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Pere Tàpias, (Vilanova, 1946) va rebre el passat
divendres la Carxofa d’Or al llarg de la Gal·la que va
tenir lloc al restaurant Cortijo. És músic, poeta i
dirigeix l’espai de cuina a Catalunya Ràdio “Tàpias
Variades”, que s’emet els dissabtes de 9 a 10 del
matí.

Què t’ha semblat la gal·la i aquest univers local al
voltant de la carxofa ?

Saps que passa ? que fins fa poc el concepte de
verdura la gent la tenia com a cosa secundària i
d’acompanyament, però poc a poc la verdura està
pujant sobretot per la salut i pel tipus d’estress que es
porta. I una de les verdures reina és la carxofa i la
carxofa ha d’ocupar un lloc destacat.  Allò interessant
és que la carxofa té multituds de recursos culinaris i
aquesta és la gràcia.

A més és molt sana, també…

Saníssima. Fins el suc és bo.

I diuen que la verdura la posa dura

És possible que la posi dura. Però penso que ha de
ser la verdura i alguna cosa més.

Els teus programes de cuina son un exemple
que, culturalment, això de les fronteres
administratives és una fal·làcia. Tenim una cuina
molt semblant.

A la Mediterrània tenim dos tipus de grassa. La del
porc i la de l’oli. La del porc lamentablement està
gairebé eliminada i tota la cuina està basada en l’oli.
Imagina’t si comencem per aquí. I després hi ha el vi i
la cultura lligada als fruits secs o al peix que es trau de
la mar que tenim aquí al davant. Més o menys, amb
matisos cada zona interpreta i fa i desfà amb aquests
elements.

Quin plat recomanaries fet amb carxofa?

N’hi ha un que m’agrada que es diu a la romana que
és una carxofa que s’ha d’obrir per afegir-li una
vinagreta amb all i julivert. Aleshores s’hi posa
cansalada i es desfà la grassa. També es podria fer
amb unes virutes de jabugo, que ho omplim i ho posem
amb oli al forn. És boníssima i senzillíssima. 

Julio Cortázar va escriure un conte on
comparava arrancar fulla a fulla de la carxofa amb
arrancar les fulles d’un calendari. Hi pot haver

alguna relació?

És possible.  Passa com a la ceba. Són hortalisses
que són com les nines russes, que dins n’hi ha un altra
fins que arribes al cor. Admetent que les vagis traient
com una margarida però amb la particularitat que vas
dient « si, si, si... »

Al seu programa va fer referència a la cuina del
Maestrat. Què li sembla?

La cuina d’aquí te una gràcia extraordinària. Teniu
muntanya, mar i horta que és una trilogía que permet
les combinacions que vulguis. És sensacional.

Vostè prepara una carxofa torrada amb un rajet
d’oli i una punteta de sal i una delicadesa. On està
la diferència entre menjar bé o no?

Només hi ha dos cuines, la ben feta i la mal feta. Cal
la trobada entre el cuiner i el producte i com el tracta.
Això passa, fet a la brasa, o amb delicatessen que dius
tu. Hi ha com un vincle emocional i una capacitat de
transformació. La cuina convoca i comunica i és la
frontissa que convoca a la gent a una taula i hi hagi
conversa. Això és comunicatiu. Imagina’t si la carxofa,
un producte humil, ha convocat gent a partir de la
cuina. Fins i tot un ministre!.

Pere Tàpias:
“Recomanaria una carxofa amb oli, sal i unes virutes de jabugo al forn”

text JORDI MAURA / JOAN PEIRÓ
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els turistes que visiten Benicarló i
s’allotgen a establiments turístics
reglats, o els procedents de
comunitat autònoma de Madrid,
realitzen una despesa superior a
la mitjana. Es tracta doncs d’un
turista que interessa i d’ahí la
promoció a Madrid. Però l’anar a
Madrid a regalar menjar, fer-se
fotos i buscar titulars és una
constant dels polítics de gairebé
tota Espanya. A tots els alcaldes
els encisa. La nostra localitat
promocionarà les Falles, amb la
presència de totes les falleres, i la
seua gastronomia. Més ben dit
les carxofes i per això es duran
les carxofes amb xanques a Fitur. 

A la nostra localitat es redacta
des de fa anys el Pla Estratègic

de Desenvolupament Turístic
"Benicarló Endavant". El Pla
pretén marcar les línies d’actuació
sectorials a curt, mitjà i llarg
termini en matèria turística, partint
d’una anàlisi de la situació actual
(inventari i valoració de recursos
existents, tipologia del turista,
necessitats i propostes del sector
privat, etc...). A més busca la
màxima participació de tots els
agents socials implicats al sector
per assolir la bona coordinació i
consecució dels seus objectius,
entre els quals destaquen
dinamitzar, potenciar i
modernitzar l’activitat turística del
municipi. El Pla no fructifica en
accions concretes que suposarien
una evolució positiva del turisme
a la nostra ciutat. La pàgina web
d’aquest Pla no s’actualitza des
de 2002 per la manca d’actualitat
i accions. Al sí del Consell de
Turisme la situació no és millor.
L’anterior responsable de la
regidoria, Maria Teresa Traver, en
una rabieta, va arremetre amb
desqualificacions cap a la seua
successora Joaquina Bel al front

enicarló acudirà un any
més a Fitur, concebuda
com la fira turística més
important de l’Estat

espanyol. A l’estand del País
Valencià, que la conselleria de
Turisme de la Generalitat ha
preparat està representada
l’oferta turística valenciana que
ocupa en exclusiva tot el pavelló 5
d'IFEMA, amb 5.500 m2 distribuïts
entre els diferents expositors,
entre ells de manera destacada,
les quatre marques: Castelló
Costa Azahar, Costa Blanca,
València Terra i Mar i Benidorm.
L’estètica de l’estand s’inspira en
l’avantguardisme i modernitat del
País Valencià i, a més, té en la
32a America's Cup i en la mar
Mediterrània un referent
fonamental.

Un estudi del 2002 plasmava
que els turistes procedents
d'Aragó són els que més visiten
Benicarló, seguits dels
madrilenys, catalans i bascos.
Una de les conclusions era que

Tots contents cap a Fitur
L’activitat política es calmarà per uns dies per acudir a la capital d’Espanya a
promocionar no se sap ben bé que. Carxofes amb xanques, falleres i festa de la
Mancomunitat de la Taula del Sénia a la discoteca. Mentre, la situació del turisme
a Benicarló es troba immers en una greu crisi
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text REDACCIÓ

http://www.joeacevedo.com/docs/customzon
e/customcon/customcon7/d1westman1.htm

De menudets jugàveu amb els playmobils? I
desprès, llegíeu còmics de Hellboy? Si heu respost
afirmativament a aquestes dues preguntes, les
propostes d'aquesta web us soprendran.

La.Rata.Sensefils@hotmail.com

FILANT LA XARXA

Xurrimango té que pujar un total de 172 escalons si vol sortir al terrat
de dalt del campanar.

A dia d’avui al nostre poble estem empadronats més de 26000 persones.
Saps quantes d’elles són estrangeres?

A – 3800
B – 4600
C – 5600
D – 6200

QUE MOS CAL SABER PER A SER BONS CADUFEROS ?
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“A Madrid li agrada a tothom anar: del president de la Diputació als diputats, dels
alcaldes als empresaris turistics locals”

de l’àrea, actualment, acusant-la
d’incapacitat i com a responsable
de la paralització del
Consell de Turisme. A
això s’afegeix l’episodi de
la dimissió del regidor
d’Hisenda, Ramon
Compte, una trista plana
més en l’actuació i
autoritat d’aquest regidor
al que “no se li faciliten
les dades i no se’l permet
informar a un Consell del
que forma part”. 

Després de les dures
crítiques del PP, a
l’oposició, l’Ajuntament
va anunciar fa quinze dies que
impulsarà el Pla Estratègic i les
comissions. 

La batalla al voltant del mobiliari
de l’Oficina de Turisme de
Benicarló que ha de pagar la
Generalitat i les excuses

manifestades pel PP, com el color
que han de tenir les portes,
augura que el retard en la
inauguració té correlació amb la
proximitat de les eleccions

autonòmiques i locals. Després de
mesos, la nova oficina ja està
oberta, tot i que és responsabilitat
d’Ono el fet que encara no tinga ni
telèfon ni Internet.

A Madrid li agrada a tothom
anar: del president de la Diputació
als diputats, dels alcaldes als
empresaris turístics locals.
Mentre, la localitat pateix dels

mateixos dèficits en
infraestructures de fa
dècades. Dimecres a la
nit, el ministre preferit
del Maestrat, Jordi
Sevilla, assistia a la
madrilenya discoteca
Bangaloo, un nou
concepte de sala de
festes que mescla
moda, gastronomia i
estil oriental “per a gent
sofisticada” a la
presentació de la
Mancomunitat de la
Taula del Sénia. El lloc

ideal per a reunir forces i preparar-
se per a una nit boja de ball. A
l’acte hi van assistir alcaldes dels
22 municipis de partits com el
PSPV, PP, CiU, ERC, PAR i
independents.

ve de la pàgina anterior

ue el Benicarló perdera
per 3 gols a 1 al camp
del Saguntino no
s i g n i f i c a

necessàriament que jugara un
mal partit. És més, m’han
assegurat testimonis presencials
de l’esdeveniment que vam ser
capaços de donar la cara fins
l’últim instant. I més encara, quan
només faltaven quatre minuts per
acabar-se tot encara estàvem
empatats a un i defensant de
manera numantina la nostra
porteria amb només deu homes.
Perquè sí, som tan desgraciadets
que l’àrbitre ens va perseguir i
ens va expulsar un jugador quan
faltava encara mitja hora. Però en
fi, entrava dins les previsions que
no aconseguírem res de positiu
en un desplaçament tan difícil
com a priori era aquest a
Morvedre. 

Lesionat com tenim per a dies
el porter Sánchez i expulsat com
estava el titular Calduch, Xoco va
haver de recórrer al juvenil Jose
(així, sense accent) Castañeda.
El debutant va tindre força
ocasions de lluir-se i, pel que es
comprén, ho va fer; quan els
locals havien posat setge a la
nostra àrea va ser capaç de
treure algunes mans que van
deixar esmaperdut i bocabadat el
públic local i fins i tot el nostre
entrenador, a qui, tot siga dit, no li
va arribar a caure el puro de la
boca. Ja tenim porter.

No val la pena recrear-se en
les nostres desgràcies i convé,
per tant, no parlar més
d’esdeveniments pretèrits i
concentrar-se a l’avenir immediat
que passa pel decisiu matx que
disputem diumenge vinent a partir
de les quatre i mitja contra el
Vilafamés al Municipal encara de
la Carxofa. No, no val la pena

parlar de desgràcies, però és que
a hores d’ara el nostre cos tècnic
no pot disposar de titulars tan
teòricament indiscutibles com ara
Burriel (quatre partits de sanció
per la bronca del Borriol),
Cornago (acumulació de
targetes), Raül Mora (també amb
la corresponent dosi
d’amonestacions) o Anta (amb el
front ple de punts). I això és així i
no en podem sortir, quan no ens
provoca algú i ens fa reaccionar
amb la ira corresponent, prenem
mal.  

És evident que cada partit a
casa serà una final i la missió
nostra no és altra que amarrar ací
tot el que puguem. Esperem la
visita dels primers classificats
com és el cas de l’Almassora o
l’Orpesa i també la dels rivals de
pobles, pobles i llogarets del
voltant com ara Vinaròs, Alcalà o
San Jorge. Ho tindrem difícil per
no patir, s’ha de reconéixer. Ens
espera, per fi, gràcies a Déu, una
temporada amb certes dosis
d’emoció. Ja n’estava tip de
navegar sempre per aqueixa
mediocritat tan nostra.   

Per tal de tractar de suavitzar
tant com es puga tan complicat
panorama, la junta directiva ha

començat a menejar-se i a hores
d’ara és confirma el fitxatge d’un
tal Xavi, jugador que ve del
principat d’Andorra i que és
internacional amb la selecció de
l’estat on guarden la perra
patriotes tan reconeguts com la
senyoreta Sánchez Vicario,
aquella que duia una veta amb la
bandera espanyola. En fi, cal
desitjar que aquesta nova
aventura siga un encert i que no
ens passe com amb altres
personatges que s’han deixat
caure per ací per espigolar el que
han pogut i picar sola. No cal
recordar, sense anar més lluny,
casos com el de l’il·lustre Gustavo
que ens va durar en la seua
segona etapa la friolera de tres
partits. Desitjo de tot cor que el
Xavi aquest no siga un penjoll,
que siga treballador, que sàpiga
jugar al futbol, que siga formal,
que no es baralle amb el
personal... en fi, tot una sèrie de
qualitats que, cal reconéixer-ho,
és difícil que les tinga algú que
se’n ve ací de tan lluny. Aquest
escepticisme em perdrà, què li
hem de fer?

I ja està, trobo que ja n’hi ha
prou. La desgana amb què està
escrita aquesta pàgina
regularment és exorbitant,
desmesurada, colossal en una
paraula. Ja no puc més. Sempre
m’hi poso a última hora, perseguit
per les ires furibundes de l’amo,
assetjat pel telèfon, acaçat amb
emails amenaçadors. A mi, el que
m’agradaria de veritat seria no
haver d’anar penjant-me d’amics i
coneguts perquè m’expliquen per
caritat quines calamitats li han
passt al CDB, m’agradaria, en fi,
que el tirà propietari d’aquesta
empresa em tinguera una
miqueta de compassió i em
canviara de secció. O que em
tirara directament al carrer. Tots
sortiríem guanyant.       

SEMPRE FUGINT

Q

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

La XIV Demostració Gastronòmica va repartir 12.000 racions de plats elaborats
amb carxofa 

La Demostració gastronòmica de la carxofa de
Benicarló va repartir aquest any la esgarrifosa xifra de
més de 12.000 racions de carxofa. La imaginació
sense límits dels restauradores participants va omplir
els carrers més cèntrics de la localitat de plats cuinats
amb carn, amb peix, farcides, amb foie, arrossos, amb
fideus, en pastissos o terrines. Un any més no van
faltar a la cita les màximes autoritats de Cupelo i
Ladispoli, ciutats italianes agermanades amb
Benicarló i unides pel cultiu de la carxofa. Com cada
any la festa de la carxofa és una cita també per a la
classe política i més aquest any electoral. Aquest any
va estar present Mari Àngels Ramon-Llin, que ja va
conèixer la festa durant la seua etapa com consellera
d'Agricultura amb Unió Valenciana i que va celebrar
“que la festa vaja a més”. Per la seua banda la
diputada socialista Isabel Escudero va assegurar que
es convertirà “en ambaixadora de la festa a partir
d'ara”.  Tampoc van faltar representants de la
Conselleria d'Agricultura, amb Francisco Quintana

com representant i de l’espectre polític local i comarcal
amb el senador per Castelló Juan Bautista Cardona i
altres. El matí va acollir també la celebració de la
Missa major amb les ofrenes de carxofa, aigua i terra
i que va estar presidida per la Reina de les festes i la
seua cort d’honor, la fallera major, la dama de Sant
Antoni i la dels Dones Llauradores. La Colla de
Dolçainers va acompanyar a la comitiva. A les 14
hores va tenir lloc l’esperada mascletà a càrrec de
Pirotècnia Tomás en la Plaça de la Constitució.
Enguany en la demostració gastronòmica van
participar restaurants de Benicarló, Vinaròs,
Peníscola, Sagunt i Anna (València). 

La quinzena de la carxofa 
Del 29 de gener  l’11 de febrer una dotzena de

restaurants oferiran als seus clients menús elaborats
amb la carxofa com element principal. Els preus
oscil·len entre els 30 i els 39 euros. Alguns restaurants
ja tenen complets els caps de setmana. Durant tota la
setmana desenes de comerços de la localitat
repartiran, a més, tíquets en els quals se rifaran 20
menús gratuïts.

text JORDI MAURA
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El Construccions Malloms supera el potent Sedaví amb un gran darrer quart

Construccions Malloms, 70: Guillermo
Bascuñana (5), Kiko Royo (17), David Martínez (20),
José Félix García (2) i Carlos Miravet (7) -cinc inicial-.
També van jugar: Rubén Cervera, Diego Montes (2),
Rubén Ruiz (6) i Félix Rosenbach (11). 23 faltes
personals. Expulsat Rubén Cervera (minut 24) per
empènyer un rival.

Giso Sedaví, 68: J. J. Fortea (23), J. Fenollosa (7),
C. Santacatalina (4), J. Pons (4) i I. Gurruchaga (7) -
cinc inicial-. També van jugar: A. Corona (3), J. Tamor
(6), A. Blat (6), J. M. Aznar (4) y A. Gascón (4). 24
faltes personals, sense eliminats.

Parcials: 19-19, 19-20, 20-21 i 12-8.
Àrbitres: J. Mesa i F. March.

Gràcies a un gran darrer quart en el qual el
Construccions Malloms de Manolo Llorach va
recuperar un desavantatge de sis punts a falta de tres
minuts, el conjunt sènior va superar diumenge el
potent Giso Sedaví (70-68), rival directe en la lluita per
al quart lloc.

L’aportació ofensiva de l’escorta Kiko Royo (17
punts) i l’aler David Martínez (20) va servir per a fer
menys visible les baixes del pivot Enrique Cherta, amb
febre, i l’escorta Edu Centelles, per feina. A més, al
minut 24 el base Rubén Cervera va ser desqualificat
per empènyer un rival.

Félix Rosenbach, que va anotar els darrers cinc
punts dels benicarlandos gràcies a un triple i dos tirs
lliures, va ser clau en els instants decisius. Una bona
defensa en zona (3-2) i la millora en el rebot ofensiu
també van ajudar a aconseguir la victòria contra el
Sedaví, equip que a la primera volta va superar els
benicarlandos per 23 punts de diferència (86-63).

Ara, el Construccions Malloms visita diumenge
(18.30 hores) la pista de l’Azuliber l’Alcora. Serà un
partit especial per a l’escorta Diego Montes ja que el
seu germà, que fins ara s’estava entrenant amb
l’equip benicarlando, jugarà amb el rival. Martín
Montes, jugador professional, alternarà la seua
participació amb l’Alcora de Lliga EBA i amb el de
Primera Autonòmica.

Manolo Llorach, entrenador del Construccions
Malloms, va felicitar els jugadors en acabar el partit:
“Ha estat una victòria col·lectiva ja que en els
moments difícils tots els jugadors han cregut en la
victòria. La millora en defensa de la segona part ens
ha permès arribar al final amb opcions de triomf”.

text CBB

ELS COMBUSTIBLES DEL FUTUR  (i 4)

er concloure
aquesta sèrie
d ’ a r t i c l e s ,
tractarem l’opció

de l’hidrogen (H2) per a
substituir els derivats del
petroli. Juli Verne profetitzà
–igual que amb l’aire
comprimit-  l’ús de l’H2 en
la novel·la L’illa misteriosa
(1874). Un dels seus
personatges assenyalava: “crec que algun dia s’emprarà
l’aigua com combustible, que l’ H2 i l’oxigen que la
componen, ja sigui junts o separats, proporcionaran una font
inexhaurible de llum i calor, d’una intensitat de la qual el
carbó no és capaç. L’aigua serà el carbó del futur”.  Els
alemanys gastaren l’ H2 per fer marxar els zepelins i
automòbils, i, actualment, proporciona l’energia necessària
per enlairar coets espacials.

La primera pila o cel·la de combustible fou construïda per
William Grove en 1839. És un enginy que rep H2 i produeix
químicament electricitat de forma indefinida mentre no falti
l’H2. Es produeix calor i aigua com a residus del procés. Les
piles de combustible no emmagatzemen electricitat ni es
recarreguen com les bateries. Han anat millorant al llarg del
segle XX i als anys seixanta la NASA en desenvolupa una
per a les missions Apollo a la Lluna. 

Per a una utilització generalitzada als automòbils de les
piles, calia disminuir el seu pes, eficiència i cost. Des dels
anys vuitanta, la Unitat Europea (UE) ha promogut la
investigació en piles de combustible als  Programes Marc
d’Investigació. L’any 2002 és constituí un Grup d’Alt Nivell
per  estudiar les expectatives de l’hidrogen. Presentaren
l’informe final a juny de 2003 on s’apostà per la transició de
l’economia actual dels combustibles fòssils a una altra
basada en l’hidrogen; el procés es completaria a 2050 amb
la seva utilització generalitzada. Es recomanaven  el
recolzament a projectes d’investigació, programes pilot de
demostració, promoure la iniciativa empresarial i la
cooperació internacional. La Plataforma Europea de l’ H2 i
les Piles de Combustible s’ha encarregat de promoure les
anteriors propostes. Diverses companyies automobilístiques
han dissenyat, des dels anys noranta, prototips  moguts per
piles de combustibles d’hidrogen:  el Mercedes Clase B Fuel
Cell, el Zafira Hydrogen 3 d’Opel,  Toyota FCHV, el Honda
FCX. Tots ells són automòbils amb unes prestacions
semblants als convencionals. La UE patrocinà el programa
de transport urbà europeu net CUTE amb la construcció de
34 unitats d’autobusos -un a Madrid i un altre a Barcelona-
que feien servir H2 .

Els prototips esmentats han demostrat la viabilitat
tecnològica de les piles de combustible amb  H2 i, fins i tot,
la seva superioritat al motor de combustió i als derivats del
petroli. L’H2 és un combustible net –les emissions són de
vapor d’aigua i calor-  i d’alta densitat energètica –allibera
més energia amb menys massa. Les piles de combustible

tenen una eficiència d’un
48% quant un motor de
combustió en té sols un 23%.
Un cotxe d’hidrogen, a igual
energia consumida  fa el més
doble de camí que un de
gasoil o gasolina. Un altre
avantatge, si hi ha una fuita l’
H2 surt ràpidament i
disminueix molt el perill
d’incendi.

Segons un informe de l’Observatori de Prospectiva
Tecnològica Industrial, la UE comptarà amb 9 milions de
vehicles d’ H2 a 2020, un 5% de tot el parc automobilístic, i
necessitarà unes 10.000 estacions de servei o
“hidrogasolineres”. A Estats Units la implantació serà més
ràpida. Però els inddicis més recents assenyalen que l’ H2
quedarà relegat pels biocombustibles. Hi ha diversos
entrebancs que dificulten la seva expansió tecnològica. 

L’H2 és abundant a l’univers però no a la Terra on el
trobem combinat amb l’oxigen formant aigua. S’obté a
partir de gas natural o carbó, procés que també produeix
CO2, gas responsable del canvi climàtic. També, per
electròlisi de l’aigua amb electricitat. L’H2 no és una font
d’energia primària que obtenim de la natura sinó una energia
secundària o vector energètic que pot transportar-se,
emmagatzemar-se i emprar-se en diversos usos. Així, el
consum d’H2 no produeix contaminants però si l’energia
necessària per produir-lo. S’ha estudiat el CO2 alliberat en
tot el procés de producció de l’H2 i s’ha comprovat que és
major que l’emés utilitzant gasoil. També es necessita molta
energia per produir-lo, transportar-lo i emmagatzemar-lo. 

En un futur l’H2 es podrà produirà a partir d’energies
renovables, però aquestes encara no estan tan
desenvolupades com per abastar d’H2 suficient per tota la
flota d’automòbils. L’H2 podrà servir de magatzem de
l’energia renovable per ser molt dispersa temporal i
espacialment i cal concentrar-la. Però encara falta temps per
a tot això. Sembla que l’H2 no serà el substitut del petroli.

A la fi d’aquesta sèrie cal fer una sèrie de
puntualitzacions. El petroli serà una font energètica escassa
i cara en uns decennis. El canvi climàtic, produït pel CO2
serà un dels problemes més greus de la humanitat en un
futur proper. Seran els biocombustibles els que substituiran
el petroli però sense reduir massa les emissions de CO2 i
competint amb la producció d’aliments. Els mercats
energètic i automobilístic seguiran controlats per les actuals
grans multinacionals. 

Però, el que ens ha cridat molt l’atenció és la manca de
crítiques a un sistema de mobilitat que pivota en el cotxe
privat. Per què no es promouen altres sistemes de mobilitat
o es redueixen les necessitats de desplaçament de persones i
mercaderies? Per què es segueix promovent un urbanisme
dispers i de grans distàncies? 

Pere Bausà

P
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Club Natació Benicarló
Trofeu Interclubs 2 a Vila-real

Miguel Piñana va ser novament la figura.

El Club Natació Benicarló va nadar el passat
cap de setmana en l'Interclubs 2, disputat per 7
equips de la província, en la piscina municipal de
Vila-real el passat 27 i 28 de gener. 

A pesar que els cronos no van ser
espectaculars respecte a l'anterior edició, va
servir novament per a confirmar Miguel Piñana
amb dos victòries absolutes en els 50 i 100 m
esquena amb 29:19 i 1:03.22 respectivament i un
segon lloc absolut en els 100 m estils amb un
crono d'1:04.36. 

També Marc Fresquet va aprofitar l’ocasió per
a marcar diferències i va obtindre el 2n lloc en els
50 m lliures, 26:03, i va aconseguir ser el primer
de la seua edat en la majoria de les proves
disputades. Marcos Fuente, amb 2 segons llocs,
Ferrán Remolina i Genis Senen van aconseguir
destacar en els llocs de dalt de la taula junt amb
David Villarrolla, Antonio Àvila, Lluch Añó, Javier
Traver i Josep Navarro.

L'equip femení compost per Jannina
Rodríguez, Patricia O'connor i Mari Carmen Sorlí
va botar a l'aigua on es va limitar a mantindre els
seus millors temps en les respectives sèries,
destacant el 2n lloc en els 100 m estils 1:21.84 de
Patricia O'connor, el 3r lloc de Mari Carmen Sorlí
en els 100 m estils 1:23.93 i una nova mínima
autonòmica de Janinna Rodríguez en els 200 m
esquena 2:45.96.

El jugador Martín Montes
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Col·laborador televisiu. Els tafaners

que sempre estem a la guai, vam veure

com un dels col·laboradors d’aquesta

casa sortia per la tele, la TV 3. Allí que

surt el nostre Joan Heras, al telenotícies,

demostrant fefaentment que les

màquines, automàtiques, expenedores

de bitllets de tren, instal·lades a l’estació

que, suposadament, estan adaptades

per invidents, d’això, no res de res. Si a

qualsevol mortal, amb bona vista ja

costa, el nostr amic va demostrar que a

Renfe li cal una bona cura d’humilitat i

que realment adapte les màquines per

els invidents. Els fa falta menys

propaganda i més eficàcia, que els

usuaris ja n’estan prou farts d’un servei

que hauria de funcionar molt millor. I no

sols el de l’expedició de bitllets.

Un toxo molt dur. I ja que estàvem

parlant d’humilitat, a aquests gent del

totxo també els caldria una mica.

Després de totes les barrabassades que

ha anat fent el Bloc eixe, per Benicarló,

en aquesta legislatura, pactant ací i allà

segons bufava el vent, de sobte, i en la

presentació del seu candidat Guzman,

amb piscolabis inclòs, aquest es

despenja amb unes declaracions,

sensacionals, afirmant, contundentment,

que serà el partit més votat. Segons diu,

l’actual situació del Bloc, és la millor en

que s’ha trobat mai, aquest partit, en la

política democràtica benicarlanda.

Certament, ni li calen padrins ni li cauen

els anells. I és que a alguns se’ls escapa

la força per la boca quan han de tapar-se

les vergonyes.

Una de medalles. De tota manera i

per acabar d’arrodonir tanta afirmació,

gratuïta,  ho avala amb uns “estudis i

enquestes” als quals, diu, ells han tingut

accés. A nosaltres ens les podria

ensenyar? I és que no hem podem fer

més, tenim avidesa xafarderil, tanta, que

n’hem buscat d’altres i les hem trobat.

No una, dos. La primera de la banda

popular, recienteta, els augura un regidor

com a molt i altra, de fa més temps, i

damunt seua, els dona, dos, i prou.

Tanta disparitat no l’entenem, així que,

per si de cas, com  no ens refiem ni dels

uns ni dels altres, des d’ací demanaríem

a La Veu, que preparara la seua, l’única

que fins ara ha estat la més encertada

en les anteriors legislatures. De tota

manera, aquesta gent del totxo, s’ho

haurien de fer mirar, a veure si tant de

ficar-se les medalles abans, i al final, no

tindran a ningú per penjarli-les. Estaria

be que recordaren aquell acudit tan

conegut que diu “no digues blat, que no

estiga lligat i al sac”. 

Un cap de llista loero. Hem tingut

caps de llista presidents de falla, però

loeros, mai. Els tafaners que sempre

parem l’orella, per tot arreu, hem escoltat

que el cap de llista del partit del totxo

benicarlando es vol convertir en

assessor loero. Sí, heu llegit bé, loero! I

és que a este home li va la marxa,

president de la comissió de festes, de

l’Estel del Collet, del seu partit (bé, cap

de llista, però com si fos el president), i

ara, una mena de cap de loeros. Només

li falta el de president de falla. Tant de

moviment, s’estarà apanyant el camí per

si de cas no es compleixen les seues

expectatives, maximalistes? I és que

alguns se’ls escapa la força per ....

A La Veu de Benicarló li ha sortit

un dur competidor. Joan Peirò és la

veu que parla als ciutadans des de la

centraleta de l'Ajuntament de Benicarló

"si vol parlar en cultura marque...". És la

veu de la ràdio, dels anuncis, de la festa

de la carxofa, de la tele... Ell si que és la

Veu! El tafaners, preocupats per tant de

desgast fònic, li proposaríem als

repartidors de carxofes d’aquesta casa

que la propera Carxofa, li la donen a ell.

Pensem que se la mereixeria, això sí

mentolada, per a que li cuide la gola. I de

camí podríem patentar la recepta, no?

Sopar carxoferil. Segons les nostres

fons -nosaltres no vam poder assistir,

esdeveniments adquirits anteriorment

van fer impossible la nostra presència

(no ens van acovidar)-, la festa de la

carxofa va tornar a ser tota una festa ...

política. Abans era del PP, ara del PSOE.

Mane qui mane, no té remei la cosa,

però algunes males llengües ja ens han

dit que si no eres dels VIPS, acovidats i

gorreros, ho tens una mica clar; més val

anar amb colzeres, genolleres i casc.

Així és podrà agafar lloc al costat dels

VIPS, on reparteixen el milloret, i de

camí et pots fer la foto de l’any, amb el

ministre, diputat, ... Què és un blau més

o menys si aconsegueixes la foto de la

teua vida, al costat del teu ídol polític.

Calendari de sopar, “ La fallera”.

Segons ens hem assabentat els

tafaners, la moda eixa de fer calendaris

artístics, també ha arribat a les nostres

falles. Segons sembla, les nostres

falleres  n’han fet un en el qual surten

lleugeretes de  roba. Això sí, discretes

elles tapant aquelles parts del seus cose

que podrien causar ... alarma social.

Certament, tot un calendari per penjar-

se’l a l’habitació. Però els tafaners no

entenem massa el motiu del mateix:

pagar-se un sopar? Tan apurades van

les falleres, que no els hi poden pagar un

soparet, coma cal, els presidents de

falla? No ho podrien demanar a la JLF.

Nosaltres, com en aquestes qüestions

folklòriques i de protocol coent no estem

massa ficats, hem cregut convenient

demanar audiència a la comissió

d’experts en els temes fallers, de la

secció de l’Univers fallero, perquè ens

faça cinc cèntims. De tota manera estem

a la busca i captura de la foto calenderil

per poder-vos-la oferir.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERSINFANTIL MASCULÍ

CH  INDRET BENICARLO – 23
CEU SAN PABLO – 17

Interesant partit el jugat en el mati del dissabte en el
polisportiu benicarlando. Durant la primera part el partit
va estar molt igualat amb constants alternatives en el
marcador. La defensa benicarlanda, una 3:2:1
agressiva, va funcionar forca be, la qual cosa ens va
permetre arribar al descans amb un ajustadíssim 10-9.
En la segona part, la tònica es va mantenir fins que el
cansament va aparèixer, la qual cosa va fer que el partit
es decantés cap als locals a falta de 10 minuts. Per part
del CH INDRET BENICARLO van jugar Joel en la
porteria, Manu (11), Carlos, Ruben (5), Andreu (6),
Juanma (1), Martin i Marc.

CADET MASCULI
CH INDRET BENICARLO – 17
CEU SAN PABLO – 54

Sense comentaris el partit que es va viure en
Benicarlo. Els cadets van jugar contra el millor equip
que ha passat pel polisportiu, amb jugadors cadets de
segon any, molt mes experimentats. Encara i aixi, els
nens van intentar posar en practica tot allo que treballen
en els entrenaments. Ara cal descansar i preparar el
proper encontre. Per part de l'INDRET van jugar Marc
en la porteria, Andreu (1), Manu (8), Ruben, Joel, Fran
(4), Juanma, Bilal (2) i Adria (2).

INFANTIL FEMENI
CH GRUPO PEINADO BENICARLO – 9
IES CABANES – 7

Partit molt interesant el jugat per les xiquetes
benicarlandes el dissabte en Benicarló. Durant la
primera part va dominar l'equip local, de tal forma que
al descans es va arribar amb un claríssim 6 a 1.Durant
la segona part es van fer canvis per a poder posar en
practica allo que s'ha treballat en els entrenaments.
Aixo va permetre al Cabanes apropar-se en el
marcador. Pel Benicarlo van jugar Tifani, Jennifer (1),
Sara (1), Anna (2), Vanessa (2), Rosa Mari (1), Iris (1) i
Rodriguez (1).

DELEGACIO D'HANDBOL PORTS MAESTRAT

JUVENIL FEMENI
BM PICASSENT -30
CH ORBITA G. PEINADO BAIX MAESTRAT -10

Segon desplacament jugat en aquesta lliga, aquesta

volta contra el cinque classificat. Partit molt complicat, a
priori, ja que el Picassent va aconseguir posar contra
les cordes al colider en l'anterior jornada. El partit va
comencar forca igualat entre tots dos equips, pero amb
un parcial de 6 a 1 i una defensa 4:2 que ens va costar
superar, van fer que aquesta part no tinguera color.

Un altra historia va ser la segona part. Les jugadores
van eixir mes mentalitzades, la qual cosa ens va
permetre retallar distàncies, amb una defensa molt mes
agresiva que ens va permetre montar contracops. Per
part de l'equip comarcal van jugar: Laura en la porteria,
Cristina, Jessica (3), Alexandra (4), Vanessa (3), Aroa,
Nuria, Irene, Olga, Alicia i Arantxa.

TORNEIG D’HANDBOL “CARXOFA DE BENICARLÓ

Aquest dissabte en la pista central del pavelló
Poliesportiu de Benicarló es va celebrar el II Torneig
d’handbol “Carxofa de Benicarló” organitzat pel CLUB
HANDBOL BENICARLÓ amb la participació, aquest
any, dels més menuts (categoria aleví mixt).

A partir de les 17:00 hores van començar els partits,
on els xiquets i xiquetes van poder gaudir d’una
vesprada esportiva d’handbol en companyia del pares,
amics i públic en general.

L’equip del CEIP CANET LO ROIG va ser el
merescut guanyador d’aquest trofeu per la seua gran
qualitat de joc. Els dos equips benicarlandos van lluitar
molt per posar les coses difícils al Canet. Durant
aquestos partits es va vore un joc molt vistós, amb
molts contraatacs i bons llançaments. Malgrat algunes
importants diferències de gols els xiquets i xiquetes van
passar una bona vesprada esportiva on tots van poder
jugar. 

CLASSIFICACIÓ FINAL
1er classificat: CEIP CANET LO ROIG
2nd classificat: CLUB HANDBOL BENICARLÓ
3r classificat: CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ

HANDBOL TOTAL

text REDACCIÓ
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a tornem a ser-hi. Una
altra vegada tornem a
tractar el problema de
la sanitat al nostra

poble i, de passada, posar a caldo
el respectable senyor Jaime
Mundo i la seua gestió coma
alcalde de Benicarló i com a
diputat autonòmic. Ja està bé,
home, ja està bé. Vull reflectir la
meua màxima indignació, senyora
directora, perquè sembla que
totes les coses dolentes que
pateix el nostre poble vénen de la
mateixa persona. Per això, i com
a mostra de la meua gegantina
indignació i estupefacció, ara faré
cinc minuts de silenci mentre
penso en la defensa d’aquest
gran polític. (...). Ja han passat
més de vint minuts i he recollit una
bona bateria d’arguments per tal
que vostés s’engolisquen tota la
mala bava que han llançat damunt
d’ell. En primer lloc, i no em
cansaré mai de dir-ho, Jaime
Mundo és un polític professional,
per la qual cosa, sap el que fa
millor que vosté i que tota la seua
rècua de col·laboradors,
juntalletres criticons, que no
saben fer res més que tirar per
terra la immensa feina que ha fet
aquest gran benicarlando pel seu
poble. Per a vostés és mol fàcil
criticar i criticar, però ja
m’agradaria vure’ls a vostés pels
passadissos de les Corts
negociant incansablement amb
consellers, directors generals i
resta de personalitats per tal
d’aconseguir coses per al seu
poble. Ara ja estan consignats els
diners per al nou centre de salut,
però vostés encara en volen més,
que si és massa menut, que si fins
al 2008 no estarà acabat... què
volen, que agafe el pic i la pala i
es pose a fer de menobre? Que
siga futuròleg? Per favor, que la
feina grossa ja està feta, i per això
només cal veure que l’any 2004 ja

es va posar la primera pedra del
centre de salut, i això és tan
important que eixe primer
entrebanc ja està salvat. Ara
només cal anar posant pedres
una damunt de l’altra perquè el
que és realment difícil i complicat
és posar la primera, m’explico?
Per això no els penso permetre
cap crítica més a Mundo, en cas
contrari, sóc capaç de fer una
vaga de fam, anar a genollons a
Lourdes, o demandar-los al
tribunal d’ordre públic o al de la
Rota, que com tothom sap és una
mena de jutjat que està prop de
Cadis i que es dedica a qüestions
relacionades amb trencaments de
palletes. També insinuen que ara
tot són presses i corregudes
perquè vénen les eleccions i s’han
de capturar vots. I un coc! La feina
d’un política de casta és aquella
que no es veu al llarg de la
legislatura, però que va donant els
seus fruits. O és que ningú se’n
recorda de la imatge de Jaime
Mundo quan van haver les
inundacions del Barranquet amb
una armilla reflectant al peu de
canó? No recorda ningú com
ajudava els veïns a treure l’aigua
dels soterranis a povalades?
També sembla que s’ha oblidat
aquella imatge del nostre diputat
esgrimint una gravadora al ple de
les Corts, treballant per al seu
poble, gestionant, sent persistent,
insistent i constant. I ara què
volen, que porte inversions de
València perquè s’apunten els
mèrits els que manen a
l’ajuntament de Benicarló? Una
merda! Ara s’ha de ralentitzar la
marxa perquè tot el que es puga
aconseguir vinga quan estiga
manant el pp, com ha passat
mentre ell ha estat alcalde. És
irrepetible, insubstituible, no hi ha
ningú que el puga igualar: és bo
negociant, és bo manant, és un
gran administrador, té
magnetisme, irradia optimisme,
energia... com diuen ara els de la

tele, és tot un crac.
Canvio d’assumpte. Un estudi

revela que les olors del nostre
poble són causades per les dues
empreses químiques i pel moble.
Hi ha algun tipus d’empresa més?
Jo ara tinc un dubte, ja que voldria
saber si els fums i olors a cremat,
i el perfum de fem també el
produeixen aquestes indústries o
només són fruit de la meua
imaginació nasal.

Em sembla que els tafaners ho
fan massa llarg, i que caldria anar
a la famosa dita de Baltasar
Garacián que no repetiré perquè
tothom se la sap.

Admiro la constància de Joan
Heras i la seua voluntat de seguir
publicant els seus escrits a
aquesta revista de caràcter local i
crític. Sense dubte, mereixen
millor tribuna, però cada dia tinc
més clar que col·laborar amb La
Veu és una qüestió de principis i
de resistència que té un mèrit
considerable.

Emulant el títol d’una coneguda
pel·lícula de David Lean, ens
informen de l’estat de les obres
del pont del Barranquet. Ho hauré
llegit malament. Diu que a l’abril
estarà acabat, d’ací un mes?

No vull comentar la notícia eixa
de les novetats que hi haurà en la
mandanga eixa de les falles
perquè em poso nerviós. Només
em sap mal que ja no veurem el
muñeco diabólico a la façana de
l’església. Llàstima. 

L’ESPIFIADA 
DE LA SETMANA

De vegades no sé què pensar.
És que ningú de la revista se n’ha
assabentat que ja es va presentar
el candidat a l’alcaldia pel Bloc?
Què té Guzmán que li fan tan poc
de cas? No vull fer ni faré cap
agravi comparatiu amb ningú de
cap partit ni res.       

Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista, el 570

J
text EL LECTOR Llom resignat

El Principi Moral aixafat per un arrogant Interés
Material va fer honor al seu tarannà fins i tot fent de
catifa. No es va bellugar per desequilibrar l’esclop
de l’Interés Material i es va refer de la ferida amb
algunes dosis de iode de paciència. 

En tornar de les seues malifetes habituals,
l’Interés Material no va dubtar ni un segon de la
lleialtat cega del Principi Moral, i es va permetre
unes passes de claquè sobre el llom resignat del
Principi Moral. 

- No t’irrites mai, tu, Principi Moral? –li va
preguntar, abans de 

marxar, l’Interés Material.

- Alguna vegada ho he fet. Però llavors se’m
confòn amb l’Enveja, que sovint es disfressa
d’Indignació Moral.

- Tens raó. Fins jo he emprat més d’un cop el
truc. Amb la teua actitud resignada se’t pot distingir
clarament. Però, ja et compensa?

- No m’alimento de compensacions.

- I de què t’alimentes?   

- De la saviesa de no necessitar compensacions. 

- Quines coses més estranyes que fas. I la
Indignació Moral no t’ha trepitjat mai?

- Sí, algun cop. I gasta un número d’esclop
semblant al teu. Resulteu prou previsibles

- Són naturaleses. Tot es despatxa al món...

L’Interés Material va llençar una xavalla als peus
descalços del Principi Moral i va dir-li adéu. Un
Pastor d’Unicorns es va trobar les monedes i se les
va gastar amb el Vi de l’Eloqüència a la taverna.

El Rei Blau i el Bufó Arlequinat

- Vull que em digues la Veritat.

Li va demanar el Monarca Blau al Bufó
Arlequinat.

- Però no em castigaràs de cap manera.

- Al contrari, Bufó, sabré premiar-te la Sinceritat.

El Bufó Arlequinat va expressar-se amb nitidesa.

- Sóc Republicà. Odio les Monarquies. Són un
niu de nepotisme i intolerància.

Complagut amb tanta franquesa, el Monarca
Blau el va fer president de la República abans
d’abdicar. 

Un cop al poder, El Bufó Arlequinat va decretar
immediatament la Supresió de la Ironia, l’Enginy i el
Sarcasme a la Nova República. I va fer primer
ministre al seu germà, el Pallasso Groc i Trist.

DUES FAULES  

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

MONÒLEGS
El bosc 25 gener 2007

Amb el mal oratge han començat les
assistències d’urgències per
complicacions broncorespiratòries. La falta
de contractacions de personal sanitari i
l’acumulació de feina deixa el facultatiu
estressat  per la resta de la setmana. 

Dijous passat no podia més i baixà al
port per prendre’s el seu temps i relaxar-se
amb el seu assistent. Allà era el rapsoda
Sergio Fernández que començà la

temporada de monòlegs al bosc. El doctor
va trobar moltes cares conegudes, fins i tot
uns pacients del dispensari que s’estaven
automedicant.

Després de fer la copeta vam riure tots
plegats recordant la BH d’Eliot i també els
cubalibres  d’Isaac el cambrer afro-americà
al vaixell de Vacaciones en el Mar. Unes
rialles, uns combinats i una estona de
disbauxa per trencar la rutina dels
assalariats

text DOCTOR CLIMENT
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Mor una parella a la seua casa de Benicarló per intoxicació de monòxid per
una estufa de llenya 

Una vegada més la mala utilització d'una estufa ha
estat la causant d'una nova tragèdia a les nostres
comarques. Els cóssos d’Angelica i Pavel, de 48 i 38
anys respectivament, van ser trobats sense vida en la
seua casa de Benicarló després de la cridada d'alerta
al 112 d'una veïna que va obrir la porta de casa seua
estranyada per no haver-los vist en tot el dia. Les
primeres hipòtesis apunten que la causa de la
defunció va ser una intoxicació de monòxid de
carboni produïda per una estufa de llenya de
l'habitatge, una petita masia de fusta d'una sola
planta que, pel que sembla, estava totalment tancada
i sense la ventilació necessària. 

No obstant això, caldrà esperar els resultats
l'autòpsia als cossos per a confirmar que aquestes
dues persones van ser víctimes de l’anomenada
‘mort dolça’. En aquest cas, la tragèdia de Benicarló
s'afegirà a les morts de les dues joves a Cortes de
Arenoso la passada nit de cap d'any per intoxicació
de monòxid, així com a les 18 víctimes de la tragèdia
de la Todolella. 

A l'arribada de la Guàrdia Civil, els agents van
trobar els cadàvers de la parella en la seua casa,
estesos a terra, ella sobre el sofa i mig caiguda i ell
agenollat i sobre ella. La caseta de camp estava
situada a la partida del Mas del Rei, llindant amb el
terme de Càlig. Aquestes noves víctimes de la ‘mort
dolça’ són Pavel G., un obrer de 38 anys procedent de
la República Txeca, i Angelica, una dona alemanya
de 48 anys. 

Cinc mesos en aquesta masia

Segons va explicar Karen, un amic txec de les
víctimes, Pavel i Angelica són parella des de fa
almenys quatre anys i viuen en aquesta masia des de

fa cinc mesos. La casualitat va fer que fera just un any
un ciutadà francès fora també trobat sense vida en
aquesta mateixa casa. També va morir el gos de la
parella, mentre que van sobreviure unes tortugues
que tenien com mascotes. Segons van informar fonts
del Consorci de Bombers, al principi es va procedir a
realitzar mesuraments en la masia per a determinar si
la causa de la mort havia estat la intoxicació per
monòxid. Poc després, la Subdelegació del Govern
apuntava a aquesta hipòtesi com la més factible.
L'aixecament dels cossos es va produir sobre les
20:30. La policia judicial de la Guàrdia Civil es va
quedar en la zona per a realitzar totes les proves
pertinents. Fins al lloc es va acostar també el gendre
de Angelica, la dona morta, qui va explicar que
l’havien estat cridant durant tota el matí i que es va
estranyar perquè saltava el contestador. 

Tancada i sense ventilació 

Altres testimonis van explicar que la masia estava
totalment tancada i sense respiradors, pel que l'estufa
de llenya va consumir tot l'oxigen de l'habitació i va
ofegar als seus habitants.

text JORDI MAURA

Costes condiciona la regeneració del litoral a que el PGOU s’adapte a la Llei 

La direcció general de Costes es farà càrrec del
projecte de regeneració de la costa nord de Benicarló
si l'Ajuntament adapta el PGOU a la Llei de Costes.
És la consigna que se li ha transmès a Enric Escuder,
alcalde del municipi, en la reunió que va mantenir la
passada setmana a Madrid amb els responsables
d'aquesta àrea. El primer edil iniciarà aquesta
mateixa setmana els contactes amb l'administració
autonòmica i veïns afectats per a intentar consensuar
una solució òptima per a tots, encara que ja va
avançar que la situació “és complicada”. Segons va

detallar, en la zona existeixen diferents
problemàtiques que afecten als habitatges ja
construïts. Algunes d'elles, s'adapten a les normes
transitòries anteriors al PGOU del 86, gràcies a les
quals van obtenir la llicència d'obres. En altres casos,
els veïns estan pagant contribucions urbanes, segons
va detallar Escuder. “Hi ha circumstàncies que es
poden alleugerir en funció del planejament que se li
de la zona, serà complicat però si la voluntat
manifestada és que la zona es convertisca en
urbanitzable, cal donar-li una solució”, detallava
l’alcalde referint-se a les reclamacions efectuades
pels veïns. 

text NATÀLIA SANZ

En aquest poble, qui més i qui menys, ja se n’haurà
adonat que el canvi en el sentit de circulació en alguns
carrers de la nostra ciutat s’ha convertit en una cosa,
diríem, quotidiana, habitual, fins i tot, diria, curiosa,
divertida, i una mica boja. Els conductors no acabem
d’adaptar-nos a un canvi quan al dia següent n’hi ha un
altre. Però tot siga per la seguretat i la fluïdesa del
trànsit diari. Però tenim un carrer, diríem especial, que
s’emporta la palma, perquè hores d’ara ha rebut tants de
canvis que, segurament l’encarregat de fer-los no deu
saber ni com està: el Botànic Cabanilles. 

Us explico, primer era de doble direcció, cotxe per
ací, cotxe per enllà i ... tots contents. Algun que altre
problema, però, s’anava funcionant. Un bon dia va i
decideixen que no, que calia ficar-lo d’una sola direcció
i allí, que els operaris de la brigada municipal, suposem,
que van i canvien els senyals per adequar-lo a la nova
circumstància “transitòria”, com anireu entenent..

Única direcció cap al nord. Així va estar un bon temps
però, com totes les coses canvien en aquesta vida,
aquesta direcció també va canviar. Un altre dia, de
sobte, apareixen els senyals amb una caputxa negra
que els tapava la caboça, tal volta com si anaren a
passar per mans d’un botxí i ..., una altra vegada canvi
de direcció. Ara cap al sud.

Els conductors, entre els quals hem puc comptar jo
també, vam haver-nos d’adaptar altra vegada al nou
canvi que, algun cap-pensant del nostre ajuntament
havia considerat que així seria millor per “fluïdificar” el
trànsit en aquesta zona. Això sí, durant uns quans dies,
al principi i fi del carrer, et trobaves els mateixos pals
indicadors del trànsit indicant el contrari cedir el pas,
juntet amb el de direcció prohibida. Un oblit el té
qualsevol i ... es va solucionar tornant a cridar al botxí
de torn: bossa negra al cap i solucionat. Doncs no. I com
havia dit abans és que en aquesta vida, com en tot, no
hi ha res definitiu i, el canvi, del canvi, del recanvi,
tampoc. I torna a canviar!

I així un altre dia, com anava dient, torna a canviar les

direccions, però aquesta vegada, i no és fotesa, mig
carrer d’una direcció i mig a l’inrevés. I qui no ho crega
que vaja a veure-ho. Simplement de bojos. Què no n’hi
cap d’assenyat a la casa gran que pense una mica? O
és que això de plantar els senyals de trànsit és una
mena de joc de l’oca, i canviao perquè hem toca? O, li
ho han deixat a algú una mica esquizofrènic? Esperem
que no s’encomane per passar per eixa zona!

No sé qui dona les idees per a tots aquests
desgavells, però podia dedicar-se a d’altres menesters
més productius i profitosos, replegar les cagades dels
gossos, per exemple, que n’hi a cabassos pels carrers,
i deixar de tocar-nos els dallonses a tots els conductors
que intentem circular d’una manera civilitzada pel nostre
poble.

I per cert, tan bé estan ficats els senyals que si un
baixa pel passeig de l’estació i vol anar cap a qualsevol
direcció del nord  o té clar, ha de baixar fins al carrer
Joan Carles I i allí, tornar a pujar cap a dalt. Perquè no
hi ha capa altra manera de poder arribar a qualsevol
des del Cabanes fins a la N 340. Visca el sentit de la
circulació! Com anava dient, de bojos.

Segurament, els de les bosses i el ferro es deuen
estar fregant les mans amb tanta consumició que
paguem els ciutadans. Ni RAC ni històries, algú ha
decidit que la circulació pel nostre poble siga com les
candeles dels xiquets, fluida i transitòria.  Els mocadors
a l’ajuntament i el Frenadol (mucolític), el comprarem ...
nosaltres. A passar-ho.

Una mica de Frenadol

text ROBESPIERRE

La Guillotina

exposició
AGUSTÍ ROSSO

escultures
Parador de Turisme de Benicarló
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L’any que tot just comença és l’any la ciutat de
Lleida, que serà enguany la capital de la cultura
catalana o, segons afegeixen alguns, de la cultura
que es fa als Països Catalans. L’anomenada capital
de Ponent, doncs, pren el relleu a Amposta, que va
gaudir d’aquest privilegi durant el passat 2006. I l’any
vinent, si no hi ha res de nou, ho serà Perpinyà. Així
les coses, l’Ajuntament de Lleida –la Paeria– ha
preparat més d’un miler d’activitats culturals de tota
mena: exposicions, obres de teatre, concerts,
publicacions, conferències... De fet, tot això anirà a
càrrec de les més de 250 entitats amb què compta
Lleida, moltes de les quals estan fortament arrelades
al teixit associatiu de la ciutat. 

La notícia és, sens dubte, positiva, tant per als
lleidatans com per a tots aquells que vulguen
acostar-se a la ciutat per gaudir-ne. De manera que
els benicarlandos que no coneguen la terra ferma
poden aprofitar l’avinentesa per fer-ho. A banda de
l’esmentat, però, fóra lícid preguntar-nos: Quin sentit
té proclamar una determinada ciutat capital cultural
d’un espai geogràfic tan ampli com Catalunya o, si
s’escau, els Països Catalans? És necessari? Què
s’hi amaga, darrere de tot plegat? D’entrada, sembla
que en el context de cultures qüestionades com ho
és la catalana, on tot resta determinat per la
influència de Barcelona, la gran metròpoli, aquest
nomenament és una concessió a la perifèria per tal
que reivindique la seua existència, per tal que puga
mostrar al món que fora de Barcelona també s’hi fa

alguna cosa amb cara i ulls. A la vegada, hom pot
fins i tot reflexionar sobre si la denominació “cultura
catalana” correspon a alguna realitat o bé és només
una entel.lèquia. I, encara, podríem preguntar-nos:
Existeixen realment els Països Catalans, als quals,
segons els més agosarats, representarà culturalment
la ciutat de Lleida aquest any 2007? 

És evident que cadascú arribarà a les seues
pròpies conclusions, però segurament que tothom
coincidirà en acceptar que el nostre no és un país
normal o, en tot cas, un país normalitzat. Una prova
d’això és que les qüestions identitàries a les quals
sembla portar-nos el que hem anat dient fins aquí
són per a alguns un tema accessori, irrellevant. I
certament ho són i en moltes ocasions ens les
prenem amb massa seriositat. Ara, tampoc no
podem menystenir-les i evitar-les eternament per no
arribar a la confrontació. És evident, tanmateix, que
estem davant d’un afer molt complex i que no es pot
solucionar tot d’una, però s’hauria d’intentar, si més
no, que deixés de ser un tema tabú. I qui sap si en
alguna de les activitats que s’organitzaran a la ciutat
de Lleida al llarg d’aquest any es donarà un pas
endavant en aquesta direcció.

Fortanete és un petit poble del  Maestrat de Terol que
es troba situat en el cor de la seva serrania. Un poc
apartat de tot i de tots, com camuflat fins i tot, a qualsevol
curiositat ..., tot i això és un poble que es deixa visitar per
ell mateix i per les seves sendes, i és que té molt a
ensenyar, pot ser, per això, se li dediquen articles ,
reportatges, llibres, o fins i tot, guies que ens ensenyen i
ens desvetllen  els seus secrets. PRAMES li ha dedicat,
per tot això, i per molt més, una guia que ens ficarà a
Fortanete al nostre cor.  Aquest és un dels pobles més
alts de la comarca, tenint dins del seu terme municipal
l´alt de San Víctor el punt més alt de tota la comarca, això
ens pot fer pensar en que estem davant d´un poble
autènticament de muntanya, albergant en el seu extens

territori espais naturals plens d’agradables sorpreses. És
aquest el cas dels pinars de Fortanete, un espai natural
de muntanya mediterrània on els amants de
l´excursionisme es podran “perdre” per les seves
nombroses sendes, cal anar i degustar aquest racó de
Fortanete. Després estan  els incomptables paissatges
entorn a la ribera del poble ... on els xops , els olms, es
confonen amb la típica vegetació fluvial de regions de
clima sec i extremat de l´ interior mediterrani. Hem
anomenat algunes espècies de flora, però hem de saber
que a Fortanete també l´habiten molts animals entre ells
la cabra montesa, perseguida per tots els ulls
excursionistes i és que poder disfrutar visualment d´ella
és tot un espectacle per a tots els que estimen la natura
i les seves curiositats

Un llibre-guia de Prames que ens apropa a una de les
joies de l´interior amb més diversitat i més atractiu.

FORTANETE I LES SEVES SENDERES  A LA BIBLIOTECA

text SUSANNA ANGLÉS

Indumentària
Arribats a aquest punt,

les opinions són diverses.
Per un costat hi ha qui diu
que les falleres, ja que són
les protagonistes de la
festa, haurien d’anar amb
el vestit típic de fallera
valenciana. Dins
d’aquesta teoria hi ha dos
corrents, per un costat hi
ha que diu que la fallera
hauria d’anar amb topos i
peinetes, i uns altres que la dispensen de portar el
pentinat, que amb un mocador al cap ja estaria bé. Però
hi ha un altre corrent d’opinió que manté la informalitat
de l’acte i la brusa i el mocador com a millor opció.
Nosaltres opinem que els càrrecs de la falla haurien
d’amortitzar la despesa i fer el gustós sacrifici de
comparéixer amb les seues millors gales. Donaria una
prestància i categoria a la festa de dimensions
incalculables. Els altres amb la brusa i el mocador
diferenciador.

La música
Si volem que la festa siga important, ha d’haver

músics tocant. En canvi, si volem una cosa matussera,
cutre i sense pretensions, amb un carro i música de
llanda en tindrem prou. El tipus de música ha de ser
necessàriament festiu i que incite al ball. Cançons
conegudes, de lletres universals. No poden faltar
Paquito el Xocolatero, València, Islas Canarias, Adiós
amigos, Clavelitos, El negro no puede, La barbacoa,
Sale el sol por la mañana, La manta al coll i les que
qualifiquen les persones en funció del que diuen els
músics. En arribar a la casa de les falleres, es podrien
interpretar les primeres notes de l’himne o, en el seu
defecte, d’El Fallero. 

El material pirotècnic
Molt senzill. Coets aeris per al començament, encara

que és acosellable que se’n llance algun al llarg del
recorregut per tal que tothom se n’assabente. Els
xiquets portaran material inofensiu, primer esglaó del
seu aprenentatge faller. Els més grans seran els dels
masclets i la traca, que es llançarà en arribar a les

cases dels càrrecs de la
falla per a demostra-los
l’estima i l’admiració que
sentim per ells. 

El recorregut
La sortida serà sempre

des del casal de la falla.
L’itinerari serà marcat per
una comissió, i haurà
d’incloure necessàriament
el pas i aturada per totes
les cases dels càrrecs més

representatius de la falla. L’itinerari es podrà variar
tantes vegades com es vulga, però haurà d’incloure
obligatòriament el pas per casa de les fallers majors i
president infantil. Queda oberta la possibilitat d’anar
cada dia a una padrina o dama. El recorregut acabarà
al casal, sempre i quan algun càrrec oferisca l’esmorzar
al garatge de casa o local que no siga el casal. Com a
norma general, es pot dir que la despertà acaba allà on
està el tiberi i la beguda.

L’esmorzar
No hi ha norma fixa. Pot anar des d’una xocolatada

fins a un esmorzar de forquilla i ganivet. Tot està en
funció del que es vulga gratar la butxaca l’amfitrió. En
aquest punt, aquesta comissió deixa el camp lliure.

Es podria millorar?
Sense cap mena de dubte. La primera mesura hauria

de ser la creació de la figura de la “Padrina de la
despertà”, càrrec honorífic que s’encarregaria de tota la
infrastructura, logística i organització d’aquest important
acte. No pot ser que tinga una padrina el casal, una
altra l’estendard, una altra el foc, una altra la falla, i no
la tinga la despertà.

A tall de primera conclusió
El principal objectiu de la despertà és que

s’assabente la major quantitat de gent possible que són
falles i que la cosa comença de bon matí. S’ha de fer el
major soroll possible, despertat el major número de
gent. No hen d’escatimar mitjans ni diners en pólvora.
Soroll, soroll i soroll.

LA DESPERTÀ (i 2)

Lleida, capital de la cultura
catalana

text ALEIX CASTELLNOU
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Parafrasejant l’encisadora
novel·la de Toni Cucarella,  es
podria fer referència als moments
pel que passa el PP valencià, en
tota la seua extensió. El
nerviosisme està provocant, en
l’estratègia política del PP, un cúmul

d’errors. Un darrera l’altre, s’estan succeint els
despropòsits en el partit que governa les nostres
institucions. Fins i tot, els seus actes multitudinaris,
organitzats desde la confusió  govern –partit, i on els
seus líders son indistintament presentats pels seus
càrrecs orgànics i institucionals, no aconsegueixen
difuminar la desconfiança de les bases sobre la
possibilitat de guanyar les properes eleccions. El
problema es que s’han posat el llistó molt alt, i ara
per ara la continuïtat del PP al govern només passa
per assolir una, més que improbable, majoria
absolutíssima.

Acostumat com està, el PP, a manipular els fets
des de Canal 9 (el model, per excel·lència,  de mitjà

públic exclusivament al servei dels interessos
partidistes de Francisco Camps) ha confós la realitat
i el desig, per això es debat en un context construït
des de la falsedat  i que els porta a una fugida cap
endavant, amb poques possibilitats de retorn.

Discursos demagògics i crispats  amb la finalitat
d’aterrir una societat amb els perills d’un monstre
polític que es gesta amb la finalitat de perjudicar els
interessos dels valencians i valencianes. Tot,
significativament,t comença a agafar aires d’una
paranoia política que pot dur a la bogeria del PP.

Enquestes falsejades que incomplint les més
bàsiques normes ètiques no convencen a ningú, ni
tant sols als que les han fet públiques. Ni se les
creuen les bases del PP ni els seus adversaris
politics. La credibilitat es perd en la mesura que es
perd el respecte pels demès.

L’auto-engany es el refugi dels mediocres i els
covards. La creença que a força de incidir en una
mentida es farà veritat, aboca a elements patètics de
la gestió publica o col·lectiva. 

Quina lenta agonia,  la del govern perdut.

QUINA LENTA AGONIA…

text VICENT COLL

Tocs i Vares

L’STEPV contradiu a Blasco i denuncia que diversos treballadors
sanitaris de Vinaròs no cobren per falta de pressupost 

El sindicat STEPV-IV ha denunciat que diversos
treballadors de l'Hospital de Vinaròs no cobren per
falta de pressupost. Això contradiu les afirmacions
realitzades el dimecres passat pel conseller Rafel
Blasco que va assegurar que el cas de la pediatra de
Peníscola era “aïllat” i que ja havia estat corregit.
Segons el sindicat des del mes d'octubre “s'està
ajornant el pagament de les nòmines a un nombre
indeterminat dels seus treballadors per no
disponibilitat pressupostària. Pel que sembla, sempre
segons la versió del sindicat, els treballadors d'atenció
primària es troben amb la desagradable sorpresa que
a final de mes no s'ingressa en el seu compte la
nòmina corresponent del mes. “El problema afecta de
forma aleatòria a treballadors amb contractes estables
de llarga durada, de diferents categories i de l'hospital
o de centres de salut i per tant, no és una situació
atribuïble a problemes administratius”. Al protestar en
el departament de nòmines “els contesten verbalment
dient que ‘no hi ha diners’” i els responsables del
departament emeten un certificat dirigit al director del
banc de l'afectat on s'afirma que el pròxim mes rebran
les dues mensualitats a l'efecte d'avenços de nòmina
o moratòries en el pagament de préstecs o
hipoteques. 

Per a l’STEPV “la situació obeeix a un intent de
maquillar amb argúcies comptables el balanç
pressupostari per ocultar una nefasta gestió
econòmica, ajornant pagaments d'un exercici a l'altre
i que acaba afectant als propis treballadors”.
Finalment el sindicat condemna aquesta pràctica i
exigeix el pagament al conjunt de treballadors “als
més febles”.

text JORDI MAURA

Vicent Coll (Benicarló, 1964) és delegat sindical de
CCOO-PV a la federació d’administracions públiques i
funcionari de la Conselleria de Benestar Social. Prové
d’una trajectòria lligada a la cultura. Asegura que la seua
generació va tindre poques coses excepcionals pel que
fa a ambicions polítiques. Una lectura d’això podria ser
el fet d’haver viscut en la transició democràtica. Hi ha
poques excepcions de compromís polític en la seua
generació. Coll optarà a ser diputat en la llista de Bloc-
EUPV-Compromís pel País Valencià a les eleccions del
mes de maig.

Aquestes eleccions seran atípiques per al Bloc, en
tant en quant té assegurada l’entrada a les Corts i
diputats. 

Tu ho has dit. Després de 300 anys de derrota política per
al País Valencià al 2007 el nacionalisme polític estarà
present. Aquesta presència marcarà un abans i un després
perquè el nacionalisme polític farà possible el canvi polític al
nostre país. Aquesta és la part més interessant. Per a
nosaltres no només és important estar-hi sino en provocar el
canvi polític i que el progressisme i l’esquerra governe el
nostre país.

Per suplir aquests 300 anys quines serien les
primeres accions normatives?

No hem de ser excessivament ambiciosos i plantejar fites
que no siguen assolibles en poc temps i que es visualitze en
que hi ha una inflexió en les directrius polítiques que ha
tingut el país amb el govern del PP. Crec que hi ha coses
molt prioritàries com les alternatives en la vessant
econòmica on estos moments el pés recau exclusivament en
el fet immobiliari i de la construcció. Caldrà anar buscant
alternatives perquè aquesta dependència en exclusiva és
molt perillosa. Altres qüestions passen per la gestió de
l’ensenyament o sanitat pública de qualitat o disposar d’una
televisió pública que no siga la vergonya de la majoria dels
valencians que apostem per un país més seriós en qüestions
informatives. Atenent a que és un mitjà de comunicació
públic, està sotmés a un grau de manipulació per part del PP
intolerable.

Les enquestes estan donant resultats molt dispars.
També a Benicarló.

Les enquestes son interessants. Evidentment cadascú fa
les interpretacions que li convenga d’acord en els seus
interessos polítics.  Hem de tindre clara una cosa, com és
que hi ha una majoria sociològica d’esquerres i això al Bloc
i les forces que es presentaran a Benicarló tenen clar que ha
de prevaldre la majoria sociològica que la política. Si 6 i 5
sumen 11 evidentment el color serà d’esquerres. Hem de ser
conscients que a Benicarló el PP té un ampli vot de dreta

consolidat i això s’ha de veure. Evidentment si hi ha majoria
l’esquerra tornarà a governar Benicarló, això està claríssim.

I no haguera estat més fàcil amb una llista unitària de
partits?

Be, nosaltres hem tingut diverses reunions amb PSPV i
EU i des del principi vam dir que estavem disposats a tirar
endavant si la cojuntura ho aconsellava. Aquí qui ha
plantejat que no era la seua prioritat ha estat el PSOE i EU
va dir que faria la seua candidatura per la seua banda. Era
fácil traslladar l’acord autonòmic a nivell local però les altres
forces tampoc han donat eixa possibilitat.

Repetiu candidat a Benicarló. Guzmán és una bona
aposta?

Els estudis que tenim i basant-nos en la gestió del grup
municipal, creiem que és el millor candidat que el Bloc té a
Benicarló. Durant molt de temps. Guzmán dona un perfil de
gestor i d’una persona que podria dirigir la política
benicarlanda des del municipi.

Què pot condicionar dels resultats la presència d’un
grup nacionalista més com Esquerra Republicana?

Esquerra Republicana segueix la seua estratègia,
totalment legítima, però jo també considero que per molt
legítima que siga no és una alternativa responsable en clan
política al País Valencià i molt menys en la cojuntura en que
ens estem menejant. No puc entendre la postura d’Esquerra
respecte a desvincular-se del pacte autonòmic. No sé
perquè no està dins de Compromís pel País Valencià. A
nivell local no crec que siga una qüestió que ens afecte. Ells
han manifestat moltes vegades que no compartim l’espai
polític.

(Cont. a la pàg.11)

Vicent Coll:
“Evidentment si hi ha majoria l’esquerra tornarà a governar Benicarló”

text JORDI MAURA

José Luís Guzmán serà de nou el candidat
del Bloc per Benicarló 

José Luís Guzmán repetirà com cap de llista
del Bloc a l'ajuntament de Benicarló. Guzmán va
encapçalar l'opció del Bloc en els últims comicis,
quan aquesta formació va obtenir cinc regidors.
L'elecció de l'actual portaveu municipal i primer
tinent d'alcalde es va produir per aclamació dels
militants que van participar en l'executiva local
plantejada amb aquest propòsit. Els nacionalis-
tes han anunciat que treballaran dur per a millo-
rar els anteriors resultats d'aquesta formació,
que va obtenir 2.476 vots, i perquè el benicarlan-
do Vicent Coll obtinga bons resultats a la llista de
Bloc-Esquerra Unida-Compromís pel País
Valencià.
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Promoció turística, una qüestió folklòrica

I és que sembla que la promoció
turística de la nostra ciutat està passant
per uns dels moments més baixos que
es recorda. La picabaralla entre
l’anterior responsable de l’àrea de
Turisme, Traver (PP), i l’actual, Bel
(PSOE), ha tret a la llum quin és el
concepte de turisme que han tingut i
tenen des de la casa gran: la promoció
dels piscolabis de carxofa amb xanques
i les folklòriques falleres, i ara, tot,
adobat amb una cosa que li díuen Mancomunitat del
Sénia, que se’n va de discoteca. Turisme de xaranga i
pandereta.

Després de veure el comportament de les dos
ravaleres, que ha deixat en el nostre poble i comarca,
una imatge bastant patètica, podríem esperar que algú
fiques una mica de seny en aquesta àrea que hauria de
ser molt important per a la nostra ciutat i el seu
desenvolupament, però sembla que la cosa no té pinta
d’anar per eixe camí.

Ara arriba FITUR, la fira del turisme més important
de l’estat i que més repercusió té fora de les nostres
fronteres i la cosa sembla no haver canviat gens ni
mica: es continua amb els vell arguments del sol i platja,
coma a únic element important de reclam perquè la
gent vinga a visitar-nos.

Continuen edulcorant les mancances que tenim en
aquesta àrea utilitzant els mateixos argument que quan
governava el PP: imatge de poble fester i l’ús abusiu del
folklore ranci, d’utilitzar les falleres, amb peineta, per a
fer de repartidores de menjar i fotogràfies. Tot això amb
un bon somriure d’orella a orella que, obligadament,
han de fer aquestes representants benicarlandes cada
vegada que algú se’ls apropa per fer-se la foto de rigor

o quan regalen els corets de carxofa amb
xanques.

Veure ministres, diputats, alcaldes i
gent VIP, passejant d’estant en estant per
tal de sortir en algun mitjà de comunicació
és l’altra imatge típica d’aquesta fira.
Mentre tot això es dona, ací continuem
igual, amb un Pla Turístic perdut per algun
calaix, que mai va arribar ni a fer-se un
miserable esborranys que servira per
alguna cosa i que és el llegat de l’antiga

regidora Traver, que tant es preocupa ara. Sobretot
després d’observar com la plana web d’aquest Pla no
s’actualitza des de l’any 2002. El Consell de turisme
segueix sent, com abans, una eina que, encara que
suposadament hauria de tindre unes funcions definides,
ningú s’ha plantejat ficar-les en pràctica, Si realment
existeixen.

I ara també li hem d’afegir que el regidor d’hisenda
dimiteixa del seu càrrec dins d’este “curiós” Consell,
perquè no se li deixa informar dels aspectes econòmics
d’aquesta àrea, i al qual, segons diverses fons, tampoc
se li faciliten  totes les dades econòmiques.

La veritat és que sembla que aquesta àrea, important
on les haja, ha estat i està oblidada de la ma de Déu.
L’únic de bo de l’altercat de mercat, protagonitzat per
les dos regidores de turisme, ha estat que açò sortís a
la llum pública i obligues al govern municipal a moure
fitxa indicant que aviat tornaria a impulsar el Pla i
convocaria les comissions.

Però no cal patir, mentrestant, tots a la discoteca,
sala de festes, saló de moda i d’altres “lindeces”, de
Madrid, a reunir-se al voltant de la Taula del Sénia, per
a presentar no se sap que, per a no sé sap qui. I és que
ací “la vida sigue igual”. Esperant eleccions. 
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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

Panissola 1: un bon grapat de panissoles per al regidor Joan M. Ferrer per dir: “Com hi ha
pocs diners per a la festa de la carxofa la publicitat és per a aquest, aquests i aquests”.
Quiterio, home, si valen més els postres que es va fotre Sevilla que la publicitat de la Veu...”
I després us queixeu! 

Panissola 2: un altre grapat de panissoles per al conseller de sanitat, i d’ací al poble a qui
corresponga. Com es pot demanar cita per a uns anàlisis i donar-te-la per al cap de setze
dies? La demanes el 31 de gener i te la donen per al setze de febrer. Els nostres governants
no tenen vergonya ni saben el que és.

(Ve de la pàg.9, ENTREVISTA A VICENT COLL)

Els partits com PSOE i PP han criminalitzat el
nacionalisme a nivell estatal, potser, més uns que els
altres. Estem ara en un moment de negociacions amb
ETA i és una situació complexa. Quin anàlisi en fas?.

No crec que siga una situació política actual, sinó
permanent. És una situació que ens hem trobat en molts
anys, el que demostra que hi ha una asignatura pendent
com és el model d’Estat i que fins que PSOE i PP no
assumisquen que hi ha que canviar el model, el problema
existirà. A cada elecció la presència de nacionalistes és més
important i més decisiva perquè hi ha una insatisfacció de la
ciutadania en les diferents nacions de l’Estat que veuen que
no s’assumeixen les necessitats. O canviem les regles del
joc o el problema persistirà i d’això en son responsables PP
i PSOE especialment.

Si fem una quiniela de com poden anar els resultats
tant locals com autonòmics, què marcaries?

A nivell autonòmic les forces i les persones que
conformen Compromís veiem un canvi polític
interessantíssim. Això ho tenim clar i que el protagonisme
serà de les forces d’esquerres. En clau local crec que igual
que a nivell comarcal millorarem la representació, a
Benicarló, no sols la mantindrem l’actual poder de decissió i
representació, sinó que anem a millorar-la. Ens trobarem
amb una dreta en minoria i les forces d’esquerres
governaran, i així serà.

Si el Bloc entra en la Generalitat s’implicaria en el
govern? El Bloc ha demostrat que mai ha defugit de les
seues responsabilitats i quan ha pogut governat ho ha fet. Si
ens hem d’implicar el Bloc tindrà consellers en la
Generalitat, això està claríssim.
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Per Xavi Burriel

La gallina de les carxofes d’or


