Coordinadora Festa per la Llengua
Benicarló 2014.

16.30 h Futbol. Regional
Preferent- Gr. 1r CD Benicarló vs.
Alqueries CF A. Camp de Futbol
Municipal. Organitza: CD Benicarló.

17.00 h Portes obertes a la Casa
Tradicional Benicarlanda (fins a les
20.00 h). Organitza: Regidoria de
Cultura.

18.00 h Teatre. L'escola de
ball Locura presenta Annie 2. Auditori.
Preu entrada: 4 EUR. Recaptació a
favor de l'Associació Espanyola
contra el Càncer. Organitza:
Associació Espanyola Contra el
Càncer.

18.00 h Activitats de la Llum. Visita
dinamitzada pel centre històric de
Benicarló. Un carceller, un alcalde,
una llauradora i un frare us explicaran
de primera mà els seus edificis. Inici
de la visita: plaça de Sant Bartomeu.
A càrrec de l'Associació Cultural Pere
de Thous. Organitza: Regidoria de
Cultura.

19.30 h Festa per la Llengua
Benicarló 2014. Presentació del
llibre Pobles valencians
abandonats. La memòria del
silenci, a càrrec del periodista
Agustí Hernandez. Sala d'Actes
Caixa Benicarló. Organitza:
Coordinadora Festa per la Llengua
Benicarló 2014.

20.00 h Festival benèfic. Auditori.
Organitza: Assoc. Alzheimer
Benicarló.

21.00 h Festa per la
Llengua Benicarló 2014. Concert
amb l'actuació de cantadors de la
comarca, la Rondalla Venim a
Cantar i el Grup de Danses La Sotà.
Plaça de l'Ajuntament. Organitza:
Coordinadora Festa per la Llengua
Benicarló 2014.
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“Les paraules no dites cremen
i emmalalteixen ... ho he
descobert amb el temps d'una
manera empírica. A cop de foc és
un anar nua en un esforç
conscient de no cremar-me a
l'avern aquí finit.” (Mariola Nos)

Amb aquestes paraules som
rebuts al blog poètic de Mariola Nos,
A cop de foc, que va ser el
començament d’un descobriment
per a molts lectors de poesía. Del
blog va neixer el poemari que ara
s’ha presentat, editat per Germania ,
i que es titula “Em remou la
sinceritat”.

En paraules de Joan Elies Adell: “La poesia de Mariola Nos
és una exploració, una indagació sobre la vida i les seues
perplexitats, una búsqueda per la comprensió de l’existència a
partir de la pròpia quotidianitat, de l’enteniment de les
relacions personals, de la complexitat del sentiment de l’amor,

sovint esclau de la pròpia passió, que pot esdevenir
obsessiva, en un esforç de coneixement que sovint vol
acostar-se a la veritat d’una intuïció obscura.” No falten al
volum les magnífiques il·lustracions de García Bel, que
completen aquest tresor de sensibilitat.

“EM REMOU LA SINCERITAT”, POEMARI DE MARIOLA NOS
text REDACCIÓ 

foto http://mariolanos.blogspot.com.es/




