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Fronteres: La tragèdia vergonyosa dels refugiats sirians

Dimarts 14 d'octubre. Sama
Gaun

Tota la nit nevant. No ha parat ni
un moment i a l’habitació de Baje i
Daju hi ha goteres.

Tornen canviar els plans. Avui no
es pot seguir. Neva massa. Faran el
dia d'aclimatació com estava previst
en un principi.

No es pot anar a cap lloc, doncs a
tirar fotos a la neu, tocar la dolçaina,
fer un ninot, tirar boles, veure com els
xiquets juguen amb la neu, hi ha qui
va descalç, ... passar el dia el millor
que es puga.

Com hi temps per a tot Baje els fa
escriure als guies i porters el nom en nepalí en una llibreta:
राजन: Raajan, nom de guerra, राज: Raaj, बद्रि: Badri, ठाकुर:
Thaakur:Thaakur, al que anomenaven Jakob i नबराज:
Nabaraaj, Panxacontenta o l'Escaldat, el guia dels alemanys.
S'ha oblidat del portador dels alemanys. Quina llàstima, amb
eixe careto i sense saber el nom. Sempre el criden Turist.

El dia no done per a més, per tant després de dinar a fer
una migdiada com mai. Dues hores dormint. (Ja veurem a la
nit que els passa, i qui podrà dormir!)

Quan estan dinat baixa una parella de francesos ja majors
amb el seu guia. Venen de Somo, el poble gran abans del
pas. Diuen que hi ha molta neu. Ells se'n reculen perquè han
d'agarrar l'avió ens pocs dies.

Després de dormir, Daju pensa que podria fer la sorpresa
que guardava per al dia abans del pas. Parla amb Baje i

aquest li diu que sí. Porta mig quilo de xocolate per a bullir.
Quina xocolatada a més de 3000 metres d'altitud!

Se'n van els dos, criden a Raaj per a fer de traductor, i se
n'entren a la cuina. No va caler dir-los res als altres tres
companys. Ja van sentir l'oloreta.

Xocolate amb xurros! Ben bé xurros no, però pa tibetà
talladet a tires, sí. El pa tibetà és lo més paregut als xurros
que coneixen per aquestes altures. A Kathmandú hagueren
pogut comprar altres coses però ací el tibetan bread és lo
més apropiat.

Quina festa es va organitzar per a berenar!
Mentre estan fent el xocolate apleguen uns xicots i Baje

els pregunta d'on venen. Ells responen que de Darmasala. 
– Hi ha molta neu?
– Pel pit. – responen posant-se la mà en posició

horitzontal sobre el pit.
I segueix nevant. Ja fa més de vint-i-quatre hores que no

para de ploure les primeres hores i nevar després.
Els portadors i algun que altre guia tenen clar que demà

se'n tornen tots cap a casa i en acabar de sopar és posen a
cantar i a ballar fent participar als turistes en els balls i portar
el ritme amb les mans.

La tornada que més es repeteix diu:
tadako baato / ma dhaudai aako / maayalaai dekhera.
Que ve a dir:
D'un camí llunyà /he vingut corrent / i he trobat al meu

amor.
Els turistes no tenen gens clar el que faran demà.
Un problema que tenen i, a més sense solució, és

comunicar-se a casa per a dir que estan bé. Suposen que
amb les notícies que corren, amb morts inclosos, se n'haurà
fet ressò la premsa internacional i al poble patiran. 

Després d'una festa molt simpàtica van a gitar-se. Per cert
a la migdiada ja no havia goteres. Es veu que Raaj ha posat
als amos al cas, han pujat a la taulada feta de pedres i ho han
arreglat.

Trek del Manaslu 16: no va poder ser

text i fotos CNB
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L'assignatura pendent (o suspesa)

Titulàvem el febrer del 2007 (La veu 571), l'editorial
amb un "Promoció turística, una qüestió folklòrica", i
comentàvem "Continuem edulcorant les mancances
que tenim en aquest àrea utilitzant els mateixos
arguments que quan governava el PP: imatge de
poble fester i l'ús abusiu del folklore ranci, d'utilitzar les
falleres, amb peineta, per a fer de repartidores de
menjar i fotografies. Tot això amb un bon somriure
d'orella a orella que, obligadament, han de fer
aquestes representants benicarlandes cada vegada
que algú se'ls apropa per fer-se la foto de rigor o quan
regalen els corets de carxofa."

Titulàvem l'octubre del 2007 (La veu 607), l'editorial
amb un " Benicarló, ciutat turística? No. De copes i a
comprar", i comentàvem "Fer promoció del turisme no
és anar un dia a la Fira, penjar quatre cartells, posar
dues parades, fer una degustació, fer-se la foto i, de
passada, com una cosa col·lateral, a fartar-se. Fer
promoció de turisme és portar tota una política
encaminada a potenciar una sèrie d'ofertes per a dur
un tipus determinat de turistes. I això a Benicarló ni
s'ha fet ni s'ha potenciat".

Març de 2016 (la veu 1027), la regidora del ram
actual diu: “Tenim molt potencial i caldria explotar
molts dels recursos dels quals disposem”. Pel fet que

els hotels de Peníscola aprofiten les nostres festes
comenta: “Durant la Festa de la Carxofa, els hotels
publicitaren l'esdeveniment per a captar clients. En el
cas de les Falles, molts establiments van avançar la
seua data d'obertura per a beneficiar-se dels festejos".

Com dèiem a la introducció del tema d'esta
setmana "Vivim a l'ombra del castell de Peníscola"...
però no sabem aprofitar-lo. Tot el contrari del que han
demostrat els peniscolans... amb les nostres festes.

Han passat més de 450 Veus i seguim sense saber
ni que fer, ni on anar, turísticament parlant. Els veïns
si han sabut aprofitar, per a ells, el nostre potencial...
tot el contrari que nosaltres amb el seu. La regidora
actual sembla voler canviar aquesta situació. Està clar
que per a això s'ha de tenir un pla de promoció que
faça que els turistes es queden ací i unes
infraestructures adients. Ho diem pel fet que han
passat, a banda de totes estes Veus, vora 10 anys, i
continuem arrossegant l'assignatura supesa.

Haurem  d'esperar 10 anys per tornar a avaluar-la?
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Quan ballen el temps es deté al seu
al voltant. És tal la força i el caràcter
que imprimeixen a les seues
coreografies que fan que l'espectador
s'oblide que un d'ells, balla en cadira
de rodes. 

Els benicarlandos Nassim El Habbas i
Nayara Palazón s'han proclamat
guanyadors de la Copa del Món Wheel
Chair Latin Combi, classe 1, 2016,
celebrada a Holanda. Els ballarins, es van
alçar amb el guardó després d'una dura
competició contra ballarins arribats des
de diferents clubs de tot el món. La
disciplina contempla que un dels
participants utilitze la cadira de rodes per
a ballar. Nassim pateix espina bífida i
desenvolupa una vida quasi normal amb
la seua cadira de rodes. Ambdós van ser
acollits per una família benicarlanda fa
més d'una dècada i Nayara va començar
des de ben menuda a desenvolupar
aptituds per al ball. Els germans van
descobrir en el 2011 la possibilitat de
ballar junts, iniciant la seua marxa en un
club de Benicarló.

Durant tres anys consecutius van arribar el podi del
Campionat de Catalunya, del 2013 al 2015. En el 2014 i el
2015, van conquistar el Campionat d'Espanya, el que els va
possibilitar de participar en el campionat del món. El passat
any, durant la seua primera participació, van aconseguir la
cinquena posició. Van competir contra 162 parelles,
representants de 25 països i van ser els primers espanyols a
participar. Dissabte que ve, participaran en les semifinals del
concurs televisiu Got Talent de Telecinco. Allí arribaran
directes des d'Holanda i amb la moral molt alta després
d'alçar-se amb el triomf mundial. Els benicarlandos esperen
que el jurat sàpiga apreciar el treball que des de fa anys vénen
realitzant per a situar-se en l'escalafó més alt d'una disciplina
tan difícil com bella i diferent.

CAMPIONS DE LA COPA DEL MÓN HOLANDESA EN CADIRA DE RODES

text NAT LIA SANZ
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El conjunt de Carlos Sánchez aconsegueix la salvació
matemàtica i s'assegura una temporada més en Primera
Divisió. El Peníscola RehabMedic va aconseguir, amb la
victòria del dissabte passat, la novena de la campanya, en
un nou partit de rivalitat autonòmica, davant l'Elx
Vulcanitzats Alberola, en el qual els jugadors
peñiscolanos van anotar 11 gols (rècord del club en la
categoria) en una plàcida vesprada. Amb aqueix resultat,
favorable per als interessos locals, els de Carlos Sánchez
van aconseguir la permanència matemàtica.

Amb 31 punts, els de la comarca del Baix Maestrat ja
sumen 16 més que el quinzè classificat, Jumilla Bodegas
Carchelo, faltant cinc partits per disputar-se, per la qual cosa
els del Maerstrat ja poden dir, alt i clar, que continuaran un any
més en la màxima categoria del futbol sala nacional.

D'ara en endavant, el Peníscola RehabMedic lluitarà per
aconseguir disputar, de nou, els play-off pel títol. El primer
compromís serà divendres que ve a la nit, en el Pavelló Siglo
XXI de Saragossa, amb les càmeres de Teledeporte en
directe. Seguidament, els castellonencs rebran a Jumilla i
Jaén, amb desplaçament a Santa Coloma pel mig, i acabaran
la Lliga a la pista del Magna Gurpea.

El Peníscola RehabMedic, després de guanyar a l'Elx. salvat matemàticament

text i fotos VICENT FERRER

El passat dimecres es presentava una nova oferta
esportiva a Peníscola, que serà la primera Bike Trail per la
Serra d'Irta de la mà de Mandarina Sport Club, prova no
competitiva que proposa tres recorreguts de menor a
major dificultat. Diumenge que ve 10 d'abril serà la cita
dels afeccionats a la bicicleta tot terreny que podran
gaudir d'un recorregut molt assequible fins a la Torre
Badúm, i dues alternatives més ambicioses, sent la
tercera i la que revesteix major entrenament, fins a la Font
d'en Cans.

"Este tipus d'activitats que fomenten l'ús del parc natural
per a la pràctica esportiva són interessants no sols des del
punt de vista esportiu, sinó també turístic", valorava en la
presentació l'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, que

després ha felicitat al club de promoció d'esdeveniments
esportius i per la iniciativa de promocionar Peníscola.

Presentada la I Bike Trail de la Serra d'Irta

text i fotos BENICARL  AL DIA

El conjunt de Carlos
Sánchez aconsegueix la
salvació matemàtica i
s'assegura una temporada
més en Primera Divisió. 

El Congrés va demanar per majoria desmantellar les
instal·lacions marines i terrestres del magatzem de gas
natural Castor, situat enfront de les costes de Vinaròs,
mitjançant una solució que no siga costosa per a les
arques públiques i recuperar les indemnitzacions
pagades a l'adjudicatària. 

Tots els grups parlamentaris, a excepció del PP, van votar
a favor d'aquesta iniciativa transaccional, que a més demana
impulsar accions legals per a recuperar la quantitat retribuïda
a l'empresa Escal UGS en concepte d'extinció de la
concessió, a l'entendre que va incórrer en negligència i que
per tant la compensació hauria de limitar-se al valor residual
de les instal·lacions. La majoria dels diputats va donar
incloure un pla de restauració ambiental de la zona i de
l'entorn afectats, així com demanar informes tècnics i jurídics
que permeten determinar si els sobrecostos del projecte han

estat sobrevinguts o es podien preveure o són de
responsabilitat exclusiva de la mala execució del projecte. 

Segons la iniciativa, el projecte Castor ha demostrat ser un
model energètic insostenible, basat en combustibles fòssils,
que han requerit grans infraestructures de gran cost i només
han beneficiat els oligopolis. «El rescat amb recursos dels
ciutadans d'una inversió privada que ha acabat en
desengany», va apuntar el diputat Josep Vendrell, després
d'afegir que aquest projecte li ha costat a la ciutadania més de
4.700 milions d'euros. Els grups van pactar col·laborar en les
accions legals per a establir responsabilitats ambientals,
administratives i econòmiques de l'empresa Escal UGS pels
mes de 1.000 moviments sísmics conseqüència del
magatzem de gas natural. Per altra banda, demanen impulsar
modificacions legislatives per a impedir que en el futur siguen
les arques públiques les que assumisquen les
indemnitzacions derivades de la renúncia voluntària de la
concessió d'explotació d'una infraestructura o servei. 

EL CONGRÉS DEMANA EL DESMANTELLAMENT DEL CASTOR

text REDACCI 
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EL TEMA ESPORTS FICCIÓ

Vivim a l'ombra del castell de Peníscola, la població
que més turistes rep a l'any de Castelló. Tenim per tant,
a priori, un element del que beneficiar-nos a curt termini.
A aquest fet li podem afegir les nostres festes típiques i
les nostres tradicions: Sant Antoni, les Falles, Setmana
Santa, les Festes d’agost... un llistat que fa les delícies
dels amants de les tradicions i les festes populars. El
clima tampoc està gens malament. Ni excessiu fred ni
excessiva calor… tal vegada tan sols de tant en tant,
vent excessiu. Tenim, com Peníscola, la desitjada  platja
per la qual sospiren els turistes de l'interior a l'estiu. Què
ens falta llavors? Per quina raó Benicarló no acaba de
despegar en matèria de turisme? Les polítiques
municipals no acaben de dissenyar un camí d'aquest
sector econòmic que ara, en plena suposada eixida de la
crisi econòmica, torna a brollar i omplir els hotels de la
veïna Peníscola. Fins i tot els que estan prop de la Platja
de la Caracola, ja quasi en el nostre terme municipal.
Quin misteri tanca la Ralla del Terme? És un forat negre
que acaba amb les il·lusions dels empresaris? Ningú ho
sap. 

DISSENYAR EL TURISME 
Rosana Marzá, regidora de Turisme, ho té clar. “Tenim

molt potencial i caldria explotar molts dels recursos dels
quals disposem”, defensa. Marzá és conscient que, en
alguns casos puntuals i sobretot en temporada baixa,
Peníscola sobreviu gràcies a les festes de Benicarló. “Durant
la Festa de la Carxofa, els hotels publicitaren l'esdeveniment
per a captar clients. En el cas de les Falles, molts
establiments van avançar la seua data d'obertura per a
beneficiar-se dels festejos”, va detallar. Una de les opcions,
per tant, seria “asseure'ns amb ells per a treballar més la
publicitat dels esdeveniments”. D'altra banda, la regidora de
Turisme recorda que “a Benicarló tenim platges verges com
la Mar Xica, en la qual es pot aparcar sense problemes i
gaudir de la mar sense les aglomeracions de Peníscola. A
més, té tots els serveis d'una gran platja”. Les activitats que,
fora de les festes tradicionals, es realitzen a Benicarló,
també són motiu de preocupació per a Marzá, que sosté que
“les entitats s'haurien de coordinar més perquè no es
solapen els actes. D'aquesta forma, nosaltres també
podríem promocionar millor els esdeveniments”. 

A nivell comarcal, l'edil és una convençuda del treball en
equip atés que “tots fem jornades gastronòmiques del mateix
producte i no les promocionem de forma conjunta. D'altra

TURISME, CAP ON ANEM? 

textREDACCIÓ

El conjunt dirigit per Pepe Leal, i capitanejat per Sergi
Roca, es va adjudicar el prestigiós torneig de la "Carxofa
Cup", en la famosa sèrie televisiva "El Chiringuito de
Pepe", per un ajustat 2-1. Més de dos milions
d'espectadors van seguir l'esperat partit a través de
Telecinco.

El Peníscola RehabMedic va alçar un trofeu molt especial.
Davant una graderia completament abarrotada, els homes del
xef Sergi Roca (Santi Millán) es van imposar al Benicarló per
2-1, amb un gol de la rebostera Laura Martín (Begoña
Maestre) en els últims segons.

El partit va començar amb un matiner tant del capità
cadufer, àlies "El Ternerilla", (Daniel Albaladejo), després
d'una ràpida transició. Malgrat el dur colp, els jugadors del
Chiringuito de Pepe es van reposar i, per mitjà de Daniel
(Adrián Rodríguez), van igualar la contesa de falta directa.

En la recta final, i a conseqüència de la lesió del golejador
peniscolà, va debutar amb els castellonencs la rebostera del
poble, Laura, decisiva i determinant, en ser l'autora del
definitiu 2-1, després d'anotar en un contraatac iniciat després
de l'aturada de Vicente (El Langui) en un penal mancant 39
segons.

El Peníscola FS, campió de la Carxofa Cup davant el Benicarló

text i fotos VICENT FERRER
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LOCAL EL TEMA

banda, perquè no puc promocionar en l'oficina de turisme la
Fira de la Farinosa de Càlig, per exemple?”. En matèria de
promoció i disseny a llarg termini, Marzá considera més
important “invertir en accions puntuals abans que pagar
perquè ens facen un Pla Estratègic. El que tenim ara es va
realitzar el 2003 i no s'ha complit. De què val?”. L'Estació
Nàutica és, al seu entendre, altre dels pilars en els quals s'ha
de sustentar la promoció turística del municipi, “una cosa en
la que hem de treballar per a aprofitar el seu potencial”. 

LA DIPUTACIÓ, MOTOR ECONÒMIC DEL TURISME 
Fora de la nostra comarca, la diputació de Castelló

presentava aquesta mateixa setmana la seua estratègia
turística pel 2016, on s'incrementa la inversió respecte a
2015 en un 31% fins a arribar a un pressupost rècord de 5,1
milions d'euros, amb l'objectiu de superar enguany per
primera vegada en la història els 7,5 milions de
pernoctacions. Així ho va confirmar el vicepresident i diputat
de Turisme, Andrés Martínez. La presentació del Pla de
Màrqueting Turístic, que ha estat avalat i treballat
conjuntament amb els empresaris castellonencs i
consensuat amb els municipis i la Generalitat Valenciana, ha
coincidit amb el balanç d'ocupació de Setmana Santa a
Castelló, on cal ressaltar que el treball de promoció turística
de la institució provincial ha propiciat unes xifres històriques
a l'arribar al 92% d'ocupació mitja en costa, fregant el 100%
en municipis com Peníscola o Benicàssim, i del 95%
d'ocupació mitja en l'interior, arribant al 100% en pobles com
Morella o Montanejos. El vicepresident va posar l'accent que
"no sols treballem per augmentar el nombre de turistes, sinó
per millorar la rendibilitat que ens deixen en la nostra terra
cadascun d'ells. Per això cal destacar que les nostres
accions van contribuir en 2015 a l'augment de la rendibilitat
de les empreses turístiques de la província en un 10,5%
respecte a l'any anterior, situant-se la tarifa mitja diària en
hotels en 60,5 euros". 

El nou full de ruta també arreplega algunes dades al
tancament de l'exercici anterior que avalen el creixement
anual de viatgers, creixent en un 7,5% respecte a 2014 i que
sumen un total de 6,9 milions de pernoctacions. Altres xifres
confirmen la importància del turisme per a l'economia
provincial com l'increment d'un 4% de les places respecte a
2015, arribant a les 100.920 places hoteleres i extra
hoteleres. Finalment, entre els objectius del Pla de
Màrqueting Turístic 2016, també es troba la millora del
posicionament de la marca turística provincial, pel que s'han
definit 14 productes a treballar al llarg de l'any i la
participació en més de 30 fires, a més de l'organització de
diversos viatges de familiarització i altres iniciatives. Ens
beneficiarà en alguna cosa als benicarlandos?

EL PLA DE COMPETITIVITAT 
I és que ací, el que es diu inversió en Turisme, se n'ha fet

ben  poc. El Pla de Competitivitat Turística Benicarló-
Peníscola, cridat a ajudar a la nostra població en aquesta
matèria, gens ha fet poc des que en el 2010 va començar la
seua marxa. Unes regates de vela i unes poques obres

destinades més a rentar les vergonyes del Ministeri del ram
i poca cosa més. En concret, les obres d'accessibilitat de la
Mar Xica i les del primer tram del Passeig Sud. Ambdues
haurien de ser finançades pel Ministeri, però han acabat sent
pagades pel nostre consistori. La del passeig sud
s'arrossega des de l'any 2000, quan va començar a
aparèixer en els Pressupostos Generals de l'Estat, encara
que problemes en l'obtenció dels terrenys necessaris la van
posposar de la prioritat inversora del govern central. Una
vegada solucionats els problemes amb els terrenys, va
arribar la crisi i el Consistori que encara no havia gastat la
totalitat de la dotació econòmica de 2.300.001 euros va optar
per dedicar 950.000 euros a la primera fase del passeig, que
engloba la platja del Morrongo i el tram del Parador de
Turisme. 

El Pla de Competitivitat buscava promocionar el producte
nàutic de les dues ciutats a través d'accions com la
potenciació de rutes submarines i creació d'una ruta
panoràmica litoral des de Benicarló fins a Peníscola o la
millora i ampliació de les balises de les platges que permeten
una millora pràctica de les diverses activitats esportives
nàutiques. A més, també s'havia de portar a terme un Pla de
millora d'accessibilitat, vinculat al producte nàutic i un pla de
senyalització turística dels recursos i instal·lacions
relacionats amb la nàutica. Una altra de les iniciatives havia
de ser la d'engegar un servei de transport per a promoure la
mobilitat de turistes que practiquen activitats nàutiques entre
Benicarló i Peníscola. De moment, res de res. 

ve de la pàgina anterior

El passat  dia 22 de març a l'Auditori i Palau de
Congressos de Castelló, es van lliurar els diplomes a
l'excel·lència als alumnes seleccionats per Resolució de 3
de novembre de 2015 de la direcció General de Política
Educativa de la Conselleria d'Educació. L'entrega fou
presidida pel Director general de Política Educativa,
Jaume Fullana Mestre qui va estar acompanyat per altres
càrrecs de la pròpia Conselleria, Serveis Territorials de
Castelló i l' Alcaldessa de la ciutat.

L'obtenció del premi es fa constar per mitjà d'una diligència
específica a l'Expedient Acadèmic de l'alumne/a i la concessió
d'un diploma.

Un acte molt emotiu on familiars i docents comprobaren
con la dedicació, l'esforç, el compromís i la tenacitat foren
recompensats en estos alumnes benicarlandos. Des del
Claustre del Ceip Marqués de Benicarló donem l'enhorabona
a tots ells i en particular a: Elena Baca Cervera, Rita Jiménez
Bañeres i Àlex Pérez Sospedra per haver pogut compartir
amb ells este compromís educatiu durant l'Educació Primària.

Felicitacions als alumnes premiats, a les seues famílies pel
seu suport i per l'excel.lent  trajectòria i aprofitament que han
fet en el pas per  l'etapa de Primària i al nostre professorat per
la seua voluntat decidida d'aconseguir l'éxit acadèmic i
personal  dels nostres alumnes de cara al futur.

I per fi, des del CEIP Marqués de Benicarló, volem
manifestar la nostra satisfacció per l'éxit acadèmic en etapes
educatives posteriors de molts dels nostres alumnes que,
promoció rere promoció, han sortit del nostre centre, dels
quals Elena, Rita i Alex en són una xicoteta i brillant mostra.
Enhorabona a tots!

DIPLOMES A L'EXCEL·LÈNCIA EN EL RENDIMENT ACADÈMIC DE PRIMÀRIA

text i fotos CEIP Marques de Benicarl 
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Com a cloenda del segon trimestre escolar el Col·legi
Públic Mestre Francesc Català hem continuat celebrant la
tradició popular de fer les MONES de Pasqua.

El dimarts 22 de març de bon matí cadascun dels nivells de
l’escola va començar a fer les mones, això si amb la
col·laboració de mares, pares i professorat que s’havien
encarregat abans d’anar a buscar al forn les llandes i la pasta
per a la mona.

Així cada alumne/a amb una bola de pasta, va fer-se la
seua mona al seu gust i amb xocolata dins, va posar un ou
pintat, seguidament la va decorar, la va pintar, va posar un
furgadents amb el nom de l’autor i la va deixar a la llanda.

Finalment alguns alumnes acompanyats de les mares van
portar les llandes amb les mones al forn de Montse per a
coure-les, abans davant del mural que estem fent per
commemorar el 50è aniversari de l'escola ens varem fer
diferents fotos de grup.

La cloenda d'aquesta tradició va tenir lloc per la vesprada
quan les mares van anar a buscar les mones al forn per
portar-les de vell nou a l’escola i les mestres s'hi van
encarregar de repartir-les entre els alumnes, que a les cinc se
les van emportar a casa seua segurament per a menjar-se-la
el diumenge de Pasqua.

MONES DE PASQUA 2016

text i fotos CP. Mestre Francesc Català
LA NOSTRA PLANTA HOTELERA. 
Per què, a banda de les nostres festes i tradicions, estem

capacitats per a allotjar als turistes que, hipotèticament,
arriben a la nostra costa? La resposta, a la vista dels negocis
que es dediquen a aquest sector, és no. La web municipal,
en el seu apartat de turisme, anuncia que “Benicarló disposa
de diversos hotels que, al costat de l'alberg juvenil, els
càmpings i els hostals, composen la seua oferta
d'allotjament. Els hotels compten amb estils particulars i
ofereixen multitud de serveis i comoditats perquè la gent es
trobe com a casa. Tots ells es caracteritzen per l'alta qualitat
dels serveis que ofereixen i per l'acurada atenció al visitant,
d'acord amb els estàndards de qualitat europeus. Per als
més joves, i per als que busquen allotjament alternatiu, estan
l'alberg juvenil, els hostals i els càmpings situats a poca
distància de la ciutat. En definitiva, allotjament per a tots els
gustos i a preus per tots les butxaques”. En total, cinc hotels
inclosos el Parador de Turisme. Una pensió, un alberg, un
càmping i deu empreses de gestió de lloguers
d'apartaments. Pocs llits per al potencial turístic
benicarlando. Però que segur no creixeran si no s'inverteix a
promocionar la nostra població i els turistes comencen a
interessar-se per ella.

ve de la pàgina anterior
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Avançar una hora el rellotge cada primavera pot
provocar trastorns en la qualitat de la son, segons
expliquen els especialistes, que indiquen que el canvi
d'hora en aquesta estació és més agressiu per al cos que
el que es dóna a la tardor , cosa que pot dur a una
sensació ‘de jet lag’. 

Les persones més vulnerables a aquests canvis són,
precisament, les que solen patir problemes com l'insomni o
apnea del somni. El 50% dels castellonencs patirà un trastorn
vinculat al somni en algun moment de la seua vida i
aproximadament el 30% es posarà, tard o d'hora, en mans
d'especialistes per a tractar de superar problemes com
l'insomni, l'apnea del somni o la síndrome de cames inquietes
que són, a dia d'avui, les principals patologies que es donen
entre els pacients en la província, segons dades que maneja
la Unitat del Somni de l'Hospital General Universitari de
Castelló. Un trastorn del somni pot tenir efectes dramàtics en
persones que solen conduir, que treballen en llocs de risc i, en
general, reduir la qualitat de vida de les persones afectades

per aquestes patologies. Per al doctor Juan José Ortega, cap
d'aquesta unitat en l'Hospital General Universitari de Castelló,
“l'estil de vida és fonamental per a dormir adequadament”.
Aquest metge especialista en neurofisiología clínica assevera
que “tots coneixem les normes bàsiques per a la higiene del
somni, però aquestes s'incompleixen en la majoria de les
ocasions”.

EL CANVI D'HORA ALTERA EL RELLOTGE BIOLÒGIC I LA QUALITAT DE LA SON

text NAT LIA SANZ

Finalment, eixí el sol i el dia 23 de març,  per la
vesprada, els alumnes del Marqués van veure com les
flames anaven desfent tota l'obra cervantina concentrada
enguany en esta falla 2016 titulada “La Ploma de
Cervantes” en conmemoració a l'aniversari de la seua
mort. L'objectiu d'este Lema era que tothom coneguera
l'extensa obra d'este escriptor universalment conegut
com autor de “El Quixot”. Personatges de l'obra, les dotze
novel·les exemplars, altres obres conegudes  envoltaven
el monument, presidides per un gran tinter i una ploma.

Com sempre, estaren presents la Fallera Major Infantil i la
Fallera Major de Benicarló 2016 i les seues respectives Corts
d'Honor, així com també el president de la Junta Local Fallera
i altres membres.   Rebuts amb alegria   per tots els xiquets i
xiquetes del cole, i acompanyats pels nostres alumnes
representants fallers d'enguany: Nerea Belmonte, Jesús
Balagué, Marcos García i Vicent Mateu, presenciaren l'última
“cremà” de tots els actes fallers. Felicitats a tots pels seus
càrrecs i la nostra estima a Rosa Rillo, Fallera Major 2016, per
haver format part de la família del Marqués com a alumna.

EL CEIP MARQUÉS TANCA  EL CICLE FALLER 2016

text CEIP MB

Compromís ha preguntat en el Senat per la necessitat
de millorar la senyalització indicativa de Benicarló i
Peníscola, tant en la N-340a com en la variant de la N-340,
atenent les demandes dels usuaris i que els actuals
accessos indueixen a confusió en un vial amb un intens
trànsit. 

L'execució de la variant de la N-340 al seu pas per la
comarca del Maestrat, salva els nuclis urbans de Benicarló i
Vinaròs allunyant-se d'ells amb un nou traçat que ha canviat la
perspectiva, circulació i hàbits dels conductors que la utilitzen.
Peníscola és un important municipi turístic del nord valencià
–segons xifres de l'INE pel que fa a visitants, pernoctacions,
segones residències i allotjaments turístics- i gran part dels
seus visitants acudeixen per carretera des de Navarra, Aragó,
Catalunya, Cantàbria o Euskadi, principalment. L'actual
senyalització d'aquest municipi turístic és escassa en l'actual
N-340 i confusa en la N-340a (el desdoblament que ha quedat
com ab via de servei entre Benicarló i Peníscola), en una zona
en la qual conflueix a més el trànsit de l’AP-7. Tan sols un
cartell amb l'indicatiu de ‘Peníscola’ pot veure's en sentit Sud
en la N-340, enfront de molts altres de Benicarló i fins i tot
Santa Magdalena, quan hauria d'aparèixer Peníscola. Així
mateix són molts els vehicles que, despistats pels canvis i la
‘justa’ senyalització, acaben en una variant que entremaliada
el Maestrat en un punt molt distint al que volien arribar. Per al
senador Carles Mulet “açò no hauria de passar i hem pogut
veure roulottes desconcertades donant voltes en la nova
rotonda sense saber molt bé cap a on anar, alguna cosa en el
que poden influir els GPS sense actualitzar però hem de

garantir que els senyals són les correctes perquè els nostres
visitants no tinguen dificultats a arribar i la localitat tinga els
senyals que es mereix. El ministeri no pot maltractar a
Peníscola d'aquesta forma”. Compromís ha decidit elevar la
pregunta perquè els responsables de Foment de l'actual, o del
futur Govern, estudien si és necessari millorar les actuals
indicacions.

DEMANEN LA MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DE LA VARIANT N340

text NAT LIA SANZ
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LOCAL

RODA DE PREMSA

Aquesta comissió, formada per fallers de soca-rel, gent
bragada i foguejada en mil batalles falleres, es va d’haver
de reunir d’urgència davant un esdeveniment que es va
produir al nostre poble relacionat amb les falles, d’una
extrema gravetat. Es tracta de la roda de premsa que van
convocar dos regidors de l’ajuntament i el cap de la policia
local per tal de fer un balanç de les festes falleres. Davant
d’aquest acte i tot allò que es va dir al llarg de mateix,
aquesta comissió no es podia quedar amb els braços
plegats, ja que la indignació dels membres que la
composen era patent i evident. Va ser una reunió molt
tensa, on es van sentir unes paraules molt fortes per part
d’alguns membres de la comissió. Al final de la mateixa, i
després d’un debat intens i meditat, es va decidir rebatre
les afirmacions que es van llançar per part dels convocants
de la roda de premsa i que són les següents:

“Les falles van ser massa llargues”. Fals. Les falles van
durar el que havien de durar perquè això és una cosa que
qui ho ha de decidir no és l’ajuntament ni la policia, sinó les
pròpies falles que són les que més en saben de tot plegat.
Als falleros se’ns van fer curtes, i nosaltres volem falles tot
l’any.

“Es van produir més desperfectes que altres anys”.  I
què? Les falles són això i els desperfectes en bústies i
mobiliari urbà entra dins de la festa, són un ingredient més
i inherent a ella. Unes falles sense bústies o embornals
rebentats pels innocents coets no són falles. Sense això no
hi ha diversió.

“La gent es pixa i perboca pels carrers cèntrics”. Home,
clar. Un ingredient més de la festa, indissolublement unit a
ella. La gent ha de fer les seues necessitats allà on li vinga
de gust, per això als carrers hi ha desaigües que canalitzen
aquestes aigües menors, conseqüència de les begudes
generosament expedides pels casals fallers.

“El volum de la música dels locals era massa alt, fins i
tot amb poca gent al seu interior”. El volum de la música
dels casals era el que correspon en cada moment,
perfectament adaptat a les circumstàncies específiques de
cada falla i cada casal. A més a més, els veïns ho entenen,
són solidaris amb la falla i no els molesta gens perquè
estimen la seua falla. Són conscients que els falleros fan
un gran esforç i els veïns el saben agrair. 

“Hem de pensar que hi ha gent que no els agraden les
falles”. Què? Com? Gent que lo els agraden les falles? On
els han vist? A Mart? A Benicarló a tothom li agraden les
falles,  i no trobaran a cap persona que diga el contrari. Les
falles són les festes del poble, i ja se sap allò de “No diga
Benicarló, diga falles”. 

“Excessiu consum d’alcohol”. No. El just i necessari per
a dues coses, manteniment econòmic de les falles i punt
d’alegria dels que participen de la festa. Ni més ni menys.

“Increment de robatori al camp perquè la policia està
més pel poble”. Exacte. I les falles també tenen la culpa de
l’assassinat de Kennedy i del crack del 29.

“El desmuntatge dels casals no va ser com s’havia
acordat amb les falles i es va demorar massa”. I què volien
després de quatre setmanes de falles? Els falleros també
ens cansem i tenim dret a descansar, no som màquines
programades, som persones falleres. 

“Massa dies els carrers tallats”. No. Els justos. El poble
està més bonic així, amb grans zones per passejar i gaudir
d’aquestes obres d’art. Els monuments ho demanen
perquè les falles s’han de veure amb calma, imbuint-se del
seu esperit, de la seua essència, interioritzant el sentit
místic de les falles, el seu significat i el seu simbolisme.

“Es van tirar masclets de matinada”. I què? Què volen
que tiren a falles? Llibres? Agulles d’estendre la roba? Això
és un altre ingredient imprescindible de la festa.

Van haver més afirmacions al llarg de la roda de
premsa, però no ens podem detenir en totes perquè no
acabaríem mai. Aquesta comissió ha arribat a la conclusió
de que totes aquestes afirmacions són fruit d’una sola
cosa: la ignorància i desconeixement del món de les falles
per part dels convocants de la roda de premsa.

Per això, la secció didàctica d’aquesta comissió està
elaborant un programa formatiu anomenat Mòdul Educatiu
i de Reciclatge Dirigit a Antifalleros (M.E.R.D.A) per tal
d’oferir-lo  a tots aquells que vulguen captar l’essència
fallera o als iniciats que vulguen  millorar els seus
coneixements actuals. Ben aviat estarà disponible per a tot
el públic, i tots aquells que vulguen fer el M.E.R.D.A. es
podran dirigir a l’adreça que pròximament es farà pública o
a qualsevol membre d’aquesta comissió. Abans es
publicarà el contingut del mateix i la bibliografia necessària
per tal que l’aprofitament del mòdul siga el màxim.

Diumenge de rams, la Banda juvenil organitzava el
tradicional concert per a esta data. El concert estava
dedicat a les músiques del món, amb temes del Marroc,
Israel, Grècia, Itàlia, França, Anglaterra, Argentina, Cuba,
Brasil i Benicarló.

En cada peça es feia la presentació d'un plat típic del país,
cuinats per Montse Serrat, i fent la dissertació diversos
alumnes de la Banda. El director Pablo Anglés, va preparar en
aquest concert l'entrada de joves músics, com son Marina
Gellida i Amanda Roig al clarinet, i Bruno Oliva i Joan Corral
al saxo. També va debutar Gregori Salvador com abanderat
juvenil. Una placeta de Sant Joan, plena de públic, com
sempre, que va premiar amb llargs aplaudiments a la Banda i
Director, fent aquesta un bis al final del concert. Diumenge 20
de març va tindre lloc el pregó d’obertura de la Setmana
Santa. En la part musical va estar convidat el cor de l'Escola
de Música de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló. El cor
acompanyat pel quintet de vent, va interpretar "Tot passa"
cànon de Josep Lluis Valldecabres, "Requiem" de Bruno
Coulais (pel.lícula Los chicos del coro).  "Sanctus" del
Requiem de G.Fauré i finalitzant amb l'Himne al Crist de la
Mar" de F.Escuin. El cor format aproximadament per 20
cantaires va estar dirigid per Clara Ruiz Arnau; els
arranjaments instrumentals de Pablo Anglés, i al piano  José
Vte.Palau. El quintet de vent va estar format pels músics
Isabel Tone a la flauta, Joaquín Vives a l'oboé. Edgar
Rodríguez a la trompa. Rosa Bellés al fagot i Josep Arnau al
clarinet.

A més, la Banda de Música Ciutat de Benicarló ha participat
durant una setmana en les quatre processons que tenen lloc
a Benicarló.   La processó de baixada del Crist de la Mar en el
diumenge de Rams. Les processons de Setmana Santa del
dijous i divendres Sant, i el diumenge de Pasqua han resultat
per a la Banda de Música uns dies de molta feina i de
participació.  El dijous Sant, van començar les pràctiques en la
Banda gran els 18 alumnes que enguany -previsiblement-
faran el seu debut al mes de novembre. El director Pablo
Anglés va tindre en les processons centrals de la Setmana
Santa la presència de quasi 90 músics. I les marxes de
processó interpretades "Jerusalèn", Mater mea", "La
madrugà" i "Triunfal" tenen com autors a José Velez, Ricardo
Dorado, Abel Moreno, o José Blanco, autors tots ells que
s'escolten en les principals processons de tota Espanya i que
conformen el repertori més actual en aquest estil de
composició musical.

LA BANDA, PRESENT ALS ACTES DE SETMANA SANTA

text REDACCI 
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Sincerament li dic, senyora meua, que aquesta setmana
esperava que em donarem vacances i que en digueren que no
calia escriure res, que fèiem vacances per tal de recuperar-
nos de tanta falla, tant de bombo i tanta devoció i fervor. Sí tot
junt, sense distingir una falla d’un pas, una mascletà d’un
recital de bombos o una junta de confraria d’una junta fallera.
Tot al mateix sac, ben barrejat i ben amalgamat. La síntesi de
la idiosincràsia benicarlanda. Tot ben concentrat en un parell
de setmanes del mes de març. Perquè a Benicarló som així de
xulos i orgullosos. Tenim ribets falleros i tenim accent religiós.
Tenim gran ofrena fallera de flors i tenim grans processons.
Uns desfilen amb flors i uns altres amb ciris i atxes. Així som,
senyora Garcia. En dues setmanes ens hem polit gran part del
nostre carisma i personalitat. Però que ningú es pense que la
cosa ja s’ha acabat, no. Els benicarlandos tenim recursos per
a molt més, i ho demostrem dia a dia, festa a festa i celebració
a celebració.

Total, que volia descansar una setmaneta i no ho he pogut
fer perquè vostè no ens ha donat festa i vostè sabrà per què
ho ha fet. Ho respecto, però no  ho comparteixo, i per això ara
mateix tinc una mandra damunt de mi que no hi ha manera de
treu-me-la del damunt. El cos em demana estirar-me al sofà i
no fer res, però no pot ser i ací estic pegant-li cops al teclat.

Hauré de començar. He mirat a la internet què dimoni són
els falciots, i no ho tinc clat. Pel que he vist, es tracta
d’orenetes o una cosa molt pareguda, però soc incapaç de
distingir-les, i jo pensaré que es tracta de les mateixes aus
que feien el seu niu de fang al balcó de casa. Sí, sí, ja em
poden dir ignorant i és una cosa que confesso ara mateix
perquè soc incapaç de distingir un vilero d’una cagarnera,
però allò que desitjo de tot cor és que es mengen els putos
mosquits que a l’estiu no només no ens deixen dormir, no.
Perquè si es conformaren amb això, encara és com allò. El

pitjor de tot són les picades – o mossegades- que ens
propinen i la seua conseqüència més visible en forma de
bonys a la pell i rojor generalitzada. He de reconèixer que
almenys hi ha algú que ha pres una iniciativa imaginativa i
ecològica, i que no s’ha limitat  fer una petita fumigada per a
cobrir l’expedient i posar-se una medalla.

Avant les atxes! Benicarló acompanya la baixada del Crist
de la Mar, però no espera a que la imatge arribe a la seua
església. Es compleix la devoció arribant, deixant lo ciri a la
caixa i tornant-se’n cap a casa. Lo mateix que passa quan es
fa la pujada. Sempre he pensat que si aquesta.....devoció?
que demostren els que acompanyen la imatge ho fora de
veritat, els temples sempre estaríem plens de gent i no només
a les comunions o confirmacions. Però només és una opinió
per tal d’anar omplint la fulla setmanal.

Lo vicepresident de la Diputació es posa una altra medalla
amb lo romanç eixe de l’AVE. Si para a Castelló, els viatgers
es quedaran a Benicàssim o Orpesa i allò que ens arribarà
seran les sobres. Suposo que tot deu ser bo.

Al Crist de l’Asil es veu que l’han tret a passejar. Espero
que haja tingut una bona experiència després de la seua
restauració i que li haja estat ben grata la seua passejada pels
carrers del poble.

No entro a comentar la notícia “Benicarló demana un
replantejament de les falles”. I això que em donaria molt de
suc i seria capaç d’omplir tota la pàgina parlant només d’això.
Però no ho faré. Només diré que voldria saber qui són els que
ho demanen, a banda dels que van convocar la rosa de
premsa. Perquè suposo que, per exemple, cap dels últims
alcaldes s’ho haurà plantejat. L’últim no cal ni dir-ho. L’anterior,
fallero de pro, president de falla i part implicada. Per fi
arribaríem a l’únic i inimitable Jaime Mundo, que mai no
s’hauria plantejat un canvi a les falles perquè ell també és
fallero de pro.

Ja està. Només tinc ganes d’acabar perquè el sofà ja fa
estona que m’està fent ulladetes.

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

text EL LECTORCinc anys després de l’inici de la guerra de Síria, el
trencaclosques vergonyós d’interessos polítics,
geoestratègics i econòmics que bateguen en el cor
d’un conflicte sagnant, la tragèdia dels refugiats
esdevé un clam humanitari i l’evidencia més terrible de
la vergonyosa  hipocresia dels mandamassos
europeus que han sabut construir una Europa ben
ammotllada a la defensa dels interessos d’uns estats
tancats en els seus propis jocs o en les indicacions
precises de la Troika.

Sens dubte, l’actitud d’aquesta Europa davant de la
guerra de Síria i, d’una manera molt especial, davant de la
tragèdia dels refugiats, evidencia que tenen molta raó
aquells que han denunciat –i que segueixen denunciant-
que aquesta no és l’Europa que molts volem i necessitem.
Una Europa que senzillament tanca les portes a milers i
milers de persones que fugen de la guerra no fa res més
que  deixar  ben clar, per si encara teníem alguna petita
esperança,  que els responsables polítics d’aquesta
Europa no són persones de fiar. Aquesta Europa que està
en mans dels estats que la formen i no pas dels ciutadans
se’ns mostra, amb tota la contundència del món, com una
Europa miserable i mesquina.

I aquesta mesquinesa la tenim ben a prop.     L’estat
espanyol es va comprometre a acollir 16.000 refugiats i fins
ara n’han arribat 18. El fet, si no fos escandalosament
dramàtic, seria d’aquells per posar-se a riure davant la
pantomima desvergonyida que representa. Ara bé, això sí.
Els 18 que van arribar ho van fer amb tota l’escenificació
d’una acollida exemplar –diguem-ne televisivament eficaç.
No és comprensible aquesta actitud i només es pot
interpretar per la manca absoluta de sensibilitat i de

respecte cap a la condició humana dels qui ocupen els alts
càrrecs –en funcions- del govern d’Espanya.

Contràriament, Ada Colau, com a alcaldessa de
Barcelona, ha firmat un acord amb l’alcalde d’Atenes per
poder gestionar l’arribada de 100 persones d’aquest
contingent humà a la ciutat. Colau demana a Rajoy que faci
els passos que li pertoca fer perquè aquestes 100
persones puguin venir a Barcelona amb una situació
perfectament regularitzada –no tindria cap sentit portar-los
sense tenir garantides les condicions bàsiques que els
puguin permetre intentar refer la seva vida entre nosaltres-
i també ha demanat al cap del gover espanyol que li
traspassi els recursos de què disposa per aquesta finalitat.

El plantejament de l’alcaldessa de Barcelona   –com el
d’altres alcaldes amb responsabilitat política i humana-
sembla coherent i viable. Cal fer, entre tots, un esforç
important per poder donar un espai de dignitat a tantes i
tantes persones que malviuen en unes condicions terribles.
Barcelona pot assumir 100 persones i, en justa
proporcionalitat, cada poble i ciutat pot assumir-ne uns
quants. Si es fa així es pot donar resposta a una
emergència. I me´s encara quan es vol fer amb totes les
garanties, sense mals entesos, amb la voluntat que la seva
acollida a les nostres ciutats sigui la que es mereixen. I
precisament en aquest mateix sentit em sembla una actitud
miserable la delportaveu municipal del Ppartit Popular a
Barcelona –germà d’un ministre en funcions- que ha titllat
el plantejament de l’alcaldessa Colau com a populista i
demagògic. No seria més interessant, més digne, que
aquest protaveu del PP dediqués esforços perquè el seu
partit complís amb els compromisos adquirits?
Evidenment, ssembla que els dos germans  Fernández
Díaz, el govern espanyol en funcions i el Consell d’Europa
viuen molt lluny de la tragèdia vergonyosa dels refugiats.
Potser,si els toqués el drama una mica més a prop, ho
veurien diferent. 

text JOAN HERAS

La tragèdia vergonyosa dels refugiats sirians Fronteres
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

SENSE COMENTARIS
Aquesta setmana hem volgut

canviar una mica el nostre estil
tan personal de parlar d’allò que
passa per les nostres terres i,
com un now Euronews a la
benicarlanada ací teniu les
curiositats que hem recollit.

text LA COLLA DE TAFANERS

ve de la p gina anterior

TAFANEWS
NO COMMENT
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Sincerament li dic, senyora meua, que aquesta setmana
esperava que em donarem vacances i que en digueren que no
calia escriure res, que fèiem vacances per tal de recuperar-
nos de tanta falla, tant de bombo i tanta devoció i fervor. Sí tot
junt, sense distingir una falla d’un pas, una mascletà d’un
recital de bombos o una junta de confraria d’una junta fallera.
Tot al mateix sac, ben barrejat i ben amalgamat. La síntesi de
la idiosincràsia benicarlanda. Tot ben concentrat en un parell
de setmanes del mes de març. Perquè a Benicarló som així de
xulos i orgullosos. Tenim ribets falleros i tenim accent religiós.
Tenim gran ofrena fallera de flors i tenim grans processons.
Uns desfilen amb flors i uns altres amb ciris i atxes. Així som,
senyora Garcia. En dues setmanes ens hem polit gran part del
nostre carisma i personalitat. Però que ningú es pense que la
cosa ja s’ha acabat, no. Els benicarlandos tenim recursos per
a molt més, i ho demostrem dia a dia, festa a festa i celebració
a celebració.

Total, que volia descansar una setmaneta i no ho he pogut
fer perquè vostè no ens ha donat festa i vostè sabrà per què
ho ha fet. Ho respecto, però no  ho comparteixo, i per això ara
mateix tinc una mandra damunt de mi que no hi ha manera de
treu-me-la del damunt. El cos em demana estirar-me al sofà i
no fer res, però no pot ser i ací estic pegant-li cops al teclat.

Hauré de començar. He mirat a la internet què dimoni són
els falciots, i no ho tinc clat. Pel que he vist, es tracta
d’orenetes o una cosa molt pareguda, però soc incapaç de
distingir-les, i jo pensaré que es tracta de les mateixes aus
que feien el seu niu de fang al balcó de casa. Sí, sí, ja em
poden dir ignorant i és una cosa que confesso ara mateix
perquè soc incapaç de distingir un vilero d’una cagarnera,
però allò que desitjo de tot cor és que es mengen els putos
mosquits que a l’estiu no només no ens deixen dormir, no.
Perquè si es conformaren amb això, encara és com allò. El

pitjor de tot són les picades – o mossegades- que ens
propinen i la seua conseqüència més visible en forma de
bonys a la pell i rojor generalitzada. He de reconèixer que
almenys hi ha algú que ha pres una iniciativa imaginativa i
ecològica, i que no s’ha limitat  fer una petita fumigada per a
cobrir l’expedient i posar-se una medalla.

Avant les atxes! Benicarló acompanya la baixada del Crist
de la Mar, però no espera a que la imatge arribe a la seua
església. Es compleix la devoció arribant, deixant lo ciri a la
caixa i tornant-se’n cap a casa. Lo mateix que passa quan es
fa la pujada. Sempre he pensat que si aquesta.....devoció?
que demostren els que acompanyen la imatge ho fora de
veritat, els temples sempre estaríem plens de gent i no només
a les comunions o confirmacions. Però només és una opinió
per tal d’anar omplint la fulla setmanal.

Lo vicepresident de la Diputació es posa una altra medalla
amb lo romanç eixe de l’AVE. Si para a Castelló, els viatgers
es quedaran a Benicàssim o Orpesa i allò que ens arribarà
seran les sobres. Suposo que tot deu ser bo.

Al Crist de l’Asil es veu que l’han tret a passejar. Espero
que haja tingut una bona experiència després de la seua
restauració i que li haja estat ben grata la seua passejada pels
carrers del poble.

No entro a comentar la notícia “Benicarló demana un
replantejament de les falles”. I això que em donaria molt de
suc i seria capaç d’omplir tota la pàgina parlant només d’això.
Però no ho faré. Només diré que voldria saber qui són els que
ho demanen, a banda dels que van convocar la rosa de
premsa. Perquè suposo que, per exemple, cap dels últims
alcaldes s’ho haurà plantejat. L’últim no cal ni dir-ho. L’anterior,
fallero de pro, president de falla i part implicada. Per fi
arribaríem a l’únic i inimitable Jaime Mundo, que mai no
s’hauria plantejat un canvi a les falles perquè ell també és
fallero de pro.

Ja està. Només tinc ganes d’acabar perquè el sofà ja fa
estona que m’està fent ulladetes.

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

text EL LECTORCinc anys després de l’inici de la guerra de Síria, el
trencaclosques vergonyós d’interessos polítics,
geoestratègics i econòmics que bateguen en el cor
d’un conflicte sagnant, la tragèdia dels refugiats
esdevé un clam humanitari i l’evidencia més terrible de
la vergonyosa  hipocresia dels mandamassos
europeus que han sabut construir una Europa ben
ammotllada a la defensa dels interessos d’uns estats
tancats en els seus propis jocs o en les indicacions
precises de la Troika.

Sens dubte, l’actitud d’aquesta Europa davant de la
guerra de Síria i, d’una manera molt especial, davant de la
tragèdia dels refugiats, evidencia que tenen molta raó
aquells que han denunciat –i que segueixen denunciant-
que aquesta no és l’Europa que molts volem i necessitem.
Una Europa que senzillament tanca les portes a milers i
milers de persones que fugen de la guerra no fa res més
que  deixar  ben clar, per si encara teníem alguna petita
esperança,  que els responsables polítics d’aquesta
Europa no són persones de fiar. Aquesta Europa que està
en mans dels estats que la formen i no pas dels ciutadans
se’ns mostra, amb tota la contundència del món, com una
Europa miserable i mesquina.

I aquesta mesquinesa la tenim ben a prop.     L’estat
espanyol es va comprometre a acollir 16.000 refugiats i fins
ara n’han arribat 18. El fet, si no fos escandalosament
dramàtic, seria d’aquells per posar-se a riure davant la
pantomima desvergonyida que representa. Ara bé, això sí.
Els 18 que van arribar ho van fer amb tota l’escenificació
d’una acollida exemplar –diguem-ne televisivament eficaç.
No és comprensible aquesta actitud i només es pot
interpretar per la manca absoluta de sensibilitat i de

respecte cap a la condició humana dels qui ocupen els alts
càrrecs –en funcions- del govern d’Espanya.

Contràriament, Ada Colau, com a alcaldessa de
Barcelona, ha firmat un acord amb l’alcalde d’Atenes per
poder gestionar l’arribada de 100 persones d’aquest
contingent humà a la ciutat. Colau demana a Rajoy que faci
els passos que li pertoca fer perquè aquestes 100
persones puguin venir a Barcelona amb una situació
perfectament regularitzada –no tindria cap sentit portar-los
sense tenir garantides les condicions bàsiques que els
puguin permetre intentar refer la seva vida entre nosaltres-
i també ha demanat al cap del gover espanyol que li
traspassi els recursos de què disposa per aquesta finalitat.

El plantejament de l’alcaldessa de Barcelona   –com el
d’altres alcaldes amb responsabilitat política i humana-
sembla coherent i viable. Cal fer, entre tots, un esforç
important per poder donar un espai de dignitat a tantes i
tantes persones que malviuen en unes condicions terribles.
Barcelona pot assumir 100 persones i, en justa
proporcionalitat, cada poble i ciutat pot assumir-ne uns
quants. Si es fa així es pot donar resposta a una
emergència. I me´s encara quan es vol fer amb totes les
garanties, sense mals entesos, amb la voluntat que la seva
acollida a les nostres ciutats sigui la que es mereixen. I
precisament en aquest mateix sentit em sembla una actitud
miserable la delportaveu municipal del Ppartit Popular a
Barcelona –germà d’un ministre en funcions- que ha titllat
el plantejament de l’alcaldessa Colau com a populista i
demagògic. No seria més interessant, més digne, que
aquest protaveu del PP dediqués esforços perquè el seu
partit complís amb els compromisos adquirits?
Evidenment, ssembla que els dos germans  Fernández
Díaz, el govern espanyol en funcions i el Consell d’Europa
viuen molt lluny de la tragèdia vergonyosa dels refugiats.
Potser,si els toqués el drama una mica més a prop, ho
veurien diferent. 

text JOAN HERAS

La tragèdia vergonyosa dels refugiats sirians Fronteres
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LOCAL

RODA DE PREMSA

Aquesta comissió, formada per fallers de soca-rel, gent
bragada i foguejada en mil batalles falleres, es va d’haver
de reunir d’urgència davant un esdeveniment que es va
produir al nostre poble relacionat amb les falles, d’una
extrema gravetat. Es tracta de la roda de premsa que van
convocar dos regidors de l’ajuntament i el cap de la policia
local per tal de fer un balanç de les festes falleres. Davant
d’aquest acte i tot allò que es va dir al llarg de mateix,
aquesta comissió no es podia quedar amb els braços
plegats, ja que la indignació dels membres que la
composen era patent i evident. Va ser una reunió molt
tensa, on es van sentir unes paraules molt fortes per part
d’alguns membres de la comissió. Al final de la mateixa, i
després d’un debat intens i meditat, es va decidir rebatre
les afirmacions que es van llançar per part dels convocants
de la roda de premsa i que són les següents:

“Les falles van ser massa llargues”. Fals. Les falles van
durar el que havien de durar perquè això és una cosa que
qui ho ha de decidir no és l’ajuntament ni la policia, sinó les
pròpies falles que són les que més en saben de tot plegat.
Als falleros se’ns van fer curtes, i nosaltres volem falles tot
l’any.

“Es van produir més desperfectes que altres anys”.  I
què? Les falles són això i els desperfectes en bústies i
mobiliari urbà entra dins de la festa, són un ingredient més
i inherent a ella. Unes falles sense bústies o embornals
rebentats pels innocents coets no són falles. Sense això no
hi ha diversió.

“La gent es pixa i perboca pels carrers cèntrics”. Home,
clar. Un ingredient més de la festa, indissolublement unit a
ella. La gent ha de fer les seues necessitats allà on li vinga
de gust, per això als carrers hi ha desaigües que canalitzen
aquestes aigües menors, conseqüència de les begudes
generosament expedides pels casals fallers.

“El volum de la música dels locals era massa alt, fins i
tot amb poca gent al seu interior”. El volum de la música
dels casals era el que correspon en cada moment,
perfectament adaptat a les circumstàncies específiques de
cada falla i cada casal. A més a més, els veïns ho entenen,
són solidaris amb la falla i no els molesta gens perquè
estimen la seua falla. Són conscients que els falleros fan
un gran esforç i els veïns el saben agrair. 

“Hem de pensar que hi ha gent que no els agraden les
falles”. Què? Com? Gent que lo els agraden les falles? On
els han vist? A Mart? A Benicarló a tothom li agraden les
falles,  i no trobaran a cap persona que diga el contrari. Les
falles són les festes del poble, i ja se sap allò de “No diga
Benicarló, diga falles”. 

“Excessiu consum d’alcohol”. No. El just i necessari per
a dues coses, manteniment econòmic de les falles i punt
d’alegria dels que participen de la festa. Ni més ni menys.

“Increment de robatori al camp perquè la policia està
més pel poble”. Exacte. I les falles també tenen la culpa de
l’assassinat de Kennedy i del crack del 29.

“El desmuntatge dels casals no va ser com s’havia
acordat amb les falles i es va demorar massa”. I què volien
després de quatre setmanes de falles? Els falleros també
ens cansem i tenim dret a descansar, no som màquines
programades, som persones falleres. 

“Massa dies els carrers tallats”. No. Els justos. El poble
està més bonic així, amb grans zones per passejar i gaudir
d’aquestes obres d’art. Els monuments ho demanen
perquè les falles s’han de veure amb calma, imbuint-se del
seu esperit, de la seua essència, interioritzant el sentit
místic de les falles, el seu significat i el seu simbolisme.

“Es van tirar masclets de matinada”. I què? Què volen
que tiren a falles? Llibres? Agulles d’estendre la roba? Això
és un altre ingredient imprescindible de la festa.

Van haver més afirmacions al llarg de la roda de
premsa, però no ens podem detenir en totes perquè no
acabaríem mai. Aquesta comissió ha arribat a la conclusió
de que totes aquestes afirmacions són fruit d’una sola
cosa: la ignorància i desconeixement del món de les falles
per part dels convocants de la roda de premsa.

Per això, la secció didàctica d’aquesta comissió està
elaborant un programa formatiu anomenat Mòdul Educatiu
i de Reciclatge Dirigit a Antifalleros (M.E.R.D.A) per tal
d’oferir-lo  a tots aquells que vulguen captar l’essència
fallera o als iniciats que vulguen  millorar els seus
coneixements actuals. Ben aviat estarà disponible per a tot
el públic, i tots aquells que vulguen fer el M.E.R.D.A. es
podran dirigir a l’adreça que pròximament es farà pública o
a qualsevol membre d’aquesta comissió. Abans es
publicarà el contingut del mateix i la bibliografia necessària
per tal que l’aprofitament del mòdul siga el màxim.

Diumenge de rams, la Banda juvenil organitzava el
tradicional concert per a esta data. El concert estava
dedicat a les músiques del món, amb temes del Marroc,
Israel, Grècia, Itàlia, França, Anglaterra, Argentina, Cuba,
Brasil i Benicarló.

En cada peça es feia la presentació d'un plat típic del país,
cuinats per Montse Serrat, i fent la dissertació diversos
alumnes de la Banda. El director Pablo Anglés, va preparar en
aquest concert l'entrada de joves músics, com son Marina
Gellida i Amanda Roig al clarinet, i Bruno Oliva i Joan Corral
al saxo. També va debutar Gregori Salvador com abanderat
juvenil. Una placeta de Sant Joan, plena de públic, com
sempre, que va premiar amb llargs aplaudiments a la Banda i
Director, fent aquesta un bis al final del concert. Diumenge 20
de març va tindre lloc el pregó d’obertura de la Setmana
Santa. En la part musical va estar convidat el cor de l'Escola
de Música de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló. El cor
acompanyat pel quintet de vent, va interpretar "Tot passa"
cànon de Josep Lluis Valldecabres, "Requiem" de Bruno
Coulais (pel.lícula Los chicos del coro).  "Sanctus" del
Requiem de G.Fauré i finalitzant amb l'Himne al Crist de la
Mar" de F.Escuin. El cor format aproximadament per 20
cantaires va estar dirigid per Clara Ruiz Arnau; els
arranjaments instrumentals de Pablo Anglés, i al piano  José
Vte.Palau. El quintet de vent va estar format pels músics
Isabel Tone a la flauta, Joaquín Vives a l'oboé. Edgar
Rodríguez a la trompa. Rosa Bellés al fagot i Josep Arnau al
clarinet.

A més, la Banda de Música Ciutat de Benicarló ha participat
durant una setmana en les quatre processons que tenen lloc
a Benicarló.   La processó de baixada del Crist de la Mar en el
diumenge de Rams. Les processons de Setmana Santa del
dijous i divendres Sant, i el diumenge de Pasqua han resultat
per a la Banda de Música uns dies de molta feina i de
participació.  El dijous Sant, van començar les pràctiques en la
Banda gran els 18 alumnes que enguany -previsiblement-
faran el seu debut al mes de novembre. El director Pablo
Anglés va tindre en les processons centrals de la Setmana
Santa la presència de quasi 90 músics. I les marxes de
processó interpretades "Jerusalèn", Mater mea", "La
madrugà" i "Triunfal" tenen com autors a José Velez, Ricardo
Dorado, Abel Moreno, o José Blanco, autors tots ells que
s'escolten en les principals processons de tota Espanya i que
conformen el repertori més actual en aquest estil de
composició musical.

LA BANDA, PRESENT ALS ACTES DE SETMANA SANTA

text REDACCI 
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Avançar una hora el rellotge cada primavera pot
provocar trastorns en la qualitat de la son, segons
expliquen els especialistes, que indiquen que el canvi
d'hora en aquesta estació és més agressiu per al cos que
el que es dóna a la tardor , cosa que pot dur a una
sensació ‘de jet lag’. 

Les persones més vulnerables a aquests canvis són,
precisament, les que solen patir problemes com l'insomni o
apnea del somni. El 50% dels castellonencs patirà un trastorn
vinculat al somni en algun moment de la seua vida i
aproximadament el 30% es posarà, tard o d'hora, en mans
d'especialistes per a tractar de superar problemes com
l'insomni, l'apnea del somni o la síndrome de cames inquietes
que són, a dia d'avui, les principals patologies que es donen
entre els pacients en la província, segons dades que maneja
la Unitat del Somni de l'Hospital General Universitari de
Castelló. Un trastorn del somni pot tenir efectes dramàtics en
persones que solen conduir, que treballen en llocs de risc i, en
general, reduir la qualitat de vida de les persones afectades

per aquestes patologies. Per al doctor Juan José Ortega, cap
d'aquesta unitat en l'Hospital General Universitari de Castelló,
“l'estil de vida és fonamental per a dormir adequadament”.
Aquest metge especialista en neurofisiología clínica assevera
que “tots coneixem les normes bàsiques per a la higiene del
somni, però aquestes s'incompleixen en la majoria de les
ocasions”.

EL CANVI D'HORA ALTERA EL RELLOTGE BIOLÒGIC I LA QUALITAT DE LA SON

text NAT LIA SANZ

Finalment, eixí el sol i el dia 23 de març,  per la
vesprada, els alumnes del Marqués van veure com les
flames anaven desfent tota l'obra cervantina concentrada
enguany en esta falla 2016 titulada “La Ploma de
Cervantes” en conmemoració a l'aniversari de la seua
mort. L'objectiu d'este Lema era que tothom coneguera
l'extensa obra d'este escriptor universalment conegut
com autor de “El Quixot”. Personatges de l'obra, les dotze
novel·les exemplars, altres obres conegudes  envoltaven
el monument, presidides per un gran tinter i una ploma.

Com sempre, estaren presents la Fallera Major Infantil i la
Fallera Major de Benicarló 2016 i les seues respectives Corts
d'Honor, així com també el president de la Junta Local Fallera
i altres membres.   Rebuts amb alegria   per tots els xiquets i
xiquetes del cole, i acompanyats pels nostres alumnes
representants fallers d'enguany: Nerea Belmonte, Jesús
Balagué, Marcos García i Vicent Mateu, presenciaren l'última
“cremà” de tots els actes fallers. Felicitats a tots pels seus
càrrecs i la nostra estima a Rosa Rillo, Fallera Major 2016, per
haver format part de la família del Marqués com a alumna.

EL CEIP MARQUÉS TANCA  EL CICLE FALLER 2016

text CEIP MB

Compromís ha preguntat en el Senat per la necessitat
de millorar la senyalització indicativa de Benicarló i
Peníscola, tant en la N-340a com en la variant de la N-340,
atenent les demandes dels usuaris i que els actuals
accessos indueixen a confusió en un vial amb un intens
trànsit. 

L'execució de la variant de la N-340 al seu pas per la
comarca del Maestrat, salva els nuclis urbans de Benicarló i
Vinaròs allunyant-se d'ells amb un nou traçat que ha canviat la
perspectiva, circulació i hàbits dels conductors que la utilitzen.
Peníscola és un important municipi turístic del nord valencià
–segons xifres de l'INE pel que fa a visitants, pernoctacions,
segones residències i allotjaments turístics- i gran part dels
seus visitants acudeixen per carretera des de Navarra, Aragó,
Catalunya, Cantàbria o Euskadi, principalment. L'actual
senyalització d'aquest municipi turístic és escassa en l'actual
N-340 i confusa en la N-340a (el desdoblament que ha quedat
com ab via de servei entre Benicarló i Peníscola), en una zona
en la qual conflueix a més el trànsit de l’AP-7. Tan sols un
cartell amb l'indicatiu de ‘Peníscola’ pot veure's en sentit Sud
en la N-340, enfront de molts altres de Benicarló i fins i tot
Santa Magdalena, quan hauria d'aparèixer Peníscola. Així
mateix són molts els vehicles que, despistats pels canvis i la
‘justa’ senyalització, acaben en una variant que entremaliada
el Maestrat en un punt molt distint al que volien arribar. Per al
senador Carles Mulet “açò no hauria de passar i hem pogut
veure roulottes desconcertades donant voltes en la nova
rotonda sense saber molt bé cap a on anar, alguna cosa en el
que poden influir els GPS sense actualitzar però hem de

garantir que els senyals són les correctes perquè els nostres
visitants no tinguen dificultats a arribar i la localitat tinga els
senyals que es mereix. El ministeri no pot maltractar a
Peníscola d'aquesta forma”. Compromís ha decidit elevar la
pregunta perquè els responsables de Foment de l'actual, o del
futur Govern, estudien si és necessari millorar les actuals
indicacions.

DEMANEN LA MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DE LA VARIANT N340

text NAT LIA SANZ
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Com a cloenda del segon trimestre escolar el Col·legi
Públic Mestre Francesc Català hem continuat celebrant la
tradició popular de fer les MONES de Pasqua.

El dimarts 22 de març de bon matí cadascun dels nivells de
l’escola va començar a fer les mones, això si amb la
col·laboració de mares, pares i professorat que s’havien
encarregat abans d’anar a buscar al forn les llandes i la pasta
per a la mona.

Així cada alumne/a amb una bola de pasta, va fer-se la
seua mona al seu gust i amb xocolata dins, va posar un ou
pintat, seguidament la va decorar, la va pintar, va posar un
furgadents amb el nom de l’autor i la va deixar a la llanda.

Finalment alguns alumnes acompanyats de les mares van
portar les llandes amb les mones al forn de Montse per a
coure-les, abans davant del mural que estem fent per
commemorar el 50è aniversari de l'escola ens varem fer
diferents fotos de grup.

La cloenda d'aquesta tradició va tenir lloc per la vesprada
quan les mares van anar a buscar les mones al forn per
portar-les de vell nou a l’escola i les mestres s'hi van
encarregar de repartir-les entre els alumnes, que a les cinc se
les van emportar a casa seua segurament per a menjar-se-la
el diumenge de Pasqua.

MONES DE PASQUA 2016

text i fotos CP. Mestre Francesc Català
LA NOSTRA PLANTA HOTELERA. 
Per què, a banda de les nostres festes i tradicions, estem

capacitats per a allotjar als turistes que, hipotèticament,
arriben a la nostra costa? La resposta, a la vista dels negocis
que es dediquen a aquest sector, és no. La web municipal,
en el seu apartat de turisme, anuncia que “Benicarló disposa
de diversos hotels que, al costat de l'alberg juvenil, els
càmpings i els hostals, composen la seua oferta
d'allotjament. Els hotels compten amb estils particulars i
ofereixen multitud de serveis i comoditats perquè la gent es
trobe com a casa. Tots ells es caracteritzen per l'alta qualitat
dels serveis que ofereixen i per l'acurada atenció al visitant,
d'acord amb els estàndards de qualitat europeus. Per als
més joves, i per als que busquen allotjament alternatiu, estan
l'alberg juvenil, els hostals i els càmpings situats a poca
distància de la ciutat. En definitiva, allotjament per a tots els
gustos i a preus per tots les butxaques”. En total, cinc hotels
inclosos el Parador de Turisme. Una pensió, un alberg, un
càmping i deu empreses de gestió de lloguers
d'apartaments. Pocs llits per al potencial turístic
benicarlando. Però que segur no creixeran si no s'inverteix a
promocionar la nostra població i els turistes comencen a
interessar-se per ella.

ve de la pàgina anterior
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banda, perquè no puc promocionar en l'oficina de turisme la
Fira de la Farinosa de Càlig, per exemple?”. En matèria de
promoció i disseny a llarg termini, Marzá considera més
important “invertir en accions puntuals abans que pagar
perquè ens facen un Pla Estratègic. El que tenim ara es va
realitzar el 2003 i no s'ha complit. De què val?”. L'Estació
Nàutica és, al seu entendre, altre dels pilars en els quals s'ha
de sustentar la promoció turística del municipi, “una cosa en
la que hem de treballar per a aprofitar el seu potencial”. 

LA DIPUTACIÓ, MOTOR ECONÒMIC DEL TURISME 
Fora de la nostra comarca, la diputació de Castelló

presentava aquesta mateixa setmana la seua estratègia
turística pel 2016, on s'incrementa la inversió respecte a
2015 en un 31% fins a arribar a un pressupost rècord de 5,1
milions d'euros, amb l'objectiu de superar enguany per
primera vegada en la història els 7,5 milions de
pernoctacions. Així ho va confirmar el vicepresident i diputat
de Turisme, Andrés Martínez. La presentació del Pla de
Màrqueting Turístic, que ha estat avalat i treballat
conjuntament amb els empresaris castellonencs i
consensuat amb els municipis i la Generalitat Valenciana, ha
coincidit amb el balanç d'ocupació de Setmana Santa a
Castelló, on cal ressaltar que el treball de promoció turística
de la institució provincial ha propiciat unes xifres històriques
a l'arribar al 92% d'ocupació mitja en costa, fregant el 100%
en municipis com Peníscola o Benicàssim, i del 95%
d'ocupació mitja en l'interior, arribant al 100% en pobles com
Morella o Montanejos. El vicepresident va posar l'accent que
"no sols treballem per augmentar el nombre de turistes, sinó
per millorar la rendibilitat que ens deixen en la nostra terra
cadascun d'ells. Per això cal destacar que les nostres
accions van contribuir en 2015 a l'augment de la rendibilitat
de les empreses turístiques de la província en un 10,5%
respecte a l'any anterior, situant-se la tarifa mitja diària en
hotels en 60,5 euros". 

El nou full de ruta també arreplega algunes dades al
tancament de l'exercici anterior que avalen el creixement
anual de viatgers, creixent en un 7,5% respecte a 2014 i que
sumen un total de 6,9 milions de pernoctacions. Altres xifres
confirmen la importància del turisme per a l'economia
provincial com l'increment d'un 4% de les places respecte a
2015, arribant a les 100.920 places hoteleres i extra
hoteleres. Finalment, entre els objectius del Pla de
Màrqueting Turístic 2016, també es troba la millora del
posicionament de la marca turística provincial, pel que s'han
definit 14 productes a treballar al llarg de l'any i la
participació en més de 30 fires, a més de l'organització de
diversos viatges de familiarització i altres iniciatives. Ens
beneficiarà en alguna cosa als benicarlandos?

EL PLA DE COMPETITIVITAT 
I és que ací, el que es diu inversió en Turisme, se n'ha fet

ben  poc. El Pla de Competitivitat Turística Benicarló-
Peníscola, cridat a ajudar a la nostra població en aquesta
matèria, gens ha fet poc des que en el 2010 va començar la
seua marxa. Unes regates de vela i unes poques obres

destinades més a rentar les vergonyes del Ministeri del ram
i poca cosa més. En concret, les obres d'accessibilitat de la
Mar Xica i les del primer tram del Passeig Sud. Ambdues
haurien de ser finançades pel Ministeri, però han acabat sent
pagades pel nostre consistori. La del passeig sud
s'arrossega des de l'any 2000, quan va començar a
aparèixer en els Pressupostos Generals de l'Estat, encara
que problemes en l'obtenció dels terrenys necessaris la van
posposar de la prioritat inversora del govern central. Una
vegada solucionats els problemes amb els terrenys, va
arribar la crisi i el Consistori que encara no havia gastat la
totalitat de la dotació econòmica de 2.300.001 euros va optar
per dedicar 950.000 euros a la primera fase del passeig, que
engloba la platja del Morrongo i el tram del Parador de
Turisme. 

El Pla de Competitivitat buscava promocionar el producte
nàutic de les dues ciutats a través d'accions com la
potenciació de rutes submarines i creació d'una ruta
panoràmica litoral des de Benicarló fins a Peníscola o la
millora i ampliació de les balises de les platges que permeten
una millora pràctica de les diverses activitats esportives
nàutiques. A més, també s'havia de portar a terme un Pla de
millora d'accessibilitat, vinculat al producte nàutic i un pla de
senyalització turística dels recursos i instal·lacions
relacionats amb la nàutica. Una altra de les iniciatives havia
de ser la d'engegar un servei de transport per a promoure la
mobilitat de turistes que practiquen activitats nàutiques entre
Benicarló i Peníscola. De moment, res de res. 

ve de la pàgina anterior

El passat  dia 22 de març a l'Auditori i Palau de
Congressos de Castelló, es van lliurar els diplomes a
l'excel·lència als alumnes seleccionats per Resolució de 3
de novembre de 2015 de la direcció General de Política
Educativa de la Conselleria d'Educació. L'entrega fou
presidida pel Director general de Política Educativa,
Jaume Fullana Mestre qui va estar acompanyat per altres
càrrecs de la pròpia Conselleria, Serveis Territorials de
Castelló i l' Alcaldessa de la ciutat.

L'obtenció del premi es fa constar per mitjà d'una diligència
específica a l'Expedient Acadèmic de l'alumne/a i la concessió
d'un diploma.

Un acte molt emotiu on familiars i docents comprobaren
con la dedicació, l'esforç, el compromís i la tenacitat foren
recompensats en estos alumnes benicarlandos. Des del
Claustre del Ceip Marqués de Benicarló donem l'enhorabona
a tots ells i en particular a: Elena Baca Cervera, Rita Jiménez
Bañeres i Àlex Pérez Sospedra per haver pogut compartir
amb ells este compromís educatiu durant l'Educació Primària.

Felicitacions als alumnes premiats, a les seues famílies pel
seu suport i per l'excel.lent  trajectòria i aprofitament que han
fet en el pas per  l'etapa de Primària i al nostre professorat per
la seua voluntat decidida d'aconseguir l'éxit acadèmic i
personal  dels nostres alumnes de cara al futur.

I per fi, des del CEIP Marqués de Benicarló, volem
manifestar la nostra satisfacció per l'éxit acadèmic en etapes
educatives posteriors de molts dels nostres alumnes que,
promoció rere promoció, han sortit del nostre centre, dels
quals Elena, Rita i Alex en són una xicoteta i brillant mostra.
Enhorabona a tots!

DIPLOMES A L'EXCEL·LÈNCIA EN EL RENDIMENT ACADÈMIC DE PRIMÀRIA

text i fotos CEIP Marques de Benicarl 
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EL TEMA ESPORTS FICCIÓ

Vivim a l'ombra del castell de Peníscola, la població
que més turistes rep a l'any de Castelló. Tenim per tant,
a priori, un element del que beneficiar-nos a curt termini.
A aquest fet li podem afegir les nostres festes típiques i
les nostres tradicions: Sant Antoni, les Falles, Setmana
Santa, les Festes d’agost... un llistat que fa les delícies
dels amants de les tradicions i les festes populars. El
clima tampoc està gens malament. Ni excessiu fred ni
excessiva calor… tal vegada tan sols de tant en tant,
vent excessiu. Tenim, com Peníscola, la desitjada  platja
per la qual sospiren els turistes de l'interior a l'estiu. Què
ens falta llavors? Per quina raó Benicarló no acaba de
despegar en matèria de turisme? Les polítiques
municipals no acaben de dissenyar un camí d'aquest
sector econòmic que ara, en plena suposada eixida de la
crisi econòmica, torna a brollar i omplir els hotels de la
veïna Peníscola. Fins i tot els que estan prop de la Platja
de la Caracola, ja quasi en el nostre terme municipal.
Quin misteri tanca la Ralla del Terme? És un forat negre
que acaba amb les il·lusions dels empresaris? Ningú ho
sap. 

DISSENYAR EL TURISME 
Rosana Marzá, regidora de Turisme, ho té clar. “Tenim

molt potencial i caldria explotar molts dels recursos dels
quals disposem”, defensa. Marzá és conscient que, en
alguns casos puntuals i sobretot en temporada baixa,
Peníscola sobreviu gràcies a les festes de Benicarló. “Durant
la Festa de la Carxofa, els hotels publicitaren l'esdeveniment
per a captar clients. En el cas de les Falles, molts
establiments van avançar la seua data d'obertura per a
beneficiar-se dels festejos”, va detallar. Una de les opcions,
per tant, seria “asseure'ns amb ells per a treballar més la
publicitat dels esdeveniments”. D'altra banda, la regidora de
Turisme recorda que “a Benicarló tenim platges verges com
la Mar Xica, en la qual es pot aparcar sense problemes i
gaudir de la mar sense les aglomeracions de Peníscola. A
més, té tots els serveis d'una gran platja”. Les activitats que,
fora de les festes tradicionals, es realitzen a Benicarló,
també són motiu de preocupació per a Marzá, que sosté que
“les entitats s'haurien de coordinar més perquè no es
solapen els actes. D'aquesta forma, nosaltres també
podríem promocionar millor els esdeveniments”. 

A nivell comarcal, l'edil és una convençuda del treball en
equip atés que “tots fem jornades gastronòmiques del mateix
producte i no les promocionem de forma conjunta. D'altra

TURISME, CAP ON ANEM? 

textREDACCIÓ

El conjunt dirigit per Pepe Leal, i capitanejat per Sergi
Roca, es va adjudicar el prestigiós torneig de la "Carxofa
Cup", en la famosa sèrie televisiva "El Chiringuito de
Pepe", per un ajustat 2-1. Més de dos milions
d'espectadors van seguir l'esperat partit a través de
Telecinco.

El Peníscola RehabMedic va alçar un trofeu molt especial.
Davant una graderia completament abarrotada, els homes del
xef Sergi Roca (Santi Millán) es van imposar al Benicarló per
2-1, amb un gol de la rebostera Laura Martín (Begoña
Maestre) en els últims segons.

El partit va començar amb un matiner tant del capità
cadufer, àlies "El Ternerilla", (Daniel Albaladejo), després
d'una ràpida transició. Malgrat el dur colp, els jugadors del
Chiringuito de Pepe es van reposar i, per mitjà de Daniel
(Adrián Rodríguez), van igualar la contesa de falta directa.

En la recta final, i a conseqüència de la lesió del golejador
peniscolà, va debutar amb els castellonencs la rebostera del
poble, Laura, decisiva i determinant, en ser l'autora del
definitiu 2-1, després d'anotar en un contraatac iniciat després
de l'aturada de Vicente (El Langui) en un penal mancant 39
segons.

El Peníscola FS, campió de la Carxofa Cup davant el Benicarló

text i fotos VICENT FERRER
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El conjunt de Carlos Sánchez aconsegueix la salvació
matemàtica i s'assegura una temporada més en Primera
Divisió. El Peníscola RehabMedic va aconseguir, amb la
victòria del dissabte passat, la novena de la campanya, en
un nou partit de rivalitat autonòmica, davant l'Elx
Vulcanitzats Alberola, en el qual els jugadors
peñiscolanos van anotar 11 gols (rècord del club en la
categoria) en una plàcida vesprada. Amb aqueix resultat,
favorable per als interessos locals, els de Carlos Sánchez
van aconseguir la permanència matemàtica.

Amb 31 punts, els de la comarca del Baix Maestrat ja
sumen 16 més que el quinzè classificat, Jumilla Bodegas
Carchelo, faltant cinc partits per disputar-se, per la qual cosa
els del Maerstrat ja poden dir, alt i clar, que continuaran un any
més en la màxima categoria del futbol sala nacional.

D'ara en endavant, el Peníscola RehabMedic lluitarà per
aconseguir disputar, de nou, els play-off pel títol. El primer
compromís serà divendres que ve a la nit, en el Pavelló Siglo
XXI de Saragossa, amb les càmeres de Teledeporte en
directe. Seguidament, els castellonencs rebran a Jumilla i
Jaén, amb desplaçament a Santa Coloma pel mig, i acabaran
la Lliga a la pista del Magna Gurpea.

El Peníscola RehabMedic, després de guanyar a l'Elx. salvat matemàticament

text i fotos VICENT FERRER

El passat dimecres es presentava una nova oferta
esportiva a Peníscola, que serà la primera Bike Trail per la
Serra d'Irta de la mà de Mandarina Sport Club, prova no
competitiva que proposa tres recorreguts de menor a
major dificultat. Diumenge que ve 10 d'abril serà la cita
dels afeccionats a la bicicleta tot terreny que podran
gaudir d'un recorregut molt assequible fins a la Torre
Badúm, i dues alternatives més ambicioses, sent la
tercera i la que revesteix major entrenament, fins a la Font
d'en Cans.

"Este tipus d'activitats que fomenten l'ús del parc natural
per a la pràctica esportiva són interessants no sols des del
punt de vista esportiu, sinó també turístic", valorava en la
presentació l'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, que

després ha felicitat al club de promoció d'esdeveniments
esportius i per la iniciativa de promocionar Peníscola.

Presentada la I Bike Trail de la Serra d'Irta

text i fotos BENICARL  AL DIA

El conjunt de Carlos
Sánchez aconsegueix la
salvació matemàtica i
s'assegura una temporada
més en Primera Divisió. 

El Congrés va demanar per majoria desmantellar les
instal·lacions marines i terrestres del magatzem de gas
natural Castor, situat enfront de les costes de Vinaròs,
mitjançant una solució que no siga costosa per a les
arques públiques i recuperar les indemnitzacions
pagades a l'adjudicatària. 

Tots els grups parlamentaris, a excepció del PP, van votar
a favor d'aquesta iniciativa transaccional, que a més demana
impulsar accions legals per a recuperar la quantitat retribuïda
a l'empresa Escal UGS en concepte d'extinció de la
concessió, a l'entendre que va incórrer en negligència i que
per tant la compensació hauria de limitar-se al valor residual
de les instal·lacions. La majoria dels diputats va donar
incloure un pla de restauració ambiental de la zona i de
l'entorn afectats, així com demanar informes tècnics i jurídics
que permeten determinar si els sobrecostos del projecte han

estat sobrevinguts o es podien preveure o són de
responsabilitat exclusiva de la mala execució del projecte. 

Segons la iniciativa, el projecte Castor ha demostrat ser un
model energètic insostenible, basat en combustibles fòssils,
que han requerit grans infraestructures de gran cost i només
han beneficiat els oligopolis. «El rescat amb recursos dels
ciutadans d'una inversió privada que ha acabat en
desengany», va apuntar el diputat Josep Vendrell, després
d'afegir que aquest projecte li ha costat a la ciutadania més de
4.700 milions d'euros. Els grups van pactar col·laborar en les
accions legals per a establir responsabilitats ambientals,
administratives i econòmiques de l'empresa Escal UGS pels
mes de 1.000 moviments sísmics conseqüència del
magatzem de gas natural. Per altra banda, demanen impulsar
modificacions legislatives per a impedir que en el futur siguen
les arques públiques les que assumisquen les
indemnitzacions derivades de la renúncia voluntària de la
concessió d'explotació d'una infraestructura o servei. 

EL CONGRÉS DEMANA EL DESMANTELLAMENT DEL CASTOR

text REDACCI 
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L'assignatura pendent (o suspesa)

Titulàvem el febrer del 2007 (La veu 571), l'editorial
amb un "Promoció turística, una qüestió folklòrica", i
comentàvem "Continuem edulcorant les mancances
que tenim en aquest àrea utilitzant els mateixos
arguments que quan governava el PP: imatge de
poble fester i l'ús abusiu del folklore ranci, d'utilitzar les
falleres, amb peineta, per a fer de repartidores de
menjar i fotografies. Tot això amb un bon somriure
d'orella a orella que, obligadament, han de fer
aquestes representants benicarlandes cada vegada
que algú se'ls apropa per fer-se la foto de rigor o quan
regalen els corets de carxofa."

Titulàvem l'octubre del 2007 (La veu 607), l'editorial
amb un " Benicarló, ciutat turística? No. De copes i a
comprar", i comentàvem "Fer promoció del turisme no
és anar un dia a la Fira, penjar quatre cartells, posar
dues parades, fer una degustació, fer-se la foto i, de
passada, com una cosa col·lateral, a fartar-se. Fer
promoció de turisme és portar tota una política
encaminada a potenciar una sèrie d'ofertes per a dur
un tipus determinat de turistes. I això a Benicarló ni
s'ha fet ni s'ha potenciat".

Març de 2016 (la veu 1027), la regidora del ram
actual diu: “Tenim molt potencial i caldria explotar
molts dels recursos dels quals disposem”. Pel fet que

els hotels de Peníscola aprofiten les nostres festes
comenta: “Durant la Festa de la Carxofa, els hotels
publicitaren l'esdeveniment per a captar clients. En el
cas de les Falles, molts establiments van avançar la
seua data d'obertura per a beneficiar-se dels festejos".

Com dèiem a la introducció del tema d'esta
setmana "Vivim a l'ombra del castell de Peníscola"...
però no sabem aprofitar-lo. Tot el contrari del que han
demostrat els peniscolans... amb les nostres festes.

Han passat més de 450 Veus i seguim sense saber
ni que fer, ni on anar, turísticament parlant. Els veïns
si han sabut aprofitar, per a ells, el nostre potencial...
tot el contrari que nosaltres amb el seu. La regidora
actual sembla voler canviar aquesta situació. Està clar
que per a això s'ha de tenir un pla de promoció que
faça que els turistes es queden ací i unes
infraestructures adients. Ho diem pel fet que han
passat, a banda de totes estes Veus, vora 10 anys, i
continuem arrossegant l'assignatura supesa.

Haurem  d'esperar 10 anys per tornar a avaluar-la?
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Quan ballen el temps es deté al seu
al voltant. És tal la força i el caràcter
que imprimeixen a les seues
coreografies que fan que l'espectador
s'oblide que un d'ells, balla en cadira
de rodes. 

Els benicarlandos Nassim El Habbas i
Nayara Palazón s'han proclamat
guanyadors de la Copa del Món Wheel
Chair Latin Combi, classe 1, 2016,
celebrada a Holanda. Els ballarins, es van
alçar amb el guardó després d'una dura
competició contra ballarins arribats des
de diferents clubs de tot el món. La
disciplina contempla que un dels
participants utilitze la cadira de rodes per
a ballar. Nassim pateix espina bífida i
desenvolupa una vida quasi normal amb
la seua cadira de rodes. Ambdós van ser
acollits per una família benicarlanda fa
més d'una dècada i Nayara va començar
des de ben menuda a desenvolupar
aptituds per al ball. Els germans van
descobrir en el 2011 la possibilitat de
ballar junts, iniciant la seua marxa en un
club de Benicarló.

Durant tres anys consecutius van arribar el podi del
Campionat de Catalunya, del 2013 al 2015. En el 2014 i el
2015, van conquistar el Campionat d'Espanya, el que els va
possibilitar de participar en el campionat del món. El passat
any, durant la seua primera participació, van aconseguir la
cinquena posició. Van competir contra 162 parelles,
representants de 25 països i van ser els primers espanyols a
participar. Dissabte que ve, participaran en les semifinals del
concurs televisiu Got Talent de Telecinco. Allí arribaran
directes des d'Holanda i amb la moral molt alta després
d'alçar-se amb el triomf mundial. Els benicarlandos esperen
que el jurat sàpiga apreciar el treball que des de fa anys vénen
realitzant per a situar-se en l'escalafó més alt d'una disciplina
tan difícil com bella i diferent.

CAMPIONS DE LA COPA DEL MÓN HOLANDESA EN CADIRA DE RODES

text NAT LIA SANZ
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Dimarts 14 d'octubre. Sama
Gaun

Tota la nit nevant. No ha parat ni
un moment i a l’habitació de Baje i
Daju hi ha goteres.

Tornen canviar els plans. Avui no
es pot seguir. Neva massa. Faran el
dia d'aclimatació com estava previst
en un principi.

No es pot anar a cap lloc, doncs a
tirar fotos a la neu, tocar la dolçaina,
fer un ninot, tirar boles, veure com els
xiquets juguen amb la neu, hi ha qui
va descalç, ... passar el dia el millor
que es puga.

Com hi temps per a tot Baje els fa
escriure als guies i porters el nom en nepalí en una llibreta:
राजन: Raajan, nom de guerra, राज: Raaj, बद्रि: Badri, ठाकुर:
Thaakur:Thaakur, al que anomenaven Jakob i नबराज:
Nabaraaj, Panxacontenta o l'Escaldat, el guia dels alemanys.
S'ha oblidat del portador dels alemanys. Quina llàstima, amb
eixe careto i sense saber el nom. Sempre el criden Turist.

El dia no done per a més, per tant després de dinar a fer
una migdiada com mai. Dues hores dormint. (Ja veurem a la
nit que els passa, i qui podrà dormir!)

Quan estan dinat baixa una parella de francesos ja majors
amb el seu guia. Venen de Somo, el poble gran abans del
pas. Diuen que hi ha molta neu. Ells se'n reculen perquè han
d'agarrar l'avió ens pocs dies.

Després de dormir, Daju pensa que podria fer la sorpresa
que guardava per al dia abans del pas. Parla amb Baje i

aquest li diu que sí. Porta mig quilo de xocolate per a bullir.
Quina xocolatada a més de 3000 metres d'altitud!

Se'n van els dos, criden a Raaj per a fer de traductor, i se
n'entren a la cuina. No va caler dir-los res als altres tres
companys. Ja van sentir l'oloreta.

Xocolate amb xurros! Ben bé xurros no, però pa tibetà
talladet a tires, sí. El pa tibetà és lo més paregut als xurros
que coneixen per aquestes altures. A Kathmandú hagueren
pogut comprar altres coses però ací el tibetan bread és lo
més apropiat.

Quina festa es va organitzar per a berenar!
Mentre estan fent el xocolate apleguen uns xicots i Baje

els pregunta d'on venen. Ells responen que de Darmasala. 
– Hi ha molta neu?
– Pel pit. – responen posant-se la mà en posició

horitzontal sobre el pit.
I segueix nevant. Ja fa més de vint-i-quatre hores que no

para de ploure les primeres hores i nevar després.
Els portadors i algun que altre guia tenen clar que demà

se'n tornen tots cap a casa i en acabar de sopar és posen a
cantar i a ballar fent participar als turistes en els balls i portar
el ritme amb les mans.

La tornada que més es repeteix diu:
tadako baato / ma dhaudai aako / maayalaai dekhera.
Que ve a dir:
D'un camí llunyà /he vingut corrent / i he trobat al meu

amor.
Els turistes no tenen gens clar el que faran demà.
Un problema que tenen i, a més sense solució, és

comunicar-se a casa per a dir que estan bé. Suposen que
amb les notícies que corren, amb morts inclosos, se n'haurà
fet ressò la premsa internacional i al poble patiran. 

Després d'una festa molt simpàtica van a gitar-se. Per cert
a la migdiada ja no havia goteres. Es veu que Raaj ha posat
als amos al cas, han pujat a la taulada feta de pedres i ho han
arreglat.

Trek del Manaslu 16: no va poder ser

text i fotos CNB




