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Reserveu el proper número de la veu amb l'auca
sobre els 300 anys de la batalla d'Almansa
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dels residus, en lloc del 40% dels
seus competidors. El president
del consorci declarava a la
premsa, fa quatre anys, que "amb
aquest sistema s'evitarà la
picardia de dipositar els residus
de forma incontrolada, ja que els
constructors tindran un abocador
a prop". De fet, els plans zonals
de residus pretenen aprofitar les
escombraries sense posar en
perill la salut humana i sense
utilitzar mètodes que puguin
causar perjudicis en el medi
ambient. El Pla Zonal I, que
engloba a les comarques dels
Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat
i part de Plana Alta. La de
Benicarló és l’única planta fixa de
tractament d'inerts dins la Zona I,
que inclou 49 ajuntaments, i dona
servei a Benicarló, Vinaròs,
Peníscola, Cervera, Càlig i Santa
Magdalena de Polpís. El
pressupost d’execució d’aquesta
planta va ser de 183.395 euros,

amb una producció anual prevista
de 86.998 tones. El creixement de
les poblacions fa que el problema
de la gestió de residus siga cada
volta més gran, tot i les mesures
que s’han pres, i la quantitat de
matèria supera les previsions.

”Allò que el vent s’endugué”

En moltes ocasions, l’actuació
de l’ajuntament ha sigut
adequada amb la recerca de
solucions per al tractament de
deixalles, però el problema de
previsió, potser massa general tal
i com demostra el canvi climàtic, i
es veu exemplificat per alguns
casos denunciats pels veïns.
Alguns pagesos amb terres
properes a la planta de residus
inerts del Camí Moliners es
queixen de la situació creada per
les condicions meteorològiques
de fa unes setmanes. Segons els
afectats, el vent va provocar que

a Tossa s’ha convertit
en un abocador de
residus inerts. Ha
passat de ser un

paratge amenaçat per un projecte
urbanístic creat per gent
il•luminada a una zona
d’abocament de tones de residus,
pedres i terra. Aquest fet és
possible tot i els diners que
s’obtenen pel tractament obligatori
dels residus i l’interés que estos
tenen per a les empreses. Així es
constata amb l'interès de les
diverses empreses que es van
presentar en 2002 a la concessió,
ATECMA SL, FOBESA SA i
URBASER SA. En 2003, el ple del
consorci de residus del pla zonal
es va decidir per ATECMA SL,
amb un pressupost de 26.631.277
euros. ATECMA es va
comprometre a valoritzar el 60%

La Tossa s’està convertint en un abocador incontrolat de residus inerts tot i

l’obligatorietat del seu tractament

Entre els residus denominats “inerts” es troben milers de tones de material procedent de la construcció
i de l’enderrocament d’edificis. Material que pot reciclar-se i vendre’s per a substituir l’àrid natural per el
farciment d’obres, en lloc de pedra, o com argila, per al sector ceràmic. La gestió dels residus és un negoci
tan lucratiu com l’urbanisme que els produeix. A Benicarló s’incompleix la normativa de tractament de
residus amb abocaments a paratges tan emblemàtics com la Tossa
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“Molta terra extreta de les obres s’utilitza per arroblir un camp d'oliveres de
la zona de La Tossa.”

tones de plàstic i cartró tombessin
la tanca de la planta i quedessin
espargides pels camps. Segons
indicaven arribant, fins i tot, a Sant
Gregori. Recordem que segons el
pla zonal de residus l’empresa
Traimed 21 ha de donar una
sortida adequada a aquest
material que, degut, potser a la
falta d’espai, s’està acumulant
indegudament.

Abans de la instal·lació de la
planta els residus es cremaven; la
solució actual davant la
incapacitat de la planta per a
processar-los ha estat contenir-los
conformant una tanca més alta.
Segons el projecte, al compliment
del qual està condicionada la
concessió de la llicència
d’activitat, al voltant de la planta
han d’haver xiprers. El problema
sorgirà si la terra en la qual
aquests arbres han de tirar arrels
està barrejada amb part dels
plàstics i cartrons que han de
processar-se. 

Oliveres arqueològiques

El mateix passa quan no sé
sap, qui i com, totes aquestes

runes serveixen per arroblir un
camp d'oliveres de la zona de La
Tossa. Com es pot veure a les
imatges, l'espai entre arbres ha
estat emplenat amb residus de
terra procedent de la construcció
que haurien d’haver anat a parar a
un altre lloc destinat a tal efecte,
l’abocador d’inerts del camí
Moliners, tot i que malament,
encara funciona. Potser, per
alguns, aquestes oliveres no son
mil·lenàries, però tampoc feia falta
soterrar-les. L'Ajuntament, i en

concret  els departaments de Medi
Ambient i Urbanisme haurien de
posar els fets en coneixement de
la Fiscalia per un pressumpte
delicte mediambiental? Una bona
pregunta.Per ara, sense resposta.

ve de la pàgina anterioregons els números que
ha fet el nostre
entrenador, només ens
falten tres punts per a

salvar la categoria. A mi
personalment, des d’un punt de
vista objectiu i particular meu em
sembla que ens en faltarien
alguns més. He estudiat amb un
cert deteniment –no exempt de
manca de rigor periodístic i
matemàtic- els partits que ens
queden i he vist que tenim un
parell de partits fàcils (Alcalà i
Alcora), un partit assequible
(Borriana) i tres inabastables
(Villarreal, Almassora i Orpesa).
No crec que cap d’aquests darrers
equips ens permetesca
esgarrapar-li algun puntet perquè
tots tres tenen opcions a aspirar a
jugar la promoció. De moment, el
proper diumenge anem a casa del
líder a l’hora que primer classificat
i màxim aspirant a assolir la
promoció d’ascens. Les
probabilitats d’aconseguir un
resultat diferent a una severa
derrota són pràcticament
inexistents, encara que sempre
s’ha de deixar una porta oberta a
la fe i a l’esperança, perquè ben
segur el Villareal ens tindrà poca
caritat. 

Tota aquesta introducció és
conseqüència del gran resultat
obtingut pels jugadors que
entrena José Verge diumenge
passat al Municipal Pitxi Alonso
de la nostra ciutat. Efectivament,
els nostres van obtindre una èpica
victòria davant un equip que ens
duia catorze punts d’avantatge a
la classificació. Catorze. Els de la
Plana Baixa es van posar per
davant a la primera part tot i el
discret domini del joc que va oferir
el CDB que fins i tot es va
permetre el luxe de fallar un
claríssim penal. Com no podia ser
d’una altra manera, els paisans
del meu amic Alejandro Morcilo
van marcar el gol en la primera
ocasió clara que van tindre

aprofitant el rebuig d’una
magnífica aturada del porter local.
Tothom sap que al nostre equip li
costa molt jugar amb el marcador
en contra, però la cosa encara
estava més magra perquè es veu
que, apropant-se el final de la
lliga, ja hem començat a amollar
llast i li hem donat la baixa al
davanter més lluitador de la
categoria. Això són coses que
porta aquest estrellat món del
futbol comarcal i aquesta vegada
li ha tocat a Panissello. Poc abans
de començar la segona part, vaig
ser víctima del sistema de reg del
nostre flamant camp de gespa
artificial, ja que el suau vent que
bufava del nord va fer que el
potent raig d’aigua que llancen els
aspersors vessara part del seu
contingut damunt de la meua
persona amb la conseqüència
directa de la roba mullada i potser
un constipat en període
d’incubació que encara no s’ha
manifestat. Així se n’aprén. 

Anava jugant-se la segona part
amb poques esperances de
remuntar quan de sobte, amb una
magnífica jugada, el CDB va
aconseguir el gol de l’empat, i
tothom pensava que almenys
s’havia salvat un punt. Però la
cosa es va posar magra quan
l’àrbitre va ensenyar la segona
groga al jugador local Bel (no n’hi
havia per tant) i ens vam quedar
amb deu jugadors al terreny de
joc. Els de l’Almenara -que ja han
fet tot el que havien de fer
aquesta temporada- es van

llançar a l’atac com si es jugaren
alguna cosa, buscant amb un
indissimulat interés, el gol de la
victòria. Però vet ací que un dels
jugadors que hi havia a la
banqueta visitant va tindre quatre
raons amb el jutge de línia de la
part de la tribuna, que no va tindre
cap mandra de cridar l’àrbitre per
tal de compartir amb ell
l’experiència viscuda. Mentre
aquest xicot (el jugador almenarí)
se n’anava cap al vestidor li va
donar records al seu acusador,
cosa que va fer que algun
aficionat li digués algunes
paraules inintel·ligibles per a mi.
De sobte, un dels defenses dels
visitants va travessar tot el camp
per a restablir el suposat honor
maculat del seu company
expulsat tot increpant
l’espectador. Automàticament,
l’àrbitre el va expulsar i es van
anivellar les forces, més tenint em
compte que aquest jugador era un
dels més corpulents del seu
equip. Poc després, un claríssim
penal favorable als locals va fer
pujar el definitiu gol al marcador a
l’hora que feia justícia a allò que
es va vore damunt del terreny de
joc. Tot i allargar el partit més de
deu minuts, els nostres van saber
mantindre l’avantatge i el
marcador ja no es va moure més.
Tampoc no em va tocar el pernil
(tenia el número set-cents i va
sortir el vuit mil), però me’n vaig
anar cap a casa content i no fotut,
cosa que poques vegades he
pogut dir aquesta temporada.

JA HO TOQUEM

S

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO



E S P O R T S 17M E D I - A M B I E N T4

laveudebenicarlo

LA TERRA, PLANETA DE SUBURBIS  (1)
’organisme de les Nacions Unides que té per
objecte la gestió i millora del medi urbà UN-
Hàbitat publicà fa uns mesos “l’Informe sobre
l’estat de les ciutats del món 2006/7”. En ell,

s’assenyala un fet històric: per primer cop la població
urbana mundial superarà a la rural. Es destaca també el
desenvolupament d’un nou tipus d’urbs, la metaciutat o
hiperciutat, amb més de vint milions i que pot funcionar
com una autèntica ciutat-estat de forma independent al
país que la conté. La major part d’aquest gran creixement
urbà es produeix als suburbis o àrees periurbanes de les
grans ciutats del tercer món amb habitatges de pèssimes
condicions (faveles, xavoles...).
S’assumia que les poblacions
urbanes eren més sanes, cultes i
pròsperes que les rurals, però les
dades recollides per l’informe
d’UN-Hàbitat contradiuen aquest
supòsit. 
La ciutat, com assentament humà
estable, aparegué als anys 5000
a.C. a Mesopotàmia, Xina, Índia o
Mesoamèrica, lligada a l’aparició
de l’agricultura i ramaderia
(Revolució Neolítica). La ciutat és
més que un conjunt d’habitatges
permanents, ofereix un espais
públics que permeten el contacte,
comunicació i intercanvi entre els
individus. Crea una nou mode de
vida i una cultura urbana. Es
diferencia entre creixement urbà
–en extensió- i procés
d’urbanització que implica complexos canvis d’estils de de
vida per l’impacte de la ciutat en la societat. No hi ha acord
en la definició de ciutat, especialment quant al nombre
mínim d’habitants, però si en que la majoria dels ciutadans
han de treballar a la indústria, serveis o administració
pública.  
Cap a 1800, un 30% de persones vivia en ciutats i sols un
1% en les de més de 100.000 habitants. Fins el segle XIX,
l´única ciutat amb més d’un milió d’habitants fou Roma.
Londres, capital del país on s’inicia la Revolució Industrial,
fou la primera ciutat moderna en superar el milió
d’habitants l’any 1820 i a principis del segle XX ja n’hi havia
onze.  Moltes d’elles s’expandiren absorbint els nuclis
rurals i conformant les nomenades àrees metropolitanes o
metròpolis.
El creixement urbà s’accelerà partir de 1950, sobretot a les
ciutast dels països subdesenvolupats. Algunes metròpolis,
en la seva expansió, entraven en contacte amb les veïnes
i constituïen regions urbanitzades de gran extensió amb
diversos centres urbans rectors. Es denominen
megalòpolis i, per definició, superen el 10 milions
d’habitants. A 1975, n’hi havia quatre, a 2000 ja n’eren
divuit i, segons UN-Hàbitat,  en seran vint-i-dos a 2015.
A principis del segle XXI, el 50% de la població mundial és

urbana. El creixement urbà  s’ha  ralentitzat al països
desenvolupat però és alt a Àfrica i Àsia. Per una banda, el
creixement es produeix a ciutat de menys de mig miló
d’habitants –am un 53% de la població urbana-, però també
a les megalòpolis –10% de de la població urbana-,
especialment  al tercer món formant una nova tipologia
urbana, la metaciutat. Tòquio esdevingué la primera
hiperciutat a 1960 quan supera els vint milions d’habitants,
ara en té uns 35 milions. Per a 2020, Mumbai –antigament
Bombai-, Delhi, Ciutat de Mèxic, Sao Paulo, Nova Iork,
Dakar, Jacarta i Lagos assoliran la categoria d’hiperciutat
Les diverses fases de creixement urbà han estat afavorides

per importants canvis econòmics. La
Revolució Neolític determinà l’aparició
de la ciutat i de la vida urbana. Els
excedents alimentaris feren possibles
que aparegueren sacerdots, artesans,
soldats, comerciants... El capitalisme
industrial  (Revolució Industrial), a
partir del segle XIX, fomentà la segona
fase important d’urbanització. La
població rural emigrà a les ciutats per
esdevenir obrers industrials. A principis
del segle XIX, hi ha una acceleració
del creixement urbà als països del
tercer món i l’aparció de les
metaciutats. La globalització, la nova
fase del capitalisme,  amb “el triomf de
l’ecomia de mercat” a nivell mundial
crea una massa ingent de desocupats
que s’adrecen cap les grans urbs i
s’instal·len en la seva perifèria formant
el que UN-Habitat nomena

“assentaments precaris” com les faveles del Brasil.
Als països desenvolupats, especialment a Estats Units, des
dels anys cinquanta del segle passat s’ha produït un
procés de suburbanització diferent del de les megalòpolis
del tercer món. Les classes socials mitjanes i altes
deixaren el centre de la ciutat i s’instal·laren en suburbis
constituïts per habitatges unifamiliars. El centre de la ciutat
quedà per les clases baixes i entrà en un procés de
degradació arquitectònica i social important. 
Les àrees suburbials o periurbanes, en general, tenen una
significació molt diferent a una ciutat nord-americana d’un
altra del tercer món, les primeres estan ocupades per les
classes mitjanes o altes i a les segones pels més pobres de
la societat. Però les dues manifesten un procés de
segregació social dins de la ciutat. Tant a unes urbs com en
les altres s’imposa la por com vector de construcció de la
ciutat i l’abandonament dels espais públics com a llocs de
convivència.
Les ciutats estan creixent i estan canviant en la seva
disposició espacial. La major importància dels suburbis
front el centre urbà pot provocar una sèrie de problemes
que tractarem en posteriors articles.

Pere Bausà
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JUVENIL FEMENÍ

CH TORRENT –24
CH ORBITA G. PEINADO BAIX MAESTRAT – 5

Darrer partit de la lliga regular. Aquesta volta ens
enfrontava contra el segon classificat, que està lluitant
pel campionat. 

L’equip tenia ganes de treure un bon resultat i
despedir la lliga de la millor forma possible, però va ser
impossible. El Torrent va demostrar en tot moment per
què està lluitant pel liderat.

L’Orbita G. Peinado va aguantar, només, els primers
15 minuts de partit, amb una bona defensa, recuperant
pilotes i jugant bé en atac. Fruit d’això era el parcial
que marcava l’electrònic (5-2) que ens permetía estar
en el partit. A partir d’eixe moment, la duresa en
defensa (ens va costar unes quantes exclusions) i la
picardía de les valencianes van fer que l’equip local
agafara distancia en el marcador.

Ara a esperar l’inici de la Copa Federació i a
demostrar que l’equip cada volta va a més.

Per part del Baix Maestrat van jugar Laura en la
porteria, Vanessa (1), Jessica (2), Arantxa (1), Núria,
Olga, Aroa, Alicia i Alexandra (1). 

PRÒXIMA JORNADA (21-4-07) 

LLIGA ALEVÍ GRUP MASCULÍ (camp: Peníscola)

BENICARLÓ-LAJANA
PENÍSCOLA-CERVERA
BENICARLÓ-CERVERA
PENÍSCOLA-LA JANA

LLIGA ALEVÍ GRUP FEMENÍ (camp: Alcalà)

BENICARLÓ-St MATEU
PENÍSCOLA-ALCALÀ I ALCOSSEBRE

FUNDACIÓ D’HANDBOL PORTS-BAIX MAESTRAT

text REDACCIÓ

CB El Pilar, 54: Alcácer (16), Orrico (10), Álvarez
(10), Rallo i Gelabert (4) -cinc inicial-. També van jugar:
Ferri, Beneyto (6), Clemente (3), Caballer, Quintanilla
(1) i Romero (4). 24 faltes personales, sense eliminats.

Construccions Malloms, 51: Guillermo Bascuñana
(6), Edu Centalles (2), David Martínez (15), Rubén Ruiz
(7) i José Félix García (11) -cinc inicial-. També van
jugar Juanjo Peñalva, Kiko Royo (2), Félix Rosenbach i
Carlos Miravet (8). 23 faltes personales, sense
eliminats.

Parcials: 18-12, 15-6, 5-12 i 16-21.
Àrbitres: C. Crespo i V. Cervera.

El Construccions Malloms de Manolo Llorach no va
poder finalitzar la temporada a Primera Autonòmica
amb una nova victòria i va caure (54-51) a la pista del
CB El Pilar en la darrera jornada de la competició. David
Martínez va errar un triple al darrer segon que haguera
forçat la pròrroga a València.

El conjunt benicarlando va realitzar un partit irregular.
Un mal segon quart, on només va sumar 2 punts en 8
minuts, el va condemnar a arribar al descans amb una

diferència negativa de 15 punts (33-18). Però a la
segona meitat tot va canviar i va ser el CB El Pilar qui
va tenir problemes per anotar amb continuïtat (5 punts
en 10 minuts). Així, tots dos equips van arribar al final
amb un marcador ajustat. Amb 54-51, l’equip sènior del
CB Benicarló va disposar d’una darrera possessió amb
menys d’un segon de temps. Tot i això, David Martínez
va tenir la capacitat d’intentar un triple, que d’haver
entrat haguera forçat la pròrroga. L’aler, autor de 15
punts, va ser el màxim encistellador dels benicarlandos.

Amb les baixes de Rubén Cervera, Diego Montes,
Santi Martínez i Enrique Cherta, l’entrenador Manolo
Llorach va donar minuts de joc a dos joves juniors: el
pivot José Félix García (11 punts i 8 rebots en 26 minuts
de joc) i l’escorta Juanjo Peñalva (14 minuts).

Manolo Llorach, entrenador del Construccions
Malloms, qualifica la temporada d’exitosa ja que “en
l’any del retorn a Primera Autonòmica l’equip ha sumat
11 victòries i ha aconseguit mantenir la categoria sense
dificultats”.

El CB Benicarló Grupo Poblet Júnior A de Salvador
Signes, per la seua part, va aconseguir evitar el
descens, tot i caure en la darrera jornada a la pista del
CB El Pilar. Així doncs, el conjunt benicarlando tornarà
a jugar en categoria Autonòmica.

El Construccions Malloms finalitza una exitosa temporada a Primera Autonòmica

text CBB
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José Ramón Soriano, al qual li va obrir expedient
d'ocupació i sou l'alcalde de Benicarló per les vetllades
crítiques al protocol d'actuació en matèria de seguretat
ciutadana, concorrerà en el número 6 de la llista del PP
de la localitat. L'agent, que és llicenciat en dret i agent
de la Policia Local haurà abans de renunciar al seu
càrrec ja que la Llei Orgànica del Règim Electoral
General 5/1985 impedeix ser eligibles “als militars
professionals i de complement i membres de les Forces
i Cossos de Seguretat i Policia, en actiu”. 

Segons els antecedents existents la incompatibilitat
comença en el mateix moment d'un policia ser
candidat. “Quan la llista entra en la Junta Electoral
inevitablement l'agent ja no pot formar part de la policia
pel que, prèviament ha de sol·licitar per registre la seua
renúncia al càrrec argumentant la seva inclusió en la
llista”, explica un altre agent de la Policia Local de la
província que es va trobar en idèntic cas. La funció
pública obliga al Consistori a readmetre'l en el seu lloc
de treball si no surt triat, deixa o cessa el càrrec de
regidor. Existeix la figura d'aquesta excedència
especial en processos electorals. Però així mateix la
normativa és taxativa en la incompatibilitat fins al punt
que està penat com a delicte electoral que estiga
present en un acte electoral de campanya estant en
actiu. L'agent consultat recorda la injustícia que
suposa, per a l'ampli cos de policies locals, no poder

presentar-se a les eleccions de qualsevol ajuntament o
a haver de renunciar a la seua nòmina i salari “si al final
es queda l'agent en l'oposició també es queda sense
treball i sense ingressos, i a més, per la incompatibilitat
no podria treballar de policia”, argumenta. 

Gran renovació en el Maestrat 
Tant a Benicarló com a Vinaròs la renovació en les

llistes és gairebé total. A Benicarló tan sols els actuals
regidors Marcelino Domingo, Marcos Marzal i Jaime
Mundo repeteixen. Els dos primers encapçalant la
candidatura i l'actual diputat i exalcalde durant 14 anys
en el número 13. La resta de la llista abasta gent jove i
de diferents àmbits “que aspira a governar davant
l’aturada de la ciutat en la present legislatura”, va
assegurar José María Serrano, president del PP local.
Igual que a Vinaròs van rebutjar que existisca divisió i
van assegurar que la il·lusió suplirà a la inexperiencia i
que són llistes d'un llarg recorregut. 

Presència del PP basc a Benicarló 
La presència a les llistes de Benicarló d'una regidora

del PP a Euskadi, Mamen Iruretagoyena, propiciarà
segons va explicar el president del PP de Benicarló que
estiga a Benicarló el pròxim dia 21 donant suport a la
llista l'eurodiputat i expresident del PP del País Basc,
Carlos Iturgáiz. També donarà suport a Iruretagoyena
l'actual presidenta del PP basc, María San Gil, “però
encara no sabem qui vindrà de València”, va admetre
Serrano “però esperem que l'acte siga multitudinari”.

El policia local inclòs en la llista del PP de Benicarló haurà de renunciar al seu
càrrec per a concórrer a les eleccions 

La Llei Orgànica estableix una incompatibilitat i incorreria en delicte si participés en
qualsevol acte polític estant encara en actiu. Àmplia renovació en les llistes del PP de

Benicarló i Vinaròs

text JORDI MAURA

L'alcalde de Benicarló, Enric Escuder, va considerar
“legítim” que l'agent de la Policia Local José Ramón
Soriano concórrega a les eleccions en el número 6 de
la llista del PP de la localitat. L'agent va estar
expedientat de feina i sou per l'alcalde de Benicarló per
les vetllades crítiques al protocol d'actuació en matèria
de seguretat ciutadana. A més va carregar contra la
política del subdelegat del Govern, Juan María Calles
que va prioritzar en casos de seguretat ciutadana
l'actuació de la Guàrdia Civil a la dels policies
municipals, aspecte que el Sindicat Professional de

Bombers i Policies Locals de la Comunitat Valenciana
no compartia. 

L'agent de la Policia Local haurà d'abans renunciar
al seu càrrec ja que la Llei Orgànica del Règim
Electoral General 5/1985 impedeix ser eligibles “als
militars professionals i de complement i membres de
les Forces i Cossos de Seguretat i Policia, en actiu”.
Escuder va manifestar que “té el dret constitucional a
presentar-se a les eleccions i s'ha de complir la
normativa referent a això”, pel que va explicar que ha
donat trasllat al departament de Recursos Humans
d'aquesta circumstància “perquè si sé li pot donar una
excedència se li dóne i es complisca la norma”.

L'alcalde de Benicarló veu legítim que l’agent de policia local, Soriano, es
presente a les eleccions 

text REDACCIÓ

El Club Natació Benicarló G1 i G2 va disputar la VI
edició de la IX Lliga Territorial en la piscina de  Castalia
Castelló el passat 31/03 i 01/04 on es van aconseguir
triomfs importants per estos joves nadadors i
nadadores, proves que
fins al moment no havien
disputat en competició i on
van deixar ben clar les
seues ganes de nadar i
guanyar.

Equip G1 masculí:
Compost pels nadadors
Tomás Sanchez, Josep
Ferrer, Vicent Quimera,
Christian Garcia, José
Julian Jaén, David
Valdearcos i Arnau
Fabrergat. L'equip
disputava per primera
vegada en competició els
400 i 200 metres lliures i
va eixir molt ben parat de
les proves. En els 800 m
lliures magnifica actuació
en l'aigua de José Julian
Jaén que va aconseguir el
1r lloc amb un temps de
6:22.21, Javier
Valdearcos 7m amb
7:08.29 i en els 200 m
lliures el millor crono va
ser per a Arnau Fabregat
13é amb un temps de
4:18.29. Per equips 4 x 50
m estils l'equip compost
per Josep Febrer, Arnau
Fabregat, José Julian
Jaén i David Valdearcos
va aconseguir la 3r plaça
amb un temps de 3:26.93.

Equip G1 femení:
Compost per les
nadadores Marta
Valdearcos, Sara Simó,
Nicole Mateu, Anta
España, Vanesa Bel,
Joana Vallés, Mireia Prats, Nerea i Irene Sorando,
Gisele Mateu i Andrea Remolina. L'equip femení també
va saber superar el seu primer contacte en competició
amb unes proves llargues. En els 400 m lliures Nerea
Sorando va aconseguir el 3r lloc amb un temps de

6:53.82 seguida en el 7m lloc de la seua germana Irene
Sorando amb 3:55.17. En els 200 m lliures Gisele
Mateu amb el 4t lloc i un temps de 3:35.48 i Andrea
Remolina 9é amb un temps de 3.55.17 van tancar la
competició individual. Per equips en els 4 x 50 m estils
van obtindre un 5t i 6t lloc.

Equip G2 masculí: Compost per Pau París, Albert
Astor, Manuel
Montserrat i Marc
Octavio. En els 800
m lliures any 96 Marc
Octavio va obtindre
el 4t lloc amb un
temps de 12:18.13 i
Pau París 9é amb un
temps de 13:11.25.
En els 800 m lliures
any 95 novament
Albert Astor va
realitzar una
espectacular carrera
amb el 2n lloc i un
temps d'11:19.38
seguit per Manuel
Montserrat en el 3r
lloc i 11:36.16.
També per equips
van realitzar una
excel·lent labor
compensada amb el
2n lloc en els 4 x 100
m estils compost per
Pau París, Albert
Astor, Manuel
Montserrat i Marc
Octavi.

Equip G2 femení:
Compost per Lucía
Piñana, Claudia
Campos, Paula Gil,
Marina Herrero i
María José Drago.
En els 800 m lliures
any 96 María José
Drago va obtindre el
11é lloc amb un
temps de 13:59.68.
En els 800 m lliures
any 95 Paula Gil
amb excel·lent

temps d'11:21.78 va aconseguir el 3r lloc i Lucía Piñana
amb 11:35.22 el 6t lloc. Per equips de relleus 4 x 100 m
estils compost per Lucía Piñana, Claudia Campos,
Paula Gil i Marina Herrero amb un temps de 5:52.40 es
van alçar amb la 2n posició.

Acomplint objectius

text CNB
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E S P O R T S

El Benicarló ONDA URBANA viu un moment molt dolç després de situar-se en
la quarta posició de la taula 

El conjunt benicarlando viu un moment immillorable
al quedar, després de la victòria davant el PSG
Móstoles (6-5), en la quarta posició de la taula.
Mancant quatre jornades perquè finalitzi la fase
regular, les coses no podien anar millor per als
caduferos. 

A pesar del moment dolç que viu la plantilla, són
realistes i saben que han de tocar de peus a terra
perquè els queda un calendari complicat. Els de Miki
han de jugar en la pista de Polaris, Pou i Lobelle de
Santiago, i han de rebre al Carnicer Torrejón. Per a
aconseguir un bitllet per als del play-of, cal guanyar
com a mínim un partit més i no va ser una tasca fàcil. 

Vadillo, capità de l'equip, assegura que “encara ens
queda un pas més, puntuar en els partits que ens

queden, però el més important és que ens hem
guanyat el respecte dels altres equips aquesta
temporada”. Una de les claus d'aquest èxit és per al
tancament de Jerez de la Frontera: ”la unió del
vestuari. En el nostre equip cadascun té el seu rol
assumit”. Una altra de les claus és para Vadillo “la
defensa. Som un conjunt difícil de guanyar. La prova
està que som el tercer equip menys golejat de la lliga”. 

Els de Miki han iniciat aquesta tarda una sessió
antiestres de cara a afrontar el xoc davant el Polaris
World Cartagena, que es jugarà el dilluns a les 21.00
hores per Teledeporte. Els jugadors han fet un circuit
termal en el Centro Minos de Peníscola com a
recuperació física i cardiovascular després de la
intensitat del duel davant el PSG Móstoles, i pel
desgast que es porta d’aquesta temporada. Demà
tornaran de nou als entrenaments de pista.

text REDACCIÓ

Sempre ens quedarà París, deia l’enyorat
Humprey Bogart en la meravellosa darrera escena
de Casablanca. París, una ciutat d’amor en plena
guerra, i una ciutat que s’enyora amb els compassos
d’una cançó –torna-la a tocar, Sam- que per a la
parella protagonista parla de tantes coses. Hi ha
músiques, és clar, que ens parlen de ciutats, perquè
la música ens parla de la vida i les ciutats , a voltes,
prenen un relleu especial –màgic, meravellós,
terrible, no ho sé, però especial, això sí- en el nostre
paisatge íntim.

Però no vull parlar ni de París ni de pel·lícules que
expliquen  històries d’amor que els topants de
l’existència fan créixer o escampar-se al peu d’un
avió que té pressa per enlairar-se. Només vull
abocar en aquestes ratlles l’agradable sensació
d’haver retrobat –i, per tant, d’haver descobert una
mica de nou, perquè tot retrobament té un no sé què
de novetat- la meva estimada Lisboa gràcies a un
compacte que m’han portat vingut directament
d’aquells carrers plens de tantes coses. No tenia
cap notícia d’aquesta jove fadista, anomenada Katia
Guerreiro, que amb un grapat de fados clásicos,
senzillament i magistralment acompanyada per les
dues necessàries guitarres, m’han fet pensar,
repensar i reviure la meva Lisboa i, amb ella, amb
els seus carrers i amb el seu riu immens obert a la
mar, amb la seva punta de tristesa captivadora, amb
la seva nostàlgia de tot allò viscut i d’allò que potser
no arribarem a viure mai, he retrobat alguna cosa
definidora  de mi mateix. Em deixo endur per les
regnes càlides d’una veu i d’unes guitarres i passejo
per llocs i per vivències que parlen senzillament de
la vida: el desafiament que es fa a  Asas per tenir el
valor de trencar els lligams, les lligadures, amb un
temps passat ple de dolor i alimentar amb la il·lusió
de l’abraçada i els cabells al vent l’inici d’un viatge
cap a dies feliços; o el cansament vital de la pròpia
existència i que només ens podem alliberar
momentàniament  de  la tortura d’existir quan
l’abraçada amb la persona estimada fa sentir que es
té la vida, el món, deturat fràgilment i delicadament
entre  els propis  braços; o la força d’un amor
amagat, d’un Amor de mel, amor de fel que ens
retroba amb la sempre enyorada Amalia Rodrigues i
amb les històries d’amors prohibits; o les cançons
de tot més popular, que parlen del paisatge, que ens
retroben amb el també ben  enyorat Jose Afonso.

Passen més cançons i, sense adonar-me’n, el dia
s’acaba. Aquesta tarda de primavera esclatant, ara
que les pluges s’han esvaït, és madura i plena de
calidesa. Penso en la bellesa d’aquests fados,
d’aquestes cançons. Penso en la ciutat que les ha
vist néixer i créixer. Torno a escoltar la número 13,
Minha Lisboa de mim, una necessària cançó d’amor
a la ciutat que té gust de saudade, a la ciutat plena
de gent que va aprenent a viure sempre
acompanyats pel Tejo. I penso en la meva -Lisboa,
en els dies de vacances –escampats ja pel meu
força dilatat paisatge de temps viscut i em sorprenc
–ah,maleïda tendència racionalista que vol trobar
una explicació a tot- intentant entendre per què hi ha
ciutats que ens captiven, que ens emocionen i que
ens obliguen a retrobar-les periòdicament. La
resposta és senzilla i una mica decebedora: no ho
sé. Intento fer una llista d’elements que poden
explicar un enamorament d’aquestes
característiques: el paisatge dels carrers, l’elevador
de Santa Justa i els altres dos funiculars,  la gent
que hi hem conegut, els cafès que ens parlen de
gent que hem estimat, l’olor de les castanyes
torrades els dies d’hivern, els tramvies que repassen
lentament i sorollosa carrers plens de pujades i
baixades, el riu immens que ens obre horitzons, els
carrers per on va malviure Pessoa, el record d’uns
clavells d’abril i d’esperances i de cançons que en
parlen, aquell primer matí d’agost quan vam arribar
a la Praça do Comercio... No ho sé i probablement
no ho vull saber, o millor dit, és irrellevant saber-ho.
Ara bé, sí que hi ha una certesa indiscutible: Lisboa
és la ciutat del fado, i el fado parla de la vida i de
Lisboa. No sé per què estimem ciutats, podem fer-
ne les conjectures que volguem,  però sí que cal
acceptar que les ciutats que han fet néixer una
cançó pròpia són ciutats amb una personalitat i una
bellesa que les fa especials. Penso també en
Buenos Aires.

Poc a poc la tarda es va morint . Poso de nou el
disc i deixo que la veu de la Katia Guerreiro i de les
guitarres que l’acompanyen em segueixin passejant
pels camins plens de vida de Lisboa o de tantes
històries. Penso en la nit que cau lentament damunt
el riu. Segur que en aquest moment en molts racons
de la ciutat, i molt especialment de l’Alfama i del
Chiado, les guitarres comencen a pintar una
saudade  càlida i plena de vida.

LA MÚSICA DE LES CIUTATS

text JOAN HERAS

Fronteres

www.3x4.info

XXXIV Ronda Ciclista al Maestrazgo

El eldense Francisco José González, del Comunitat
Valenciana, va ser el guanyador absolut de la XXXIV
Ronda Ciclista al Maestrazgo, disputada el passat cap
de setmana. La 1ª Etapa, dividida en dos sectors, va
tenir com a guanyador en el matinal en línia, entre
Benicarló i Sant Jordi, corregut baix la pluja, al que, fet
i fet, resultaria guanyador, i en el sector vespertí, una
contrarellotge per equips de 9 kms. entre la Fca.
Mobles Forés i Cervera, on el Comunitat Valenciana
va incrementar la diferència amb una victòria
indiscutible. La 2ª etapa, considerada la reina de la
prova, entre Santa Magdalena i Benicarló, va tenir
moltes alternatives, amb atacs continus al líder, que
va veure com a poc a poc s’anava quedant sense
equip per a ajudar-li. Al final, el impagable esforç de
l’últim dels seus escuders, Francisco Torrella, li va
permetre aguantar per tan sols 5" el mallot groc.
L’etapa la va guanyar David Gutiérrez, del Cosaor,
després d’imposar-se en la meta de Benicarló a un
grup de quatre escapats. L'U.C. Fuenlabrada va
guanyar la general per equips, Ibón Zugasti, del
Saunier-Duval, la Muntanya, Samuel Soto, del
Cosaor, les Metes Volants i Jordi Berenguer, de la
Universitat Politècnica, la Regularitat. Per la seua
banda, el mallot de millor corredor provincial va ser
per al vinarocenç, Sergio Casanova, del Comunitat
Valenciana.

text GREGORIO SEGARRA - fotos V. Ferrer
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El Bloc Jove va presentar dimarts el concert que
ha programat per demà dissabte al poliesportiu de
Benicarló i amb entrada lliure. Albert Sebastià,
coordinador dels concerts va explicar que
l'actuació d’Svaters, Aluminosis i Almorranes
Garrapinyaes vol aportar un poc d'entreteniment a
una campanya política “que sempre és avorrida i
farragosa per als joves, en una primavera que des
del Bloc volem que siga de canvi”. Sebastià també
va denunciar la marginació del PP a la música feta
en valencià. Per la seua banda el candidat amb el
número 2 de les llistes del Bloc a les Corts per
Castelló, Vicent Coll, va afegir que “és necessària
la presència d'una força d'esquerres, nacionalista i
ecologista en Els Corts perquè el canvi no pot
vindre exclusivament del PSPV”. Finalment va
assegurar que “alguna cosa es mou a tenor del
nerviosisme i reaccions del PP en la confecció de
les llistes”.

Svaters i Aluminosis en el concert del Bloc Jove 

text JORDI MAURA

Tutti Itàlia.
Allà va que trona (mai millor dit,

aquesta passada setmana la
d’aigua que vam arreplegar), i la
comitiva publicoprivada
representativaobenicarlanda, se’n
va anar a fer ... turisme a la ciutat
agermanada de la carxofa,
Ladispolli. El nostre alcalde a la
tornada ja se’l sentia xapurrejar en
la llengua dels romans. Com no,
acompanyat, pel seu sèquit. ,
Guzman, Ferrer, falleres i no
sabem quantes persones, a més
de Mundo i senyora, que sembla
van anar pel  seu compte, van fer
la seua excursioneta tradicional,
pasquera, a terres italianes per fer
que això de l’agermanament
entres les nostres ciutats siga cada
dia  ... més. I és que les coses no
canvien, ja siga Mundo o Escuder,
això de fer turisme els agrada a
tots.

Les explicacions de Mundo al
Tutti Itàlia. 

Segons hem pogut assabentar-
nos, el nostre inefable Mundo, va
anar a Itàlia pel seu compte i risc.
Molt ben fet, senyor Mundo, com
ja no és alcalde ... Això sí, va fer
valdre la seu figura per allà on
anava. I és que Mundo és molt
Mundo i, amb tanta experiència
acumulada en els seus viatges
anteriors, va fer de mestre de
cerimònies per a tota la delegació
benicarlanda. Els va explicar la
ruta diària i tots els secrets de la
festa. Allà on anaven se’l trobaven.
L’únic lloc on no va poder anar va
ser a l’escenari amb els altres
alcaldes representants de les
altres ciutats. No tenim la foto ferò
alguna espectadora del públic feia
dentetes!

Un llibre i un himne al Tutti

Itàlia. Va ser la imatge dels actes
romans: Guzman, amb semblant
seriós regalant un llibre a l’alcalde
de Ladispoli. Això sí, no era un

llibre qualsevol, era el de la batalla
d’Almansa, amb el Borbó cap
abaix, mentre sonava l’himne
d’Espanya. Si senyor, els tafaners,
i sense que servisca de precedent
ens llevem el barret davant
d’aquesta acte tan ... surrealista.
Veure per creure. A veure si ací
s’aplica amb igual contundència.

Una mica escatològic.
Segons ens han dit, aquest cap

de setmana el BLOC fa una mena
de festaconcertmitin a la plaça de
la constitució (aquesta plaça te
més utilitats que les vides d’un
gat), oberta a tothom, on actuaran
uns grups musicals amb noms
força característics o si voleu,
curiosos: ALUMINOSIS,
SVATERS, ALMORRANES
GARRAPINYADES. Serà una
mena de missatge subliminal
contra els del PP per la
commemoració del 25 d’abril? I és
que, certament, els noms no
deixaran indiferent ningú. Per si de
cas porteu el paper higiènic de
casa en previsió que se li acabe al
del bonic servei de necessitats
fisiològiques que ens han ficat a la
plaça.

Presentació candidatura al
País Basc?

Segons ens han contat a la
presentació de la candidatura
popular d’aquest cap de setmana
està prevista una allau important
de representants polítics del PP
del País Basc. Segurament, per
donar-li suport a la integrant de la
llista benicarlanda provinent

d’aquelles terres. Res a dir sobre
aquestes manifestacions de
suport però, sembla curiós que,
aquestes mateixes mostres de
suport no semblen ser tan efusives
per part dels representants polítics
de la capital del regnes donat que,
segons ens han contat, encara no
saben si vindrà algú de la nostra
Generalitat. Si és que ve! Mal rotllo
té la cosa, continuem com sempre,
per a València ni el seu PP local
sembla que pinta massa. O serà
que com van sobrats, ja no cal
portar jerifaltes?

Basseta neta. 
El regidor Ferrer, més conegut

per Quiterio, s’ha lloat, a ell mateix,
amb gran efusivitat la seua feina
de dixar ben neta la Basseta del
Bovalar i el seu entorn, de la gran
quantitat de brutícia que hi havia.
Independentment que es vullga
ficar medalles per fer la seua feina
(no cobra d’això?), i li haja ficat
algun que altre tap perquè no se’n
fugís l’aigua pel colador que era el
seu fons, nosaltres ens vam
quedar amb el dubte de a que es
referia quan va dir que “les polletes
d’aigua que se’n van anar, aviat
tornaran”. O és clarivident o ... una
mica maplensat.

Cap de redacció de La Veu.
Ens hem assabentat que el cap

de redacció d’aquest setmanari és
un pluriempleat important. Ha
participat en una mena de
jornades sobre periodisme
organitzades pel PSOE. Home,
que no passa res perquè li piques
l’ullet al partit del nostre alcalde,
Escuder! Haguérem patit si
t’haguessis arrimat a Mundo,
perquè d’ell, segurament
hagueres tret un “Sí, sí”, però poc
negoci i menys credibilitat.

Això sí, estes coses s’avisen.
Tota la colla de tafaners haguérem
anat a veure’t en ple, que no al Ple.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Les últimes noticies aparegudes,
al voltant dels increments
desmesurats del cens en
determinats pobles de la comarca
comencen a posar  en dubte els
resultats de les eleccions del 27 de
maig. Crec que és així de greu, en

comprovar com el PP aconseguirà impregnar de
sospita unes eleccions que poden significar la fi del
seu imperi. Aquestes noticies poden acabar creant
un desconcert entre els ciutadans i les ciutadanes
que, ja de per si, solen tindre una impressió prou
devaluada de la classe política. 

Sembla sorprenent, que la utilització d’aquests
mecanismes puga ser efectiva en plena era de la
tecnologia, i que siga tant fàcil falsejar dades, que a
no ser per la denúncia pública d’alguns mitjans de
comunicació passaria desapercebuda per a la
majoria dels mortals contribuents. El delicte moral
del fet qüestiona als partits politics que les
practiquen, però també posa en dubte la legitimitat
democràtica dels ciutadans i ciutadanes que es

presten a aquestes pràctiques. Al cap i a la fi son ells
els que permeten que la seua identitat, les seues
dades, siguen manipulades en interès d’una victòria
electoral més que qüestionada, pel que es pot sentir
i llegir.

Si atenem a les dades que apareixen publicades
els darrers dies, son molts els pobles i pobles del
voltant que podrien veure capgirada la voluntat
política dels seus ciutadans habituals, en base a
inflar premeditadament els censos amb persones
foranies amb una ideologia determinada i comuna
ala del partit que ha facilitat els tràmits.

I el més greu: no han de respondre d’això els
càrrecs públics que ho han premés de manera
passiva o activa. I els funcionaris? I una altra cosa,
de quin lloc ve eixa gent que ha aparegut en altres
censos. Fora interessant seguir-los la pista...

Com ja deia, les practiques politiques d’alguns
partits, al segle XXI, recorden les pràctiques més
pròpies de les èpoques en que el sufragi universal
era encara una utopia. El caciquisme esdevé un fet
que perdura en el temps. Ni es crea ni es destrueix:
es transforma.

CENS

text VICENT COLL

Tocs i Vares
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El candidat del Bloc a l'ajuntament de Benicarló, José
Luís Guzmán, va anunciar en roda de premsa que la
seua formació inclourà ajudes per als col·lectius més
desfavorits de la població o que requereixen una
atenció específica. Aquesta, i altres, van ser propostes
que se li van traslladar en els dos dies en els quals el
candidat a l'alcaldia ha escoltat les idees dels ciutadans
de la localitat. Principalment les propostes són de calat
social i inclouen des de mesures contra la violència de
gènere com crear un equip de psicòlegs i policia local
especialitzat en aquests assumptes i la disposició de
fons econòmics per a les persones majors. En aquest
últim col·lectiu la proposta passaria per crear xecs per a
facilitar un servei d'atenció domiciliària i col·laborar en
els problemes d'habitatge o renda que puga tindre la
tercera edat. 

“En ocasions l'ajuda d'un servei jurídic per a les
persones majors, els solucionarien els dubtes que els
puguen sorgir pel que fa a documentació, tramitacions
administratives o qualsevol altra”, va explicar Guzmán.
Unes altres de les propostes d'ajuda a aquest col·lectiu
s'articularien en un xec de 1.500 euros per a anar
plantant cara a les despeses de manteniment i de les
seues necessitats a través de serveis externs com la

neteja domèstica o la realització de la compra. El Bloc
també proposa posar en funcionament habitatges
tutelats per a gent major perquè la gent que viu sola o
sense recursos puga tindre una vida més digna. 

Pel que fa a les propostes per a la joventut els
nacionalistes volen promoure les VPO i que els
habitatges desocupats es lloguen a joves mitjançant la
fórmula del leasing. Així mateix han escoltat les
propostes que reclamen crear una zona prop del
Polígon industrial que no cree problemes als veïns on
situar una zona de bars, oci i discoteques. En aquesta
mateixa zona se situaria el nou parc de bombers i el
servei de Protecció Civil. Guzmán també va donar la
construcció d'un nou poliesportiu davant el
encaixonament de l'actual i la desaparició de places
d'aparcament i la creació d'un Pla d’Esports Hípic
davant el nombre d'equins existent i la promoció i
recuperació dels trinquets. L'última de les propostes
passa per estendre la vigilància policial amb més
agents, més metges, més mestres i més administratius
per a una ciutat que està creixent i la creació de noves
places d'aparcament subterrani en la Plaça Constitució
i sota els carrers Jacinto Benavente, Pintor Sorolla i
Avinguda Catalunya. El Bloc donarà a conèixer la llista
electoral el pròxim 25 d'abril i el 29 la presentarà als
ciutadans.

El Bloc de Benicarló inclourà en el seu programa ajudes econòmiques i un
servei jurídic per a les persones majors 

text JORDI MAURA

La Coral Polifònica Benicarlanda triada per a
l'enregistrament d'un CD de la Federació Catalana 

La Coral Polifònica Benicarlanda (CPB) participa al
costat de quatre formacions vocals catalanes en la
gravación d'un disc compacte que impulsa la Federació
Catalana d'Entitats Corals. Per a l'enregistrament
d'aquest treball dos tècnics es van desplaçar des de
Barcelona durant dues jornades maratonianes en les
que es van registrar les intervencions de la coral
benicarlanda. El treball es presentarà el 22 d'abril
pròxim en el Palau de la Música Catalana durant un
concert al Palau dels cinc conjunts corals. Els de
Benicarló interpretessin dues peces populars
valencianes i la havanera benicarlanda “Vent de
Nostàlgia”, d'Antonio Enero. La CPB compartirà cartell
amb algunes de les més prestigioses corals de
Catalunya en una de les sales de concerts més
reputades del món.

La vaga mèdica en l'Àrea de Salut 1 va tindre una
incidència del 30% 

Al Maestrat i Els Ports la vaga de metges va ser
seguida d'una manera gairebé unànime en els dos
centres de salut de major grandària de l'Àrea de Salut 1
com són els de Benicarló i de Vinaròs pel personal
mèdic i pediatres. En canvi no va ser seguida en els
centres de Morella, Forcall, Alcalà de Xivert, Peníscola
i Sant Mateu, segons van informar fonts del sindicat
Comissions Obreres a Ser Maestrat. La Plataforma 10
minuts ha convocat una nova jornada de protesta per el
10 de maig davant la falta d'enteniment entre la
Generalitat i els sindicats. Per la seua banda fonts del
Departament de Salut 01 van informar que la normalitat
“ha estat la tònica predominant i que no s'ha produït cap
tipus d'incident”. La nota xifra el seguiment de la
protesta en el 29,79 per cent.

L'Oficina de Normalització Lingüística de
l'Ajuntament de Benicarló promociona el valencià

a través de la sèrie de televisió 'Tenim paraula'.

Aquesta setmana han començat les emissions dels
primers capítols de la sèrie “Tenim paraula” que promou
l'Oficina de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de
Benicarló.

“Tenim paraula” és una producció audiovisual de
divulgació, formada per 120 capítols d'entre 90 i 120
segons, que pretén promocionar el valencià d'una
manera amena i divertida, resolent dubtes lingüístics,
aclarint conceptes, corregint errors freqüents, explicant

normes gramaticals i difonent curiositats. Les emissions
es fan de dilluns a divendres a les 15:30 h i les 21:30 h
a través de Castelló Nord Televisió.

L'emissió d'aquesta sèrie ha estat possible gràcies a
l'adquisició dels drets per part de l'Oficina de
Normalització Lingüística a la cadena Infovalència
Televisió.

Carxofes a Ladispoli

Una delegació de fins a 40 persones, encapçalada
per l'alcalde de Benicarló, Enric Escuder, el primer
tinent d'alcalde, José Luis Guzmán, el regidor
d'Agricultura, Joan Manuel Ferrer, i la regidora de
Festes i Falles, Begoña Ayza, han participat en els
actes de la 57a Sagra del Carciofo, que té lloc aquest
cap de setmana a la ciutat italiana de Ladispoli

La delegació benicarlanda ha estat convidada per les
autoritats de Ladispoli, que organitzen tots els anys
durant el mes d'abril una festa al voltant de la carxofa,
el seu producte estrella. A més de l'alcalde, tinent
d'alcalde i regidors, també s'han desplaçat amb la
delegació oficial la Fallera Major, Susana Lluch, la
Fallera Major Infantil, Paola Alberich, el president de la
Junta Local Fallera, Álex Sánchez, la Reina de les
Festes 2006, Paloma Belda, la presidenta i la dama de
l'Associació de Dona Agricultura, Josefa Compte i Silvia
Roca, i el president del Consell Regulador de la
Carxofa, Juan José Melet.

El programa d'activitats comença demà mateix i
durant tot el cap de setmana hi ha previstos tot tipus
d'actes: des d'exposicions, concerts i demostracions
gastronòmiques fins a un original concurs d'escultures
de carxofes realitzades pels mateixos productors
agrícoles.

BREUS

text REDACCIÓ

L'Ajuntament de Benicarló i l'empresa concessionària
del servei de neteja, Foment de Construccions i
Contractes han realitzat la remodelació i millora de
l'emblemàtica zona de la Basseta del Bovalar. Aquest
paratge és d'un elevat interès ecològic i paisatgístic i
consta d'una superfície de 8.250 metres quadrats, dels
quals 1.215 són ocupats per un aiguamoll assentat
sobre argiles. Els treballs han consistit en la neteja i
desbrossament, adequació de senders i zones de
descans i l'equipament amb mobiliari rústic integrat en
la naturalesa. A més les espècies més emblemàtiques
han estat etiquetades i identificades amb elements per
al seu interpratación amb el nom científic i el comú i
origen de l'espècie. El regidor d'Agricultura i Obres,
Joan Manel Ferrer, va anunciar algunes de les novetats
com la solta d'ànecs salvatges que s'han adquirit a
través de gestions amb els alcaldes de municipis del
Delta de l'Ebre, “el que permetrà crear en la zona una
colònia estable d'aquestes aus”. 

Els benicarlandos van poder gaudir ja en Pasqua
d'aquest espai. Les autoritats locals esperen ara que en
el mobiliari i panells no apareguen pintades, les

escombraries es dipositen en les papereres i la gent
utilitze l'espai amb civisme. Les obres no han tingut un
cost real per al Consistori ja que ha sol·licitat una
subvenció i FCC ha sufragat el seu cost.

Benicarló introdueix ànecs salvatges del Delta de l'Ebre en la Basseta del Bovalar 

text JORDI MAURA
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auré de començar
n e c e s s à r i a m e n t
felicitant l’artista que es

dedica a la maquetació de les
portades de La Veu. M’ha semblat
sensacional, esplèndida,
admirable en una paraula. S’hi pot
veure un muntatge fotogràfic de
primeríssima magnitud que no té
ni una imatge gratuïta. Per una
banda es veuen el beatífic Camps
(Cans, perdó) somrient i feliç,
acompanyat per un Zaplana que
fa una cara de pillet (només pillet,
eh) que no es pot suportar, per
l’ínclit senyor Fabra mirant al front
com guiant el seu poble cap a
l’infinit i per l’aprenent de triler que
sembla Zapatero tot cofoi també;
tots quatre van sobre un tren
d’aqueixos d’última generació, no
sé si un AVE, un Alaris, un Arco o
un Taf. Baix, com empanats pels
de dalt, apareix el trenet de bruixa
de la fira ocupat pels nostres
Mundo, Escuder i Guzmán.
L’exalcalde popular guia el convoi
amb un somriure sincer, pla, com
dient “estos son mis poderes, això
és el que he aconseguit jo en
persona gastant sola de sabata
per aqueixos despatxos de la
ciutat de València i sí, n’estic
orgullós, perquè ara ja tenim el
que ens mereixem”; els membres
de l’actual equip de covern tenen
el cap catxo, en una actitud entre
submissa i resignada o les dues
coses alhora, no se’n volen saber
res però estan, paradoxes de la
vida, en el mateix tren que Mundo
i no poden o no volen fer res per
evitar-ho. Em pregunto quin dels
tres és el de la careta i la granera
que esglaia els xiquets, quin
condueix aqueixa màquina
infernal i, més encara, quin cobra
els bitllets per pujar-hi. El que
deia, una metàfora aclaridora i
admirable amb els polítics locals
–els nostres representants més

directes al cap i a la fi-
menystinguts i fotuts per grans
tòtems provincials, autonòmics i
estatals. 

La veritat és que no sabia si
obrir la revista o quedar-me
només amb la portada, tan gran
ha sigut la impressió que acabo
de descriure. Però sí, tal i com em
confirma el tema de la setmana,
seguim sent el serení del País i a
molta cabra que ens vulguen
vendre, si volem desplaçar-nos
cap al nord o cap al sud hem de
sofrir uns serveis tercermundistes.
Puc contar una anècdota, un més
dels exemples que se citen.
Divendres passat uns soferts
usuaris de Renfe van passar-se
més d’una hora tancats en un
rodalies a l’estació de Tortosa
sense que ningú els diguera ase
ni bèstia, però, més encara, quan
es va fer l’hora d’arribada a
l’estació de Vinaròs, es va invitar
els familiars que esperaven
l’expediació a abandonar les
instal·lacions i que s’amagaren als
cotxes perquè ells anaven a
tancar i no tenien perquè
aguardar ningú que els volguera
formular cap queixa. Sense voler-
ho, ens veiem abocats a agarrar
el cotxe perquè, paradoxes
inescrutables, si es viatja amb tota
la família resulta més barat que
els transports públics. 

Robespierre es queixa que el
dia 25 d’abril tancaran  repetidors
de TV3 en alguns indrets del País
Valencià. Té raó l’home, tot plegat
fa ganes de traure. També me’n
va fer, i ho sento de l’ànima,
Marcelino Domingo quan en nom
de la disciplina de partit es va
abstindre a l’Ajuntament en la
moció presentada contra la
dràstica decisió presa pel nostre
govern. Ara, en alguns llocs, si
volen veure televisió en català
hauran d’anar a a morir a Canal 9,
a sentir parlar de laméricas cap
(quin fart de riure que no els fa
vent, que es pose bufar Rita que
diràs que tinga bon pit), de bous
(cada corrida amb les
corresponents crítiques a la
ministra del ram), de futbol,
d’aigua, de glamur... Beghs!

Llijo la notícia que CSNTV
sembla que no està en situació
precisament agònica com
auguraven des d’una altra
televisió comarcal. Ara, això de la
telenovel·la “Yago, pasión
morena”, em pareix realment fort
de veritat. 

Pere Bausà diu que la gent de
la costa hem de ser més solidaris
i carregar amb algun dels
incovenients que genera la nostra
construcció, el nostre turisme, el
nostre creixement... Però que diu
aqueix home? Nosaltres som la
polla rosa, que no ho comprén ell
que si no fóra per nosaltres es
moririen tots de gana? Vinga, per
favor! Que li pregunten a
qualsevol dels nostres prohoms si
el progrés de la comunidad entera
no passa perquè el litoral siga tot
una marina dor i un levante feliz! 

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA. Van de listillos
aquests del futbol. Jo diria que de
pedants i en més d’una ocasió
se’ls en cola alguna de grossa.
Mira que confondre “ètnic” amb
“etnològic”. Vaja trompinos!  

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 580

text EL LECTOR

H

ALFRED BOSCH. 
Inquisitio. 

Barcelona. Columna Edicions. 2006

L'any 1826 s'executava a València la darrera
víctima oficial de la Inquisició, el mestre Gaietà
Ripoll va ser condemnat a morir a la forca acusat de
tenir idees deistes i d'heretge contumaç. En aquests
fets es basa la novel·la Inquisitio, amb la qual Alfred
Bosch va aconseguir el premi Prudenci Bertrana
2006, un dels més prestigiosos de les lletres
catalanes.

La història es narrada des del punt de vista de
Llorenç Ramo, un capellà jove i ambiciós, carregat
de febleses humanes i bastant escèptic, que lluitarà
per salvar Gaietà Ripoll de la mort i que es veurà
immers en un món poblat per diverses sectes i
organitzacions secretes, amb les quals mantindrà
diversos tipus de relació.

Gaietà Ripoll per la seua banda és profundament
creient, però practica el deisme, doctrina religiosa
que reconeix l'existència d'un deu personal, principi
i causa de l'univers, però sense cap influx ulterior
sobre el món i sense possibilitat de revelació. Educa
els seus alumnes del barri de Russafa, d'origen molt
humil, en la llibertat, saltant-se algunes normes
habituals en l'escola del moment. És acusat
d'atemptar contra els dogmes de la fe i empresonat,
i malgrat la possibilitat que té d'abjurar de les seues
idees per a aconseguir la llibertat, es manté ferm en
el seu pensament fins el final.

En la novel·la, l'acció de qual podem situar poc
temps després del trienni liberal,  assistim a la lluita
entre dos móns, un que comença a sorgir, el dels
trens i les màquines de vapor, el de la Constitució de
Cadis..., està encarnat en la novel·la pel llibreter
Mariano Cabrerizo i l'organització dels comuneros

seguidors de Riego, d'altra banda hi ha el món dels
ultracatòlics representat pel bisbe de València i
alguns membres dels diversos poders de la ciutat,
que lluiten per conservar el seu estatus i per impedir
l'avanç del progrés, que creen una terrible i
misteriosa secta, l'Àngel Exterminador i que volen la
restauració del Sant Ofici. La lluita  entre aquests
dos móns es magníficament narrada per Alfred
Bosch, que ens va presentant nous enigmes a
mesura que va avançant la trama de la novel·la. Es
particularment interessant la investigació que fa
Llorenç Ramo per a descobrir les claus de l'Àngel
Exterminador, o la presència d'una misteriosa dama,
la Cartagenera, molt important en la vida Ramo.

També es particularment destacat el
protagonisme de la ciutat de València, que es
converteix en un personatge més de la història, des
de la presència constant del Micalet, peça clau per a
descobrir l'enigma de la secta de l'Àngel
Exterminador, a la Seu, l'Audiència, els barris, com
Russafa o el Carme, passant fins i tot per les
mateixes clavegueres.

Inquisitio podria ser llegida com una novel·la de
debat ètic, però també pot ser considerada una
novel·la d'aventures, el seu autor domina molt bé
l'ofici d'escriptor, sap moure perfectament els fils de
l'acció i de la intriga i la seua lectura es
absolutament apassionant.

L'ÚLTIMA VÍCTIMA DEL SANT OFICI

text JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Llibres

Si aquest cartell estiguera al País Basc
podríem llegir: “Vial de conexión entre Bilbado i

Brarakaldo”. Si aquest panell estiguera signat pel
Govern Basc, les crítiques li anirien per tots els
costats. Però resulta que aquest anunci està
signat per la Generalitat Valenciana que, pel que
es veu, a més de no tenir gens de vergonya, no
sap ni com és el nom del seus pobles. 

Peníscola en valencià i, Peñíscola, la
traducció espanyola. Fa més o menys un any, els
tafaners ja ho van indicar, a veure si algú amb un
poc de sentit comú fa la correcció ortogràfica. O
és igual? 

Mireu quins polítics tenim: no fa molt, un grup
de polítics valencians li vam demanar a un
lingüista que fera un estudi a veure si València
portava accent o no. El filòleg, és clar, els va
enviar a pastar fang, per no dir una cosa més mal
sonant. 

FLASH DENÚNCIA
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Abocador mil·lenari

Hi ha coses difícils d’explicar
l’abocador del camí Moliners,
suposadament, ha de ser d’inerts i estar
controlat. Inerts, perquè només hauria
de rebre els residus de l’obra i controlat
perquè la merda no sortís d’allí. Doncs
ni una cosa ni l’altra.

A molts polítics locals se’ls està
omplint la boca amb això del
mediambient i l’agenda 21, però amb
allò que els queda una mica més llunyà
fan com qui fica la merda a sota
de la catifa i mirant cap un altre
lloc.

Segons sembla, per les fotos i
comentaris dels propietaris de
les finques dels voltants d’aquest
abocador, on es veu la brutícia
sobresortint per tot arreu i
invadint , no està molt clar que
l’empresa que el regenta estiga
acomplint allò que marca la llei
pers aquests abocadors.

De la mateixa manera,
tampoc està molt clar que
l’ajuntament estiga fent la seua
feina, pel que fa a fer complir les
normatives adients, si tenim en compte les diverses
denuncies efectuades per alguns veïns que es veuen
afectats pels vessaments de molts d’aquests materials
a les seues finques.

Com la quantitat de material dipositat
ha superat les previsions i, a més porta
incorporat altra mena de residus, com
plàstics i cartrons, el problema s’ha
agreujat per partida doble i, les passades
ventades, han acabat complicant encara
més una situació que en res respon al
nom d’abocador controlat.

A tot això, també, cal afegir que
algunes finques de la Tossa s’estan
convertint en abocadors d’aquests residus

i, segons sembla, ningú en sap
res. O, podríem dir no se’n
volen saber res?

Una situació més que
penosa on la nostra
administració local està quedant
més que en evidència per la seu
ineficàcia per controlar que ací,
alguns consideren que
qualsevol terreny és apte per
abocar allò que les hi dona la
gana. A no ser que igual
pretenen convertir les oliveres
afectades en restes
arqueològiques per el futur, fins
que no en quede cap. Així, en

un futur no massa llunyà, quan els arqueòlegs troben
aquestes restes, en les seues excavacions de la Tossa,
podran dir que a Benicarló van canviar les oliveres
mil·lenàries per un abocador mil·lenari.
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La Veu respecta la llibertat d’expressió. La res-
ponsabilitat de les opinions és de qui signa l’es-
crit. La Veu es reserva el dret d’acurçar els textos
que sobrepassen les 20 línies. Els articles hauran
d’anar signats amb nom, adreça i número de DNI,
encara que podran aparèixer amb pseudònim.

PublicitatAmb el suport

Carxofa: La carxofa ben torrada amb un pessic de sal i raig d'oli la donem a la Penya
Setrill per partida doble: aquesta setmana, divendres, presenten el seu anuari i el dissabte,
fan la ja tradicional i mítica pujada a Morella a peu. Des d'ací volem felicitar-los per la nova
publicació i animar als caminants per a que apleguen a Morella amb forces i sense cap
contratemps. 

Panissola: Per als polítics benicarlandos en general i per a Bloc en particular. Una altra
vegada han ignorat les ordenances en matèria lingüística. Han posat un contenidors
subterranis preciosos però tots retolats en espanyol. Tenim molt clar que al PP i al PSOE,
medul•larment espanyols, els importe poc la nostra llengua, però al Bloc... I això que tenen
les regidories de Medi i Obres i Serveis.

El passat 1 d’abril, Diumenge de Rams, tot i que
amenaçava pluja, l’Associació Musical “Ciutat de
Benicarló” va oferir un meravellós concert a la
plaça Sant Joan dirigit per Pablo Anglés.

A la primera part i desprès de presentar als nous
components, els músics de la Banda Juvenil de
l’entitat van interpretar “Danza Oriental” de J.
Manuel Izquierdo i “Magallanes” (poema simfònic)
de Ferrer Ferran. 

Mentre que a la segona part la Banda de
l’Associació “Musical Ciutat de Benicarló” va oferir
un monogràfic sobre música de circ on es va poder
gaudir de “Entrada dels Gladiadors” de J. Fucik,
“Vive le piste” de A. Larsy i B. Hilda, “Maeva” de F.
Addo i J. Dorcell i “Saïda Bango”, “Circus”,
“Komlos”, Xylorama” i “Kamikaze”, totes elles de
Carmino d’Angello.

Tradicional concert de Diumenge de Rams

"300 anys de genocidi polític"

Aquest podria ser un bon títol per l’Auca que la veu està preparant per
el 300 aniversari de la pèrdua, que va suposar per a tots els valencians,
la Batalla d’Almansa. Us avancem una primícia del que es trobarà a les
planes centrals de la propera Veu, la 582,. Serà un treball, fantàstic, del
nostre il·lustrador de la secció del Còmic que tots hauríem d’adquirir. La
nostra història compta per al nostre futur. “Qui perd els orígens per la
identitat”, Raimon.


