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L’Open de Vela 'Carxofa de Benicarló' arriba ja a
la seva cinquena edició i sembla que va ser ahir...

Si, ja fa cinc anys que es va iniciar aquesta peculiar
regata en la qual la gastronomia i l'esport s'uneixen any
rere any per donar a conèixer i celebrar amb altra gent
la festa del nostre producte estrella: la carxofa. 

El fet que la gent de la mar haja parat esment a
un producte tan de l'horta és d'agrair des del punt
de  vista  promocional.  Segur  que  la  relació  camp-
mar és tan bona com els sepionets amb carxofa... 

Doncs com tu dius, els productes del nostre camp
són complement ideal dels productes de la mar en
aquests plats tan interessants que ens ofereix la dieta
mediterrània dels restaurants de la nostra ciutat. 

Què  espereu  d'aquesta  cinquena  edició?
Satisfets de com s'han desenvolupat  les anteriors
edicions? 

Cada edició, millora a l'anterior i espererm que la
cinquena tinga un bon nombre de navegants i
gaudisquen tots ells de la nostra ciutat i de la nostra
carxofa. Esperem comptar amb unes 30 embarcacions
que aportaran proa de 100 navegants i a tot el públic
que vulga gaudir de la regata. 

Com  evoluciona  l'activitat  nàutica  a  Benicarló  i
amb un club tan jove com el vostre? 

L'activitat naútica augmenta dia a dia encara que des
del club pretenem afrontar els pròxims anys amb molt
d’entusiasme amb la finalitat de promocionar aquest
esport entre els benicarlandos. 

Què podrem veure a Benicarló en el V Open de
Vela del dia 27? 

Sobretot, bon ambient. Els participants, els visitants,
tots gaudint d'una jornada diferent on la carxofa
benicarlanda i el mar són els protagonistes i es donen
a conèixer entre els nostres i aquells que ens visiten.
Cal venir a veure'l i provar-ho, sortir a navegar i gaudir
d'aquesta mar mediterrània que tenim la sort de tindre
a només uns segons dels nostres domicilis.

Entrevista a Pedro Jiménez Segarra, president del Club de Vela 
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mancances i necessitats de personal
de l’empresa Ambulancias de
Castellón, que explota el servei de
transport de persones en casos
d’emergència i sanitaris a totes les
comarques de Castelló.

El mes passat es va conèixer el
cas d’una pediatra de Peníscola que
treballava sense cobrar des del mes
de novembre. Finalment la situació
es va anar regularitzant i
l’Ajuntament li avança els diners a la
pediatra mentre la Conselleria de
Sanitat li fa el contracte i li paga els
atrassos per haver estat treballant
sense cap contracte en el centre de
salut. Aquesta anòmala situació no
és exclusiva de Peníscola. A
Benicarló diverses infermeres i
almenys un metge treballen sense
cobrar i sense contracte en una
situació del tot inexplicable i
sancionable en una empresa
privada.

La falta d’infrastructures
adequades no se solucionarà a curt
termini. La localitat ocupa el centre de
salut concebut per a una població a la
dècada dels 80 de 17.072 persones.
La immigració i l’augment poblacional
ha col·locat la població en els més de
25.000 habitants, un augment de més
del 50 per cent amb les mateixes
instal·lacions. El PP sempre havia
mantingut que es construiria un mini-
hospital a la nostra localitat a la
partida Povet. Finalment el 2003 el
conseller Rambla, pocs dies abans de
les eleccions va col·locar la primera
pedra en uns terrenys que no eren
encara públics, en un acte clarament
electoralista.  Els pressupostos de
2007 contemplen 676.000 euros per
al centre de salut benicarlando i 1,7
milions d’euros per a 2008. La cifra
s’aproxima molt a l’1,9 milions d’euros
que costarà el centre de salut auxiliar

diferència del que va
anunciar el diputat popular
Jaime Mundo, la situació
al Centre de Salut de

Benicarló no millora. Si a principis
d’agost ja hi va haver una plantada
dels treballadors al centre de salut per
denunciar la greu situació que
pateixen treballadors i pacients la
situació no ha millorat en els darrers
temps. Tampoc s’ha reunit amb la
periodicitat que tocaria el Consell de
l’Àrea de Salu 01 per abordar els
problemes del sector. Els facultatius
tenen que atendre a milers de
targetes sanitàries o, el que és el
mateix, milers d’usuaris amb la
impossibilitat d’atendre’ls com
pertoca. A les amenaces pel malestar
que generen les esperes i cúes
s’afegeixen ara la incorporació a
l’actual centre amb totes les seues

Benicarló segueix en una situació sanitària deplorable

El col·lapse sanitari no ha millorat. El personal de Ambulancias de Castellón
ocupa un petit despatx i existeixen treballadors que no cobren. L’Hospital no s’ha
ampliat en tota la legislatura i el Centre de Salut no estarà operatiu fins el 2008 o
2009
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FESTA DE SANT ANTONI  2007 AL C. P. MESTRE FRANCESC CATALAN 

El passat dimarts 16 de gener vam poder gaudir
d’una de les més importants tradicions populars de
Benicarló.

De fet, les activitats van començar al mes de
novembre amb la participació al concurs de dibuix i
lloes organitzat per la Confraria de Sant Antoni, i bé
està recordar que l’alumne Carlos Sospedra de 4t va
guanyar un primer premi del concurs de dibuix de la
Cofraria de Sant Antoni; Virginia Octavio de 2n va
aconseguir un primer premi del concurs de lloes i Abril
Segarra de 2n i Margarida Bueno de 6è van guanyar
els segons premis del mateix concurs de lloes.

Durant la setmana d’abans, a més de les
explicacions referents a una de les tradicions més
arrelades a Benicarló, també tots vam fer les lloes per
a recitar-les la vesprada de la festa. 

Dilluns 15 pel matí les majorales de la Cofraria de
Sant Antoni va repartir a tot l'alumnat del centre una
coqueta beneïda.

Dimarts 16 per la tarda van muntar la nostra
foguera amb un grapat de dimonis fets pels alumnes
d’educació Infantil i pels alumnes de sisè al bell mig
del patí.

A partir de les 16:15 hores diferents alumnes de
cada nivell, començant per tres anys, vam recitar o
llegir algunes de les lloes fetes durant la setmana
acompanyades amb la musiqueta de la festa de Sant
Antoni.

Per a finalitzar la lectura de les lloes, les
guanyadores del concurs de la Cofraria van llegir les
seues.

Finalment vam encendre la foguera feta de les
restes del pessebre de Nadal i de les portes i armaris
trencats. 

Tot això va ser el preludi escolar de la festa que
començaria hores més tard a la plaça Sant Bartomeu
i que organitzada per la Cofraria de sant Antoni 
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PER SANT ANTONI … 
EL DIMONI

Anava un dia pel monte

i, de cop, ai Sant Antoni!
Vaig sentir una veu molt forta,
-que devia ser el dimoni-
que digué: ”Soc FRAGAtustra”,
amb mala llet, i molt fort.
-“ No cride tant, que m’asusto,
això, si no em quedo sord”.

-“RAJa hOY la teta bien dulce

y lo habéis de aprovechar

y a los polacos piojosos

no dejéis de putear.

No miréis GOLFos ni cabos,

ni naranjos ni praderas,

aquí lo que importa son 

ladrillos y carreteras.”

Aquestes dos parrafaes

me les va dir en castellà,
les altres, també, i les passo
jo mateix al valenciá:
“ZAPLANAreu les muntanyes,
Arrancareu, d’estos CAMPS
de tarongers, tots els arbres
per FABRAicar mil forats,
pa que claven la pilota
quatre rics desvagarats,
No vos talleu que igual voten
eixos pobres desgraciats.
AZNARireu a la força
-aznarir vol dir expropiar-
tota la terra mes bona,
i si algú desentonara,
A CEVES l’heu d’afinar.”

Això últim que heu sentit,
em deixà bocabadat,
i vaig pensar:”Fragatustra

d’audiència s’haurà enganyat.“

I vaig dir:”Muy señor mio,

més val que vaja callant,
que per tot açò que parla,
he entès que pa mi no va.
Fiques al cul la pilota,
golf, Pais, totxos i forats,
que jo me’n vaig cap a casa,
perquè ja m’ha unflat el cap,
perquè estic fart de sentir-los,
que ja son molts anys manant.
I soc “polaco”, en efecte,
i el saludo atentament,
si són com vostés, pa natros,

de ponent, ni gent ni vent.”

HUC DE MONTLLOR.
Polonia (ocupada), 20 de Gener

de 2007.
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“Els mateixos treballadors opinen que el centre de salut ja naixaerà menut”

de Peníscola, el que dona una idea de
l’aposta que es farà per la sanitat a
Benicarló des de la Generalitat. Els
mateixos treballadors opinen que el
centre de salut ja naixaerà menut pel
retràs en l’execució i per l’evolució
que ha experimentat la demografia a
Benicarló en els últims anys. Tampoc
suposarà un augment de la plantilla,
almenys de moment.

Tampoc l’Hospital comarcal ha
donat una resposta a la situació de
saturació del servei d’urgències, falta
d’especialitats i de llits. En tota la
legislatura 2003-2007 el PP al front
del Consell no ha ampliat l’únic
hospital de la comarca. Com ocórre
d’altres infrastructures (pont del
barranquet, carretera Benicarló-
Peníscola, carretera de Càlig,
col·legis…) tot ha hagut d’esperar al
final de la legislatura per a que es
detecte un mínim moviment que
desencalle els nefastos serveis que
reben els ciutadans d’aquestes
comarques. 

Més consellers
Dimecres el conseller Blasco

col·locava la primera pedra de
l’ampliació de l’Hospital, que costarà
gairebé 8 milions d’euros i es farà en
dues anualitats. Respecte al malestar
existent entre el personal sanitari de
Benicarló, que va realitzar una
plantada el passat estiu a les portes
del Centre de Salut, el conseller va
afirmar que “és difícil la normalització
completa”. Segons va recordar la
creació d'especialitats provoca
vacants en zones costaneres que “no
són responsabilitat exclusiva de la
Generalitat davant la demanda d'estiu
en la que no existeix una cobertura
completa”. No obstant això va

recordar que es fan tots els esforços
necessaris en matèria de personal. 

El conseller també va atribuir “a
una incidència ja corregida” el cas
d'una pediatra de Peníscola que va
deixar el seu treball en protesta pel fet
que la Conselleria la mantenia
treballant sense contracte i sense
cobrar des del mes de novembre.
Segons va indicar es tracta d'un cas
aïllat entre els 56.000 professionals
que treballen en la sanitat valenciana.
L'ajuntament va arribar a fer-se càrrec
de la seua nòmina mentre la situació
administrativa s'aclaria.

ve de la pàgina anterior

ai no havia vist en un
camp de futbol una
felonia tan gran. Ja
m’havien dit alguns

destacats membres de la
canallesca esportiva local, que
aquests del Borriol pegaven més
en energúmens que en
esportistes, i que la seua
especialitat no eren, precisament,
ni les bones maneres ni allò que
s’anomena ferplei. No serà per a
tant, vaig pensar, però ben aviat
el porter de l’equip que presideix
un Sergio Garcia, que es guanya
la vida posant pilotetes dins de
llodrigueres, va fer gala del seu
limitat enteniment a l’hora de
comprendre conceptes com ara
“esportivitat” i “educació”. Aquest
personatge, després de cridar
com un boig fingint que li havien
etzibat un cop de bota al cap, i
aixecar-se com si res, es va
acostar darrere la porteria a
buscar un pilota mentre un reduït
grup d’aficionats locals miraven
d’explicar-li que no els semblava
bé allò que havia fet. El porter en
qüestió es va adonar que no
portava les calces prou alçades i
allí, al costat mateix de la tanca,
es va aturar per tal d’apujarse-les,
amb la consegüent pluja
d’improperis per part de la torsida
local. Però la cosa no va acabar
aquí. Uns minuts després, el jove
jugador local Anta, autor del
primer gol, va patir una entrada-
assalt d’un defensor dels visitants
que el va fer anar per terra. El
foraster protestava la falta que va
assenyalar l’àrbitre amb un “si no
lo he tocao”. Eixe “si no lo he
tocao” li van suposar cinc punts
de sutura al fill de Ceferino. Que
hauria passat si l’arriba a tocar?
Però la més bona va vindre quan
faltaven uns vint minuts per
acabar el partit. El porter local
Calduch havia aturat una pilota.

En caure al terra es veu que es va
fer mal i la va amollar, es va
quedar al terra queixant-se de
dolor. Què van fer els visitants. Ni
més ni menys que el mateix que
haurien fet una volada de voltors
davant el cadàver d’algun animal.
Inaudit. Van continuar la jugada, i
van ser tan cobdiciosos, que la
pilota se’n va anar fora de porteria
davant l’estupefacció -que ben
aviat es va transformar en
indignació- de tothom. La sort que
van tindre és que la poca gent
que encara anem a vore el nostre
equip, som en general pacífics i
no ens agrada posar-nos en
embolics, perquè si això arriba a
passar fa uns quants anys, hauria
pogut passar qualsevol cosa. Per
sort, la cosa no va passar
d’algunes empentes, paraules
altisonants, i un expulat per cada
equip. No sé si això és l’esperit
que el golfista vol inculcar als
seus jugadors, perquè la
canallesca ja m’havia dit que la
setmana passada, quan van
guanyar els nostres veïns
septentrionals a casa, havien
demostrat el mateix. Al final, com
és obvi, el partit es va acabar. El
resultat de tres a zero reflecteix
amb absoluta fidelitat allò que va

passar al camp, i mai no e spodria
dir amb tanta nitidesa que el
resultat final va fer justícia al que
es va viure al municipal...Pitxi
Alonso? 

Altres coses curioses van ser la
presència al camp d’un conegut
tractant de jugadors que feia
mesos que no es deixava veure.
També m’agradaria destacar que
com a més diners et gastes en
numerets de la rifa, la proporció
de tiretes que es donen és
superior, progressió aritmética.
També vam gaudir de la nova
il·luminació que, tot i només
funcionar al cinquant per cent,
feia més llum que l’anterior
encara que Rillo diga que no.
Quan estaran tots els llums
encesos allò pareixerà més que
de dia.

La propera setmana si que sé
contra qui juguem, que ho he
mirat. Es tracta del Saguntino,
que es troba per dalt de nosaltres
i al que s’hauria de guanyar per
tal de fugir de la zona perillosa de
la classificació i acostar-nos a la
zona avorrida de la mateixa.

I ja està tot. Pel que em paguen
a aquesta casa, ja he escrit prou.
Aquesta setmana no sé si també
posaran a aquesta pàgina la foto
d’alguna representant del sexe
femení per tal de fer més atractiva
la secció. A mi tant em fa, jo
content i pagat. Bé, no, ni content
ni pagat, que els esclaus podem
ser esclaus, però no babaus.

La setmana que ve, més. O no.    
Per cert, vam guanyar per tres

a zero i ens els vam deixar a sis
punts. 

CASTIGO DE DIOS

M
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L'estudi de les olors situa a la indústria del moble al costat de les químiques
com principals emissors de les olors de Benicarló 

L’estudi d’olors i la qualitat de l’aire responsabilitza
a la proximitat de les activitats industrials de fabricació
de resines, aromes i mobles de les concentracions de
compostos que generen molèsties als veïns de
Benicarló. L’estudi, en el qual ha participat la
ciutadania, ha servit segons el regidor de Medi
Ambient, Sergi Pitarch, per a constatar amb una base
científica que els causants de les emissions que
generen olors són les empreses Ashland, IFF i la
indústria del moble. “A més s'han detectat abocaments
no permesos de dissolvents del moble en el
clavegueram que provenen de la zona sud, pel que es
prendran mostres en el clavegueram per a localitzar
amb traçadores d'on provenen”. Els abocaments es
realitzen en caps de setmana i de nit, quan més difícil
és que es dissolguen per la falta de calor. Els
compostos de IFF són de concentració i toxicitat
baixes, mentre que els de polièster (fabricació

d’embarcacions) són més irritants i d'una toxicitat més
elevada, va explicar Xavier Roca, del Laboratori del
Centre de Medi ambient de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC). 

D’altra banda Pitarch va lamentar que la legislació
autonòmica siga “permissiva” i provoque que un
ciutadà valencià estiga legalment obligat a suportar 14
vegades més olors. “Algunes d’aquestes empreses
són americanes i si allà poden limitar les seues
emissions aquí també poden fer-ho”, va afegir Pitarch.
Els criteris de qualitat de l’aire permeten en la nostra
autonomia uns valors de concentració VLA/30, mentre
que en els EEUU la relació és VLA/420. Per aquest
motiu el Consistori, impulsor de l’estudi, traslladarà a
la Generalitat l'informe per a que treballe amb
aquestes dades i els seus tècnics estudiaran la
possibilitat d’omplir el buit normatiu amb una
ordenança que limite les emissions si l’àmbit
competencial ho permet. 

text JORDI MAURA
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El Construccions Malloms cau a la pista del CB La Pobla

CB La Pobla,  51: V. Galán (2), J. Alama (18), J.
Escamilla (5), I. Íñiguez (10) i D. García (5) -cinc
inicial-. També van jugar: D. Escrig (2), F. Zafra, D.
Soriano i J. M. Escrig (10). 21 faltes personals.
Eliminats J. Alama (minut 37) i D. García (minut 39).

Construccions  Malloms,  48:  Edu Centelles (3),
Kiko Royo (7), David Martínez (6), Rubén Ruiz (8) i
Carlos Miravet (3) -cinc inicial-. També van jugar:
Guillermo Bascuñana (2), Rubén Cervera (8), Félix
Rosenbach (3) i Enrique Cherta (8). 21 faltes
personals, sense eliminats.

Parcials: 12-13, 6-16, 16-16 i 17-3.

Àrbitres: M. Saez i M. A. Rodríguez.

Aquest diumenge (18.30 hores) el Construccions
Malloms de Manolo Llorach rebrà el Giso Sedaví,
conjunt que li ha arrevatat la quarta posició de la
classificació després de la derrota del conjunt sènior
del CB Benicarló a la pista del CB La Pobla (51-48).
Com va passar al partit de la primera volta, els
benicarlandos van deixar escapar una victòria que
pareixia segura (24-39, minut 25). En els 15 minuts
posteriors només van poder anotar 9 punts.
Especialment negatiu va ser el darrer quart, on la
defensa local va deixar el Construccions Malloms en
només 3 punts.

Tot i les dificultats ofensives, el Construccions
Malloms va arribar al darrer minut amb avantatge (46-
48), però un triple d’Íñiguez i dos tirs lliures d’Escamilla
van acabar amb les opcions dels benicarlandos, que a
més van veure com els àrbitres deixaven d’assenyalar
una clara falta personal sobre Félix Rosenbach.

Rubén Cervera (8 punts, 5 rebots, 5 faltes rebudes
i 3 assistències) va ser un dels destacats, tot i jugar
com a escorta durant 30 minuts mentre Guillermo
Bascuñana i Edu Centelles, que va ser titular, es
repartien la responsabilitat de la direcció de l’equip
benicarlando.

El CB Benicarló Grupo Poblet Júnior A de Salvador
Signes no ha començat la segona volta amb la
mateixa força que va encetar la primera. Dues
derrotes contra el SCD Carolinas (47-48) i el Nou
Bàsquet Alboraia (96-70), rivals contra els que a l’inici
de temporada es va aconseguir el triomf, deixen els
benicarlandos en 5 victòries i 10 derrotes.

Ara, el CB Benicarló Grupo Poblet Júnior A rebrà
diumenge al matí (12.15 hores) el Picken Claret de
València, un rival difícil de superar a la seua pista,
però més accessible quan juga fora de casa. En el
partit de la primera volta els benicarlandos van perdre
per 68-58.

En categoria Preferent, el CB Benicarló Grupo
Poblet Júnior B de Javi Comes es veurà les cares
diumenge a la tarda (16.30 hores) amb el CB l’Horta
Godella B.

En Iniciació al Rendiment, dues victòries per als
equips benicarlandos. El CB Benicarló Grupo Poblet
Cadet A de Sergio Oms va superar el CB Escolapias
(66-60) i el CB Benicarló Grupo Poblet Infantil A de
Carlos Martínez va guanyar el CD Calasanz (75-38).
Ara el conjunt cadet visitarà el Pamesa València,
mentre que l’infantil viatjarà diumenge a la pista de
l’EB Llíria.

En Nivell Promoció, el CB Benicarló Grupo Poblet
Cadet B de Jorge Lara va descansar el passat cap de
setmana i dissabte rebrà el CB Port de Sagunt en la
desena jornada del campionat.

A més, el CB Benicarló Grupo Poblet Infantil B de
Carlos Ruzafa i el CB Benicarló Grupo Poblet Pre-
Infantil de Blanca Prats jugaran aquest cap de
setmana el partit corresponent a la Lliga del Montsià.

text CBB

ELS COMBUSTIBLES DEL FUTUR  (3)

ecentment, es donà a
conèixer la utilització de
biodièsel pels vehicles de
FCC, l’empresa

concessionària de la recollida de residus
i neteja del poble. Fou un dels requisits
exigits pel consistori en el procés
d’adjudicació del servei. L’ajuntament
anirà ampliant la utilització del biodièsel
als vehicles del consistori. L’aposta
municipal coincideix amb la tendència
majoritària de substitució dels derivats
del petroli d’automoció per
biocombustibles. 

Aquests s’estàn imposant sobre les diverses alternatives
plantejades als combustibles fòssils.. Les raons: costos
econòmics assumibles i impactes ambientals baixos. Però
també perquè permeten un abandonament dels derivats del
petroli sense canvis significatius en els sectors energètics i
de l’automòbil. Els biocombustibles són líquids, poden
barrejar-se amb la gasolina i gasoil, seran fabricats i
distribuïts per les empreses que ho fan ara i poden ser
utilitzats pels automòbils  actuals o amb lleugeres
modificacions. El mercat seguirà controlat pels mateixos. 

Els biocombustibles o biocarburants són qualsevol
combustible derivat de la biomassa, de materials d’origen
biològic. Els més emprats són el bioetanol i el biodièsel,  n’hi
ha d’altres com el biobutanol o biogàs. A diferència dels
combustibles fòssils, els biocarburants són renovables. 

S’anomena bioetanol a l’alcohol d’origen vegetal amb
semblants propietats a l’alcohol etílic. El bioetanol pot
mesclar-se amb gasolina en proporcions variables; les
mescles més comuns són l’E10 i l’E85 amb un 10% i 85% de
bioetanol respectivament. S’ha d’utilitzar en vehicles amb el
motor adaptat. Els cotxes FFV (Flex Fuel Vehicular)
automàticament s’adapten per a consumir qualsevol mescla
de bioetanol. Actualment, Estats Units (EUA) compta amb 5
milions de vehicles que van amb bioetanol i s’espera que
siguen un 25% a 2025; a Brasil són 2 milions de vehicles. El
bioetanol es sintetitza per la fermentació anaeròbia –com el
vi- de substàncies amb sucres (canyamel, remolatxa...) o
amb midó (panís, blat, patata...). Brasil és el principal
productor mundial (45%), seguit d’EUA (44%), Xina (6%) i la
Unió Europea (3%).

El biodièsel és un biocarburant sintètic líquid que s’obté
de lípids com olis vegetals o greixos animals. Els olis
s’extreuen de les llavors del gira-sol, soja, coco, palma o
colza. També es gasten olis de cuina usats. Aquestes
substàncies es sotmeten a una transestererificació, reacció
química relativament senzilla, per obtenir el biodièsel.  Es
pot mesclar amb dièsel en diverses proporcions com el B5
(5%) o el B30 (30%) i utilitzar en motors sense modificar.
Alemanya domina la seva producció mundial  amb un 63%
seguida de França (17%) i USA (10%).

El menor impacte ambiental dels
biocarburants és una de les raons de la seva
implantació. Tenen unes emissions baixes o
quasi nul·les de compostos de sofre, monòxid
de carboni, hidrocarburs, partícules....i,
aleshores, poden contribuir molt a la reducció
de la contaminació urbana. Són
biodegradables i no tòxics i els abocaments no
seran tant impactants com les marees negres.
Quant a les emissions de CO2 i la contribució
al canvi climàtic, l’efecte és controvertit. En
principi la biomassa és una font d’energia
neutra quan a les emissions de CO2 : les
efectuades pel seu consum són compensades

per la fixació vegetal durant la seva producció, almenys en
teoria. Durant el cultiu, síntesi i distribució del biocarburant
s’està consumint energia que emetrà CO2 no compensat per
la fotosíntesi. Segons la mescla emprada, el biodièsel emet
d’un 25% a un 80% menys de CO2  que el dièsel
convencional i el bioetanol emet un 6% més CO2 que la
gasolina a igualtat d’energia produïda. Hi ha experts que
dubten de la neutralitat dels biocarburants, perquè es
necessita més energia en la seva producció que la realment
obtinguda, i que contribuirien poc a la reducció de les
emissions de CO2, sobretot en el cas del bioetanol.

Amb la Directiva 2003/30/CE, la UE fixà que per a 2010
el 5,75% i un 20% per a 2020 de tot el combustible consumit
ha de ser biocarburant. Actualment a l’Estat Espanyol (EE)
se’n produeix unes 250000 tones -1,7% del combustible
consumit- que es distribueix en unes 235 biogasolineres; en
tenim dues a Amposta i una altra a Vila-real. El Pla
d’Energies Renovables fixa l’objectiu europeu en 5,75% del
combustible consumit per a 2010, un total de 2 milions de
tones, 1,25 milions de biodièsel i 0,75 milions de bioetanol.
A 2005, hi havia nou plantes productores de biocarburants a
l’estat , actualment n’hi ha desenes projectades i en
construcció, una d’elles al port de Castelló. 

La UE subvencionarà els cultius energètics per a
proporcionar matèria primera a aquestes plantes però gran
part serà importada d’altres països, molts d’ells del 3r món.
En molts casos les superfícies per a biocarburants són a
costa de cultius alimentaris o boscos naturals. Els cultius de
palma africana han augmentat molt els darrers anys a Àsia,
Àfrica i Amèrica del sud per l’obtenció d’oli de palma. Gran
part de la soja transgènica d’Argentina servirà per produir
biodièsel. 

Crearà aquesta alternativa al petroli més famolencs al
món? Fa uns dies esclatava la crisi de les “truites de panís”
a Mèxic, base alimentària de la població més pobra . El seu
preu passà de 7 pesos el quilo a 18. El panís s’importa des
d’EUA i allí ha pujat el preu perquè s’utilitza per sintetitzar
bioetanol.

Pere Bausà

R
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El Benicarló Juvenil va sucumbir davant el
potent Acero, en un partit en el que sempre va
anar a remolc, acusant excessivament les baixes.
De 

fet, va jugar els últims minuts del encontre amb
10 jugadors a l’haver esgotat els dos únics canvis
disponibles i lesionar-se Eloy. Albert va ser l’autor
dels dos gols del seu equip. Aquest entrebanc el
deixa ancorat en la part mitja de la taula, lluny
dels llocs de perill, però també molt allunyat del
cap.

Alineació del C.D. Benicarló Juvenil: 
Didac, Pantoni, Chema, Manolo, Eloy, Moha

(Mogi 52'), Guaje, Marc (Albert 50'), Pepe,
Marcos i Álex

Benicarló Juvenil, 2 - Acero "A", 3

text GREGORIO SEGARRA CALVET

Futbol base
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Mala premsa. No ho diem en sentit

pejoratiu, tot el contrari, estem patint per

la  integritat física de la canallesca quan

són convidat pels polítics de torn a veure

les obres que es paguen amb fons

públics. Així, ara farà uns dies la comitiva

politicopremsera va anar a veure les

obres del Barranquet (que dura i dura i ...

com les Duracell), i allí que apareix un

senyor repartint cascs, per allò

d’acomplir les normes de seguretat, però

... només als polítics. La canallesca es

va quedar, com vulgarment diríem, de ...

totxo, tant de moda ara. Els comentaris

que després s’escoltaven per part

d’aquest col·lectiu eren d’allò més

acurats: “amb la quantitat de totxo que

han d’inaugurar a partir d’ara, tenim les

eleccions a quatre dies, anirà sa tia”.

Tenen tota la raó, vista la poca

consideració que els tenen, bé poca

consideració per la seua integritat física.

I és que hi ha caps ... i caps. On anirem

a parar.

Dimoni saltinbanqui. Un tafaner, el

dia que el penjaven , no a ell, al dimoni

(cada any ho fan a sant Antoni), no sabia

a que atenir-se. Allí que el tenien

enganxat d’un cable damunt de la

foguerà per sofrimar-lo ben bé i, de

sobte, semblava que li havia agafat el

ball de sant Vito, vinga a pegar salts,

amunt i avall, com, si estigués boig. La

gent allí que ens vam quedar

bocabadats veient al dimoni com si

tingués vida pròpia. Vam esbufegar

descansats (quin patiment un dimoni

amb vida pròpia), quan ens va adonar

que el cable que el penjava l’havien

enganxat a una de les campanes de la

Torre.  Buffff

La rata del tafaner. Ja que parlem de

la torre de l’església, després de Sant

Antoni, al dia següent, volíem dir, al terra

hi havia una rata mig axafada. Si senyor

no un ratolí, una rata ben gran, negra i

peluda, a les 10 del matí, allí al mig.

Encara ens durava la intranquil·litat del

dia de la foguera amb el dimoni

saltimbanqui i de seguida va pensar, el

mateix tafaner que pobre no sortia de

l’ensurt, si devia ser la reencarnació del

dimoni que havien cremat dos dies

abans. Per si de cas, el tafaner que la va

veure va començar a senyar-se. I és que

en aquesta vida ...

Teleproblemes. I mira que sempre

ens volem imitar. No contents amb tot

l’enrenou dels rojaltis per la visió dels

carnestoltes per la tele, ara, la mateixa

tele,d’un poble de més al nord, va per

ahí dient que té, també, l’exclusivitat de

la filmació de les falles. I allí que va

oferint les seues tarifes comercials com

si fos la reina del mambo. Embolica que

fa fort, que dirien alguns. No contents

per copiar-nos els nostres embolics,

damunt ho fan ben malament. I és que

es podien quedar a casa seua per fer el

beneït.

Cateto a babor. Comèdia espanyola,

com la representada per l’alcalde Sant

Jordi per referir-se al seu càrrec com

“l’ancalde” cada vegada que surt a la

tele. I és que el personal que surt a les

nostres teles, i aquest en concret,

perfectament podria encaixar en

qualsevol de les pel·lícules d’aquelles

que solem dir d’època. 

Problemes de carxofa. Els tafaners

hem sabut de bona tinta que enguany

vindran moltes personalitats a la gala de

la carxofa benicarlanda. Tantes en

vindran que l’organització té un

problema logístic, només hi ha tres

premis per repartir i massa personalitats

per donar-los. I ara, com tots volen sortir

a ala foto.

Mala  consciència  carxofera. I ja

que estem pujats al carro de la carxofa

continuem amb la ídem, segons ha

pogut esbrinar la colla dels tafaners hi ha

un regidor de la ídem que no li fa gràcia

aquest setmanari. Com a càstig, el que

surt als altres mitjans anunciant

l’esdeveniment carxoferil per

excel·lència, el cartell, no surt a La Veu

perquè, segons ens han fet saber fons

ben informades, els diner no arribaven

per als d’aquesta casa. I és que alguns

no saben com aturar la seua mala

consciència. On anirem a parar.

De  picos  pardos. Sembla que la

festa continua però, aquesta vegada als

madriles. Tornen a parar la taula, sí, però

no la taula a la sènia, com ens agrada a

nosaltres, amb un bon plat de paella i un

bon got de vi, La Taula del Sénia, eixa

que la formen uns quants municipis de

les comarques limítrofes d’Aragó,

València i Catalunya, excepte els del PP,

com no podia ser menys. Doncs com

anavem dient, els tafaners que sempre

anem ficant el mas per tot arreu ens hem

assabentat que ho volen celebrar “bien a

lo grande”, que diria un castizo, en una

discoteca (serà que el ball està inclòs en

l’entrada), Bangaloo, per a més nom.

Certament no entenem massa anar-se’n

tan lluny per presentar una cosa que ací

no la coneix ni sa mare. Com si ací no

tinguérem discoteques!

Continuem a taula, amb el millor de

cada casa. Pitxi Alonso, Adam Raga i

Carles Santos, seran els representants

il·lustres, polítics i invitats, que sempre

van de gorra, a banda, d’aquesta mena

d’acte flocloricofestero que faran a

Madrid. Ah, també hi haurà degustació

de productes de la zona. Això sí, la

confirmació sembla ser obligatòria.

Nosaltres, perquè no diguen que sempre

estem en contra de tot, col·laborem

facilitant el telèfon de confirmació: 964

45 95 17. Així que a veure si aneu. En fi,

i és que els polítics fan qualsevol cosa

per fer possible allò que sembla ... Que

hi farem.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

INFANTIL MASCULÍ

CB BÉTERA– 22
CH INDRET BENICARLÓ – 18

Partit molt interessant el que es va viure en la ciutat
valenciana. Durant tot el partit es va notar que tots dos
equips són molt semblants i que qualsevol dels dos
podia emportar-se la victòria.

En la primera part va dominar la igualtat de tots dos
equips, que amb una defensa molt agressiva van
controlar als atacs.

En la segona part va ser el torn dels locals en el
domini del partit. El cansament i un parell d’errades van
permetre als de casa agafar avantatge en el marcador. 

Al final, una derrota que no treu mèrit al gran esforç
realitzat per tots els jugadors.

CADET MASCULÍ

CB BÉTERA– 27
CH INDRET BENICARLÓ – 19

Partit jugat dissabte pel matí. Aquesta vegada ens
enfrontàvem al líder de la lliga. Durant la primera part
els benicarlandos van aconseguir aguantar el resultat,
però poc a poc els locals van anar imposant el seu joc i
la seua corpulència. Al final, una derrota justa, però que
no treu mèrit al treball que estan fent els xavals.

FUNDACIÓ D’HANDBOL PORTS-BAIX MAESTRAT

JUVENIL FEMENÍ

CH ORBITA G. PEINADO BAIX MAESTRAT – 12
CB MISLATA– 6

Segon partit de lliga i primera victòria de l’equip
juvenil format per jugadores de la Comarca, de Sant
Mateu, Traiguera i Benicarló. Durant tot el partit va
dominar l’equip comarcal, encara que durant els
primers minuts va estar força igualat, de fet, en el minut
10 el marcador reflectia un ajustat 2 a 1. Poc a poc,
però les nostres representants van anar agafant
distància, arribant al descans amb un clar 9-4. 

Durant la segona part, però, les forces van anar
minvant i el partit es va tornar a igualar. Al final, una
gran victòria que confirma la progressió de l’equip. 

El proper dissabte juguem en Picassent, tercer
classificat. 

Per part del Baix Maestrat van jugar Laura en la
porteria, Aroa (1), Alicia (4), Irene,  Cristina (3), Jessica
(2), Arantxa (2), Olga, Nuria i Alexandra. 

Primera victòria de l’equip juvenil femení d’Handbol format per
jugadores de la Comarca

text CH INDRET 

El Benicarló ONDA URBANA ha començat aquest
matí a preparar el pròxim partit de lliga davant el
Cometal Cèltic de Vigo, després del mal sabor de
boca que li ha deixat el seu pas per la lligueta prèvia
de la Copa d’Espanya. Els de Miki, que no han acon-
seguit sumar cap punt en el seu grup, han passat
pàgina a aquest episodi i se centren ara en el seu
pròxim objectiu, aconseguir a Vigo, una victòria que
els permeti seguir a la part alta de la taula. 

Per a afrontar el pròxim xoc, els benicarlandos
entrenaran en doble sessió fins dijous que ve, i el
divendres només en sessió matinal, ja que a la tarda
agafaran un vol fins a Vigo, per a disputar el dissabte
la 17a jornada de lliga. El capità de l’equip, Vadillo,
assegura que “ha estat decebedor finalitzar aquesta
lligueta sense cap victòria. Això ens ha de servir per
a fer una reflexió individual i adonar-nos que anem a

començar novament la competició. Hem de posar-
nos el trage de treball per a donar el màxim en cada
partit”. Vadillo espera que l’equip sàpiga reaccionar i
que canvie la sort. El jugador de Jerez de la Frontera
confia a “fer un gran partit a Vigo i dur-nos alguna
cosa posituva d'allí. El nostre objectiu ara és distan-
ciar-nos de les últimes places. Sabem que hem de
sumar 10 punts com més aviat millor, que és la salva-
ció matemàtica, i després ja barallarem per a estar
entre els vuit primers”. 

D'altra banda, els jugadors del Benicarló ONDA
URBANA, Vadillo, Leandro i Parrel, signaran sama-
rretes dimecres que ve de les 18 a 18,45 hores en la
botiga oficial de l'equip “Deportes Arín”. 

El conjunt de Miki se centra en el xoc de lliga davant el Celta de Vigo després de la
decepció en la Copa 

Sembla que la festa
continua però,

aquesta vegada als
madriles.
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ire, no em sap mal, de
veritat. Les coses com
siguen. Aquesta
setmana reconec que

l’encarregat de maquetar la
portada s’ha lluït. Magnífic tot
plegat. Sobre un fons pàl•lid, com
desgastat, del color de la
postguerra, hom pot contemplar
dos impactants fotografies. En
una, a colorins, es veuen cinc
importants –importantíssims-
càrrecs públics del PP en el
moment en què el socialista
Escuder procedeix a pegar una
paletada de morter entaforant una
primera pedra. L’alcalde està
ajupit, capficat que quede bé el
que està fent; mentrestant, els
altres cinc van a la seua, ni se’l
miren, semblen només interessats
en la conversa. Quina metàfora
més directa: tu vés, fes, que a
nosaltres no ens importa un rave,
estem tan segurs que ho faràs
malament, pardillo, que t’hem
d’ignorar. A l’altra es pot apreciar
els malaguanyats Pepe Isbert i
Manolo Moran (el de “Manolo,
guardia urbano”) en una escena
de “Bienvenido Mr. Marshall”; no
hi ha cap referent cultural en tot el
món més indicat que aquest film
del genial García Berlanga per
il•lustrar la situació que es va
viure en aquestes contrades el
passat dia setze. Els senyors del
PP, com els americans de Villar
del Río, van passar de llarg, van
picar sola abans de menjar-se les
postres i a Benicarló no ens van
deixar ni una miserable primera
pedra que tirar-nos al fetge.
L’alcalde de ficció, enarborant la
seua boina i envoltat dels seus
paisans, sembla tractar de cridar
l’atenció dels polítics, però no se’l
mira ningú, sembla haver una
tanca infranquejable entre el

poble i els seus dirigents. Ja li ho
dic, senyora Garcia, magnífica, de
les més redones que els he vist
mai. 

Magistral també la crònica dels
fets. Diu justet tot el que jo volia
saber, no res més. Els discursos
ja me’ls sé de memòria; que si
l’aigua que ens roben, que si avui
som la capital mundial de no sé
quina poca lliga, que si ja vénen i
tenen tots cua... De les visites
dels nostres il•lustres, honorables
i fins i tot molt honorables
mandataris em queda sempre un
dubte com a ciutadà ignorant.
Aclarim-nos. De vegades ja
comprenc que la frontera entre
allò que és un acte estrictament
institucional o de partit –purament
electoralista- no és gens clara. Ho
entenc, fins ací arribo. Però vaig
entendre que tant el míting de
Vinaròs com el tiberi que va haver
ací a Benicarló van ser actuacions
adreçades estrictament a la
militància i simpatia del partit del
govern. Tots aquests homes que
van vindre, van vindre amb cotxe
oficial?, tenen dret a anar a
predicar les incomptables virtuts
del seu partit amb cotxe oficial?,
van vindre amb dos cotxes
diferents?, als xofers els paga
l’Administració o els ve la nòmina
de la gavina directament?, feien
hores extres tots?, on fitxen?,
quan s’acaba la seua jornada
laboral?, això és un totum
revolutum i que campe qui puga
quan mane?, és més, se’n van
anar tots aquells senyors  abans
d’acabar el dinar per no haver de
pagar o es van avançar i van
pagar ells el de tots? Suposo que
deu ser aquesta una pràctica
habitual en tots els partits (la
d’anar amb cotxe ofiacial atot
arreu, vull dir) però ja estem ben
nets, ja. M’adono que sóc tan
ximplot que haguera pogut sortir
amb els meus pantalons de

franel•la i la meua jaca de pana
acompanyant els catetos de Villar
del Río. 

Definitivament es comprén que
al senyor Bausà l’han canviat de
lloc. És clar, vostés són tots una
colla d’ecologistes, pancartistes i
titiriteros, seguint la seua línia de
coherència han de donar prioritat
a tot allò que tinga a veure amb el
medi ambient. Estan esglaiats
amb el canvi climàtic.
Seriosament, aquesta ha estat
una de les setmanes en què el
seu col•laborador m’ha fet patir
menys. Amb els fracassos dels
cotxes alternatius als
convencionals del motor de petroli
me n’he recordat dels “grandes
inventos del TBO” del professor
Franz de Copenhague.

No es crega que no m’he llegit
res més. De fet, m’ho he llegit tot,
però comprenc que no em queda
espai i he hagut de prioritzar que
es diu ara. Interessant l’entrevista
a la candidata Trias, aquesta
xicota promet. El Samaruc se’n
surt. Robespierre, en la línia que
ens té acostumats, se’n passa,
amb raó, els pobles que li dóna la
gana. L’única llàstima és la
crònica bufa del futbol, no en
tenien cap de seriosa?

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA. 

Que aquest darrer número
s’acabara amb la poronogràfica
xifra de 69 no els dóna dret a
posar una foto de la senyoreta
Bonete, chica plaiboi valenciana,
a la pàgina de l’univers fallero.
Una secció que ha esdevingut
referent imprescindible per a tota
la família de les falles no pot ser
il•lustrada amb una imatge que
done sensació de frivolitat. Per
favor, amb les coses de menjar no
es juga.   

Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista, el 569

M

text EL LECTOR El xoc d'este cap de setmana entre les categories G3
en la III Jornada de la IX Lliga Territorial en la piscina
municipal d'Onda (20 i 21 de Gener) dels 6 diferents
equips de la província,  el Club Natació Benicarló va
vèncer, de forma contundent, en pràcticament totes les
proves (equip femení), plasmant-se estos resultats en
els diferents cronos aconseguits i resultat dels quals
foren les 4 mínimes per al campionat d'Espanya i
nombroses mínimes autonòmiques. De moment
l'entrenadora Llucía Vicente, treballa de valent amb
estes joves estrelles en espera dels pròxims
campionats, amb moltes ganes i il•lusió.

En els 400 m lliures Paula Saura va aconseguir el 1r
lloc (4:47.06) i mínima nacional, Susana del Olmo 2n
lloc (4:52.47) i mínima nacional, Raquel Fabregat 1r lloc
any 94 4:58.99 i a tan sols mil•lèsimes de segon per la
mínima nacional. També Meritxell Sospedra amb
5:20.19 va rebaixar temps amb mínima autonòmica. 

En els 200 m braça esta vegada, Susana del Olmo
va liquidar la sèrie amb el 1r lloc (2:51.49) i mínima
nacional i Paula Saura amb el 2n lloc (3:00.78) i mínima
nacional, realitzant unes sèries impressionants. També
va nadar en esta sèrie Oihane Rolindez amb un temps
de 4:32.12.

En els 100 m. esquena 4 nadadores van aconseguir
mínimes autonòmiques, estant al front Raquel Fabregat
1r posició (94) i 3r en la general amb un temps
d'1:16.78, Montserrat Astor (1:18.14), Meritxell
Sospedra (1:20.01) i María Coll (1:20.02). En este grup
també van competir Andrea Fuentes (1:20.27), Sara
Marqués (1:25.28) i Oihane Rolindez (2:00.40).

I la màgia va continuar en els relleus 4 x 50 m lliures
on l’explosiu equip compost per Paula Saura, Raquel
Fabregat, Andrea Fuentes i Susana del Olmo amb un

temps de 2:03.10 i 1r posició van quedar a mil•lèsimes
de segon d’aconseguir la mínima nacional absoluta per
relleus i, l’equip compost per María Coll, Montserrat
Astor, Sara Marqués i Meritxell Sospedra, va
aconseguir el 5é lloc amb un crono de 2:16.85.

Ja en la categoria masculina, van continuar amb els
excel•lents resultats, en els 200 m braça Guillermo
Soriano amb un temps de 3:12.90 va aconseguir la 2n
lloc (94) i 4t en la general.

En els 100 m esquena Jose Antonio Adell amb un
temps de (1:14.88), i mínima autonòmica, va
aconseguir el 6é lloc, nadant també en la sèrie amb
bons cronos en general Ruben Vicente, Marc Àvila,
Vicent Prats, Gerard Saura i Ximo Bueno.

En els 100 m estils Jose Antonio Adell, 2n lloc
(1:13.72), va marcar la diferència en esta sèrie, on
també van nadar Joan Ferrán Barrachina, Gerard Saura
i Ximo Bueno.

I també es va defendre molt bé en l'aigua l'equip
masculí de relleus 4 x 50 m lliures amb la 3r plaça amb
l’esquadra formada per Ruben Vicente, Marc Àvila,
Guillermo Soriano i José Antonio Adell (2:15.40) i la 5a
plaça amb Vicent Prats, Gerard Saura, Joan Ferrán
Barrachina i Ximo Bueno (2:24.87).  

L’Onda perfectament nadada

text CH INDRET 

A què venen? 

4 consellers i el nostre Molt Honorable van estar a la
nostra comarca fa uns dies per a Col·locar la primera pedra
del vial Benicarló-Peníscola.

Cada dia la hipocresia dels qui governen el nostre País
–mitjançant una autonomia de fireta- és més evident. Ells,
que practiquen un centralisme aberrant al Cap-i-Casal i a la
resta de ciutats “importants” del nostre País, tenen la cara
de vindre pocs mesos abans de les eleccions a fer-se les
fotos; ells que ens ofeguen econòmicament sense remei,
que no reclamen a Espanya alló que és nostre, venen a
rentar-nos la casa amb una visita de cortesia...

Caldria dir-los-ho ràpidament –llàstima que la llibertat
informativa a les emisores públiques és pura entel·lèquia.
Caldria dir-los que el dèficit –alló que paguem amb els

nostres impostos i que no rebem en forma d’inversions- per
càpita a la província de Castelló en el periode en que ells
van governar Espanya fou de, al menys, 3000€ per habitant.
I que això, només a Benicarló, signifiquen 12.450.000.000
de pessetes que vam deixar de rebre. Quantes unitats
escolars s’hagueren pogut construïr? Quantes millores
locals? Quantes subvencions per a la nostra cultura i
associacions locals? I així podriem seguir...

I ara, amb la cara blindada, se’ls ocorreix vindre a posar-
nos una primera pedra i a fruïr d’un bany de multituds... I
nosaltres, com un ramat de borreguets, darrere d’ells, rient-
los les gracies.

Josep Barberà

Secretari d'Organització d'Esquerra Republicana-

Benicarló
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CARLES PORTA. 
Tor. Tretze cases i tres morts. 
Edicions La Campana. Barcelona. 2005.

L'any 1896 es constitueix a Tor, petit poble del
Pirineu lleidatà a tocar d'Andorra, la Sociedad de
Condueños de la muntanya amb la finalitat que
aquesta no siga  declarada comunal i així evitar
que passe a ser de titularitat pública. Els estatuts
fan propietaris els caps de família de les tretze
cases del poble, i es posa una clàusula, que per a
conservar el títol de propietari s'hi ha de viure tot
l'any. Però a causa de la misèria de la postguerra
i d'un enfrontament entre maquis i la Guàrdia Civil
l'any 1944, en què es cremen tres cases, el poble
comença a despoblar-se.

L'any 1976 Cerdà i Sansa, en nom de la
Sociedad de Condueños, arrenden la muntanya a
Ruben Castañer, un tèrbol personatge que viu a
Andorra, deixant fora de l'acord la resta de
copropietaris, aquests encapçalats per Palanca
constitueixen una junta paral·lela i arrenden la
fusta de la muntanya a dos llenyataires de Vic.
L'any 1980 els dos guardaespatlles de Ruben
maten els guardaespatlles de Palanca. 

Després d'una sèrie de litigis, l'any 1995 el jutge
de Tremp declara amo únic de la muntanya Sansa,
només sis mesos després és assassinat, un
temporer que havia treballat a Tor, Antonio Gil
José, assegura haver vist com l'assassinaven dos
perdularis i excontrabandistes de poca monta,
Josep Mont i Marli Pinto, aquests passen un any i
mig a la presó, però són absolts perquè no es creu
el testimoni d'Antonio Gil. És en aquest moment
que el director del Telenotícies de TV3, li adjudica
a Carles Porta el “marrón”, com diu ell, de cobrir
aquesta informació, ja que és el mes de gener i Tor
està incomunicat per la neu. Després de veure el
resultat, el director del “30 minuts”, li encarrega de
fer un reportatge més llarg per a aquest programa
i amb tota la informació acumulada, naixerà
aquest llibre.

La història està estructurada en petits capítols
on a poc a poc es van desgranant tots els
esdeveniments ocorreguts a Tor. L'autor sap
construir perfectament la intriga i la lectura es fa
apassionant, i allò de que la realitat supera la ficció
es més veritat que mai en aquest llibre; els dos
principals protagonistes, Sansa i Palanca, estan
molt ben construïts i són d'allò més novel·lescs,
però els que al poble anomenen els “hippies” o
alguns dels ajudants dels protagonistes, semblen
trets d'una pel·lícula de por. També són molt
interessants els retrats d'Antonio Gil José o del
Sergent Yanes.

El llibre deixa una sèrie d'interrogants oberts,
¿quin paper juguen el contrabandistes en tots
aquests esdeveniments? ¿quins interessos
s'amaguen darrera d'aquella colla de sonats que
es mouen per la muntanya? ¿es va fer bé la
investigació sobre la mort de Sansa? ¿per què hi
ha sentències contradictòries? I sobretot ¿qui va
matar Sansa?

Tanmateix “Tor.Tretze cases i tres morts” és un
model de periodisme d'investigació, que supera
les limitacions que pot tenir l'audiovisual, i que per
tant és una experiència que pot servir d'exemple a
seguir. 

SANG A LA MUNTANYA

text JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Llibres

exposició
AGUSTÍ ROSSO

escultures
Parador de Turisme de Benicarló

laveudebenicarlo

Fa un parell de setmanes que vaig parlar de la
importància del llenguatge en la nostra vida, de fins
a quin punt aquesta capacitat defineix la nostra
condició humana i de com n’és
de difícil, de vegades, fer que les
paraules ens siguin útils per
entendre’ns. En aquella ocasió
vaig comentar la perplexitat que
suscita el fet que un concepte
–en aquell cas em referia al de
democràcia- pot ser entès de
maneres tan diferents . Les paraules són unes
meravelloses eines que ens permeten parlar de les
coses, de la realitat, i per tant, ens permeten fer-
nos-en una i dea, comprendre-la i, per què no,
intentar canviar-la. Però en aquesta mateixa línia,
voldria avui comentar dos fets que es produeixen
amb l’ús de les paraules i que no fan res més que
demostrar allò que ha hem apuntat: la gran
potencialitat del llenguatge - que implica,
naturalment, la serva complexitat-  i la seva estreta
implicació amb altres elements propis d’allò que
som els humans.  La idea que vull comentar a partir
d’un parell d’exemples és, com ja és habitual en
aquestes ratlles, força òbvia però no per aquesta
raó menys interessant: les paraules no són unes
eines pures, neutres, despullades de connotacions
socials, polítiques, emocionals, vitals, etc , sinó que,
contràriament, són expressió del món i dels parlants
que les utilitzen. És ja sabut i acceptat que les
llengües  ens aboquen una càrrega cultural, una
certa manera de mirar el món; i alhora també és
cert que  la manera com nosaltres, membres d’una
comunitat lingüística, fem servir certes paraules  és
un fet que expressa experiències profundes,
pensaments opcions més o menys clars. Potser
amb unes referències concretes podré explicar
amb més claredat  el que vull dir.

Sorprèn la manera com som capaços d’adjectivar
amb tota naturalitat un mateix fet de maneres molt i
molt diferent en funció de la posició des d’on ens ho
mirem. Per exemple, davant d’una mortviolenta,
provocada, podem parlar d’assassinat brutal
mentre que si és la policia que mata a algú “en acte
de servei” diem que l’ha abatut –i ni tan sols es fa
servir la paraula assassinat. Està clar que la
suposada acció feta des de la legalitat vigent
recobreix un fet –matar a algú- d’un sentit
d’acceptabilitat social o de codnemna, segons qui i
com cometi el fet. Evident, ja ho sé, però curiós.

Albert Camus, en la seva obra Els justos, estrenada
l’any 1949 i que presenta les disquisicions ètiques i
polítiques d’un grup armat que vol atemptar contra
un duc a l’època del tsar, presenta aquesta
diversitat de qualificacions dels mateixos actes:
comenten que, depèn de com portin a terme els

seus actes poden passar de ser
uns justiciers a uns simples
assassins.

Un altre exemple, sense
moure’ns de l’àmbit dels fets
violents: qui és qualificat com a
terrorista? Evidentment els

membres o simpatitzants d’un grup que utilitza la
violència amb finalitats polítiques –i aquí no tinc la
intenció de discutir sobre la legitimitat o il·legitimitat
de l’ús de la violència com a eina política sinó que
només m’interessa reflexionar sobre les paraules
que designen certs fets o certes actituds- no es
consideraran  a si mateixos terroristes. En aquest
cas es faran servir qualificatius com accions
armades, moviment revolucionari armat, etc. És
molt possible que aquests grups considerin, això sí,
com a terroristes certes actuacions de l’Estat contra
el que lluiten. I no cal dir que a l’inversa el discurs
és perfectament simètric: l’Estat considera
terroristes a tots aquells que utilitzen la violència
perquè ell té el monopoli d’aquesta. Pensem en
casos que podem conèixer ben directament: qui és
considerat com a terrorista, el suïcida que es
carrega d’explosius i fa volar un autobús a Tel Aviv
o l’Estat jueu que ordena enderrocar cases o matar
a certes persones? Canviem aquest cas pe
qualsevol altre i la qüestió és la mateixa.
Curiosament en aquest punt l’obra de Camus que
hem citat més amunt presenta una falla: els
membres de l’escamot o la cèl·lula del partit
revolucionari  es defineixen a si mateixos com a
terroristes i això sembla poc creïble.

En definitiva, el valor que donem a les paraules,
quines paraules fem servir per designar
determinades realitats, no és res més que
l’expressió de la pròpia mirada sobre la realitat. No
en tenim prou en considerar que hi ha paraules que
ens serveixen per parlar de coses, fets,
esdeveniments, sinó que hem de ser conscients
que sovint fem servir paraules perquè ja estem
deixant clar quin és el nostre punt de mira damunt
les coses. Cal, doncs, pensar en allò que diem
perquè sovint diem més coses de les que creiem o
pensem que diem.

EL VALOR DE LES PARAULES (i 2)

text JOAN HERAS

Fronteres

Qui és
qualificat com
a terrorista?
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El pont sobre el riu Barranquet

El Director General d'Obres Públiques, Victoriano
Sánchez-Barcaiztegui i el Delegat del Consell a
Castelló, Ximo Borrás, van assistir a la col·locació de
les bigues del nou pont sobre la rambla d'Alcalà que la
Conselleria d'Infraestructures i Transport està
construint en l'Avinguda Papa Luna de Benicarló. La
nova infraestructura evitarà els problemes que
produïa l'antic pont, que va provocar greus
inundacions al novembre del 2.003. L'obra s'ha
dissenyat tenint en compte un cabal de tornada per a
500 anys, que es va calcular en 600 metres cúbics per
segon. Amb aquesta solució el nivell de risc en els
terrenys adjacents, que estan urbanitzats, es reduïx
per sota de risc 6. La fase que ara s'està executant
correspon a la desembocadura de la rambla i inclou la
construcció d'un nou pont. El disseny ha tingut en
compte les dificultats hidrològiques de la conca, ja que
aquest tram es troba al mateix nivell que el del mar.
Així, “s'ha hagut de construir un ràpid perquè l'aigua
desemboque correctament”, explicava Sánchez. 

La solució adoptada consisteix en la construcció
d'un ràpid aigües amunt del pont per a provocar el pas
a règim supercrític, la única forma d'evitar que el pont
supose un obstacle al flux per als cabals de disseny.
D'altra banda, l'ample de la llera en el seu tram final
també s'ampliarà fins a un total de 40 metres. El pont
es planteja d'un solo ull per a obtenir una secció
màxima de la làmina d'aigua, tindrà 40 metres d'ample

i proposa una solució mixta formigó-acer, resistent a la
corrosió i molt lleuger. L'estructura principal compta
amb dues bigues principals, col·locades a una
distància de 2,5 metres i bigues transversals. La part
superior quedarà urbanitzada i comptarà amb àmplies
voreres, que en un dels laterals disposarà de carril-
bici. Per a l’il·luminació s'ha optat per la col·locació de
focus en les voreres, que evitaran la instal·lació de
fanals. El director general d'Obres Públiques calcula
que “en el mes d'abril estarà finalitzada l'obra” si no
sorgeixen problemes. El cost de les obres suposarà
una inversió de 2 milions d'euros, que assumirà la
conselleria d'Infraestructures.

text NATALIA SANZ

Introducció
Potser tothom, en sentir la paraula despertà, pensa

en un acte merament festiu, anècdòtic i més aviat
ximplot. La realitat no hauria de ser així. Cal tindre en
compte que la despertà és EL PRIMER ACTE DE DEL
FALLES, ja que tot esdeveniment important faller ha de
començar amb una bona despertà. Per això hem de
donar-li la importància que li correspon, i per això estem
nosaltres ací, per a recordar a tothom la trascendència
de l’acte que ens ocupa.

Antecedents històrics
A l’igual que altres, l’origen de la despertà es perd al

llarg de la nit dels temps. Hi ha constància que l’home
de Neardental ja feia una cerimònia que podria ser un
embrió de la despertà, ja que s’han trobat en alguns
jaciments unes marques als cranis que apunten al
llançament de còdols per a despertar els individus per a
caçar. També hi ha importants teories que mantenen
que els sumeris es van haver d’inventar la roda per a fer
més còmoda la ronda matinera, ja que els més vells es
cansaven. La introducció de material pirotècnic per tal
d’alleugerir la son dels veïns va conéixer el seu
precedent a l’edat mitjana, on està documentada una
festa que es feia en alguns pobles muntanyencs on els
xicots que no havien conegut muller, feien un àpat
nocturn a base de llegums, col de flor i ous bullits.
Després d’una nit de festa, en clarejar el dia, recorrien
tots els carrers del poble alliberant els gasos produïts
per la digestió de tan suculentes menges. Si ho pensem
bé, té la seua lògica, ja que tots dos sorolls tenen com
a base el sofre. Més recentment es van introduir els
petards, que amb el temps van anar creixent en
quantitat i qualitat fins arribar a una perfecció gairebé
matemàtica. Després es va afegir la música, que li va
donar un toc colorista i festiu a l’acte.

Definició
La despertà és l’acte pel qual els components d’una

falla manifesten el seu goig i l’alegria incontrolables que
senten a primera hora del matí. També es podria definir
com el primer acte festiu diari d’un faller, o
l’esdeveniment que prepara la falla per a una jornada
plena d’emocions. Però la més contundent és:
manifestació sorollosa matinera amb la finalitat de
trencar la son del veïns que no hi participen.

Horaris
En realitat, la despertà hauria de començar al mateix

moment que el sol apareix per l’horitzó i no a una hora
en punt. Actualment les falles s’han posat com a hora
oficial de sortida les vuit del matí, cosa absolutament
contra natura, i que caldria corregir el més aviat
possible. Aquesta comissió proposa que la junta local
fallera recupere la tradició del pollastre. El
funcionament és molt senzill. S’empra un pollastre de
corral i es posa dalt del campanar, sempre sota la
responsabilitat d’un membre de la jlf que seria
l’encarregat d’alimentar-lo, passejar-lo i fer-lo pixar.
Aquest pollastre serà el que marcarà l’hora de
començament de les despertaes, ja que cada falla
hauria de tenir un faller de guàrdia atent al del cant del
gall. En sentir-lo, el faller de guàrdia de la falla hauria
d’avisar la gent per tal de començar la despertà. Es
podria donar un marge de quinze minuts -no més- des
del primer cant del gall fins a la sortida de la comitiva.
Pel que fa a l’hora d’acabament, aquesta comissió
considera que no té massa importància perquè això ja
depén de l’estat de cadascú, encara que es podria
posat un tope a les onze del matí, més que res per a
recuperar forces.

Estructura
La despertà ha de tenir una estructura humana

clarament definida i rígida, que no hauria d’admetre
variacions de cap tipus respecte a les que ací
s’exposen. En primer lloc, haurien d’anar les dones, que
portarien algun carret amb beguda per si de cas.
Aquestes ballaran al ritme de la música i no llançaran
coets, ja que la seua forma de manifestar l’alegria és
posar lletra a la música que se sent. Amb elles, poden
anar xiquets i xiquetes que encara no s’atreveixen a
llançar inofensius coets o bombetes. La música pot
anar al costat o darrere, tan se val. Després aniran els
xiquets, amb les seues caixetes reglamentàries, tirant
coets inofensius. A una distància prudencial aniran els
més grans, que llançaran masclets, coets amb canya i
les reglamentàries traques a les portes de les cases
dels càrrecs de la falla. Aquest darrer grup de gent
estarà format pels més valents de la falla, gent bragada
i amb sobrada experiència en la manipulació
d’artefactes pirotècnics. Cal destacar que no hi ha límit
de soroll ni quantitat, com tampoc hi ha restriccions a
l’hora de buscar els millors llocs per tal que la
deflagració siga més intensa. Una hipotètica destrossa
no ens pot reprimir un minut gloriós. (continuarà...)

LA DESPERTÀ (part 1 de 2)

laveubenicarlo@terra.es
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En la mesura que anat passant la
legislatura local, un  servidor ha
arribat a la conclusió que el lloc
idoni per al PP benicarlando es
l’oposició. Llàstima  per tots els
anys que la dreta ha estat
governant el municipi.

Insconscientment han estat amagant el seu capital
polític i gestor. Estic convençut que en si les
legislatures passades hagueren ocupant els seients
que ocupen ara, les inversions a la ciutat seriem
molt més nombroses. Sense broma. L’afany
reivindicatiu de la nova fornada local demostra que
el PP es més eficient a l’oposició que al govern.

Gràcies a ells, s’han aconseguit les coses que
l’equip de govern ha estat incapaç de fer. Les seues
gestions per conselleries, direccions generals i
territorials han estat fonamentals per a temes
importantíssims per als benicarlandos i

benicarlandes. Almenys això és el que se’n desprén
de les seues declaracions. Amb aquestes
expectatives, ¿quin ciutadà o ciutadana cometria
d’imprudència, amb el seu vot, d’atorgar-los majoria
absoluta? No, senyors i senyores. El sentit comú ha
d’imperar. Pel bé de Benicarló, el Partido Popular ha
de continuar a l’oposició. Si passa a governar, ¿qui
reivindicarà als organismes oficials les inversions
adequades per a la ciutat?.

En aquest aspecte, alguna cosa del que dic ha
impregnat les intencions dels benicarlandos i
benicarlandes. Ja ho va dir el candidat a l’alcaldia
l’altre dia, quan afirmava que “malgrat el que puguen
dir les enquestes” ells tenen la moral molt alta.
Certament, eixes enquestes, que encara no han fet
públiques, deuen reflectir el sentir majoritari de la
ciutat. El PP, a l’oposició. Es el millor per a
Benicarló. No es pot desaprofitar la capacitat del PP
deixant lo al govern municipal. Cal que estiga a
l’oposició per fer tot allò que ha estat incapaç de fer
durant els anys que ha governat la ciutat.

MALGRAT LES ENQUESTES....

text VICENT COLL

Tocs i Vares

Les cançons de Sant Antoni, escrites l'any 1886 per
l'aleshores director de la Banda de La Lira de
Benicarló, Francisco Arnau Lores han complert en la
passada festivitat del patró dels animals 121 anys
d'existència. Les partitures, extraviades i recuperades
posteriorment, van ser harmonitzades pel mestre Feliu
a l'any 1930. Aquestes melodies s'han enriquit a partir
de diferents fonts: melodies incorporades per Vicent
Feliu a partir d'altres escoltades a poblacions com
Benassal, melodies clàssiques com la “Marxa de
Malborough”, popular de França i que apareix en
l'obra de Beethoven “La Victòria de Wellington” o
cançons escrites per Francisco Arnau (“Quiquet lo
músic”) a partir d'altres molt més antigues…

La relació dels músics de la banda de Benicarló i els
llauradors de la població sempre ha sigut molt intensa.
El “carro de la música” sempre ha acompanyat
aquesta apreciada festivitat i l'esforç dels músics
valorat per tots.

Aquest any no ha sigut una excepció, i les noves
generacions de músics van substituint poc a poc a
moltes altres que durant més de cent anys han estat
alegrant la festa acompanyant els final de cada lloa
amb la seua música. A més a més, la gravació que fa
pocs anys va realitzar l'Associació Musical “Ciutat de
Benicarló” hi ha contribuit a conservar encara més
aquest patrimoni cultural de la ciutat que identifica
sens dubte una part important de la seua identitat.

LA MÚSICA A LA FESTA DE SANT ANTONI

text REDACCIÓ

Com cada any, l’Associació Cultural l’Estel del
Collet ha oferit un petit berenar d’agermanament a
totes les persones i entitats que van col·laborar en la
passada edició de la festa nadalenca.

El lloc escollit ha estat la Penya Setrill i entre riures,
simpaties, senzillesa, fogasses, xocolate, entrepans
de llepolies variades i el corresponent detall d’IVADIS
– C.O. EL MAESTRAT van transcórrer uns instants de
vida amable. Fantàstic!

I ara a esperar la X Edició que, en onze mesos, ja la
tenim aquí.

L’ESTEL AL SETRILL

text REDACCIÓ

Les noves generacions de músics van substituint poc a
poc a moltes altres

Actualment  al  nostre  port  hi  ha  un  total  de  39
barques de pesca que faenen a la nostra mar, d’elles 28
van a l’arrastre i 11 al trasmall.

Com ja saps, Xurrimango viu al campanar. Saps quans
escalons ha de pujar per sortir a la terrassa?

A – 79

B - 137

C – 172

D - 215

QUE MOS CAL SABER PER A SER BONS CADUFEROS ?

Per un error de maquetació reproduïm corregits els articles de la secció Tocs i
Vares i el Samaruc, que es van publicar equivocats la passada setmana.

Sant Antoni i el dimoni... xenòfob

Per sant Antoni, el samaruc ha tret el cap de l'aigua i
li han vingut ganes de tornar-lo a amagar. La bestioleta,
com li correspon --més per tradició que per creença, tot
siga dit-- es va atansar per vore cremar el dimoni. No és
que confiara en que la intervenció del sant del porquet
o el foc purificador ens lliuraren de tots els mals. Però
tampoc esperava, tot i que s'ho temia –coses de la
veterania--, assistir a un espectacle tan desafortunat
per a vergonya pròpia i aliena. I és que, el racisme,
encarnat en ''loero'' –o això es pensa ell--, va fer acte
d'aparició.

És l'opinió del samaruc, que per ser loero hauria de
caler quelcom més que llegir rebles des de dalt d'un
carro. Poder d'adreçar-se a un públic tan nombrós i
expectant –pel bon treball fet pels loeros de veritat-- és
una oportunitat i un privilegi que no s'hauria de
desaprofitar. I, encara menys, pervertir.

No sap, l'animalet, si les paraules abocades davant
la Casa de la Vila, autoritats, veïns i forasters, són
constitutives del delicte d'apologia del racisme i la
xenofòbia. El samaruc no és advocat, i de lleis, no en

sap. Però sí que sap que aquelles paraules les hagués
pogut subscriure qualsevol seguidor de les tesis de
Hitler. El samaruc també sap que el missatge de
l'aspirant a loero fou rebut amb aplaudiments. Li dol,
però no li estranya: és fàcil aconseguir l'aprovació
popular culpant de tots els mals a les minories més
desafavorides. En són menys i més vulnerables; cóm
s'han de defensar?.

El samaruc, si volguera fer com el desafortunat loero
podria generalitzar --el recurs fàcil de l'indocumentat--,
i concloure que la festa de Sant Antoni està conduïda
per l'extrema dreta. Però eixa afirmació seria tan
inconscient, injusta, menyspreable, demagògica, falsa i
carregada de mala llet com els rebles del pretés loero.
El samaruc, tot i això, no perd l'esperança en que els
majorals no es renten les mans i fiquen una mica
d'ordre. L'animalet no demana que se censure a ningú
ni que es s'afluixen les crítiques. Només espera que
l'esforç de molta gent no es veja malbarat per la
irresponsabilitat d'un individu.

Al samaruc, enguany, se li ha fet el cos agre. I ni una
coca beneïda l'alleugereix. Vorem l'any que ve.

EL SAMARUC
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Vergonya sanitària

A més d’un polític local del PP, amb
Mundo al seu capdavant, se li hauria de
caure la cara de vergonya per la sanitat
que ens han deixat.

Ni nou centre de salut, ni gaites.
Aquet poble és el cul de sac dels
despropòsits,on la falta de seriositat i
competència d’uns polítics, amb Mundo
com a responsable, que va estar com a
cap de l’Área de Salut 01 durant un bon
grapat d’anys, ens ha deixat d’herència,
unes de cotes de “salubritat pública”, per dir-lo d’una
manera fina, pròpies del tercer món. Amb tots els
respectes per allò de malament que allí estan i que
també s’hauria de millorar. Però nosaltres estem a
Benicarló i ja en tenim prou amb els nostres problemes,
per la qual cosa, és ací, on ens repercuteix la
ineficiència política sanitària.i és ací on, preimerament
l’hem de solucionar.

Resulta que tenim un Centre de Salut, destarotat,
vell, amb recursos molt limitats, i sense més espai,
concebut per a una població dels anys 80, i que ja no
dona per a més, i ara, a més, li afegeixen un servei
d’ambulàncies -que ens sembla correcte, però que
hauria d’estar en unes condicions dignes-, que, com no
cabia enlloc, l’han acabat ubicant (han fet un quarto
amb quatre barandats), dins l’estància que fa quatre
dies s’havia ampliat per l’arxiu dels expedients mèdics.

¿És que els responsables polítics, principalment els
del PP, que havien gestionat fins ara aquesta àrea, no
s’han adonat encara que la població benicarlanda ha
augmentat de manera considerable en els últims anys,
vora un 50%,  i que, proporcionalment, “l’oferta”

sanitària s’ha quedat encallada en aquells
anys 80? Doncs, pel que estem patint,
NO. Sort tenim del personal que treballa
en aquest centre sanitari, els hi haurien de
fer un monument per traure recursos d’on,
en principi, no hi eren.

I damunt han d’aguantar situacions
personals més que difícils, on algunes
infermeres, i també un metge, treballen
sense contracte i encara no han cobrat.
Pitjor, impossible. Estaria bé que algun

d’eixos inspectors de treball que, suposadament, han
de vetllar perquè les empreses complisquen la legalitat
es fera una volteta pel nostre centre i li obrira un
expedient ... a qui corresponga. En fi, promulgar lleis
per ...saltar-se-les a la torera.

De tota manera, i sense voler-li cap mal, hagués
estat bé que al senyor President de la Generalitat en la
seu visita a la nostra ciutat, bé, parada gastronòmica,
seria millor anomenar-la, la passada setmana, li hagués
agafat alguna mena de descomposició, cosa que li pot
passar a qualsevol mortal, i així, poder tastar en la seua
pròpia carn com de bé estem ací. Una mica d’espera,
asseure’s entre un fum de xiquets atapits, presentar la
targeta amb una cua de gent impressionant, esperar-se
mentre el metge de guàrdia ha hagut de sortir a fer una
visita d’urgència o, fins que acabe la seua consulta, o ...

Haguera estat bé. Sí, molt bé. Així, després,
assabentat de tot el que hem de passar ací per poder
anar al metge els haguera llegit la cartilla al seus
“subdits”. O no? Incompetents, tal volta?
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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: un bon grapat de carxofes per a la Confraria de Sant Antoni que un any més ha
organitzat la festa, la festa més bonica del poble i de ben segur, la més antiga. Tots els anys
els el mateix, però tots els anys s'ha de fer coques, organitzar la cavalcada, arreplegar
diners, preparar la joia, ... tot això és molta faena, molta faena. Confrares, elles i ells, teniu
la carxofa ben guanyada. 

Panissola: una panissola ben resseca per als preus de dels menús de la setmana de la
carxofa. Creiem que s'estreny una miqueta massa. Hem de tenir tots clar que 10 euros no
són mil peles, estan més prop de les dues mil. Si matem la gallina, s'acabaran els ous i
després direm que la gent no participa.

Unes falles més religioses

L'ofrena fallera de flors a la Mare de Déu de la Mar,
patrona de Benicarló, tindrà aquest any importants
novetats. Dos artistes de la localitat, Juan Lluch i
Ignacio Gasulla, estan treballant en la confecció d'una
armadura metàl·lica que servirà de support a la
imatge de la Mare de Déu amb el Nen. L'estructura,
que tindrà una altura de 3,5 metres i un ample de 3,
serà metàl·lica, mentre que les imatges es construiran
en fibra de vidre. La part inferior, es decorarà amb els
rams de flors que aportaran les comissions falleres. 

Álex Sánchez, president de la Junta Local Fallera,
ha detallat que ja s'han efectuat les primeres
converses amb les floristeries del municipi, amb
l'objectiu que cada any, siga una d'elles qui dissenye

el dibuix del tapís i determine els colors que
s'utilitzaran en els rams. La resta de botigues,
s'adaptaran les necessitats del dibuix. L'acte, que es
realitzarà el 17 de març, podria també canviar
d'ubicació. Sánchez va explicar que s'està estudiant
la possibilitat que l'acte abandone les portes de
l'església de San Bartolomé, on s'ha realitzat
habitualment, per a traslladar-se a les portes del
consistori. Aquest és només un dels actes del complet
programa que per a aquest any s'ha dissenyat, i que
han quedat recollits en el Llibre Oficial de Falles que
s'ha editat. 3.000 exemplars van començar a ser
repartits dilluns en el municipi i una petita part, es
vendrà en alguns quioscos de la ciutat. Entre els
actes organitzats per JLF, destaquen la cridà, que
donarà inici a les festes i les mascletades, que del 16
al 19 es dispararan en la plaça de la Constitució.

text NATÀLIA SANZ

Vehicles de neteja sostenibles a Benicarló

Des de primers d'any, els vehicles de neteja de
Benicarló estan utilitzant combustible Biodiesel per al
seu funcionament diari. Tots els camions, moticicletes
i la resta de vehicles de la flota de neteja de Benicarló
s'alimenten amb el biodiesel que l'empresa
adjudicatària de la neteja proporciona, ja que, de
moment, aquest tipus de combustible encara no se
subministra a les gasolineres.

Benicarló és, ara per ara, l'únic municipi de la zona
que ha apostat per aquest tipus de combustible, una
mica més car però que ofereix moltsavantatges: pot
obtenir-se a partir de cultius vegetals, és fàcilment
biodegradable, no és una mercaderia perillosa i té un
alt poder lubricant.

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de
Benicarló, Sergi Pitarch, recorda que aquest era un
dels requisits que es van plantejar en l'adjudicació del

contracte de neteja i creu que aquest tipus
d'exigències haurien de proliferar més. “L'Ajuntament
ha de predicar amb l'exemple”, assegura Pitarch. “I
ens hauríem d'acostumar tots a començar a funcionar
amb aquest tipus de combustibles”. “En un futur -
assenyala Pitarch- esperem ampliar aquest requisit a
la resta de vehicles municipals”, tant els que utilitza la
policia municipal com la brigada d'obres i serveis.

text REDACCIÓ

El proper dia 26 de gener a les 20 hores,

tindrà lloc a la seu de la Penya Setrill, 

C/ Pere Boqués s/n de Benicarló, la

presentació del llibre

"Constants vitals"
de Manel Garcia Grau
Premi "Ciutat de València" 2005


