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L’Escola de Bàsquet del CB Benicarló es va estrenar aquesta temporada participant a la Trobada d’Escoles d’Amposta, on va
disputar dos partits. A més, els xiquets participants van poder assistir al clínic que van oferir quatre jugadores de l’Augimar Vinaròs
(Lliga Femenina 2): Selene García, Erika Gómez, Laura Pinto i Patricia Expósito.

Escola de Bàsquet del CB Benicarló 
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que va comptar amb una forta
resposta del sector. En alguns
centres, com el CP Francesc
Catalán, el seguiment va ser
pràcticament absolut i en d’altres
va ser diferencial. 

L’anunci de la Conselleria de la
convocatòria d’aquesta Mesa de
Seguiment no ha fet als sindicats
renunciar al calendari de
mobilitzacions donat els mals
resultats de reunions precedents.

La concentració del
professorat va tindre lloc al Palau
de la Generalitat a migdia i es
preveia al tancament de l’edició
de La Veu que la resposta fora
massiva. L’STEPV-Iv, la força
majoritària al sector de
l’ensenyament, va advertir que si
la negociació no avança es
convocaran noves mobilitzacions
en els mesos d’abril i maig. La
protesta respon a l’estancament
de la negociació sobre els temes
que afecten a les condicions
laborals, socials i econòmiques

dels 52.000 professores i
professors valencians.

PERQUÈ PROTESTEN?

-Equiparació del complement
específic amb la resta de
Comunitats Autònomes.

-Revisió del decret de
retribucions dels càrrecs
unipersonals.

-Regulació de la jornada
continuada i autonomia dels
centres.

-Establiment de les mesures de
conciliació de la vida laboral i
personal (Pla Concilia).

-Millora de l’acord del
professorat interí i de la gestió de
les borses de treball.

-Mesures per millorar la
convivència als centres docents
(reducció de les ràtios, dotació de
més personal per als
departaments d'orientació....).

-Compliment dels acords de
plantilles d’infantil, de F.
professional i de seguretat i salut
laboral.

l professorat dels
centres públics es va
mobilitzar massivament
ahir dijous secundant la

vaga programada al sector de
l’ensenyament per tal de reclamar
unes millors condicions salarials i
laborals. El Sindicat de
Treballadors de l’Ensenyament
(STEPV-Iv) ha lamentat que
l’Administració Valenciana no haja
presentat una proposta concreta
en tots i cadascun dels temes
pendents. En eixe sentit, el
sindicat adverteix que no
acceptarà cap proposta que no
pose el professorat valencià entre
els millors pagats de l’estat o que
no aborde el conjunt dels temes
que es reivindiquen. Mentre la
Conselleria d’Educació ha
anunciat la convocatòria d'una
Mesa Sectorial d’Educació per
dimarts 3 d’abril l’STEPV-Iv va
decidir mantindre la convocatòria
de vaga celebrada ahir dijous i

El professorat del Maestrat es mobilitza contra la precarietat
de les condicions laborals i educatives

La passada setmana alts càrrecs de la Conselleria d’Educació i Cultura van
visitar la comarca per anunciar unes millores i nous centres que amb el pas dels

anys no arriben.

E
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3 MRA NAVARRESA: Juanito, Dè, Lukaian, Arnaldo,
Eseverri; cinc inicial; Alexandre, Ortiz, Charly, Paulinho i
Osorio. 

3 BENICARLÓ ONDA URBANA: Leandro, Valença,
A.Vadillo, Frede, Tete; cinc inicial; Parrel, David i Esteban. 

ARBITRES: Herrero Ramos i Rubio Fajardo, de
Saragossa. Van mostrar tarjeta groga al local Dè i els visitants
A.Vadillo i Tete. 3

GOLS: 0-1 min. 8, Tete, de penal. 1-1 min. 10, Charly. 1-2
min. 22, A.Vadillo. 1-3 min. 24, Tete. 2-3 min. 31, Arnaldo. 3-3
min. 38, Eseverri. 

INCIDÈNCIES: Uns 1600 espectadors en el Pavelló
Universitari de Navarra amb la presència de 50 afeccionats
benicarlandos. 

L'equip benicarlando no va saber aprofitar la seva bona
sortida després del descans, quan va assolir una còmoda
renda en el marcador, acabant empatant un partit a causa de
la pressió local. Els locals van van aconseguir tancar-los en la
seua parcel·la en els últims deu minuts de partit. Va semblar
una còpia de l’ocorregué fa uns dies en la pista de l’Interviú. 

Una primera part molt ben jugada pels dos equips, que
malgrat les precaucions, van oferir un bon espectacle,

destacant pels benicarlandos el bon fer de Parrel, les
rematades de Valença i la perillositat de Frede, que no va
marcar. Els benicarlandos van rematar més a porta però entre
Juanito, el porter navarrès, i la falta d’encert, el partit va arribar
al descans en taules. 

En la segona meitat el Benicarló va sortir a per totes i en
dos minuts es van avançar en el marcador, deixant als
navarresos fora del partit, però no es va saber rematar al rival.
Aquest va agafar aire i a poc a poc es va anar fent amb el
partit. El gol d’Arnaldo els va donar vida i amb això van anar
a per el partit tancant als caduferos en la seua parcel·la i
jugant per porter-jugador va arribar l’empat. L'intent de reacció
del Benicarló va ser inútil i es va perdre una magnifica
oportunitat de guanyar a domicili.

EL BENICARLÓ ONDA URBANA DESAPROFITA UNA BONA OPORTUNITAT
PER A GUANYAR DAVANT EL MRA NAVARRESA 

text i fotos VICENT FERRER
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“Les obres que precisa l'IES Joan Coromines estan aturades a
l’espera de la documentació sol·licitada a l'Ajuntament”

Infraestructures a la comarca

Máximo Caturla, secretari
autonòmic d'Educació va destacar
a Vinaròs la passada setmana que
la realitat a la que la Conselleria
ha d’enfrontar-se és l’existència
de problemes de sòl en cinc de les
set infraestructures educatives
que vol executar a Vinaròs i
Benicarló. Per aquest motiu el
responsable d'Educació va
demanar a aquests ajuntaments
del Maestrat que agilitzen la
cessió de sòl i estretisquen la
seua col·laboració amb la
Conselleria. Caturla va explicar la
situació en la que es troben les
nou actuacions previstes en els
diferents programes educatius en
la comarca, que incideixen en sis
centres d’infantil i primària i tres de
secundària, amb una inversió
prevista de 27,3 milions d'euros
que afecten als municipis d'Alcalà
de Xivert, La Jana, Peníscola,
Traiguera, Vinaròs, Benicarló i
Sant Mateu. Les inversions de
Creascola previstes ascendeixen
a 35,5 milions d'euros. A Benicarló
i Vinaròs es licitan les obres del

Martínez Ródenas i Manuel
Foguet i estan programats l'IES
Ramon Cid i el José Vilaplana,
respectivament. 

D’altra banda el CP Ródenas
obrirà les pliques el 4 d'abril
pròxim “amb l’objectiu de
començar les obres el més ràpid
possible”. De moment s'utilitzaran
aules provisionals. La Conselleria
també ha reclamat mil metres
quadrats addicionals al Consistori
de Benicarló per al futur centre
Número 4, per la qual cosa el
Consistori haurà de desenvolupar
un Pla parcial per a obtenir els
11.000 metres necessaris. Les
obres que precisa l'IES Joan
Coromines estan aturades a
l’espera de la documentació
sol·licitada a l'Ajuntament de la
part de la parcel·la necessària per
a l’ampliació que no ha estat
cedida per a poder redactar el
projecte i licitar l'obra. 

També a l'IES Ramon Cid, li
mancaven per regularitzar 2.300
metres quadrats de parcel·la i
poder així començar les obres.
Darrera de tots els retards es
troba la falta de solars, aspecte
atribuïble en una part molt
destacada a la inacció del mateix
Partit Popular, en aquest cas en
els anys de govern de Jaime
Mundo a Benicarló.

També la passada setmana el
director general d’Educació,
Josep Vicent Felip va destacar
l'esforç realitzat en l'última
legislatura en la comarca per a
augmentar el nombre de
professors en un 23 per cent fins a
la xifra de 940 en el present curs.
També va explicar que han
augmentat en un 173 per cent les
subvencions a associacions,
escoles de música i gabinets
psicopedagògics i les beques per
a llibres (fins als 184.968 euros),
beques de menjador escolar
(gairebé un milió d'euros) i de
transport escolar (1,1 milions
d'euros) del que s'han beneficiat
1.083 alumnes. Amb tot, la
situació és tan desesperada que
els professors han dit que prou

ve de la pàgina anterioruc assegurar que el
Benicarló – Vinaròs que
es va veure diumenge
passat al Municipal Pitxi

Alonso va estar el pitjor de tota la
història. Un partit ensopit, avorrit,
sense emoció i fins i tot trist. Sí,
trist. 

Només vaig arribar al camp, un
amic em va comentar que aquell
mateix matí la tribuna havia
aparegut tota plena de pintades
en què es posava de caldo de
gatet el president del CDB. Em va
ficar de mal humor això.
Aparentment Xoco no semblava
afectat, però estic segur que
algun cuquet encara a hores d’ara
li deu córrer pel cos. Això no està
bé, no és de persones. A un pot
no agradar-li la manera de
procedir del personatge, hi pot
estar en absolut desacord amb la
política de fitxatges, es pot
disgustar per la vehemència en
les formes que exhibeix el nostre
entrenador quan dirigeix des de la
banqueta o jo què me sé, mil
coses. A saber Déu on tenim els
enemics.  El que no és torelable
és emparar-se en l’anonimat, la
premeditació i la nocturnitat per
insultar. Si és cert que, per
exemple, una de les pintades es
posava amb la família del
president em sembla tot plegat
d’un mal gust escandalós. Si es
vol dir-li a algú allò que es
considera una veritat, queda més
elegant anar i treure la cara i, amb
modals o no, parlar, discutir, anar
al jutjat o si ,és el cas, acalentar-
se però, clar, si el que es desitja
és, a més a més, faltar... Suposo
que la resta de mitjans de
comunicació locals, els seriosos,
no se’n faran ressò d’aquest
lamentable incident, no deu ser
políticament correcte parlar-ne,
ací, com que hi ha menys
coneixement s’aboca i que siga el
que Nostre Senyor vulga. 

Sí, l’arribada ja va ser per
recular-se’n. Abans d’iniciar-se el

partit es va guardar un minut de
silenci per la mort d’una de les
germanes Bomberes que tants i
tants d’anys i amb tant
d’entusiasme, fins que el cos va
aguantar, van seguir el Benicarló
a casa i fora i que durant moltes
temporades va fer la bugada del
primer equip. Vaig recordar amb
molt d’afecte l’afició que tenien
aquestes senyores, com ho
vivien, com ho patien. En fi, el que
deia, un dia tristot. 

Em vaig animar una mica quan
em vaig fixar en la indumentària

que lluïen els jugadors del
Vinaròs. Duien la samarreta de
sempre, però els pantalons estic
convençut que els els havien
regalat alguna comparsa
d’aqueixes del seu centenari, que
dic centenari, milenari carnaval.
Però que no ho veuen que amb
uns pantalons rojos amb una ratlla
vertical blanca al mig fan riure?,
que diràs que anaven tots de
xarlots. Ací, per favor, que no els
deixen vindre més vestits així,
perquè es comença per posar-se
uns pantalons de Llapisera i
s’acaba per anar vestit com el
Bombero Torero. I que conste que
fins ara els tenia per una gent
formal.    

A les files de l’equip foraster per
antonomàsia destacava la
presència del central
benicarlando Cristian Masip.
Tenia ganes de jugar aquest
partit, m’ho havia dit un munt de
vegades. L’any passat a festes
m’ho va contar; ja voràs, ja, faré
un gol i me n’aniré cap a la
banqueta del Benicarló i els el
dedicaré. No cal dir que li vaig dir
pacai més de deu vegades, la
confiança fa fàstic. I sempre que
ens hem vist n’hem parlat, jo que

si fas una cosa d’eixes saltaré al
camp i t’acaçaré i si no te’n dónes
vergonya tants de llocs que hi
havia per anar i ell que si ací no
em volem, que ja voran, ja.
Cristian és molt bon xiquet i em va
saber mal, molt de mal, quan als
cinc minuts se’l van haver d’endur
al metge perquè havia pujat a
rematar un córner –ai si marca el
gol- i es va pegar un colp (fortuït
del tot, que quede ben clar) contra
Burriel i a hores d’ara té algun os
de la cara literalment trencat. Açò
m’ho va acabar de fotre tot. 

Quina història havia de tindre
un partit així? Doncs aqueixa, no
cap, un zero a zero sense cap
emoció. Increïble, veritat? A qui se
li ha de contar que un Benicarló –
Vinaròs porte tan poca gent al
camp? A qui se li ha d’explicar que
no hi va haver ni un mal conat
d’enfrontament entre ningú? En fi.
Només un parell de notes
positives. Per un costat els preus
que va posar la Directiva del CDB.
Dotze euros l’entrada d’home. Si
del poble del costat en van vindre
un centenar, mil dos-cents. I per
un altre un xicot vinarossenc molt
graciós que l’any passat ja em va
fer riure molt; es posa
nerviosíssim, crida com un boig a
àrbitre i liniers, pateix, s’enfila per
la tanca del lateral del terreny de
joc... bé, per dotze euros l’home
es pot desfogar i quatre deslligats
com jo xalar-nos-en de la seua
mala folla.

Encara una altra de graciosa.
El nostre preparador Pepe Pérez
va ser expulsat per l’àrbitre per
haver-li dit “tontorrón” (ho diu
literalment l’acta) al jutge de línia.
Quin ganao! A qualsevol li donen
un xiulet i una bandereta i, au, a
fer agarrar cavalla al personal.  

La nostra sort va ser que el
Borriol i l’Alcora, els nostres més
directes rivals per evitar el
descens, van perdre. 

No sé si demà dissabte o
diumenge vinent ens desplacem
al Port de Sagunt per enfrontar-
nos a l’Acero. No n’espero res, no
cal dir-ho. 

TRIST EMPAT A NO RES

P

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

El CP Ródenas obrirà
les pliques el 4 d'abril
pròxim “amb l’objectiu
de començar les obres
el més ràpid possible”.
De moment s'utilitzaran
aules provisionals.
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URBANISME: ESPECULACIÓ,  CORRUPCIÓ I GOLF (3)

a nova llei del sòl socialista té per objectiu fer
més difícil les accions especulatives i la
corrupció urbanística, a més d’afavorir l’accés
de la ciutadania a uns habitatges dignes i la

valoració del sòl com a recurs no renovable.  Els dos
elements més controvertits de la norma són el sistema de
valoració dels  sòls urbanitzable i no urbanitzable (sòl rural)
i la generalització per tot l’estat de l’agent urbanitzador
privat. Es pretén evitar l’acumulació de sòls rurals amb
l’objectiu d’afavorir la seva requalificació i beneficiar-se de
les plusvàlues urbanístiques -90% a la llei actual. És el
propietari que, sense aportar res, veu incrementat el valor
del seu sòl per una requalificació urbanística decidida pel
poder polític. La incorporació de la iniciativa privada al
procés d’urbanització pretén que les plusvàlues
urbanístiques es reparteixen de forma més equitativa entre
el propietari, el promotor que durà a
terme el procés i l’administració pública
que requalifica.

La figura de l’agent urbanitzador hi és
a la legislació valenciana des de la Llei
Reguladors de l’Activitat Urbanística
(LRAU) de 1994, substituïda a 2005 per
la Llei Urbanística Valenciana (LUV). Ha
sigut molt criticada pels xicotets
propietaris perquè incloïen les seves
finques dins de Programes d’Actuació
Integrada (PAI) en contra de la seva voluntat. L’associació
d’afectats Abusos Urbanístics No (ABN) protestà al
Parlament Europeu primer per la LRAU i desprès per la
LUV. Els requeriments de la Unió Europea a la Generalitat,
per modificar la normativa urbanística, han segut reiterats.
Diversos grups d’europarlamentaris han visitat el País
Valencià per escoltar de viva veu les queixes dels afectats.
Segons ABN, la nova llei del sòl estatal cau en errades
semblants a les de la LRAU i la LUV, pel sistema de
valoració dels terrenys i el poder de l’agent urbanitzador.
Aquest agent, normativament, actua, suposadament, pel
be general obtenint uns beneficis econòmics raonables.
Però, en molts projectes, sembla que l’interés privat sigui
l’únic existent. Caldria precisar molt més on rau l’interès
general de cada PAI i que aquests sols poguessin afectar
als sòls que el Pla General de cada municipi (PGOU)
destina a ser urbanitzat en un futur. 

Gairebé tots els 90 projectes de camps de golf
presentats a les comarques valencianes tenen la seva
macrourbanització. Aquestes infraestructures esportives
són, de fet, instruments de transformació urbanística de
sòls rústics a urbans. Com necessiten molt de terreny,
majoritàriament, es projecten en sòls no urbanitzables de
baix valor i beneficiar-se així de les plusvàlues urbanístics
generades. I d’açò va la cosa, de comprar sòl rústic barat i
vendre solars edificats cars, la gespa és per fer bonic. La
col·laboració, sovint interessada, del poder polític és
necessària per tirar endavant aquests complexos
projectes. Les diverses administracions valencianes han
afavorit l’eclosió d’aquests projectes amb les idees de que

el golf ens durà turisme d’alt poder adquisitiu i que ajudarà
a desestacionalitzar aquesta activitat econòmica. La LRAU
primer  i la LUV desprès, han permès la tramitació de
projectes d’urbanitzacions amb camp de golf en sòls no
urbanitzable. La tramitació de la majoria d’aquests
projectes ha segut molt lenta i sovint protestada per la
ciutadania. 

A 2004, es conegueren les intencions de l’aleshores
Conseller Rafael Blasco  a aprovar una llei de promoció del
golf. A l’esborrany s’indicava que, actualment el taronger no
és el cultiu més rendible i no és absurd destinar part del
terreny i l’aigua al “cultiu de les cespitoses” pel golf.
Històricament, el taronger substituí al cànem i les moreres
a final del segle XIX. Els camps de golf tindrien la
consideració de cultius per la gestió dels recursos hídrics.
Els ajuntaments cedirien sòl municipal per la construcció

del camp de golf que retornaria al
consistori en 50 anys. L’autorització
última del projecte dependria del
Consell, fins i tot, en contra de la
voluntat de l’ajuntament afectat.
L’oposició política, la Unió de Llauradors
i els grups ecologistes s’oposaren a
l’esborrany perquè era “un insult als
llauradors i violava la llei d’Aigües” entre
altres raons. 

L’avantprojecte de llei fou aprovat a
abril de 2006 pel Consell, quasi dos anys desprès, un
temps suficient per a que es presentaren tots els projectes
que no es regiran per la norma.  La llei fou aprovada per les
Corts el 5 de desembre de 2006 com Llei 9/2006
Reguladora dels camps de golf. Almenys en el nom, s’ha
passat de la promoció a la regulació dels camps de golf;
s’espera passar dels 22 actuals a 65. Aquestes
instal·lacions esportives es tramitaran a banda dels PAI
residencials. Els recursos hídrics seran aigües depurades i
mai les destinades a l’agricultura. Més de la meitat de
l’energia serà d’origen renovable. Els projectes
contemplaran també la regeneració de sòls degradat. Però
es podran implantar en qualsevol tipus de terreny, com sòls
no urbanitzables protegits, que seran expropiats si hi ha
una declaració d’interès comunitari. Aquesta llei no afectarà
als projectes que estan en tramitació. L’actual Conseller
González Pons no acceptà la moratòria dels projectes fins
l’aprovació d’un pla d’ordenació per saber quant camps de
golf fan falta i on han d’instal·lar-se. Així, tindrem camps de
golf amb urbanitzacions que podran regar-se amb aigua
agrícola amb una llei aparentment restrictiva que no els
regirà. 

La llei del sòl estatal té per objectiu dificultar
l’especulació i corrupció urbanístiques, a més
d’incrementar l’aprofitament públic de les plusvàlues
generades. En canvi la llei del golf valenciana actuarà com
una façana per tapar els projectes de camps de golf i
urbanitzacions que no seguiran les seves directrius. 

Pere Bausà

L
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ALEVÍ FEMENÍ
III LLIGA ALEVÍ COMARCAL

3ª JORNADA 24-3-07

ALCOSSEBRE 12 –4 BENICARLÓ
ALCALÁ 9 - 7 PENÍSCOLA

ALCOSSEBRE 12 – 4 PENÍSCOLA
ALCALÁ 11 – 5 BENICARLÓ

JUVENIL FEMENÍ

CH ORBITA G. PEINADO BAIX MAESTRAT – 13
CH JUAN COMENIUS – 27

Partit molt estrany el que es va viure en el poliesportiu de
Benicarló. En la primera part el domini va ser absolut per part
de l’equip valencià.

En la segona part, les nostres representants van posar-se
les piles i al final van retallar diferencies en el marcador.

La propera jornada ens desplacem a Algemesí.
Per part del Baix Maestrat van jugar: Laura en la porteria,

Vanessa (1), Rosa Mari (3), Jessica (4), Sanae, Arantxa (3),
Cristina (1), Irene (1), Olga i Alexandra.

FUNDACIÓ D’HANDBOL PORTS-BAIX MAESTRAT

text REDACCIÓ

Un partit molt estrany 
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L'Ajuntament de Benicarló ha atorgat mitjançant un
Decret d'alcaldia la llicència d'activitat a la piscina
municipal, després de les comprovacions realitzades
en les seus de les conselleries de Justícia i Territori per
a la seua adequació a la legislació vigent. Aquest edifici
i la carpa annexa de gimnàs i sala de musculació no
disposaven de l’oportuna llicència ni dels permisos
d'ambient musical, el que va aixecar denúncies i
queixes en el Síndic de Greuges per part de veïns
afectats. Per altra banda el Consistori vol cancel·lar el
contracte de concessió administrativa amb l'empresa
UBAE-SEAE al no haver pagat el cànon per explotació
d'aquests anys, que havia d'haver satisfet mitjançant la
construcció d'un edifici valorat en 600.000 euros que
revertiria en el municipi. L'última volta de rosca va ser
la presentació d'un simple projecte bàsic que no satisfà
al Consistori. 

L’Ajuntament ha demanat un informe consultiu a
l'òrgan d'arbitratge per a tractar de cancel·lar el
contracte, alhora que ha reclamat a l'empresa que
desmantelle l'equip musical, que sobrepassava els
decibels permesos en l'horari de 7 a 8 del matí. El
Consistori ha hagut de declarar en judicis per
demandes en defensa de la competència de
l'associació de gimnasos contra aquesta empresa. El
Síndic va detectar que la firma no disposava de la
llicència necessària. Ara l’ajuntament tramita les
llicències de l'auditori, pavelló poliesportiu, centre social
i Afic i ha obtingut ja les del nou edifici de la Policia
Local, biblioteca i Informació i Turisme. El regidor
d'Urbanisme, Utiliano Martínez, va criticar “la passivitat
d'anteriors administracions amb els expedients i
l'absència de certificats de final d'obra segons
projecte”. El departament que dirigeix s'ha reforçat amb
la incorporació de més tècnics. Per altra banda va
transmetre tranquil·litat als usuaris de la piscina i clubs
de natació “que van a poder seguir nedant”.

L'Ajuntament de Benicarló atorga llicència d'activitat a la piscina
i vol cancel·lar la concessió amb UBAE-SEAE 

text JORDI MAURA

S'ha presentat a Benicarló el darrer vehicle que ha
comprat l'Ajuntament per a la Brigada d'Obres i
Serveis. Es tracta d'una grua hidràulica amb cistella
dotada del millor sistema de seguretat que arriba als 20
metres d'alçada. D'aquesta manera, es millorarà
significativament l'agilitat i rapidesa en els treballs de la
Brigada en alçada (col·locació de bombetes, etc.) i
s'incrementarà la seguretat dels treballadors, que fins
ara només comptaven amb dos camions ploma per a
mercaderies, no per a persones.

El nou camió-grua ha costat 65.000 euros i es pot
conduir amb carnet de cotxe. Els treballadors de la
Brigada han rebut un curs de formació per poder fer-lo
funcionar.

Grua hidràulica per a la Brigada d'Obres i Serveis
text REDACCIÓ

El Construccions Malloms s’acomiada diumenge de l’afició contra el Burriana

CB Alcàsser, 96: San Miguel (9), Momfosinos (11),
Punzón (20), Devis (10) i Alfaro (4) -cinc inicial-. També van
jugar: Mañana (2), Hernández (2), Navarro (6), González
(20), Gay (9) i Jorge (2). 24 faltes personales, sense
eliminats.

Construccions Malloms, 71:
Rubén Cervera (10), Kiko Royo (4),
David Martínez (22), José Félix
García (4) y Carlos Miravet (6) -cinc
inicial-. També van jugar Guillermo
Bascuñana (2), Santi Martínez (6),
Rubén Ruiz (1), Félix Rosenbach
(10) i Enrique Cherta (6). 23 faltes
personales, sense eliminats.

Parcials: 31-24, 24-10, 21-16 i
20-21.

Àrbitres: C. Crespo  i J. C. Lacón.

El Construccions Malloms de
Manolo Llorach juga diumenge (18.30 hores) a Benicarló
contra el Llopis Grup Burriana en un partit que servirà per a
acomiadar-se de l’afició aquesta temporada. Amb la
salvació garantida de forma matemàtica des de fa
setmanes, el conjunt sènior del CB Benicarló vol deixar un
bon sabor de boca als aficionats en l’any del seu retorn a
Primera Autonòmica.

Tot i que encara falten dues jornades, les posicions
d’ascens ja estan definides. El CB Escolapias i l’Atrium
Torrent jugaran la fase d’ascens a Primera Nacional. Pel
que fa al descens, la situació encara no està del tot definida.
Dos equips de Castelló perdran la categoria: Llopis Grup

Burriana i Promolev Almassora. El tercer conjunt en baixar
podria ser l’Azuliber l’Alcora, a qui només una difícil
combinació de resultats li faria salvar-se del descens. El CB
Benicarló podria ser, doncs, l’únic equip de Castelló a la
categoria la propera temporada.

Dissabte passat, el Construccions Malloms va caure a la
pista del CB Alcàsser (96-71), tercer classificat. L’actuació
del millor jugador de la categoria, Juan Carlos González (20

punts), va ser decisiva. A més, el seu
company Punzón va sumar 15 dels
seus 20 punts en els primers 20
minuts. Per part dels benicarlandos
van destacar el base Rubén Cervera
(10 punts), que va tornar a ser titular
després de moltes setmanes, i l’aler
David Martínez (22 punts).

El CB Benicarló Grupo Poblet
Júnior A de Salvador Signes va caure
a la pista del CB l’Horta Godella (68-
57) en un extraordinari partit dels
benicarlandos, que van perdre per
només 11 punts a casa del tercer
classificat de la categoria autonòmica.

Diumenge (16.30 hores), els benicarlandos rebran el líder
de la categoria, l’Amics del Bàsquet de Castelló.

El CB Benicarló Grupo Poblet Júnior B, en canvi, sí va
aconseguir la victòria lluny de casa. Va ser a la pista del
Elect. Javier Tomás-CBEG (61-69). Ara els benicarlandos
jugaran diumenge (12.30 hores) contra el CB Burriana.

En Iniciació al Rendiment, els dos equips del CB
Benicarló Grupo Poblet  van caure a mans del mateix rival;
l’EB Vila-real. Ni el Cadet A de Sergio Oms ni l’Infantil A de
Carlos Martínez van poder superar els conjunts entrenats
per Joan Castillo i Ramón García-Mochales.

text CBB

Una nova jornada en sort diversa per als equips de
l’escola. El Cadet “A” i el infantil “A” disputaven un partit
molt paregut en joc i en el resultat final,jugaren be però
va faltar tindre un poc de encert de cara al gol.

Els Cadet “B” tampoc va poder en un Vall d’alba”A”
equip que en la segona part va sentenciar el partit. El
Infantil ”B” va sofrir una derrota abultada en un partit on
els jugadors de Jose no van  entrar en cap moment en
el partit, per jugar com ells saben.

Molt bon partit del Aleví”A” davant del Almassora “A”
els xiquets va demostrar en un gran joc i en jugades de
conjunt, la línea ascendent que porten de fa unes
quantes jornades.

El Benjamí “A” tingué un partit complicat i no
pogueren desenvolupar el joc fluït que  ens tenen

acostumats  davant un bon equip de l’Almassora. Els
Alevins “B” i els Benjamins “B” no van poder superar als
equips del  Alcossebre en el municipal de Benicarló. El
Benjamí “C” perd per 7 a 3 en Sant Mateu mentre que
el Aleví “C” en el mateix camp empata 3 a 3 en un partit
molt emocionat.

Un altre partit molt disputat i lluitat per els joves
jugadors, fou el del diumenge entre el Benjamí “D” i el
Calig en el municipal,on  el 2 a 1 final reflexa la igualtat
de tots dos equips.

Com es de costum el Prebenjamin “A” derrota en
claredat al equip del Vinaros per 4-1, mentre que el
Prebenjamí “B” se imposa per 4 a 6 en el seu
desplaçament a les Coves de Vinromà.

Una setmana mes destaquem el correcte
comportament i actitud dels xiquets de l’escola.

Molt bon partit del Aleví”A” davant del Almassora “A” 
text REDACCIÓ

El Bloc Nacionalista Valencià va anunciar que
presentarà llistes a Cervera i La Jana amb total
probabilitat i que confia en tancar una llista a Santa
Magdalena, on aquesta formació va obtenir uns bons
resultats en les últimes eleccions autonòmiques sense
disposar de llista municipal. Les candidatures
s'afegirien a les ja anunciades a Vinaròs, Benicarló,
Peníscola i Alcalà de Xivert, mentre que no es
presentarà sota les sigles d'aquesta formació a la

Salzadella i Els Coves com a conseqüència de l'acord
al que han arribat amb alguns integrants de la
Plataforma antiabocador per a tractar d'apartar de
l'ajuntament al PP.

El Bloc anuncia llistes a Cervera, La Jana i Santa Magdalena 

text JORDI MAURA
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Convergències envers la literatura de memòria
històrica.

Hi ha moltes maneres de reivindicar-se a favor, i al
costat, de fer i exercir un homenatge a la memòria
històrica. Una d´aquestes maneres és escriure i descriure,
cadascú des del seu particular balcó d´estil i gènere, la
confrontació, les consequències i repercusions, els
antecedents...d´aquesta guerra que, després, es va
allargar amb quaranta anys de dictadura  amb el militar
golpista Francisco Franco al capdavant.

Ací tenim a dos escriptors ben diferents; a dos
cultivadors de la literatura que utilitzen a aquesta per a
cultivar estils i gèneres ben diferenciats... però tots dos,
ara i avui, tenen el denominador comú de la confrontació
civil espanyola, .

Parlem del llibre, recopilació d´ articles de premsa, de
Julián Casanova “Anarquismo y violencia política en la
España del siglo XX” de la col-lecció de letras de la
Institució “Fernando el Católico”. El llibre és una
recopilació de treballs  que analitzen l´anarquisme, la
revolució i violència política que, poc a poc, s´ha anat
publicant durant els últims vint anys.

Casanova demostra esdevindre un estudiós de
l´anarquisme, així ens parla de què era com a ideologia
política; què va tindre a veure dins el moviment social d´un
segle molt mogut; i com va evolucionar aquesta tendència
política sota el  pas per la història...que va anar des de la
seva plenitud fins a la seva més pura decadència... fins a
ésser “marcats” sota el descrèdit. Casanova ens ensenya
com sense el llibre no es poden entendre tots els

conflictes socials durant la República... no es deixa per
analitzar cap detall envers de la violència revolucionària
que va tindre un lloc de preferència dins la guerra civil
espanyola.

Ens trobem a una llibreria de vell amb un bon exemplar
que també ens ajudarà a entendre l´anarquisme i als
homes i dones que recolzaven aquest moviment polític i
social. Es tracta del llibre Felipe Alaiz. Estudio y antologia
por Francisco Carrasquer del primer escritor anarquista
español , publicat por Crónica General de España/
Ediciones Júcar.

Felipe Alaiz va ser considerat com el primer escriptor
anarquista espanyol, en sentit temporal...com sempre ha
remarcat l´ estudiós i assagista Francisco Carrasquer.
Alaiz va formar part del Moviment Llibertari... escriptor i
periodista va viure a diverses ciutats espanyoles fins la
guerra civil. Es va acabar exiliant a França on va morir en
1959. En aquest llibre hi ha escrits d´ assaig, les seves
“novelas ideales”, articles de premsa...

Ramón Acín, escriptor també de l´Aragó, publica una
col·lecció de relats inspirats en la Guerra Civil, la
postguerra i els viatges amb “Hermanos de sangre”.
Aquest engrescador llibre es publicat per Páginas de
Espuma i és una recopilació de catorze relats amb el
denominador comú de la guerra civil espanyola i és que
més enllà de la guerra al camp de batalla hi hagué una
confrontació entre germans de la mateixa terra… víctimes
civils que foren els veritables perdedors de la guerra. Dins
aquest llibre de relats podem viure, també, el que és el
món de la passió envers les ideologies, els sentiments, els
més agres enfrontaments entre amics, germans i el que
és pitjors germans d´ una mateixa mare que, dins la
historia, van tindre que interpretar els papers de víctima i
botxí dins una situació més que dramàtica.

Lectures
text SUSANNA ANGLÉS

El passat 23 de gener abandonava aquest món
Ryszard Kapuscinski, i el sense veu es quedaven
amb una de les seues veus defensores més lúcides.
La roda de guardons i doctorats “honoris causa” ens
l’havia acostat en els darrers anys. També de viva
veu en Kapuscinski brillava una intel.ligència
incisiva, una immensa cultura de les raons de
l’home i les seues perennes dignitats i misèries.

Va néixer a Pisk, aleshores Polònia i avui
Bielorrussia. Es llicencià en Història, però debutà
com a periodista amb només disset anys en una
revista local. I, des de llavors, seduït pel difícil
planeta del reporterisme internacional va recórrer
durant trenta anys fronts de guerra, fou testimoni de
nombrosos episodis trasbalsadors de la història:
descolonitzacions al dit Tercer Món, l’enderrocament
del govern Allende a Xile o la del Sha, i dotzenes de
crisis més, incloent-hi alguna que el posà al paretó
esperant la ràfega fatal. Fins a sis vegades van
intentar afusellar-lo, la més greu al Congo, acusat
d’espionatge. Fins ací, més o menys l’anecdotari
que cull un reporter dels nostres temps. 

A primers anys vuitanta del segle passat,
Kapuscinski, fins al capdamunt de la censura
polonesa, va internacionalitzar els seus reportatges
magistrals i va endinsar-se en la literatura, donant
una obra de gran qualitat, sense desnivells. Uns
llibres que acabaven de fer pols les fronteres
darreres entre periodisme i literatura. Sense
abandonar el gènere del reportatge –tan
deliberadament minvat i apartat en aquestes
plataformes nostres de cada dia, tan banalitzants-,
l’autor de “Des de Àfrica” conreà la descripció
minuciosa, humanitzà fins al moll de l’os els
conflictes que ens arriben en xifres i sense rostres, i
afinà en tot moment el nervi ètic davant les
injustícies, preguntant-se en tot moment qui o què
les ocasionava.

Si en un primer moment de la producció llibresca
del reporter trobem més opinió intencionada -un crit
indignat que no pot emmudir-, a mida que avança la

seua producció, ens adonem com va cedint el pas a
la força de la descripció (gran paleta expressiva de
tremp narrador), a la dada precisa i demoledora, a la
pietat envers uns pròxims molt sovint assotats per
càlculs que arriben dels desmenjats despatxos del
primer món.

En el que dissortadament serà el seu testament
de lletra impresa “Els cínics no valen per aquest
ofici”, aquest gran del periodisme ens fa cinc
cèntims de la seua concepció de l’ofici. Entre moltes
altres reflexions, Kapuscinski apunta que el
periodisme és exigent i no hi caben els malvats, que
cal seguir estudiant sempre i que no és una bona
feina per als qui aspiren a enriquir-se materialment. 

El seus extensos reportatges són art. Art literari,
art de la recerca de la veritat. El passat dia 24 de
gener ens deixava un dels cims del gran periodisme,
el que paga la pena entre tanta llauna repintada en
daurats de pega. El viatger encuriosit es limità a
intentar ser en tot moment un esperit lliure que
contava allò que se li posava al davant. Els seus
papers haurien de ser de lectura obligada a tantes
redaccions i aules. No només ensenyen factures
nobles de prosa ajustada i vida, ensenyen a ser
millors en diferents ordres de l’humà essencials.
Ajuden a mirar-se d’una altra manera la realitat, fins
la més atansada.

Kapuscinski 
text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

David Tena Cucala, alumne de primer curs de
batxillerat de l’IES Ramon Cid,  va quedar classificat
en segon lloc a la fase provincial de la XLIII
Olimpíada Matemàtica Espanyola, la qual cosa li va
permetre participar la setmana pasada  (del 22 al 25

de març)  a la fase nacional celebrada a Torrelodones
(Madrid) on ha aconseguit una medalla de bronze.
Aquest any els sis alumnes que han obtingut medalla
d’or, participaran durant el mes de juliol a l’Olimpíada
Matemàtica Internacional que es celebra a Hanoi
(Vietnam). Enhorabona a tots, i molt especialment a
David.

XLIII Olimpíada Matemàtica Espanyola
text REDACCIÓ

PROMESES ELECTORALS

Diuen des de la Casa Gran, que pels volts del 2011 estarà
canalitzat el Barranquet i que al 2008, els nostres nassos dei-
xaran d’ olorar les substàncies tòxiques que algunes fàbriques
del nostre poble vomiten a diari...El que es diu dubtar de les
bones intencions consistorials, no seria exacte, digues que no
m’ ho empasso i encertaràs!

Servidora pense que al 2008 tindrem una altra fotografia
d’un regidor o regidora del PP, PSPV o BLOC (que pel cas, ve
a ser el mateix), signant un nou acord amb un industrial i, al
2011, tindrem unes fotografies del 3er o 4art projecte pel
Barranquet i... tornarem a ser allà mateix.

Hi ha un partit que va demostrar en els seus 14 anys de
majoria absoluta, la seua incapacitat per a que Benicarló fos
un poble amb infrastructures i serveis que garantisquen viure
dignament; un altre, en els darrers 4 anys, el que li diuen
resoldre problemes, com que no...açò sí, és indiscutible que
han estat molt creatius i creatives: tenen una gran facilitat per

a “crear” conflictes (pose com a exemple aleatori el cas omís
que fan de la participació ciutadana...)

I en els darrers dos anys, hem estat testimonis del “más
de lo mismo”: que si ara s’apugen el sou, que si arranquen un
parell d’arbres per “plantar” una falla, que si necessiten més
temps i terrenys i diners per construir escola-depuradora-cen-
tre de salut-etc...

Escolteu benicarlandos i benicarlandes, ara a això de
governar, li en diuen “manar” i dels projectes que haurien de
ser edificis i serveis públics i no “quioscos” tercermundistes,
en diuen “virtuals”: ja tenim escola virtual! amb la que molts i
moltes s’ emplenen la boca i el programa electoral. 

Em disculpareu si veient com està el poble, em torne una
descreguda...

Propose un canvi radical: que als candidats i candidates
que no complixen les seues promeses electorals, se’ls hi
prohibeixi per llei, tornar-se a presentar.

Ja  n’hi ha prou d’enredar!
Montse Trias

Alcaldable Benicarló per Esquerra Unida
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Ho veig molt pelut. No me n’estic de pensar que
d’ací quatre dies tornaran a manar aquells que fa
dos anys van sortir com si foren les germanetes de
la caritat. Ï és que certament per molt que
s’encaparre el nostre alcalde en fer bé les coses,
que crec que ho fa bastant millor que l’anterior,
independentment que també es vulga arreglar el
seu seti (que tots ho fan), no veig gens clar que al
maig no tornen a la casa gran els coreligionaris de
l’Acebes i el Maplana. I és que Benicarló em
sembla més de dretes que l’escompinyada del
Garcia eixe a l’últim torneig que ha jugat (bon
ambaixador ens han triat), promotor del golf a tot
l’estat orellut. 

I és que amb una llista del PSOE, presentada fa
uns dies, que no és per tirar les campanes al vol i
unes paraules del nostre alcalde que no poden
deixar ningú indiferent, en tant en quant s’erigeix,
només, com un gestor de la cosa pública, em fan
témer una altra majoria absoluta  del PP.

Llegint entre línies com van perdent, o deixant
de banda, segons els seu diputat Sanmartin en la
mateixa presentació, les ideologies i les banderes,
no em queda més remei que pensar que el
personal està més per acomodar-se a la seua
cadira política que per fer un ús social de la
política. Si aquest és el concepte que tenen del
que necessita el nostre poble no en sortirem ben
parats.

Si a tot això li afegim un BLOC desdibuixat, al
que no se’l creu ningú, i que en prou feines
s’aguanta on és i que ha perdut tota mena de
credibilitat política per evidenciar, clarament, les
seues preferències dretanes, que pensaven
podien llevar-li vots al PP, i de les quals després va
haver de penedir-se (per força pengen), tenim el
caldo de cultiu necessari perquè el PP, encara que
presente una granera de candidat, pot fer que el
PP guanye les eleccions per majoria absoluta.

I és que pinten bastos. El PSOE benicarlando,
actual, no ens enganyem, té el seu sostre electoral
allà on li puga esgarrapar vots al BLOC, o millor

dit, dependrà de com siga d’espectacular la
caiguda d’aquest últim per evidenciar el seu
augment. Està clar que d’ací quatre dies (ara ja
s’intueix), començaran a fer-se públiques les
tibantors internes d’aquests dos partits fins
escenificar una mena de ruptura preelectoral
fictícia.

L’esquerra hauria de fer una mena d’acte de
contrició multitudinària per aprendre de la dreta on
van a votar tots, ploga o neve, com si fossen un, al
contrari d’algunes esquerres que sempre esta
barallant-se per les essències i no són capaços de
mantindre la seua línia de coherència fins al final.
Sembla que quan toquen poder se’ls trenca el
“tarro” de les essències i tots volen treure tallada. I
és que el poder ...

La maledicció de l’esquerra està servida, el
regne de la foscor està esperant la seua
oportunitat, només és qüestió de temps. A no ser,
que el regne de l’abstenció d’esquerres, eixe que
es queda a casa fart de veure tanta mediocritat,
surti de la seua letargia i acomodament i diga la
seua. La fantasia ha començat. O no!

Quina foscor
text ROBESPIERRE

La Guillotina

Presentació política (I). Canviem les
presentacions falleres per presentacions
polítiques. La maquinària dels partits ja
s’ha ficat en marxa amb tot allò que
comporta de folklore electoral. Així, els
tafaners, hem escoltat les primeres
paraules curioses del que,
suposadament, hauran de portar les
nostres institucions. En la presentació del
PSOE local un dels seus capitostes diu
que els temps de les banderes i de les
ideologies ja ha passat a la història.
Certament. I així ens va al nostres país!
Serà que volen convertir les institucions
en una altra falla? On anirem a parar!

Presentació política (II). En la
mateixa presentació socialista vam
escoltar al nostre alcalde dir que
“l’ajuntament només és una empresa de
gestió”. Els tafaners ens vam quedar una
mica pensatius (només una mica), una
empresa de gestió? Després de rumiar-
ho hem arribat a la conclusió que no li
falta raó. Però trobem una diferencia
important, bé millor dit dos, del que seria
una gestió correcta de qualsevol
empresa, una, que els diners que
manega aquesta empresa són de tots els
ciutadans i per tant haurien de ser per el
gaudí de tots els ciutadans, i això, ara per
ara, no és que se n’hagen sortit massa
bé (els anteriors menys). I l’altra, que
quan la pífien ni els poden fotre fora ni
se’n van. Mundo va ser un bon exemple.
Esperem que Escuder s’ho faça mirar,
també!

Presentació política (III). I una altra
que s’apunta al carro. El BLOC també ha
obert el seu “tarro” de les essències i ha
convocat a la ciutadania, al Centre
Cultural del Convent de Sant
Francesc(nosaltres pensavem que això
era un centre cultural i no polític), perquè
els facen el seu programa electoral. Deu
ser que com el que van fer l’última
vegada no els va servir de molt ara volen
veure si la ciutadania els apanya
l’assumpte. I és que aquesta gent del
totxo no para de sorprendre’ns. Que
tinguen sort! Per cert, quan ho vam llegir
ens vam fer un embolic entre la publicitat

i la notícia on pareixia.. No sabíem si els
detinguts eren uns o el atres. Us
recomanem la seua visió. No ho sabem,
seria alguna mena de publicitat
subliminal?

Cisma entre móns (I). Els tafaners
estem preocupats, veient les dates en
que estem, pel fet de que es puga produir
alguna mena de cisma entre el món faller
i el món mariano. Anem a pams, el ninot
de falla que va servir de mare de Déu per
l’ofrena de flors de les falles ha suscitat, i
suscita encara, tota mena de reflexions i
comentaris sobre la conveniència
d’utilitzar ninots per aquesta mena
d’actes. I és que comparar la Mare de
Déu amb un ninot de falla ens sembla un
excés. La falla està servida.

Cisma entre móns (II).I és que els
tafaners pensem que, si per un ninot (dos
millor dit, el ninyet el van fer
desaparèixer), s’ha muntat aquesta
discussió existencialista-folklòrica, l’any
que ve, on falles i Setmana Santa, aniran
de la maneta en les dates de les seues
respectives festes, que podrà passar?
No volen ni pensar en el conflicte que és
pot presentar quan el recorregut de les
processons “tope” amb els monuments
pagans! La tradició eclesiàstica es veurà
relegada per la nova tradició
festerofallera, vinguda a més en aquests
últims anys? El nou cisma està servit. Qui
quedarà desterrat al castell del Papa
Luna?

Més de ninots fallers. I és que els
comentaris sobre la geganta vinguda a
mare de Déu han arribat a afectar, fins i
tot, a la processó del Crist. Molta gent es
preguntava si també la traurien de
“paseo”. La gent es va quedar una mica

decebuda quan no la van veure
acompanyar-lo a la pujada. Encara
queda la baixada. Veurem.

Basseta del Bovalar. Segons
sembla l’ajuntament ha decidit engegar
una campanya per endreçar la basseta
del Bovalar i incloure-la com a reclam
turístic per excel·lència. Ja ens pareix bé
la idea però cal pensar-ho tot una mica. A
veure, els tafaners ens hem arrimat per
aquelles contrades i volem fer alguna
valoració, que esperem siga del grat de
les nostres autoritats, per tal que no facen
el ridícul més espantós amb propostes
que sonen molt bé de cara a la galeria
però que no tenen res de serioses, si
tenim en compte el que els direm a
continuació. Primer de res, netejar tot el
seu voltant. No ens agrada veure com la
merda s’aboca a un forat, que tenen al
costat, com qui la fica a sota de la catifa i
... com no es veu, “a otra cosa mariposa”.
Tindre contenidors està molt bé però cal
replegar-los una mica més sovint i
dissimilar-los una mica en l’entorn. Que
fan prou fàstic. La basseta no es la
cisterna d’un WC.. La boia que li van ficar
li assegura el reompliment cada vegada
que és buida, però com dèiem no és la
cisterna de l’WC, aquest té un tap que no
deixa sortir l’aigua, a la basseta no li l’hem
vist i així està en marxa la cisterna
continuament. L’aigua és un bé escàs i
no cal malbaratar-la. Als veïns dels
voltants no els hi cal que els aneguen les
finques. Els rètols de ficar denúncies als
embrutidors està molt bé, però sempre
que les fiquen. Si resolen aquests
xicotets problemes es mereixerien tot un
basquet de carxofes.

Massa compromisos. Davant del
compro-mis (es referiran a l’elecció de les
misses d’aquest cap de setmana?), el
compro-pis (regalen cases?) o el
compro-mes (regalen un mes de
vacances?), els tafaners ens hem fet,
com vulgarment es diu, “la pitxa un lio”.Ja
no sabem que redimonis estan comprant
els partits polítics, si els seus escons o el
fotre fiora al PP del poder. Menys
comprar i més treballar. Serà que tenen
molts diners?

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

“Adiós a Berlín”
Auditori de Benicarló

7,8, 9, 12, 13, 14 i 15 d ‘Abril
entrades:

CENTRE OPTIC EVA MARIN
Plaça Emperador Carles I
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2. EL PAPER DE LA DONA DEL FALLERO EN
L’ÀMBIT DOMÈSTIC

Aspecte tan important com l’anterior. El fet joiós de la
festa fallera no implica un abandonament temporal de
les feines domèstiques per part de la dona del fallero.
Per les seues ocupacions, fonamentals per al bon
funcionament de la festa i el bé de tothom, aquesta
setmana el fallero no pot col·laborar en el treball
domèstic. Això és una cosa que la dona del fallero ha de
tindre clara i acceptar amb tota la naturalitat pròpia del
món faller. Com que la setmana fallera es viu
pràcticament dia i nit al casal de la falla, les feines de
casa es veuen reduïdes de manera sensible. La dona
del fallero haurà de tindre sempre llesta la roba de
mudar de tots els membres de la casa per a qualsevol
acte que requerisca la formalitat tradicional fallera.
Sense una taca i ben planxada i plegada, no
excessivament amagada i sempre llesta per a posar.
Com que el fallero farà uns horaris una mica diferents
dels habituals, sempre haurà d’haver una o diverses
tovalloles preparades i una o dues mudes de batalla
(brusa, mocadors, gorra i pantalons) per si el fallero
sent la necessitat de dutxar-se i arreglar-se. La dona del
fallero també haurà de tindre a mà agulla i fil per a cosir
un botó, arreglar un set a la brusa o cosir una cremada
de coet als pantalons. La cuina de casa mostrarà un
ordre impecable per si el fallero n’ha de fer ús, i la
nevera romandrà mínimament plena d’allò que més li
agrada al fallero per si després de la becadeta li ve de
gust fer un mosset. Però la peça de la casa on la dona
del fallero ha de posar els cinc sentits és el bany. Haurà
d’estar alerta i cada vegada que el fallero faça ús
d’aquesta instal·lació, deixar-ho tot ben net. Hem de
pensar que la condició de fallero porta implícites unes
obligacions que poden tindre uns efectes secundaris
que es manifesten principalment a l’hora de fer ús del
bany. Com que qualsevol orifici del cos d’un fallero pot
expel·lir en qualsevol moment substàncies de
consistències diverses, de vegades al fallero se li fa
difícil controlar-los tots. Per això la dona del fallero ha
d’estar al quite i corregir aquest transitori descontrol del

fallero en tot allò que li siga possible. És molt important
que sempre hi haja a l’abast del fallero assegut a
l’inodor, un parell de tovalloles de mà i una safeta de
tamany mitjà, per allò del descontrol esfinterià. Un pal
de fregar, lleixiu i una bona galleda d’aigua amb
detergent hauran d’estar sempre preparats el més a
prop possible del bany. La dona del fallero acceptarà
amb tota naturalitat aquests episodis tan propis del món
dels falleros, i que estan tan lligats al càrrec que l’home
de la casa representa amb orgull. Una altra de les feines
pròpies de la dona del fallero és la vigilància i control
dels possibles deures que els mestres poc amics de les
falles hagen manat als fills dels falleros. S’hauria
d’arribar a aconseguir que els mestres no posaren
deures als xiquets per a la setmana fallera. Aquesta
comissió proposa la creació d’una comissió
interdepartamental que estudie amb deteniment aquest
greu assumpte per tal d’arribar a l’eliminació definitiva
de qualsevol tipus de feina escolar i/o acadèmica per a
aquestes festes tan assenyalades. Una vegada
cremada la falla, la tasca de la dona del fallero cobra
tota la seua enorme dimensió humana, ja que ha de
facilitar al màxim el descans del fallero, posant a la seua
disposició qualsevol cosa que el puga satisfer sense
pertorbar mai el seu descans ni la seua satisfacció per
la feina ben feta. Si el fallero, quan es crema la falla, ja
està pensant en la de l’any que ve, la dona del fallero
se’l mira i no se’l veu, i plora perquè està orgullosa de
l’home de la casa, del tronc que sustenta l’arbre familiar,
de la seua vocació i la seua vida: el fallero.   

LA DONA DEL FALLERO (2)

Els canals de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV), TV3 i Canal 33 seguiran veient-se
en analògic a les comarques de la Tinença de
Benifassà i del Maestrat. Aquesta zona nord de
l'autonomia, en la qual viuen permanentment unes
100.000 persones, es beneficia del senyal que rep del
Mont Caro, al Massís del Port. El Mont Caro, de 1.447
metres d'altitud, és la muntanya més alta de Tarragona
i forma part de la serralada de Tortosa-Besseit, que es
perllonga fins a la Tinença de Benifassà. Des d'aquest
punt de gran alçada i sense obstacles naturals emeten
nombroses emissores de ràdio i televisió analògiques
que abracen fins a gairebé La Plana i bona part de
Tarragona i Aragó. En dies clars arriben a veure's fins i
tot les Illes Balears. 

Els instal·ladors de la comarca han rebut nombroses
preguntes d'inquiets televidentes preocupats per la
possible desaparició de TV3 i el Canal 33. En el nord
del País Valencià no existeixen repetidors de TV3 ni
d’Acció Cultural. Per a bona part del Maestrat, llindant
amb els Terres de’l Ebre, les dades oferides i la previsió
meteorològica suposen un referent des de fa anys,
quan ja fa gairebé 20 anys la televisió catalana es va
incorporar a una graella fins aleshores capitalitzada per
la primera i la segona cadena. 

Senyals valencianes a Catalunya

També al sud de Tarragona la televisió autonòmica
valenciana arriba des dels repetidors situats a Vinaròs,
Fredes, Xert, Boixar, Alcossebre, Peníscola i del
reemisor de Sant Carles de la Ràpita. Les emissions de
la televisió valenciana són normals a les Illes Balears
on, igual que a Catalunya, els governs autonòmics
respectius han assumit amb normalitat l'ocupació de
l'espectre radioelèctric.

El Maestrat i la Tinença no es veuran perjudicats pel possible tancament
de les emissions de TV3 i C33

text JORDI MAURA

Els representants de diverses associacions veïnals
de Benicarló van reclamar dimarts amb dures crítiques
a l'actual equip de govern (PSPV-Bloc) una major
participació ciutadana per a intervenir en els assumptes
públics. Entre els denunciants figuraven representants
de les associacions Riu, Surrac, Aiguaoliva, Villaperdiz,
Collet, Palmar i Cervellona, amb peculiaritats i
problemes urbanístics d'índole molt diversa. Lluis Coll
va lamentar que malgrat les diferents peticions per
escrit demanant assistir a les reunions de la Mesa de
Seguiment de la revisió del PGOU de Benicarló tan
solst han obtingut silenci de l'administració, malgrat que
l'equip de govern va fer gala durant la campanya
electoral de la participació veïnal. “A l'hora de poder
executar drets inclosos en el Reglament de Participació
per a qüestions que ens afecten no ens deixen
participar. És un autèntic paripé el que han fet amb les
reunions, comissions i conclusions d'experts”, van
assenyalar. Els veïns demanen entre altres qüestions la

participació de la plataforma Tots Units en la Mesa de
Seguiment del PGOU com ja han recolzat EUPV i el PP,
l'expedició de documents i certificats per a salvar els
seus habitatges construïts en la zona marítimo-terrestre
que, asseguren, bloqueja l'Ajuntament o la conversió en
urbana de la zona que actualment es compagina amb
usos industrials delimitada per la via fèrria, l’N-340, la
Rambla de Cervera i el Camí Mallols. 

Finalment els representants veïnals van reclamar
consens i reflexió als polítics i no van descartar la
possibilitat de plantejar recursos administratius per la
via judicial per la falta de participació efectiva.

Les associacions de propietaris de finques en diferents zones de Benicarló
titllen de “paripé” la Participació Ciutadana 

text JORDI MAURA

A petició de l’empresa, aquesta modesta comissió es veu en l’obligació moral de deixar enllestit amb
un bonus trac l’important paper de la dona del fallero en les festes benicarlandes. 

Del tema de l’ofrena, ja en parlarem, ja...

Mont Caro
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Ja te pebrots la cosa! Vaig a
omplir aquest espai reivindicant el
dret a veure la TV. Concretament
una TV: TV3. Mirant les
hemeroteques de la memòria
històrica més recent, un encara se’n
recorda, com si fos ahir (perquè va

ser ahir) com des del País valencià estant assistíem
a una brega inacabable entre els impulsors dels
repetidors de TV3 i les autoritats, decidides a tancar-
los una i altra vegada. Aquella batalla, ni es va
guanyar ni es va perdre, però assistíem a una
situació al·legal que permetia fins ara, a molts
valencianes i valencians, triar la possibilitat de
sintonitzar TV3.

De sobte, i com si el temps no hagués passat, ens
trobem una altra vegada amb la obsessiva mania de
la dreta valenciana de dimonitzar les influències que
venen d’enllà del Sènia. Ja veus. Sòc conscient que,
tal vegada, no caldria perdre massa temps  exigint el
dret a veure un altre canal de TV vist, darrerament,
com les gasten les televisions públiques i privades.
Fent un repàs  de la poca cosa que es podria salvar
de la TV catalana ( potser, Polònia?) , un servidor
esborraria immediatament l’escrit. Malgrat tot,  el
malestar general que generen certes actuacions del
nostre govern regional comencem a  intuir que ens

trobem dins d’un cicle involutiu que políticament ens
porta sempre al mateix lloc. Es agònic mirar com les
coses tornen als pitjors temps de la nostra història
identitària. Mires i remires i les mateixes fòbies i
manies abasten les prioritats dels governats
valencians. La rendibilitat d’enfrontar catalans i
valencians deu ser una més que rentable inversió
electoral, ja que molts, tant el PSOE, com el PP
passant per Unió Valenciana, i ara, la Coalició de
Santandreu, ha utilitzat la por del dimoni català per
guanyar espai i poder.

El que em sap més greu , ara que havia tornat
Ventdelpla,...

¿QUE FAN A LA TELE?

text VICENT COLL

Tocs i Vares

o no sé si és que em
volen punxar o només
pateixo algun tipus de

mania persecutòria cap a la meua
anònima personalitat. Potser es
preguntarà, senyora Garcia, el
motiu del meu neguit. O potser no.
He tingut autèntics problemes
d’ubicació perquè no sabia on
posar el titular que ha estat
objecte de les meues neures, si a
l’apartat de l’espifiada o al
començament d’aquesta pàgina.
Vosté mateix. Reconec que m’ha
ferit perquè pensava que la seua
publicació mai no escriuria un
titular com eixe, però després de
fregar-me els ulls un parell de
vegades i una bona sessió de
pessics a la cuixa, he vist que allò
que els meus ulls estaven llegint
era real, que no estava al mig d’un
desagradable malson. Senyora
meua, com es pot caure tan baix?
Per què un nedador (que no
nadador) es converteix en un
faller? I a la capital de quin regne
està? Navarra? Anglaterra?
Bèlgica? València? Potser això és
el nou llibre d’estil de La Veu, que
a partir d’ara quan un
benicarlando triomfe lluny del
poble haurem de dir que un faller
ha guanyat una medalla. Un faller.
Ara jo em pregunto si aquesta
prova de natació s’hagués fet la
setmana que ve el titular hauria
estat  “Un tocador de bombo a la
capital”. Ja veig que la fastigosa
febra fallera ha arribat amb
plenitud a un dels oasis que
encara ens quedaven als
escèptics amb les falles com era
la seua revista. Afortunadament la
comissió d’experts en temes
fallers s’encarrega d’anar posant
els punts damunt les is i de definir
perfectament las funcions de
casdacú dins d’aquest món tan
particular.

Feta aquest petit aclariment,

continuaré pel mig, perquè això
de la participació ciutadana em
sembla que no ha servit per a molt
i l’editorialista (aquesta setmana li
ha tocat al canyero) ho deixa ben
clar. Jo de gran vull ser com el
doctor Climent, vull anar amb la
unitat mòbil improvisada a
vacunar població de risc i
prende’m un quintet a la salut de
totes elles.

Entre Coll i Barberà m’he fet un
embolic. A vore i me n’assabento.
Qui és l’enemic a batre? Per què
cadascú no pot defensar els seus
punts de vista per ell mateix? És
bo aglutinar per aglutinar? Se
n’aniran vots a la peperera (perdó,
òbviament volia dir paperera)?
Existeix el vot útil per l’esquerra
de l’espectre polític local? El Bloc
mallorquí és part del nostre Bloc?
Tinc massa dubtes i poques
respostes satisfactòries. Sóc així.

Encara tinc més preguntes.
Què fan Epi i Blas al tarrat de la
casa que hi ha al costat de
l’ajuntament? Estan mirant com
als seus col·legues els fan una
ofrena? Volen un Benicarló millor?
Estan a punt de prendre
possessió de l’alcaldia?

Subscric totalment allò que
exposa Heras a la seua secció.
No sé si cal afegir algun comentari
al respecte perquè està tot ben
dit. Encara que siga una cosa
utòpica, els del principal partit de
l’oposició estatal haurien de
reflexionar i plantejar-se si el camí
que han escollit per tal de
recuperar el poder a l’estat és el
més adequat. Sense cap dubte,
estan arreplegant i fidelitzant el
vot dels més carques, casposos i
nostàlgics de la societat, però
podrien pensar si aquell espai de
vots desencantats amb anteriors
governs socialistes que havien
captat no se’ls en aniran. Em
sembla que hi ha més gent de
centre progressista que
d’ultradreta. Ja s’ho voran.

No sé per què els del mateix
partit de la pancarta sempre voten
en contra de les lleis que limiten
l’especulació i afavoreixen
–teòricament- els més desfavorits.
No els agrada una llei que
afavoresca la construcció
d’habitatges de protecció oficial
perquè creixerà el preu de
l’habitatge lliure (clar, el que es
compren ells). No sé on ens
portaran.

Diu Escuder que pel que fa al
passeig marítim sud, no fa compte
de posar cap primera pedra. No
sé a què es deu referir, perquè la
darrera primera pedra que jo
recordo va ser la del nou centre
de salut que, com tots vostés
sabran ja fa més de tres anys que
funciona a la perfecció gràcies a
una gran gestió del nostre Mundo.

Quants milions dels que ha
aconseguit la Taula del Sénia per
a camins rurals vindran a
Benicarló? Quan ho sabrem?

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA

Em sembla que a la portada hi
ha algunes faltes d’ortografia.

Què són “talussos naturalitzats
a força de geocel·les amb
hidrosembres”(pàg.5)? Un nou
plat de Ferran Adrià? I què és una
“mutació demanial”(pàg.8)? Un
monstre sorgit dels vessaments
de merda a la platja del
Morrongo?  Perdone la meua
ignorància, senyora Garcia.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 578

text EL LECTOR

J

-Exposició Pintura i obra gràfica Evelyn Roca
Parador de Turisme de Benicarló

Divendres 30

22:30 h Teatre. Representació de l'obra El cel dins
duna estança, a càrrec de la companyia Bambalina
Teatre. En valencià. Auditori. Organitza: Regidoria de
Cultura. Preu: 5 euros.

Dissabte 31

18:30 h Futbol sala (Divisió d'Honor). Benicarló Onda
Urbana fs y l'Azkar Lugo fs. Pavelló Poliesportiu.

19:00 h Inauguració de l'exposició de pintura “Espai
compartit” d'Eduardo Sales i Mª José Tornero (fins al 3
de juny). Centre Cultural Convent de Sant Francesc.
Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

ABRIL
Diumenge 1
12:00 h XXVII Concerts de Primavera. Tradicional

Concert de Diumenge de Rams a càrrec de la Banda
Juvenil i Banda de Música Ciutat de Benicarló. Música
de Circ. Pl. de Sant Joan. Organitza: Associació Musical
Ciutat de Benicarló i Regidoria de Cultura.

20:00 h Processó de baixada del Stm. Crist de la Mar.

AGENDA  
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Vergonya educativa

Que el nostre país s’està convertint
en una espècies de riuada
d’esdeveniments festerofolklòrics, no
cal ser una lumbrera per adonar-se’n.
Que si el forat de terra Mítica (més que
un forat és ,l’avinguda del Papa, per
donar-nos la benedicció (com som tan
bons), que si l’Alonso passejant el seu
bòlid pels carrers valencians (una burda
imitació de Montecarlo), i ara, la Copa
Amèrica (a passejar els barquets que
són molt monos). Tots açò per la mòdica
quantitat de tropecientos milions d’Euros. I
no passa res. Com que ens sobren no cal
patir. I és que els valencians, beneïts, amb
el pa i circ que ens serveixen ja ens sentim
farts i contents.

Ara bé, quan toca invertir en allò en que
estem a la cua, educació, sanitat,
investigació, treball social, gent gran i així
amb un llarg etcètera, els nostres
governants miren cap un altre costat o ens
encomanen la cantinela de “no tenim
diners perquè l’estat no inverteix en la
nostra comunitat”o, aquella altra, del “agua
para todos” o, l’altra que “els catalans mos
volen furtar la nostra llengua”. I és que ací som així de
rucs i, mentre, els conflictes s’enquisten i s’agreugen
dia rere dia.

Ara li torna a tocar el torn a un dels pilar fonamentals
d’una societat moderna i avançada, l’educació. Al
nostre poble de martingales educatives n’hem vist de
tots els colors, som la parenta pobra de tota la
contornada i, aconseguir que la Generalitat invertisca,
el mínim (no vulguem demanar més que no ens ho
donaran), ha costat suors i llàgrimes. I encara seguirem
a la cua en inversió educativa i tant és així que la cosa
havia de petar en algun moment, aquesta vegada pel
cantó del professorat. Sembla que també n’estan més
que farts.

L’incompliment dels acords de
plantilles, de seguretat i salut laboral, de
millores per aconseguir una bona
convivència als centres docents,
l’equiparació salarial amb la resta de les
altres comunitats (els valencians són els
pitjors pagats de l’estat), la regulació de la
jornada laboral i l’autonomia dels centres
perquè siguen aquests els que puguen
triar quin model de jornada és el més
adient, l’establiment de mesures de

conciliació de la vida laboral i personal, la
millora de les condicions de treball del
professorat interí  i, una gestió correcta i àgil
del cobriment de les baixes dels centres
docents, entre d’altres, són la gota que ha
fet vesar el got de la paciència dels
professionals del món educatiu.

I és que, segons sembla, l’any 2005, la
Conselleria d’educació és va comprometre a
negociar més de 30 temes relacionats amb
les condicions de treball i laborals d’aquests
professionals i, a hores d’ara, només se
n’han tancat, totalment, tres, dels quals, dos
no s’han acomplert com estava previst.

Lògicament amb aquest panorama no és
d’estranyar que aquesta convocatòria de vaga haja
estat secundada per la majoria dels professionals del
sector educatiu. El que hauria de passar és que la
ciutadania hauria també de fer vaga davant el
meninfotisme d’una administració que només pensa en
gastar-se els diners en el seu circ particular i així acallar
totes les veus d’una societat cada vegada més
borregada. El que també sembla més que vergonyós és
veure com els sindicats, espanyols, no se’n volen saber
res d’aquesta situació indigna i miren cap un altre costat
sense fer absolutament res. Des d’ací el nostres suport
a tots aquests professionals que l’únic que volen és
millorar l’educació dels nostres fills i filles. Endavant.
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PublicitatAmb el suport

Panissola 1: per al nostre president Francisco “Cans” i per a tots els polítics locals que no
han dit aquesta boca és meua. El fet és que els nostres polítics de València volen impedir,
que prenguem algun mal, per veure TV3. Es veu que TV3 és molt perillosa i per als
valencians és més convenient veure la televisió d'Esperança Aguirre, Tele Madrid. Fins ara
ni Marcelino, ni JL, ni Enric han dit res. 

Panissola 2: per al nostre president Francisco “Cans” i per a tots els polítics locals que no
han dit aquesta boca és meua. L'ensenyament en aquest país no és gens important. L'únic
important és construir, fer diners i destruir un territori. A Benicarló no hi ha terrenys per a una
escola, per a fer pisos sí. Ni el PP els va buscar ni el PSOE els ha trobat. Com a Benicarló,
a tot el país. Els mestres ja han sortit al carrer, són els pitjors considerats de tot l'estat. 

La propera setmana no sortirà La Veu. Tornarà el 13 d'abril.
Bones festes!
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Per Xavi Burriel


