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"A l'interior et regalem l'Auca de la
Llibertat Nacional"

Dissabte passat 21 d’abril el Club Natació
Benicarló va voler omplir les grades de la piscina
municipal per a veure a tots els seus nadadors,
però en especial als més xicotets, que durant tota la
temporada han estat nadant en la piscina de Mabel.
Emotiva i bonica exhibició en què van prendre part

tots els nadadors de les categories superiors
exaltant així a les seues jóvens promeses. Al
finalitzar l’esdeveniment esportiu, ja en l’exterior de
les instal·lacions municipals, Isabel, Pili i Manoli
van oferir una deliciós berenar a tots els assistents.
Bon treball i balanç positiu a la pedrera del Club
Natació Benicarló, són la nota a destacar d'esta
temporada. Enhorabona.

Tots a l'aigua

text REDACCIÓ

FILANT LA XARXA
http://www.google.com/intl/en/options/

La família Google agrupa una quantitat de ferra-
mentes impressionant per a traure-li tot el suc a la
Xarxa Mundial.

La.Rata.Sensefils@hotmail.com
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El PSPV ha estat la formació més
marinera i la que, sens dubte ha marcat la
pauta electoral. La llista socialista es va
donar a conéixer el 23 de març i va
comptar amb una forta presència
d’empresaris. Els diferents grups polítics
s’han trobat amb el handicap afegit a la
comformació de les llistes de la necessitat
de compensar la presència d’homes i
dones per allò que s’anomena ‘paritat’ i
que així s’ha regulat per llei. 

El PP va presentar el passat dissabte la
llista que encapçala Marcelino Domingo,
que tractarà d’aconseguir que PSPV i Bloc
no puguen tornar a sumar més regidors
que els conservadors. Segons les
mateixes fonts del PP i de l’empresa
Musa, que els du la campanya, hi van
assistir 1.500 persones a l’acte que va
tindre lloc al Parador i que va estar
carregat d’anècdotes. El PP de Marcelino
Domingo va incidir en aspectes com la
seguretat ciutadana o la creació d’un nou
centre de salut. Tan sols Font de Mora i
Carlos Fabra van ser els únics càrrecs del
PP que van donar suport a la candidatura.
Tampoc van acudir els anunciats
representants del PP basc Maria San Gil i
Carlos Iturgáiz. Per cert, el PP va incloure
publicitat a les altres dues revistes de la
població, obviant la degana i la única feta
en valencià, com és La Veu de Benicarló.
Hi ha en certs àmbits de la dreta local un
fort malestar per la llista que l’equip de
Domingo i ‘Salao’ han proposat per
recuperar l’alcaldia de Benicarló, una
alcaldia que ni tan sols d’una manera clara
els atorga cap de les enquestes que amb
dades creïbles s’han donat a conéixer.

El PSPV fa balanç de la legislatura

El portaveu del PSPV de Benicarló,
José Antonio Sánchez, va destacar
dimarts en el balanç dels dos anys de
gestió al capdavant del Consistori des de la
moció de censura que “s'han desbloquejat
les principals necessitats del municipi i la
ciutat s'està movent i canviant”. Sánchez
va assegurar que “el Consistori ha de ser el
motor de l'activitat d'un municipi”, un fet que
va contraposar al “deixar fer” de l'anterior
alcalde, Jaime Mundo (PP). Segons el
parer dels socialistes aquesta paràlisi va
dur que no es desenvolupés el sòl urbà
previst en el PGOU de 1986 “i la gent
construís il·legalment i s'hagen creat
problemes de falta de sòl, problemes
d'infraestructures, de salubritat i sanitaris”. 

El regidor va reiterar que tornarien a
signar la moció de censura que va apartar
al PP del poder. D'altra banda Sánchez va
ressaltar que fruit de l’acord amb el Bloc i
l’acció política s'han solucionat problemes
de calat per a la ciutat, com la falta de
terrenys per al Centre de Salut, els terrenys
que el pont sobre el Barranquet
necessitava, els terrenys per al Ródenas i
nous centres educatius per al futur, la xarxa
de sanejament i el col·lector que ha
solucionat els problemes de fecals en la
platja del Morrongo, sòl per a VPO o
l'apertura de Corts Valencianes”, entre
d’altres. Finalment va destacar la valentia
de la seua acció política d'afrontar la revisió
del PGOU de 1986 amb la participació de
la ciutadania.

poc menys de 30 dies de les
eleccions municipals del 27
de maig els diferents grups
polítics tan sols han fet tímids

moviments per tal que es note que estan en
campanya i que en pocs mesos ballaran
cadires, nòmines i càrrecs. Aquesta
mateixa setmana fins a tres formacions de
les cinc que concorrerán a les eleccions no
havien presentat encara la llista tot i que
dimecres es van publicar al Butlletí Oficial
de la Provincia (BOP). Finalment seran PP,
PSPV, Bloc, ERPV i EUPV els que es
presentaran a les eleccions. NI Coalición
Valenciana ni la ja clàssica candidatura
d’independents que mai acaba presentant-
se. Avui divendres a les 20.30 hores al
Mucbe es donaran a conèixer les llistes
d’ERPV. Geroni Salvador serà l’alcaldable i
Josep Manel Barberà, secretari
d’organització d’ERPV el segón. ERPV i
EUPV aspiren a donar la campanada i
obtindre els gairebé 650 vots que seran
necessaris per entrar al repartiment de
regidors. L’Esquerra Unida de Montse Trías
es donarà a conéixer ja al mes de maig.
Encara no hi ha data pública de moment al
tancament de l’edició de La Veu. Per la
seua part el Bloc de José Luis Guzmán
presentarà la candidatura aquest diumenge
en un acte que tindrà lloc al Saló Donya
María del Cortijo a les 19 hores. El Bloc
tindrà pel davant la difícil papereta
d’aguantar el desgast de l’acció de govern i
la moció de censura per remoure el PP de
l’alcaldia al que va donar suport un inexpert
equip a l’inici de la present legislatura.

A un mes de les eleccions municipals. Hi ha algú?

El BOP publicava dimecres les llistes definitives que pugnaran per l’alcaldia de
la nostra ciutat. La Veu publica totes les llistes definitives.

A

P U B L I C I TAT
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Llistes definitives per a les eleccions locals

1.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL (PSPV-PSOE)

1 JOSE ENRIQUE ESCUDER ARIN
2 JOSE ANTONIO SANCHEZ MARTI

(Independiente)
3 UTILIANO MARTINEZ SANCHEZ
4 ROSARIO MIRALLES FERRANDO

(Independiente)
5 MARIA BEGOÑA AYZA

MASCARELL
6 JOAQUINA BEL SALVADOR
7 MARIA ANGELES ROMERO

GADEA (Independiente)
8 ROMAN JOSE SANCHEZ MATEU
9 MARIA ANA ENCARNACION

MARGELI RAMIA
10 MARCOS ROCA LORES
11 ANGELA GARCIA BOTELLA
12 ILDEFONSO AÑO LORES

(Independiente)
13 DIEGO AGUILERA PINEDA
14 LORENA SAMPER MESEGUER
15 MARIA TRINIDAD PERDOMO

GAIBISSO
16 JULIA MARIA CARMEN

RODRIGUEZ RUIZ
17 QUEREMON RIBA GUZMAN
18 RAFAEL BEL SALVADOR
19 VICENTE PIÑANA PEÑA
20 PAULA GASPAR DE PABLOS
21 JUAN DOMINGO ROCA PRATS

2.- PARTIDO POPULAR (PP)

1 MARCELINO DOMINGO
PRUÑONOSA

2 MARCOS MARZAL ROCA
3 SHARA VALLES BURRIEL
4 RAQUEL DURA BOU
5 ANTONIO CUENCA CABALLERO
6 RAMON JOSE SORIANO VERGE
7 MANUEL EDUARDO ARIN PIÑANA
8 MARIA ORTIZ ROCA
9 MARIA CARMEN

IRURETAGOYENA FERNANDEZ
10 CARLOS SALINAS LLORACH
11 PEDRO JOAQUIN GARCIA

BAUTISTA
12 JOSE JOAQUIN PEREZ OLLO
13 JAIME MUNDO ALBERTO
14 MARIA FATIMA URQUIZU MEJIAS

15 LAURA LOPEZ BELDA
16 DAVID FOIX LLUCH
17 ROSA ANA BELLMUNT

CASTELLO
18 ROCIO MARTINEZ ROCA
19 VICENTE JOAQUIN VILLARROYA

LLORACH
20 JOSE PASCUAL BERGA AÑO
21 SANDRA MARS FARRIOL

3.- BLOC NACIONALISTA
VALENCIÀ (BLOC)

1 JOSE LUIS GUZMAN GRAU
2 MARIA PILAR BAYARRI BELLES
3 JOAN MANUEL FERRER

MESEGUER
4 JUAN JOAQUIN LORES

ESPINOSA
5 AGUSTINA ISABEL MUÑOZ

OLIVER
6 SERGIO PITARCH PIÑANA
7 PATRICIA MARIA ROVIRA FEBRER
8 MARIA PILAR ORTS ZARZOSO
9 PABLO AGUSTIN ALBIOL PRETEL
10 ELADIO AGUSTIN GINER ALBIOL
11 MARIA JOSEP ARAYO SOLA
12 PEDRO BALLESTER FERRERES
13 SONIA FEBRER VIVES
14 SANTIAGO AÑO FERRER
15 JORDI MARTINEZ ROIG
16 MARIA INMACULADA ARAYO

SOLA
17 JOSE MARIA QUEROL GELLIDA
18 MONICA FA MALUENDA
19 JOSE TARTARIN DEL CACHO
20 MARIA TERESA MORALES PEÑA
21 VICENTE MIGUEL CUCALA

PASCUAL

4.- ESQUERRA REPUBLICANA DEL
PAIS VALENCIA-ACORD MUNICIPAL

(ESQUERRA-AM)

1 GERONI SALVADOR BACA
2 JOSEP MANEL BARBERA SORLI
3 ALBERTO MARTINEZ MONFORTE
4 VIRGINIA CLARA BELDA VALLS
5 SILVIA FORNOS NIVERA
6 JONATAN CAMPOS GARCIA
7 BRUNO CELAYA MONTERO
8 BEATRIZ MARTINEZ MONFORTE
9 SANDRA BAYARRI SANJUAN
10 CLARA BELDA VALLS

11 AXEL NOEL MONFORT CANO
12 DAVID SENAR SIMO
13 CRISTINA MATEO CLOSAS
14 SONIA AGRAMUNT SALVADOR
15ROSARIO VILLANUEVA

CUSTARODOY
16 SONIA CAMPOS GARCIA
17 MIREIA ALBIOL ALBESA
18 JOSE FRANCISCO BARBERA

GELLIDA
19 JORGE PABLO ROJAS

FERNANDEZ
20 MARIA  ADORACION

FERNANDEZ GONZALEZ
21 JORGE ROMERO GARCIA

5.- ESQUERRA UNIDA ELS VERDS-
IZQUIERDA REPUBLICANA: ACORD

MUNICIPAL D’ESQUERRES I
ECOLOGISTA (EUPVVERDS-

IR:ACORD)

1 MARIA DEL MONTSERRAT TRIAS
TERRON

2 SERGIO COLOM MONTERO
(Independiente)

3 ENCARNACION BALLESTEROS
GIMENEZ (Independiente)

4 ROSA MARIA SORLI FIBLA
(Independiente)

5 ANDRES CLIMENT CLIMENT
6 ANGEL SANTIAGO SANCHEZ
7 MARIA PILAR BARRON

BELMONTE
8 MARINA SANCHEZ BARBA
9 ANTONIO SIVERIO PADILLA
10 JOSEFA ESCOLANO PEINADO
11 MARIA CARMEN HERNANDEZ

CORTES
12 HECTOR SEGARRA BARRON
13 ALEXANDRU DIMOFTI
14 MARIA DOLORES MARTOS

PIÑEIRO
15 CARLOS YACUOB ABU EID
16 ROSA MORERA CUARTERO
17 FRANCISCA UTRERA DEL RIO
18 EMILIO MARCO FERRER
19 ANTONIO FRANCISCO FLORIDO

CONTERO
20 JAIME ALBERTO FOIX

FRESQUET
21 JUAN RICARDO FERRANDO

BARRIOS

ve de la pàgina anteriorl resultat amb què va
ser castigat diumenge
passat el Benicarló a la
bonica i industrial

població de Vila-real (4-0) m’han
comentat que va ser excessiu. Es
veu que, per emprar un
eufemisme, Calduch no va viure
la seua millor vesprada com a
porter de futbol i el xicot,
contrariat, se’n va engolir més
d’un. Són coses del directe;
vagen aquestes cantades per les
vegades que ens ha salvat la
vida. 

Afortunadament per nosaltres,
tots els equips que ens
persegueixen sense misericòrdia
també van perdre i estem com
estàvem però amb un partit més
disputat. Fins i tot va perdre a
casa el Vinaròs i ja els tenim a
només un parell de punts de no
res. 

Aquest cap de setmana, en
l’horari habitual, rebrem la visita
del cuer de la taula classificatòria,
l’Alcalà CF. Molt de compte
perquè de vegades aquests
partits que es tenen guanyats
abans de començar són els més
difícils. A la primera volta vaig
estar al nou camp dels gaspatxers
(quin luxe, insiteixo, de tanques
publictàries amb aquella
entranyable de “La Torre
Chivertense”) i no vam aconseguir
marcar-los més que en temps de
descompte. No tenen tan mal
equip i fins i tot diumenge passat
van aconseguir un meritori empat
contra l’Orpesa, un dels aspirants
a jugar la promoció d’ascens. 

A casa em penso que ja no ens
queden més que dos o tres partits
i, si Déu vol, acabarem una altra
temporada sense pena ni glòria.
Un any més ens tornarem a
il·lusionar pensant-nos que sí, que
ja tenim equip i, un any més,
tornarem a patir i estar-ne farts a
les tres setmanes de començat el

campionat. Potser ens convindria
no crear-nos tantes expectatives i
pensar que ens convé resignar-
nos a tindre un equipet dels del
munt, fet per gent del poble i que
no aspirem més que a passar
d’una manera entretinguda els
diumenges de vesprada.

Segurament hi haurà qui es
preguntarà per què des d’aquesta
pàgina tan especialitzada a furgar
en temes pintorescos no s’ha
escrit una sola línia de l’afer més
afer de tots els afers futbolístics
que s’ha viscut en les nostres
contrades en els darrers anys.
Obriré un parèntesi per posar en
antecedents el lector Antoni
Gilabert que des d’allà les
Catalunyes centrals no en deu
saber res. Presumptament, el
partit de segona regional que
havien de disputar el Culla i el
Càlig no es va jugar d’una manera
material, és a dir, sobre el terreny
de joc, i l’acta arbitral de
l’esmentat no-esdeveniment
reflectia un contundent 0 a 9 a
favor dels calijons; es comprén
que algú en va donar part de tan
singular succés a la Federació
Valenciana de Futbol i a hores
d’ara tots dos equips han estat
sancionats amb la pèrdua de sis
punts, em penso. Tanco el
parèntesi perquè no li caldran
més detalls a l’interessat. Deia
que si no he dit res és perquè no
tinc res a dir. Només que em sap

mal sobretot pel senyor Arayo
Febrer a qui li tinc especial estima
i que ja sé que no hi ha justificació
però diuen que fer com fan no és
pecat i estic convençut (al tanto
que només és un convenciment
íntim) que a qualsevol categoria hi
ha embolics tan grans o més que
aqueix; com més gran la
categoria, més gran l’embolic. I ja
està, bé sap qui llig habitualment
els meus deslligos que no m’ha
agradat mai  ferir sensibilitats i
que ni se m’ha passat pel
pensament que això seria un
tema que tinguera cabuda en una
publicació que dedica tots els
seus esforços i afanys a la difusió
del futbol practicat per aqueixa
gran entitat que és el CD
Benicarló. Queden clar, per tant,
quins han estat els motius que
m’han portat a no fer ni un
comentari sobre tot açò i a partir
d’ara que ningú més em pregunte
pel carrer. 

NOTA A L’AMO. 

Si li sembla bé, ja posarà una
foto que, com pot vuere, al final
m’ha tocat enrotllar-me massa,
carregar de subordinades i
subordinades per omplir l’espai.
He pensat que no cal patir tant
amb tants adelantos com diu que
hi ha. 

VISITA DEL CUER, PERÒ MOLT DE COMPTE...

E

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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LA TERRA, PLANETA DE SUBURBIS  (2)
a Revolució Industrial afavorí el creixement urbà
en grans metròpolis. Durant el segle XX,
l’urbanització fou seguida de la suburbanització:
abandonament dels centres urbans i del

creixement de les perifèries de les ciutats. Els centres
urbans començaren a veure’s envoltats per un cinturó
d’habitatges unifamiliar  ocupats per les classes mitjanes i
altes. El desenvolupament del suburbi originà el
deteriorament del centre urbà tant des d’un punt de vista
físic com social. La suburbanització aparegué per primer
cop a les ciutats nord-americanes. 

Les causes de la suburbanització són diverses i
complexes. Una d’elles fou
l’increment de la densitat de
població a les metròpolis
industrials que degradà les
condicions de la vida urbana. Les
classes socials benestants
cercaren allunyar-se dels
problemes socials i fruir d’una
baixa densitat edificatòria,
envoltada de vegetació, que
recordaria el medi rural. El
Moviment Modern, escola
d’urbanisme encapçalada per Le
Corbusier de principis del XX, defensà el model de ciutat
funcional on cada ús urbà –residèncial, comerç, indústria,
oci...- era segregat espacialment (zoning). El Moviment
Modern justificà teòricament la suburbanització i l’identificà
amb el progressisme i la modernitat. L’expansió de
l’automòbil y la construcció de grans vies de comunicació
van permetre la separació del lloc de treball  i de
residència. L’augment del nivell de renda afavorí
l’adqusició d’habitatges unifamiliars. El capitalisme dels
països desenvolupats passava d’estar centrat en el sector
industrial, amb grans factories, al de serveis. 

La suburbanització més intensa es produeix a Estats
Units (EUA) des de la II Guerra Mundial gràcies als baixos
crèdits per habitatges, la construcció de carreteres i a
reducció de l’horari laboral que van permetre
desplaçaments entre el lloc de treball i el de residència
superiors als 50 km. La ciutat nord-americana quedà
conformada per una sèrie d’anelles diferenciades des d’un
punt de vista social i funcional. Al centre trobem el  Central
Business Distric (CBC), format per gratacels de les oficines
centrals de grans empreses, carrers comercials i edificis
públics.  El CBD està envoltat pels barris obrers en procés
de degradació. En la part exterior trobarïem la suburbia, de
baixa densitat edificatòria amb habitatges unifamiliars de
classes mitjanes i altes. 

A partir dels anys 80, la degradació del centre urbà i els
alts preus del seu sòl van afavorir que moltes empreses,
parcs tecnològics, centres comercials, col·legis i
universitats s’instal·laren allunyats del CBD, prop de grans
artèries de comunicació,. Al seu voltant, s’ubicaren
urbanitzacions d’habitatges unifamiliars  de clases mitjanes

i altes. Aquestes nous nuclis urbans autonoms són les
“edge cities” o ciutats perifèriques. El seu disseny és
semblant al d’un campus universitari: edificicis baixos
separats per zones verdes. No hi ha espais públics
significatius i els grans centres comercials, ubicats a les
cruïlles de les grans autopistes, fan de lloc de trobada. 

El procés de suburbanització fou promogut políticament
amb exempcions fiscals per a la ubicació de negocis als
suburbis rics i la construcció de noves autopistes. Les
classes mitjanes blanques abandonaren la  ciutat, quedant
els seus barris ocupats per diversos grups ètnics com
afroamericans, xicans... La ciutat central quedà sense

recursos econòmics per la fugida
de l’activitat econòmica. L’atac
terrorista a les Torres Bessones
de l’11 de setembre ha suposat un
cop mortal al gratacels i una raó
perquè les oficines centrals de les
corporacions abandonin el CBD. 

Los Ángeles (LA), la segona
ciutat d’EUA, és un model extrem
de suburbanització. Té uns 3
milions d’habitants però està
envoltada d’una perifèria urbana
amb més de 21 milions de

persones. La gran regió suburbial està dividida en una
sèrie de muncipalitats de rendes per càpita molt
diferenciada. És defineix Los Ángeles com l’exòpolis o la
“no ciutat”. El centre queda totalment difuminat, la
segregació espacial i social de la població és palesa i
l’abús de l’automòbil notable. 

La suburbia nord-americana i el seu estil de vida és
l’expressió de “l’american way of life”, l’autèntic “somni
americà” al que aspiraven la majoria dels seus ciutadans.
Però aquest model urbà entra en crisi a finals del segle XX.
La segregació socioeconòmica determina que certs  barris
esdevinguen autèntics guetos. S’incrementa la inseguretat
(delinqüència, disturbis, bandes...) que, sovint, és
restaurada per una policia violenta. En 1992, a Los
Ángeles, l’absolució d’uns policies que apallissaren
brutalment Rodney King, desencadenà greus disturbis als
barris negres. Foren sufocats pels marines recent arribats
de la 1a Guerra de l’Iraq. Com si a Barcelona  enviaren la
“legión” a apaivagar una revolta social. 

La suburbia depèn en excés de l’automòbil. La crisi del
petroli provocarà el declivi de la suburbia. També es genera
una gran quantitat de contaminació. A Los Ángeles es
descrigué l’esmog fotoquímic, contaminació atmosfèrica
típica de les ciutats de clima càlid i humit amb molts cotxes. 

El suburbi representa la privatització de l’espai urbà i la
segregació espacial de les classes socials. Va contra dels
valors urbans, consumeix molts recursos i produeix molts
contaminants. 

Pere Bausà

L
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LLIGA ALEVINA MASCULINA
JORNADA 5, SEU: PENÍSCOLA

Aquest dissabte 21 tornava la lliga alevina a
Peníscola. En aquesta ocasió era el torn dels equips
masculins de Benicarló, Canet lo Roig, Cervera i
Peníscola, els quals jugaven els següents partits:

PENÍSCOLA - 4 , CANET LO ROIG - 12
Partit dominat pel Canet en el seu debut aquesta

temporada en la lliga.

BENICARLÓ -8, CERVERA -8
El partit més igualat de la jornada, amb dos parts

per a cada equip. En la primera va dominar el
Benicarló. El Cervera, que també debutava en aquesta
edició, va demostrar en la segona i la tercera per qué
va quedar segon la darrera lliga. El darrer quart va ser
pel Benicarló, que mai va donar per perdut el partit.

PENÍSCOLA - 4, CERVERA - 12
El Cervera no li va donar oportunitat al Peníscola

d’entrar en el partit.

BENICARLÓ - 4, CANET LO ROIG -12
El Canet va demostrar que aquesta temporada té

un molt bon equip.

PENÍSCOLA - 4, BENICARLÓ - 12
Darrer partit de la jornada, en el qual, el Peníscola li

va plantar cara a l’equip cadufero.

DELEGACIÓ ELS PORTS-MAESTRAT

text REDACCIÓ
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Carxofa: per a tots els benicarlandos que, a pesar de tot, encara confien en el nostre
País, en la nostra terra, en la nostra cultura, en la nostra llengua, en la nostra gent. El 25
d’abril, dia de la batalla d'Almansa, ens van derrotar però molts encara no ens sentim
vençuts. Una carxofa per a tots nosaltres.

Panissola : per al Centre d'Estudis del Maestrat. La nostra història és important, la
llengua també, els nostres arbres són importants, la llengua també. Paisatge, terra, arbres,
gent, història, cultura, camins, arquitectura, llengua, ... és el que som. I la sensibilitat
lingüística no la tenen massa clara, ni definida. Creiem que aquesta panissola els servirà
per a donar-los ànim i apostar pel valencià. No sona millor, per a nosaltres, és clar: Oliveres
monumentals?

Comença la precampanya més entretinguda dels últims anys

Diuen que al sopar de la Penya
Setrill els candidats a l’alcaldia ja es
miraven de reüll. De fet, tots els
posibles fronts i escenaris es troben tan
oberts que res és previsible. Ni les
enquestes del PP valencià son creïbles,
ni el Bloc augmentarà de regidors ni el
PSPV té clar que tornarà a governar ni
els minoritaris entraran. Però tot és
possible: des que el PP recupere
l’alcaldia de Benicarló, que es repetisca
una cojuntura similar a l’actual equilibri de forces, que
no acaben aprofitant-se uns vots que poden servir per

alçar al PP al poder o que els populars
amb un inexpert i aborrit Marcelino
Domingo obtinguen encara pitjors
resultats que amb l’experiència i
resultats electorals constatables de
Jaime Mundo. Les quinieles i tertúlies
pels bars fa dies que corren. Cal veure
ara quin és el futur que volen els
benicarlandos i si la feina –en alguns
punts interessant- que han fet PSPV i
Bloc ha merescut l’aprovat de la
ciutadania. Xalarem.
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El benicarlando Conrado Julián Sancho Comes ha
estat seleccionat entre uns 1500 candidats, i és l’únic
de la nostra província, per a participar en el programa
de la Ruta Quetzal. Conrado té 15 anys i està cursant
actualment 4t d’ESO a l’IES Ramón Cid de Benicarló. 

Miguel de la Quadra-Salcedo va crear aquest
programa en 1979, amb l’objectiu de consolidar entre la
joventut de 16 i 17 anys els fonaments de la Comunitat
Iberoamericana de nacions entre tots els països
hispànics. Amb un rigorós procés de selecció, els
expedicionaris son triats entre els millors estudiants que
cada país. 

La idea va començar amb els meus pares. Encara
que no coneixíem a ningú, ells havien sentit parlar
d’aquest programa i vam entrar en la pàgina web de la
Ruta Quetzal.

Participar en la ruta Quetzal
Primerament, s’ha de presentar un treball sobre un

tema precís i que vaig haver de triar d’entre uns quants.
Després el meu treball va estar seleccionar i, com vaig
passar aquesta primera selecció, a continuació em van
fer una entrevista a Madrid.

El tema que vaig escollir va ser: “El passat
prehispànic de Michoacan”. Vaig triar la modalitat
històrica. Hi havia quatre modalitats (musical, plàstica,
literària,  històrica). Això me va permetre de poder
escriure sobre aquest tema per la qual cosa vaig haver
de buscar informació en llibres antics que vaig
aconseguir en Internet i en algunes editorials
mexicanes. També vaig haver de trucar a Mèxic per
comprar alguns llibres. 

Anècdotes
La portada em va

costar molt de fer.
Vaig comprar
plomes blanques
per a pintar-les però
una vegada fet i al
veure que el
resultat no se
semblava a la idea
inicial vaig haver de
realitzar una nova
portada amb
plomes de diferents
colors representant

una espècie de foguera que simbolitzava al deu
Curicaueri (deu del foc).

Seleccionat i entrevistat
La primera informació que vaig rebre va ser per la

pagina web on van publicar les llistes dels pre-
seleccionats amb la informació de l’entrevista. Per a
l’entrevista vaig anar a Madrid i me la va fer un
professor de la Universitat Complutense. A l’entrevista
ens van separar per grups segons el tipus de treball que
havíem fet. Ens preguntaven coses per a veure si
havíem fet realment el treball. Per exemple, me van
preguntar perquè havia triat aquesta portada, perquè
havia triat aquest tema, d’on havia tret la informació,
etc.

La gran aventura
L’objectiu principal que tinc és realitzar tota la ruta

sense cap problema i sobre tot conèixer a tots els
participants. Una cosa que em fa temor és el que em
puga fer mal o lesionar però per la resta, crec, no tinc
cap problema, Cal destacar que estem un més i mig
sense cap comunicació amb la família. 

Jo crec que el participar a la Ruta Quetzal és un repte
dels molts que hi tinc pensats i fer-la és un somni. 

Conrado Julián Sancho Comes ha estat seleccionat per a la Ruta Quetzal
Aquesta expedició és des de 1990 un programa declarat d’Interès Universal per la UNESCO

text SECUNDINA SANJUÁN QUEROL

DIARI DE CAMPANYA

Dissabte passat, amb motiu d’una
invitació a la que no podia dir que no,
vaig anar a la presentació de la
candidatura del Pp a les eleccions
municipals. Com sempre, vaig arribar
tard al piscolabis, però a temps de sentir
i viure els parlaments. Només entrar, em
vaig trobar amb un vell amic que espera
la seua tercera filla. Què fas tan mudat?
–li vaig preguntar. Em sentia una mica
estrany perquè hi havia molta gent amb
corbata i dones amb vestit llarg. Jo
nomès em vaig canviar els texans per
uns pantalons una mica vestidors. En
arribar al lloc dels fets em vaig quedar
impressionat de la gran quantitat de
gent que hi havia. Em van dir que més
de mil persones i he de confessar que
els càlculs no anaven desencaminats.
Hi havia gent de totes les edats i
condicions, fins i tot alguns que no crec
que els voten, però allà estaven. Calets

em va passar un parell de trossos de
formatge manxec, que a la fi va ser
l’única cosa que vaig menjar, perquè em
pensava que el millor del tiberi encara
no l’havien tret. L’acte pròpiament polític
va començar després d’haver saludat
unes quantes persones que em vaig
trobar al llarg del camí que vaig recórrer
abans d’arribar a un bon lloc per veure-
m’ho tot amb una certa nitidesa. Primer
v aparlar el president local del partit, que
va estar tan contundent com simpàtic a
l’hora de reclamar inversions per a
Benicarló davant de dos pesos pesats
de la politica castellonenca. Després va
prendre la paraula l’actual conseller
d’educació Font de Mora que va dir,
bàsicament, que el seu departament té
previst invertir al nostre poble vuit
milions d’euros que ja són cosa feta.
Quan va acabar el conseller li van cedir
la paraula a don Carlos Fabra, que va
tornar a demanar l’aigua de l’Ebre per
enèssima vegada. Se li van imposar

algunes insignies i es van repartir
algunes plaques a les vaques sagrades
del Pp local que abandonen la primera
línia de la política activa, tot i que
Mundo va dir que ell pensava sortir de
regidor. Domingo va fer una síntesi del
programa electoral i després es va fer la
presentació de la llista de candidats que
se suposa que formaran el govern
municipal el pròxim quatrienni. Prou
abans de les deu es va acabar l’acte
amb un considerable optimisme que es
palpava a l’ambient. Alguns deien que hi
havia massa gent jove. Una altres que a
vore si fotem fora al que estan ara. El
més destil·laven un moderat optimisme.
La nota més positiva va ser que tot
l’acte va ser en valencià, excepte una
part del parlament del senyor Fabra. La
nota negativa que em vaig quedar
sense berenar i sente un boli que em
van dir que donaven a l’entrada. La
pròxima vegada aniré més viu.
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E S P O R T S

És un dels nostres dèficits bibliogràfics més
evidents. Ens cal una bona biografia de l’empresari
tèxtil Salvador Fontcuberta i tot el que representà la
seua activitat en la societat nostra de la darrera
meitat del segle passat. No, no es cosa de creació
literària; és cosa d’historiadors desperts, rigorosos,
que puguen entrevistar els encara abundosos
testimonis directes de la seua
personalitat. Cal una obra que
escure llegendes i boirines, que
aporte informació precisa sobre
una personalitat que generà
maneres de fer que, segons com,
encara perduren d’alguna forma en
el teixit empresarial i social
benicarlando.

Fontcuberta fou un home fet a ell
mateix, segons tots els indicis. Allò
que els americans del nord lloen
sense embuts. En algun dels seus
gests veiem l’escola de la manera
de fer de la burgesia industrial
catalana. Recordem, per exemple,
l’encàrrec al dissenyador de jardins
Rubió i Tudurí, el gust per
l’arquitectura de ressons encara
modernistes, detalls didàctics
variats, i altres aspectes que
l’apropen a l’esperit de l’esmentada
burgesia il·lustrada.

L’activitat i el temps de
l’empresari, la consolidació de la fabricació tèxtil, els
mercats que atenia, la crisi i la caiguda final haurien
d’explicar-se per entendre un període d’esplendor
industrial nostre que no es pot obviar. El buit
d’aquesta obra per fer és massa gran. Els
consumidors de paper imprès, si més no, el trobem
a faltar. 

Per sort, tenim a Benicarló una nova lleva
d’historiadors rigorosos ben capacitats per
emprendre una feinada d’aquestes dimensions. A
més de les entrevistes, evidentment cal consultar
arxius i contrastar extrems per aclarir incògnites
sobre una personalitat que la transmissió oral
inevitable ha convertit en un garbuix quasi
inextricable, farcit de contradiccions, i probablement
amb els afegits de les mistificacions o rebaixaments
–segons les veus i com els anà la fira amb
l’industrial i el seu entorn. 

Hi ha un llibre, és cert, sobre la casa de
l’empresari, situada al passeig de l’estació. Però
potser ha arribat el moment d’encarar el paper de
l’home i el seu temps, de les relacions còmplices i
les incomprensions que recollí a Benicarló, del seu
paper durant la guerra fratricida i la postguerra (
tram on s’hi han abocat moltes llegendes de tota
coloració). L’empresa, en som conscients, és de

grans dimensions. Potser
caldria un equip de treball
dirigit per algun dels
investigadors que ens han fet
el servei impagable d’allunyar-
nos de la història descriptiva i
massa sovint contaminada de
prejudicis ideològics que hem
tingut per aquests solars.

Mentre redacto aquestes
línies, el nom de J.L. Constante
Lluch plana. Sense dubte, per
mi seria l’autor perfecte per
encarar un repte d’aquestes
característiques. Potser en la
seua monumental  història
local, que té mig enllestida i
pendent d’edició, toca aquest
episodi. Però algun suposat
apunt al respecte no li treu
interès a una futura
monografia. El projecte,
evidentment necessitaria de
suports ferms i sensibilitats
despertes. Seria ingenu creure

que una obra d’aquestes amplàries es confecciona
amb quatre estones perdudes de cap de setmana.
Cal encarar-la, si s’encara, amb criteris
professionalitzats. Alguna injecció en forma de beca,
o amb la formulació que s’escaiga, seria necessària.
Així com negociar en positiu una edició acurada que
alhora resulte assequible per a tots. Probablement
el suport públic i el privat s’haurien de donar la mà.
La durada i despesa de la investigació així ho
exigirien.        

Treure’n l’aigua històrica clara de la personalitat
de Salvador Fontcuberta i el seu temps, ens ajudaria
a entendre millor una etapa del nostre segle XX
important, que ha anat quedant marginada, en un
angle fosc, i que caldria revisar amb tant de rigor
com afinada conjectura interpretativa.  

Un buit bibliogràfic
text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

Hi ha un llibre, és cert,
sobre la casa de
l’empresari, situada al
passeig de l’estació. Però
potser ha arribat el
moment d’encarar el
paper de l’home i el seu
temps, de les relacions
còmplices i les
incomprensions que
recollí a Benicarló, del
seu paper durant la
guerra fratricida i la
postguerra .

EL BENICARLO ONDA URBANA ACONSEGUEIX UNA GRAN VICTÒRIA
DAVANT D’UN DELS GRANS, EL POLARIS WORLD CARTAGENA 

4 POLARIS WORLD CARTAGENA: Sergio
Alonso, Orol, Jordi Sánchez, Si-la meva, Lenisio; cinc
inicial; Belo, Manoel Tobías, Torras, Sergio Rivero,
Rafael i Fali. 

5 BENICARLO ONDA URBANA: Leandro, Vadillo,
Valença, Parrel, Tete; cinc inicial; Thomas, David i
Parrel. 

ARBITROS: Sama Tàpia i Urbà Ruiz, del col·legi
andalús. Van mostrar targeta groga als locals Sergio
Alonso, Manoel Tobías i Fali; als visitants Parrel i
Vadillo. 

GOLS: 1-0 min. 2, Jordi Sánchez. 1-1 min. 5,
David. 1-2 min. 9, Valença. 2-2 min. 10, Lenisio. 3-2
min. 17, Rafael. 3-3 min. 20, David. 3-4 min. 35,
Valença. 4-4 min. 38, Lenisio. 4-5 min. 40, Vadillo. 

El Benicarló Onda Urbana,
després de realitzar un gran partit,
va aconseguir vèncer per primera
vegada, després de vuit partits
oficials, al Polaris World
Cartagena, i ho va fer en la seva
pista, demostrant a tot el món; el
partit va ser retransmès per
TeleDeporte; que l'equip no dóna
mai un partit per perdut i que els
seus jugadors tenen una força,
tant física com mental, que els
permet poder lluitar davant
conjunts amb major banqueta. 

Un partit vistós, amb molts gols,
amb un primer temps on tot just no
va haver temps per a despistar-se
ja que els gols van començar a arribar amb rapidesa.
Va obrir el compte Jordi Sánchez, qui al final del partit
va poder assolir l’empat amb una rematada al pal. Un
gol que no va afectar en no-res als jugadors
benicarlandos, doncs van seguir jugant com si no
hagués passat gens, assolint en quatre minuts donar-
li la volta al marcador, fent callar a l'afició cartagenera.
Però el Polaris World té molta qualitat en les seves
files i Lenisio des de lluny va assolir empatar a nou.
Pas el partit per una fase amb oportunitats per
ambdues parts fins que Rafael va tornar a sorprendre
a Leandro amb un tir des de lluny. Quan ja els locals

es creien que s'anaven al descans amb avantatge en
el marcador, David assolia empatar el partit en l’últim
minut de la primera part. 

En la represa els dos equips van sortir amb moltes
ganes, desitjosos de tornar a oferir un bon espectacle,

però en aquest període els gols
van trigar a arribar, el que va donar
més emoció als espectadors. En
aquesta ocasió va ser el Benicarló
Onda urbana qui es va avançar,
després d'un contraatac precedit
per una jugada molt protestada
pels locals, i que va acabar amb
rematada final del brasiler Valença.
Un gol que empipà als
cartageneros, qui van buscar
neutralitzar l’avantatge, però de
nou es van trobar amb la fèrria
defensa, pel que primer van treure
a Torras com cinquè jugador de
camp, però davant la dificultat
d'acabar jugades van optar per
disparar des de lluny i així va

sorprendre Lenisio a Leandro, amb un gol similar al
sumat en la primera part. 

Va semblar que això anava a donar ales als locals,
però en la segona recuperació, i des de la seva
mateixa àrea, Antonio Vadillo va llançar a gol i el baló
va entrar davant la desesperació d'un Torras que va
acabar també dintre de la porteria. La ultima acció de
perill va arribar mancant 25 segons, en una falta, que
va acabar rematant Jordi Sánchez al travesser.

text VICENT FERRER

L'equip no dóna mai
un partit per perdut i
que els seus
jugadors tenen una
força, tant física com
mental, que els
permet poder lluitar
davant conjunts amb
major banqueta. 
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Divendres passat i organitzat pel "Biker's 69", la
branca Custom del Maestrat Motor Club de
Benicarló, va tenir lloc en el pub Kangaroo un
concert dels castellonencs "Four On Six", amb el
seu apabullant so Rock & Blues. 

La formació, clàssica ja en aquesta ciutat i
sobretot en el citat local, va presentar el debut de
la nova vocalista femenina Bàrbara, unint-se a
Paco, Joan, Xema i Hèctor, en un ambient de total
companyonia i abrigallats per algun que altre so
celestial provinent del tub d'alguna Harley.

El concert es va allargar bastant per que els
bises van ser varis, ja que ningú volia que acabara
aquella nit de Rock and Roll composta per, a més
de per temes propis, altres versions d'històrics
com: B.B. King, Steppenwolf, Elvis Presley, Jerry
Lee Lewis o James Brown, entre uns altres. 

Four on Six al Kangaroo

text LA FILOXERA foto HUGO DEL ARCO

Presentació candidatura del PP (1).
Vam escoltar el vehicle motoritzat del
peperos anant fent el pregó de la
presentació de la seu candidatura, com
no, en castellà i ... en català. Però en
català de debò, acurat i la varietat
lingüística oriental. Sí, eixa de les
terminacions acabades en “i”, típica del
Barceloní i que en no res es pareix a la
nostra. I és que el Pp, no deixa de
sorprendre’ns, tan de criticar als de la
banda de dalt del Sénia patint que els
furten, ves-te’n tu a saber que i acaben
parlant com a la TV3 que volen tancar..
Quanta façana cal ficar en aquestes
terres per complaure al Zaplana i
companyia! Si ací no en tenim cap de
problemes de llengua!

(2). Molta gent. Molta gent va haver en
la seua presentació. I, continuant amb la
llengua, tots el parlaments en valencià.
Aquests si que van ser més arramblats al
benicarlando tradicional. Fins i tot el Font
de Mora i Fabra, els representants
polítics de més rang del nostre govern
valencià, també van parlar en la llengua
d’aquest poble. Això sí, més d’un no es
va deixar les dents de miracle. Hi havia
un escaló que només feia la guitxa.
Personatge que pujava a l’escenari
entropessó que pegava. Entre badada i
caiguda  les “agüeles” comentaven  si
això seria un mal d’ull que algú els havia
tirat. No ho tenien massa clar això que els
pronòstics el donen com a guanyadors.
Només vam trobar a faltar que algú
parlés en “vascuence” que diria l’Acebes
i el Losantos, com que hi havia una bona
representació d’aquell país!. Per cert, els
dos autobusos molt bons. Les croquetes,
també. I els jugadors del futbol sala
benicaralndo, no feien massa bona cara.
Per què seria? Que algú el havia llegit la
cartilla i els havia dit que ... a formar?
Molta gent, molta.

(3).Als tafaners eixe eslògan que han
tret, “En buenas manos”, no sabem, però
ens sona a algun altre que corria ja fa un
temps i no precisament sobre històries
polítiques. Creiem no anar desenganyats
en afirmar que, aquest mateix eslògan,
era la capçalera d’un programa de
televisió sobre metges i pacients i les

seues vicissituds mèdiques. El
presentava un ginecòleg que va ser
president del Mallorca. Molt no s’han
trencat la closca en buscar la frase feliç, a
no ser que el que realment intenten és
buscar similituds entre que al programa
tots els pacients sortien ben lliurats i que
a aquest partit li calia una bona dosi de
bisturí per, igualment, sortir-ne ben lliurats
a les eleccions del proper maig.
Nosaltres, que voleu que us diguem,
ficats a triar, ens quedem amb les mans
del metges. I és que veient en quina
penosa situació tenim la nostra sanitat, i
no per culpa del metges que ja fan prou
amb el que els deixen, que voleu que us
diguem!

Ràdio Maria. Tal com sona. Sembla
que en aquest poble s’estan replegant
firmes perquè li donen una freqüència a
aquesta Ràdio Maria. Un conegut
restaurador benicarlando sembla ser
l’encarregat de fer de mitjancer en
aquests afers. Pareix ser que va per les
esglésies repartint fulls de signatures,
com qui reparteix estampetes, perquè
aquesta emissora “continue su labor
social”. Suposem que deu pensar que
així li serà més fàcil que li guarden un seti
allà a dalt. Quan les tinguen, segons ens
han dit, les portaran a l’ajuntament
perquè els hi donen la seua
...“benedicció”. Amen amb el proselitisme
social.

Tancament de TV3. Segons ens
hem assabentat una  jutgessa de
València que havia de decidir el
tancament del primer repetidor de la TV3,
li ha dit al PP que NO. Que ni molesta, ni
incompleix cap llei. Però un altre jutge,
d’Alacant, ha dit el contrari i dona 10 dies
per tancar un altre repetidor ës curiós

com es fica d’acord la justícia en aquest
país. Quan més al sud ... més castellans.
A veure si aquests que tant els agrada
tant això de buscar el cel mitjançant les
ones, que més semblen incendiaris,
treballadors del Pedro Botero, ens deixen
tranquils als que ens agrada parlar i
escoltar en la nostra llengua. I és que a
qui no li agrada el que veu ho té molt fàcil,
pitja el botonet del comandament de la
tele i canvia de canal. I si vol ficar la tele
maria, perfecte, que ningú els hi dirà res.

Fira del llibre en dos dates. A veure
si els encarregats de col·locar les dates
de la Fira del Llibre, en els diversos
mitjans destinats a l’efecte es fiquen
d’acord. A uns apareixia el 22 i a d’altres
el 29. I és que a la gent, i als llibreters, els
estan embolicant amb tanta data. Així
que, per qui no ho sàpiga, el 29 és la Fira.
Paraula de Tafaners que ho hem
preguntat als llibreters. I al web de
l’ajuntament a veure si ho canvien, que
segueix estant malament.

Senyeres acomodades. Bé, va
estar el concert d’Al Tall. Va començar
una mica tard però va estar bé. La gent
una mica freda, com l’ambient de rosada
que hi havia, i dos coses que, els tafaners
que hi vam assistir, vam poder veure (o
no), una, la mitjana d’edat de la gent que
escoltava el concert, segurament
superaria la quarantena, i l’altra,
l’absència total de senyeres. I és que
sembla que la societat reivindicativa,
aquella dels 70-80, justament la de la
gent que hi era, semblava haver
desaparegut per complet. Amb tota la
que està caient per part del PP amb el
tema del tancament de TV3, i més
històries, ni un crit, ni una brofegada en
contra d’aquesta gent i, ni una senyera.
El personal s’ha tornat tan acomodat que
sembla haver pertot la capacitat de
protesta i això que al nostre país en tenim
de coses per protestar: el tancament de
TV3, la pèssima sanitat, la deficient
educació, infraestructures viàries
tercermundistes,  l’especulació
urbanística, ... Doncs, no. No ens mouran
.. de la cadira. Ni grans ni joves. Qui
malament pinta la cosa.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

No acabaré mai d’entendre
aquest costum que tenim alguns
valencians i valencianes per
recordar dates tràgiques per al destí
col·lectiu. Eixa reincidència de la
minoria nacionalista del país per
reivindicar, any rere any, la derrota

de la batalla d’Almansa denota que no acabem de
tenir la xaveta com toca. Encarà així, enguany, el
2007, 300 anys després de que els borbons ens
giraren la història,  hem de fer la festa grossa. Son
coses que tenim...

Jo,  en aquestes edats preferiria una actitud més
semblant a la dels irreductibles gals que viuen en les
aventures d’Astèrix i Obèlix, els quals quan els
preguntaven per Alèsia  ( lloc on  el cap
Vercingètorix es rendí a Cèsar) solien contestar
coses semblants a aquesta:

“¿ Alèsia?, no n’he sentit parlar mai d’aquest lloc”

o   coses com aquesta altra 

“ ¿Que passa amb Alèsia? No, No sabem on és

Alèsia?”

Potser el gals d’Uderzo i Goscinny es comporten
de manera més humana que nosaltres i intenten
esborrar de la seua història un fet que més valdria
que no hagués estat realitat. Nosaltres en canvi,
amb el referent aquell de que “ els pobles que
obliden la història estan obligats a repetir-la”, frase,
per cert,  que no se sap ben be qui la va dir ( la que
més se li assembla es atribuïble a Renan), ens
mantenim en una lluita constant contra l’oblit.

Nosaltres no oblidem, en canvi la resta de la
societat valenciana va adquirint uns graus
d’amnèsia col·lectiva desorbitant. No podem ignorar
que els fruits d’aquella sembrada del 25 d’abril de
1007 ha donat un bonrendiment als objectius de la
casa borbònica en instaurar-se com a monarques
absoluts dels valencians. I es 300 anys donen per a
molt.

Per cert, eixa pel·lícula que acaben d’estrenar als
cinemes no te res a veure amb Almansa.

“¿Almansa? no n’he sentit parlar mai d’aquest lloc!”

text VICENT COLL

Tocs i Vares
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L'Once novament amb Benicarló 

Si fa dos estius l'Organització Nacional de Cecs
d'Espanya (Once) es va fixar en la localitat per a la lletra
de la campanya de l'ombrel·la, ara ho fa de nou
dedicant-li al seu Ajuntament el cupó de dimarts, amb
cinc milions d'exemplars en el qual es mostra una
imatge aèria de l'església de Sant Bertomeu. “Així els
més de 22.000 agents venedors del cupó faran arribar
a tots els racons d'Espanya la imatge aèria de
Benicarló”, va explicar Miguel Benages, director de
l'Agència de l'Once a Castelló. La decisió de l'Once es
fonamenta a més en el suport del municipi per la seua
funció social i d'integració laboral de les persones amb
discapacitat. “La localitat té la mitjana més alta de la
província de vendes de cupons per venedor, el que
demostra l'estat de salut econòmic de la comarca i de la
població”, va afegir José Ramón Garrido, delegat de
l'Once al País Valencià. Segons van destacar els
representants d'aquesta organització “la localitat facilita
la ubicació de cabines en la via pública per a fer més
dignes els llocs de treball”. En Benicarló l'Once té mitja
dotzena de treballadors i més de 20 afiliats amb
ceguera total o altres deficiències. Projectes com el de
l'Once i la col·laboració de centres educatius i
professors ha permès que molts xiquets amb problemes
visuals puguen seguir els seus estudis en els col·legis
més pròxims al seu domicili. L'alcalde de Benicarló va
rebre de mans dels delegats de l'Once la planxa original
amb la qual s'ha projectat la composició de colors del
cupó de la cuatricromía abans de ser impresos en la
rotativa i que serà custodiada en el Consistori.

Benimar assoleix en tan solament un any duplicar
la producció de caravanes i exportar el 70 per cent

de la seua producció  

L'empresa de fabricació de autocaravanas Benimar
ha donat un salt comercial considerable en el present
2007. El seu creixement estimat serà espectacular, al
passar de 850 caravanes fabricades en 2006 a les més
de 1.500 previstes per al present 2007. Benimar
pertany, des de fa quatre anys, al grup capdavanter
europeu de l'oci Trigano, un període que ha servit per a
adaptar l'empresa a criteris comercials nous de
rendibilitat i proximitat amb el client. En els últims anys
i com a conseqüència del cada vegada menor pes de la
fabricació de mobile homes, com a conseqüència de la
normativa cada vegada més exigent quant a aquest
tipus de cases mòbils, van decidir deixar de banda la
seua fabricació per a centrar-se a augmentar la seua
capacitat productiva d’autocaravanes a través de la
creació de noves línies de producció. Això ha obligat
Benimar a passar d'una fabricació gairebé artesanal de
caravanes al gust del client a una producció totalment
industrial centrada en cinc gammes i 17 models dels
quals exporta el 70 %. Això també ha permès reduir els
costos i disposar d'una producció a preus competitius.

“Si el preu és més baix la gent compra més”, explica
Tery López, director comercial i d'exportació de
Benimar. “Si mirem els preus d'una caravana de fa 20
anys vindria a costar uns 70.000 euros d'ara, mentre
que en Benimar fabriquem caravanes que oscil•len
entre els 35.000 i els 62.000 euros”, explica. No obstant
això la firma es veu obligada per normativa a fabricar
unitats amb el volant a la dreta per a Anglaterra i la porta
lateral a l'esquerra. 

La xarxa de fecals de Benicarló va superar amb
èxit l'episodi de pluges de les passades Pasqües

Els departaments d'Obres i Serveis de Benicarló i
Medi ambient van mostrar dimecres la seua satisfacció
pel resultat de les obres del col·lector de Benicarló en la
seua part més baixa “i que ha solucionat els problemes
puntuals de la xarxa de sanejament de la localitat”.
Segons va assegurar el regidor d'Obres i Serveis,
Joanma Ferrer, “l'episodi de fortes pluges de la passada
Pasqua ha servit per a poder dir que han passat a la
història la presència d'aigües brutes a la platja del
Morrongo i de les males olors i fecals a l'Avinguda Papa
Luna”. La presència de fecals en la platja urbana del
Morrongo com a conseqüència dels problemes en la
xarxa de fecals i les connexions il·legals en la xarxa de
pluvials van motivar que el Consistori de motu propi
retirés la bandera blava d'aquesta platja fins que no se
solucionés definitivament el problema, que també
afectava indirectament al Parador de Turisme de la
localitat. Les obres executades en l'últim any i que han
tingut un cost de 600.000 euros sembla que han
solucionat el problema per a unes pluges que van
deixar uns 50 litres per metre quadrat des de principis
del mes d'abril. 

Rècord de reciclatge 

D’altra banda Ferrer va anunciar que en el mes
d'abril es va batre en la localitat el rècord de vidre
separat per al seu reciclatge. Així els benicarlandos van
dur als contenidors 45.830 quilos de vidre, ajudats pels
casals fallers i la nova campanya de recollida amb
contenidors ale-hop dels quals ja s'han repartit 22 pels
comerços hostelers de la localitat. Això suposa una
mitjana propera als dos quilos per persona. Ferrer va
agrair als ciutadans aquest fet i conscienciació i va
anunciar que l'oficina de 66 metres quadrats d'atenció
al ciutadà que l'empresa FCC obrirà en breu a Méndez
Núñez passarà a ser de propietat municipal en finalitzar
el contracte de vuit anys.

BREUS

Joan Baptista Basset va nàixer, segurament a
Alboraia (l'Horta), en el si d'una família d'artesans.
La primera data certa que en tenim és que es va
veure implicat en un duel, es va refugiar en una
església per defugir la detenció i va acceptar la
permuta de la condemna pel servei al rei a Itàlia,
enrolat als tercios. Des dels disset als quaranta
anys, va participar en campanyes militars, primer a
Itàlia i després a Alemanya i Hongria. Hi va conèixer
el príncep de Hessen, noble al servei dels exèrcits
dels Habsburg que, adonant-se de la seua capacitat
per a l'enginyeria, el va impulsar a realitzar una
sèrie d'estudis matemàtics, fins assolir el grau
d'enginyer i l'especialitat en tàctiques d'artilleria.

L'any 1695, el príncep fou nomenat pel Carles II
virrei de Catalunya, i es va endur amb ell Basset,
que va passar a formar part de l'estat major en la
lluita per rebutjar una nova invasió francesa, de
manera que va poder conèixer les tàctiques de
guerra de guerrilles que li serien després bàsiques
per impulsar les partides de maulets. Basset degué
prendre contacte també amb alguns destacats
comerciants, encapçalats per Narcís Feliu de la
Penya, que propugnaven una renovació de les lleis
forals, i que seran els mateixos que dirigiran
després el partit austracista a Catalunya i la lluita
contra els Borbons.

En ser proclamat rei Felip de Borbó, aquest va
destituir ràpidament Hessen, les simpaties del qual
cap a Carles d'Àustria eren patents. Basset, sempre
al seu costat, va marxar a Viena, i posteriorment a
Lisboa, des d’on va participar de manera decidida
en la conquesta de Gibraltar per la flota
angloholandesa en nom de Carles III. El 1705, una
nova expedició marítima el va desembarcar a Altea.
Basset va fer-hi pública la promesa verbal de Carles
III que, quan fóra rei efectiu de València, suprimiria
els drets nobiliaris sobre els camperols i els odiats
impostos d'entrada de mercaderies a les ciutats. La
seua sola divulgació va ser suficient per revoltar
àmplies masses arreu del Regne, sobretot entre els
llauradors vinculats a les terres que havien estat
dels moriscos (d'on podria venir el nom de
"maulets" amb què van ser coneguts) així com les
capes populars de les ciutats.

La marxa de Basset i els maulets cap a València
va ser un passeig triomfal: Dénia, Gandia, Alzira i
totes les poblacions intermèdies li van obrir les
portes. Una tropa de cavalleria catalana enviada pel

virrei borbònic en contra seua es va passar al
bàndol austracista, i finalment Basset i els seus
homes entraven a València enmig del fervor d'un
poble que, amb el seu suport, va impedir tota
resistència borbònica.

Prompte la major part de les poblacions del
Regne van fer arribar la seua adhesió al nou
monarca. Basset, esdevingut a la pràctica
generalíssim de l'exèrcit maulet i autèntic virrei de
València en tot excepte en el nom, va començar a
bastir la nova administració. Com era lògic
d'esperar, els camperols van deixar de pagar els
tributs als senyors i cap mercaderia més va pagar
drets de porta en entrar a València. Basset va haver
d'organitzar un exèrcit maulet per controlar les
poblacions encara dominades pels borbònics, i
sobretot per aturar la invasió de l'exèrcit castellà
que va incendiar Vila-real, i passant a sang i foc
diferents poblacions de l'Horta, va posar setge a la
capital.

Una part dels partidaris de Carles III no estaven
disposats a acceptar les mesures socials que
Basset havia promulgat en nom del sobrià, i aviat
van trobar la seua oportunitat amb l’arribada d'un
contingent d'aliats anglesos, a les ordres del comte
de Peterborough, i el nomenament per Carles III
com a virrei del comte de Cardona; aquest havia
d’aconseguir dels tres braços de la Generalitat un
fort subsidi per a la guerra de manera que, d'acord
amb Peterborough i amb el suport de les armes
d'aquest, va iniciar un procés contra alguns del més
íntims col.laboradors de Basset, acusant-los
injustament d'haver-se apoderat d'importants béns
dels botiflers exiliats. A més, van aconseguir fer-lo
eixir de València, per donar suport a Xàtiva,
assetjada pels borbònics i el 26 de juny, en saber-
se l'entrada del rei Carles a Madrid, van ordenar a
un oficial dirigir-se a Xàtiva i empresonar Basset.

JOAN BAPTISTA BASSET I
RAMOS (part 1)

text JORDI QUEROL
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a estat molt bé això de
parar una setmana,
encara que després el

que costa és tornar a engegar i
posar-se una altra vegada davant
de la pantalla i el teclat i començar
a prémer tecles fins que ja no
càpiguen més lletres a la fulla.
Total, que vulgues o no vulgues,
tingues la feina que tingues,
posa’t a escriure una altra
setmana perquè si no, es quedarà
la pàgina en blanc, i hem de
complir i fer país, no com altres
que estan més enllà del bé i del
mal i que pontifiquen i qualifiquen
les persones des de la seua
absoluta misèria moral i interés
econòmic. A més a més, es
pensen que ells són més que els
altres i que ningú pretenga
comparar-se amb ells. Quin fàstic
que fan.

M’he quedat impressionat pel
reportatge gràfic que acompanya
el tema de la setmana, sobretot
per la imatge de la pàgina dos. Es
podria dir que és tot una al·legoria
de la victòria del totxo sobre el
camp tradicional. Les oliveres i els
ametllers engolits per les runes
procedents de la voracitat
urbanística i l’especulació. El
treball constant i sacrificat vençut
pel diner fàcil i corromput. És la
nova cultura, és la nova societat.
Els qui tenen la paella pel mànec
fan i desfan a la seua
conveniència, sense mirar res que
no els siga beneficiós o productiu.
Sembla que estem soterrant el
nostre passat, i les oliveres són
els cadàves del que va ser una
població treballadora, laboriosa i
sacrificada que treia de la terra
més del que aquella li oferia.
Arribarem algun dia enlloc? Té
final aquesta embogida cursa?
Què passarà quan s’urbanitze
aquesta zona? Llançarem els
inerts al riu i l’aplanarem per a fer
pareados de alto estanding?

He sentit de tot sobre la llista
del pp a les eleccsions
municipals. El que més lamento
és que el meu admirat Mundo no
tornarà a ser alcalde. Encara que
ben pensat, millor, així es
dedicarà a portar inversions
perquè tindrà més temps per a ser
diputat autonòmic i gestionar tot
allò que ens fa falta. Serà un
tàndem magnífic: Mundo portant
diners al seu poble, i els
governants del seu partit
inaugurant els fruits del seu esforç
i dedicació. Ja dic jo que ja tardem
a dedicar-li un carrer. Una altra
persona d’aquesta llista de la qual
es fan ressò és de Soriano, el
municipal. Suposo que casdascú
tindrà la seua opinió al respecte,
però em sembla que una persona
que ha sortit tant als mitjans
hauria de ser una mica més
discreta. Suposo. Tampoc no sé si
la presència d’aquesta senyota
basca a la llista és alguna cosa
més que complir els cupos de
dones a les llistes o realment és
eficient. El temps ens ho dirà.

M’ha fet gràcia això de posar
ànecs del delta de l’Ebre a la
Basseta del Bovalar. Segurament
ara apareixerà eixe que escriu a
uns altres mitjans del nostre poble
i que diu que el valencià és una
llengua independent, argumentant
que això no es pot fer. A vore si els

ànecs del delta no s’entendran
amb els que hi ha a la Basseta i la
tindrem. També pot argumentar
que això és un nou exemple de
l’expansionisme dels nostres
veïns del nord, que ens volen
imposar els països catalans per
mitjà de la fauna, i que qualsevol
moviment en aquest sentit és
sospitós. Al final tindrà raó,
perquè l’altre dia vaig veure com
dos ànecs que hi havia a l’ullal de
Peníscola parlaven i aixecaven
els muscles. Clar, vaig pensar,
això és que ha vingut el parent del
delta a veure’l i no s’entenen.

Veig que avui només escric
sobre coses superficials. És el
que em demana el cos.

M’agrada molt la banda de
l’alcalde de Ladispoli. No
m’agrada tant la gent que ha anat
a la ciutat transalpina. Quaranta
persones! Encara no em puc
explicar on van les falleres ni el
president de les falles. Què fan?
Qui són? No tenim una reina de
les festes? Per la mateixa regla de
tres, l’any que ve poden anar totes
les dames de totes les entitats del
nostre poble i els presidents, així
ompliríem un tren sencer. Suposo
que els italians del carciofo deuen
estar al·lucinats amb tant de vestit
regional. Es deuen pensar que
aquesta és la nostra vestimenta
original, i que tots el dies les
dones es vesteixen de falleres i
els homes de... no sé què. A vore
si l’any que ve endrecem una
mica la cosa i les fallers que es
queden a casa plorant la falla que
s’ha cremat.

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA

Darrera pàgina. Cabaret. Sis
representacions. Ni un comentari.
Auditori a tope de gent a vuit
euros l’entrada. Enhorabona a
tots!

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 581

text EL LECTOR

H

Tot el que us contaré d'aquesta excursió pot ser veritat
o mentida, us narraré tot el que m'han dit els companys i
companyes que van participar en la marxa; les parques
van impedir que jo puguera anar caminar fins a la capital
dels Ports com altres anys.

El matí del dissabte 23 va estar un tant boirós, però els
pocs núvols baixos que hi havia no passaven de la Tossa.
Això va fer que els nostres caminats a partir d'esmorzar,
quan el sol ja comença a cremar es torraren com a turistes
de principi de juliol. La pujada a Cervera va ser terrible.
Com suaven els pobres... En ser a la plaça van anar de
cap al bar de la Faram, on estaven els mateixos
desfeinats que l'any passat, a demanar l'Estrella més
fresca que tenien a les neveres.

El sol és molt fort, i per a un sol tant potent, el millor que
hi ha és un para-sol. Així que la gent no s'ho pensa dues
vegades, se'n van al “tot a cent” que hi ha al costat a
comprar paraigües. Aquesta tenda tots els anys fa l'agost
amb els caduferos, l'any passat paraigües per a la pluja,
enguany paraigües per al sol. El problema va ser que amb
les pluges de Pasqua se'ls havien acabat tots i els que
l'ama havia demanat els tenia encara en caixes i no volia
vendre'ls, però al final els senderistes se'n van sortir amb
la seua.

Després de Cervera ve el riu, una bona estona caminat
per damunt de les pedres de la rambla... QUINA CALOR!
Així, en majúscules.

Patint més que menys sota el sol implacable i, de
passada anant collint espàrrecs, apleguen a les oliveres
on els espera la intendència amb aigua fresca per a
calmar la sed dels nostre amics. La gent va prenent lloc a
l'ombra de les oliveres, va obrint les motxilles per treure
l'entrepà de truita o pernil que tenen preparat per a dinar.
La intendència, sempre a l'aguait, va reomplint de vi cada
got que veu buit. En acabar el dinar, sorpresa, enguany hi
ha cigalot (carajillo per a la gent normal) per a tots.
Aquests del Setrill, cada vegada tenen més detalls.

Una altra novetat d'enguany ha estat lo Rostit, Manolo.
Des de que hem sortit del poble ell ha anat acompanyant
la marxa en bicicleta i amb la càmera de video a la mà. Ara
pren una vista de front, ara una posterior, ara de costat, ...
Un detall del bastó, una panoràmica, aquells dos que van
parlant, aquella que es torca la suor, aquell del paraigües,
aquella que agarra espàrrecs, ... com a professional que
és, ho ha enregistrat tot, no s'ha perdut detall. 

En ser a Xert, els 42 caminants van acudir a
l'ajuntament vell a fer-se la foto com cal i després, els de
la penya, vetlant per la salut de tots i evitar que la gent, en
el temps mort que va des de la dutxa a l'hora de sopar, es
farte de cerveses al bar, van organitzar una activitat,
novetat d'enguany: van invitar a Marc Flos a passar el
viedo de l'Everest i a que ens fera uns comentaris.

A les 7:30 estàvem tots mirant la pantalla, veient les
boniques imatges de l'Himalaia i sentit la veu profunda i

clara de Peiró. Acabada la projecció comencen les
preguntes: pren la paraula Patrici que, per cert, no va
parar en tota la projecció, i no la va deixar. El pobre Marc,
sempre discret i de poques paraules, quasi no va poder
parlar. (D'açò en puc donar fe, vaig estar present).

El sopar, potent, va estar millor que l'any anterior: la
carn es podia menjar, molt bona, de l'abadejo no en puc
dir res, no el vaig tastar. Després del sopar relaxat i ben
comentat, la gent, a partir de les 12, va desfilant cap a les
seues cases rurals ja que demà ve l'etapa més dura: la
pujada al Turmell i Santa Àgata i arribada a Morella. 

La gent s'anima. El segon dia en són 53. Tots gent que
sap al que va i que se comporta de manera molt correcta.
Més o menys tots en grup van pujant per la pista de la
Mola en direcció al Turmell. Al Mas del Rei els espera la
intendència amb els entrepans i beguda. D'ací fins a les
antenes no es podran abastir d'aigua i com era d'espera
quan hi apleguen porten tots les cantimplores buides. Sort
que la intendència porta unes bones garrafes d'aigua. 

Sempre està aquell que no para, no es cansa, i mentre
uns s'estiren després de les menjades , ell va d'ací cap
allà mirant platetes, buscant algun animalet, albirant el
paisatge. Aquest, avui és el canari, Dani, amb les seu
sandalietes, que per cert parla millor el valencià que molta
gent d'ací. 

En ser a Morella, l'acollida per part de la primera
autoritat ha estat rigorosament correcta com tots els anys.
I una altra cosa positiva, Rolindez, el presi, s'ha moderat
molt en el seu discurs: ha reconegut que quatre paraules,
quatre, ben dites són suficients per a donar la benvinguda
a uns caminants cansats i torrats pel sol amb ganes de
menjar-se un tall de coc i fer-se una bona cervesota.

Una última sorpresa, al moment de repartir els
diplomes s'ha donat a cada participant la foto que es va fer
ahir a la sortida de Benicarló. 

Tot açò m'ho han contat. Fins a l'any que ve i espero
que no us lliurareu de mi, o sí ...

Benicarló – Morella. 4t edició
text TONYO FIBLA
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