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van ser retretes per José Luis
Regot, director general de la
Fundació, en l'acte de
presentació de la fundació a la
premsa el passat dimecres. Les
“presses” de la fundació inquieten
al Consistori, que no vol que
queden caps sense lligar. La
fundació promotora, que busca
una resposta urgent del sector
polític local, proposa al Consistori
un canvi d'usos del sòl per a
passar-lo d'industrial a
assistencial. A més demanen
incrementar la volumetria de la
parcel·la en 3.750 metres
quadrats i, com contraprestació
se signaria un conveni que
permetés absorbir les 65 places
del centre geriàtric municipal, que
en la seua opinió “està fora de la
llei per les deficiències en
insonorització o no adaptació en
casos d'emergències, entre
d’altres”. Amb això, el Consistori

estaria en el patronat amb dos
representants i tindria una posició
privilegiada per a poder obtenir
més places. Segons va
manifestar Regot, la família Orero
i el Banc Sabadell-Atlàntic
finançaran l'operació i la gestió
correria a càrrec d'una entitat
sense ànim de lucre. 

L'empresa demana enderrocar
l'antiga fàbrica i construir 9.400
metres quadrats perquè el volum
d'usuaris siga rendible.
D'acceptar aquesta proposta
cedirien 1.000 metres quadrats
per a parcs públics en una zona
propera a la indústria IFF, l'estació
de ferrocarrils i l'actual N-340. El
centre podria estar obert en 2009
segons les previsions i tindria
serveis d’atenció domiciliària,
sanitària, manutenció, gimnàs,
fisioteràpia i un centre de
formació en geriatria.

a família Orero i el seu
grup d'empreses
promou una fundació
que vol convertir els

actuals 5.000 metres quadrats de
sòl industrial que ocupava la
fàbrica Laques i Pintures en una
residència per a gent major. Per a
això han creat una fundació que
duu per nom “Grans persones”
que busca “desinteressadament”,
amb la complicitat del Consistori
oferir 150 places per a residents
depenents, 50 places per a
usuaris del centre de dia i 70
apartaments dobles per a gent
major vàlida. 

L'empresa porta des de fa un
any insistint el Consistori de “les
bondats” del projecte, tot i les
reticències de l’ajuntament, que

La família Orero promou una fundació que vol crear una
residència amb 340 places 

De disposar del vistiplau municipal seria necessari recalificar el sòl d'una

antiga empresa química. La inversió rondaria els 15 milions d'euros 
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“Van insinuar seria una miopía política no aprovar aquesta proposta davant el
dèficit futur de places assistencials”

Curiositats del projecte
L’acte públic de presentació del

projecte de Grans Persones va
estar presentat per Àngel
Rodríguez de Mier, col·laborador
del Dissabte, que va lloar el
projecte de Juan Orero i va deixar
pas al seu cunyat, José Luis
Regot. Les invitacions eren també
un tant curioses. La primera
d’elles, adreçades als periodistes
deia claríssimament que “os
invitaremos a copas al finalizar el
acto” i la darrera, recordant l’acte
aseguraba que “el proyecto para
la nueva residencia y centro
asistencial para personas
mayores que construirá en
Benicarló, (tan pronto como los
politicos de turno se pongan de
acuerdo, o los pongamos)”. Unes
afirmacions un xic informals per a
un acte revestit de seriositat que
no acaba de comptar amb la total
confianza de l’equip de govern. En
l’apartat d’agraïments la Fundació
“Grandes Personas” dedica el
segón dels punts al Partit
Socialista i al Partit Popular. Amb
l’alcalde i el PSPV la fundació s’ha

reunit 21 vegades, 5 amb el Bloc i
7 amb el PP. En roda de premsa
van ventilar alguns dels retrets a la
classe política local i van insinuar
que seria una miopía política no
aprovar aquesta proposta.
Sobretot davant el dèficit futur de
places assistencials per a
persones majors a partir de 2015,
que és quan s’acabaria l’efecte del
nombre de places de la Ciutat
Sènior i Sàvia, la residència que
es construeix a la Ratlla del
Terme.

ve de la pàgina anterior
a victòria assolida
diumenge passat contra
l’Alcalà (3-1) ens deixa, a
falta de només quatre

jornades, pràcticament salvats.
L’Alcora va perdre i el Borriol va
empatar (al camp del San Jorge, je).
Hauria de passar un desastre molt
gran d’unes dimensions inabastables
al nostre enteniment perquè tots ho
guanyaren tot i nosaltres no
guanyèrem res. Així que ja podem
parlar, penso, d’uns partits de tràmit i
que s’ha de disputar per imperatiu
legal i, segur, no per voluntat pròpia. 

L’Alcalà –ja ho havia avisat- no té
tan mal equipet i si el nostre porter
haguera jugat amb ells i el d’ells amb
nosaltres, a horees d’ara estaríem
parlant d’un resultat completament
diferent. Els gaspatxers, en comptes
de jugar tota aquesta fase del
campionat amb juvenils, s’han
reforçat i comprenc jo que ja deuen
estar amanint la plantilla per a la
propera temporada. Corrien com a
llebres, posaven el peu, es barallaven
entre ells i amb la resta de mortals. En
fi, que no comprenc com només
tenen vuit punts. 

Als pocs minuts d’iniciat el matx, el
nostre lateral dret Ximo (ara
reconvertit per una original decisió
tàctica en interior) va aprofitar
l’autopista que li havien deixat els

defenses per plantificar-se tot sol
davant la porteria; va xutar -molt
malament, d’una manera infame- al
cos del porter rival, però aquest xicot
va demostrar com era de generós i es
va apartar i va permetre que l’esfèrica
s’allotjara al fons de la seua xarxa. No
m’ho podia creure. Ximo, un dels
jugadors més maldestres amb la
pilota als peus que he vist mai al
Benicarló, fent una internada i
marcant. Els forasters no es van
rendir i ans al contrari van tirar-se
avant; ens n’hagueren pogut clavar
dos o tres i, efectivament, davant la
desesperació de Xoco, ens van
empatar. 

El patiment ens va durar poc
perquè l’àrbitre els va xiular una
discutible falta a la vora de l’àrea i
Xavi (l’andorrà) va xutar-la com si fóra
Bécam i la va colar per l’escaire. Va
deicar el gol al preparador físic Pérez
Ollo, només a ell i, aparentment, a
ningú més de la banqueta; no en vaig
treure, en un principi, cap conclusió
d’aquesta anècdota. 

Amb aquest resultat es va arribar a
la mitja part.  Vaig aprofitar el
descans, com sempre, per canviar
d’ubicació. En passar per davant dels

vestidors vaig sentir la monumental
esbroncada que Xoco adreçava als
seus jugadors. Em vaig esglaiar. Allò
tremolava tot. Els renecs feien
feredat, quins brams, Déu meu.
Només se sentia ell, la tensió era
immensa i, de veritat, no sé com
aquests xicots poden suportar amb
estoicisme tot això amb els quatre
xavos que deuen cobrar. 

A la segona part vam rematar la
feina. Calduch es va lluir una altra
vegada en sengles aturades i
nosaltres apretàvem sense massa fe,
fins que Ivan, un altre andorrà, va
tornar a xutar al cos del porter i
aquest se la va tornar a engolir. La
nota curiosa la va protagonitzar Raül
Martínez, en cinc minuts sobre el
terreny de joc va vore dos targetes
grogues sense –i ho dic de veritat-
meréixer-se’n cap, no va tindre temps
de barallar-se amb cap defensa, de
discutir amb l’àrbitre, de pixar-se el
lateral... en fi, una cosa curiosa. 

El proper partit el disputarem
diumenge vinent al camp del CD
Burriana, a partir dels tres quarts de
cinc. Ens porten deu punts
d’avantatge i, si guanyem bé i si no,
també. A aqueixes hores, el Benicarló
ja haurà jugat al camp del Borriol on
dissabte de vesprada s’hauran
enfrontat, precisament, el titular de la
població amb l’Alcora. Duelo en la
cumbre; un dels dos quedarà
definitivament despenjat i nosaltres
ens ho podrem mirar tot des de dalt. 

DUELO EN LA CUMBRE

L

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Almorranes garrapinyades

Un altra volta el doctor Climent, com sempre, quan
li toca el torn de nit en urgències, s’ha trobat amb
una escena grotesca en arribar una pacient un poc
èbria i totalment desinhibida que eufòrica li
explicava al facultatiu que havia sopat un all i pebre
de gatet i una ampolla de vi de Batea per intentar
arribar a tenir-les com ells. Llavors li va parlar de la
banda del seus ídols “Almorranes Garrapinyades”
que la va captivar en la festa del Bloc Jove a la pista
annexa del Poliesportiu i dels que ara és seguidora.
Així i mostrant l’actual estat de les seves
hemorroïdes, li preguntava al doctor si s’hauria de
prendre whisqui Peche per aconseguir garrapinyar-
les o si ell mateix podia intervenir-la amb algun
instrument quirúrgic.

DR.CLIMENT

L’acte públic de
presentació del projecte de
Grans Persones va estar
presentat per Àngel
Rodríguez de Mier,
col·laborador del Dissabte,
que va lloar el projecte de
Juan Orero i va deixar pas
al seu cunyat, José Luis
Regot.
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LA TERRA, PLANETA DE SUBURBIS  (i 3)
egons l’informe anual 2006-2007 d’UN-Hàbitat
(organisme de l’ONU per les ciutats), el
creixement urbà s’està produint a immenses
urbs (metaciutats) del tercer món que

ultrapassaran aviat els vint milions d’habitants. La majoria
dels seus nous ciutadans viuen en bastíssims suburbis
pobres - faveles de Brasil, viles misèria d’Argentina,
bidonville africanes...-  situats al voltant del nucli urbà. Els
seus habitatges, “assentaments precaris” segons UN-
Hàbitat, no acompleixen alguna de les següents
condicions: protecció contra els fenòmens meteorològics
adversos, menys de quatre persones per
cambra, accés a aigua potables,
sanejament privat o públic i seguretat front
els desallotjaments. A 2005, 1000 milions
de persones vivien en assentaments
precaris, 31% del total. Al voltant de 2060,
la població mundial assolirà el seu màxim
prop dels 10.500 milions i, fins aleshores,
gairebé un 95% d’aquest creixement es
produirà a les ciutats del tercer món. 

La major part dels grans suburbis
pobres del tercer món aparegueren a les
dècades setanta i vuitanta,
immediatament desprès de la seva
independència de les potències colonials.
El creixement suburbial al tercer món s’ha
produït per l’arribada de gent que fugia de
guerres regionals, d’exilats ambientals, expulsats de les
seves terres per la desertificació o la sequera, i d’exclosos
de la globalització econòmica que provocà la fallida de les
seves explotacions agràries. 

Les grans ciutats del tercer món es caracteritzen per la
seva incapacitat de crear llocs de treball pels seus
habitants, fenomen conegut com sobreurbanització. Amb
l’exepció de Xina i alguns països del sud-est asiàtic on el
creixement urbà ve compassat per la industrialització, a la
resta de països no hi ha cap relació, és més, sovint hi ha
augment de població sense cap creixement econòmic. Els
milions de persones dels suburbis sobreviuen com
treballadors de “l’economia informals”: capacitat de la gent
pobra de guanyar-se la vida en activitats no enregistrades
econòmicament com venda al carrer, servei domèstic,
recicladors d’escombraries, prostitució o delinqüència.
Però amb el creixement de població, fins i tot, hi ha un
excés de mà d’obra per aquest sector. El grups de xiquets
i joves sense feina són característics de les grans urbs del
tercer món. 

Als primers grans suburbis, els nouvinguts trobaven lloc
per construir les seves barraques d’on podien ser
desallotjats. Actualment, ja no queden noves terres
disponibles i sols resta pagar un alt preu per una xicoteta
parcel·la o l’ocupació  d’un lloc tant perillós com per estar
buit. L’ocupació de les terres periurbanes s’ha privatitzat i
la majoria dels pobladors dels suburbis no són ocupants
il·legals sinó llogaters d’uns infrahabitatges.  Sovint
aquesta gent canvia la seva salut i seguretat física per uns

metres quadrats i la improbabilitat de deshauci. Habiten
pantans, llits fluvials inundables, vessants amb
despreniments, també muntanyes de residus i abocadors
químics. A Caracas, duess terceres parts de la població viu
en suburbis a les vessants inestables d’una regió
sísmicament activa. A 1999, una tempesta provocà
corriments de terres a Caràcas i àrees veïnes causant la
mort de 32000 persones i destruint 140.000 habitatges. Els
terratrèmols del segle XX han destruït més de 100 milions
de cases, la majoria de suburbis del tercer món. 

El gran nombre de persones i les condicions insalubres
de vida als suburbis tercermundistes
afavoreixen l’aparició i difusió de noves
malalties com la SIDA o el SARS. Per la
major demanda de proteïnes animals, han
aparegut moltes granges d’aus als
suburbis de ciutats com Bangkok, on
conviuen estretament gallines i persones.
Possiblement, aquest fet afavorí l’origen i
transmissió de la grip aviar. A més, a més
la taxa de mortalitat és major als suburbis
d’assentament precaris a que a altres
zones de la ciutat: a les faveles de Rio és
5 vegades més alta en nens menuts. 

Les grans ciutats estan esdevenin
insegures i violentes, especialment a
aquelles on la diferència entre pobres i rics
és més palesa com les del tercer món. En

elles, el crim organitzat, les bandes i màfies s’imposen a
l’estat. A Sao Paulo, la banda Primer Comando de la
Capital (PCC), amb més de deu mil membres, controla el
narcotràfic i la prostitució des de les presons. A maig de
2006, per acabar amb una revolta generalitzada per tota la
ciutat, l’estat hagué de “negociar” amb el PCC. Com a
resposta a la inseguretat, les classes benestants viuen a
les nomenades ciutats blindades o barris tancats, àrees
residencials periurbanes envoltades de murs amb
vigilància les 24 hores. 

Les guerres del segle XXI no seran entre exercits
convencionals sinó entre estats i organitzacions terroristes.
Els analistes militars nord-americans estan molt interessats
en els suburbis del tercer món als que consideren el camp
de batalla del segle XXI. A Mogadiscio (Somàlia) el tot
poderòs exercit nord-americà es vegué impotent contra els
guerrillers per aquells laberíntics suburbis. La guerra de
l’Iraq és típicament suburbana i les barriades pobres de
Ciutat Sader o Faluja equivalen a les jungles asiàtiques de
la guerra del Vietnam. I a banda de camp de batalla, els
suburbis produeixen terroristes: els islamistes reponsables
dels atemptats de Casablanca provenen de les mateixes
barriades pobres. Allí, al gran nombre de joves aturats, sols
es queda la droga, les pateres o Al Queda com opció. 

La transformació de la ciutat en quelcom diferent on
l’estat desapareix i l’espai públic es privatitza o cau en
mans de les màfies, produirà un impacte mundial de gran
magnitud. 

Pere Bausà

S
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El passat dissabte 28 d’abril es va celebrar a la ciutat
d'Amposta la trobada de clarinets de les Escoles de
Música de Benicarló i la Lira Ampostina, tornada de la
jornada equivalent celebrada a Benicarló el dia 16 de
desembre del 2006.

Els amfitrions en aquesta ocasió, director, pares
d’alumnes i directius de la Societat Musical La Lira
organitzaren una jornada molt completa i motivadora.

Durant el matí, i juntament amb els assajos conjunts
per al concert de la vesprada, tots els participants van
visitar els llocs més representatius de la ciutat,
coneguent així la història i costums d’aquesta ciutat
referent en la música de banda de tot Catalunya.

El dinar de germanor va servir com a punt de trobada
per comentar i compartir experiències humanes,
musicals i pedagògiques. 

Ja per la vesprada, a l'Auditori de l'Escola de Música,
magnífic espai per cert en el conjunt de la impressionant
infraestructura musical de la que gaudeix la Lira
Ampostina i de la que a ben segur podrien prendre nota
molts responsables polítics, es va celebrar l’acte de
cloenda d’aquesta jornada amb un concert conjunt on
participaren els alumnes de clarinet de totes dues
Escoles de Música. 

Els seus professors, Víctor Beltran i Júlia Barberà per
Benicarló I Octavi Ruiz per Amposta, prepararen un
programa molt divers on els diferents conjunts de grau
elemental i mitjà interpretaren arrengaments de bandes
sonores i obres clàssiques de diferents estils musicals.

El nombrós públic present va valorar l’esforç de tots
els participants, i els responsables de totes dues entitats
coincidiren en la importància de mantindre aquesta
vinculació cultural entre les dos societats musicals. 

TROBADA DE CLARINETES DE LES ESCOLES DE MÚSICA DE 
BENICARLÓ I LA LIRA AMPOSTINA
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L'informe sobre la construcció a Castelló de l'any
2005 deixa clara la vitalitat econòmica i immobiliària del
nord de la província. Així la costa del Maestrat i l'àrea
de la Plana van capitalitzar l'activitat immobiliària fins a
2006. Són algunes de les dades recopilades per l'Àrea
de Foment a València a partir de les dades facilitades
pels propis ajuntaments sobre les llicències d'obres
concedides. Sorprèn la vitalitat del sector de la
construcció en la costa nord de la província on
sobresurten Peníscola i Benicarló. Aquestes ciutats
van sumar 362.706 metres quadrats de superfície a
construir, en la immensa majoria per a ús residencial.
A Benicarló van ser 1239 els habitatges de nova planta
construïts en 160.295 metres quadrats i 140 edificis,
mentre que a Peníscola van sumar fins a 1528
habitatges en 202.411 metres quadrats i 187 edificis.
Els segueix Vinaròs, amb 918 i 131.406 metres
quadrats en 193 edificis i Torreblanca amb 766 i 92.518
metres quadrats en 76 edificis. Més al sud, en l'àrea de
la Plana, es troba Almassora amb 1040 habitatges en
una superfície construïda de 211.593 metres quadrats
en 504 edificis; Almenara amb 945 habitatges en 68
edificis (105.505 metres quadrats), Castelló de la Plana
amb 988 en 93 edificis i 170.747 metres quadrats,
Moncofa amb 1145 habitatges en 90 edificis i 120.229
metres quadrats de superfície i Oropesa, que es va
endur el palmell quant a construcció, amb 1597
habitatges i 184.842 metres ocupats. Altres dades
destacables durant l'any 2005 van ser les 945
d'Almenara, 559 de Vila-real en 55 edificis, 286 de la
Vall d’Uixó, 624 d'Onda en 188 construccions, 463 de
Nules en 59 edificis, 386 de Borriana o 342 de Xilxes
en 53 blocs. La Pobla de Tornesa va registrar la
construcció de 42 edificis, 14 Rossell, 16 Sant Jordi, 40
Sant Mateu, 30 Sogorb, 38 Soneja, 24 Traiguera i 170
La Vall. El percentatge d'obres per a ús residencial
acapara pràcticament tota la construcció de nova

planta enfront dels usos no residencials i les llicències
de demolició o rehabilitació són sol·licituds minoritàries
respecte al total de les llicències d'obres de nova
construcció. 

L'activitat obliga als consistoris a reforçar-se
L'al·luvió de programes d'actuació integrada (PAI),

reparcelaciones i sol·licituds de tota classe de
llicències com a conseqüència del boom immobiliari ha
forçat als ajuntaments a dotar de més persones als
departaments d'Urbanisme. És el cas de Vinaròs, que
va contractar un servei tècnic extern durant 2006 o el
de Benicarló, que ha contractat zeladors, tècnics i
arquitectes funcionaris. Al 2006 va canviar a més la
normativa tècnica, el que va despertar la picardia i va
anticipar nombroses peticions d'obres i de visat de
projectes per a burlar els requisits com l'aïllament
tèrmic i acústic i la incorporació de plaques solars per
a reduir el consum elèctric. Els resultats de 2006 poden
ser espectaculars.

Benicarló i Peníscola van liderar la construcció d'habitatges en el Maestrat en 2005

text JORDI MAURA

Diumenge passat va morir Ángel Esteban Miedes,
director de l’IES Ramon Cid del nostre poble. Des
d’aquestes pàgines volem dedicar un sentit record a qui
va ser mestre, company i amic. 

Ángel es va incorporar al seu institut el curs 87-88 i ja
d'entrada ja va mostar interès per la gestió del centre.
Va iniciar-ne la informatització amb un programa de
gestió amb el dbaseIII. Un de semblant en va fer per la
Penya del Barça i per al Col·legi M Ródenas.

El Ramon Cid va funcionar amb aquest programa fins
que arribà l’oficial de la

Generalitat. Aquest, informatitzar el centre, va ser un
dels seus mèrits docents.

Ja sent director es va dedicar en cos i ànima a tractar
d’aconseguir que l’IES Ramon Cid fóra un  dels pioners
en l’aplicació de les successives lleis que han anat
marcant la vida acadèmica en els darrers lustres. Així,
per exemple, va convèncer el claustre per la implantació
avançada de l'ESO, fomentà la incorporació de diversos
programes com el PDC, PASE, PACG, PAE,
compensatòria... També cal destacar que un senyal
d'identitat del centre van ser i són les agrupacions
flexibles. La complexitat d'horaris de professorat i

d'alumnat venia suportada per una feina informàtica
prèvia que tenia Ángel com a suport

bàsic.
El tractament original que el centre feia de la

diversitat de l'alumnat fou
destacat per Inspecció. De fet,  a suggeriment de

l’Aministració, l'explicà per diverses contrades del País.
Una de les virtuts, també, d’Ángel era que sabia

escoltar. Gairebé totes  les iniciatives per part del
professorat rebien el seu suport. 

Ángel fou un professor que aconseguí la condició de
catedràtic amb el

darrer concurs-oposició i, per suposat, un professor
de Matemàtiques valorat pels seus alumnes. També va
ser professor de la UNED i va impartir cursos al
CEFIRE. 

No és cap exageració afirmar que una part
importantíssima del prestigi actual del centre és mèrit
d'ell.

La quantitat d’alumnes, pares d’alumnes, companys i
amics que van acompanyar la seua família dimarts
passat a l’església de sant Bartomeu són una evident
resposta a les simpaties que Ángel despertava entre
tots aquells que vam tenir la sort de conéixer-lo.

MOR ÁNGEL ESTEBAN

text REDACCIÖ

Esquerra Republicana de Benicarló presenta a les
eleccions una candidatura formada per gent jove de la localitat
i on destaca la presència de dones fins a la proporció del 60
per cent. Aquest percentatge alegra Esquerra “que ens creiem
la necessària paritat d’homes i dones”, va afegir Geroni
Salvador, alcaldable d’ERPV. També la mitjana d’edat se sitúa
en els 30 anys amb gent implicada i Jove i tota de Benicarló.
El secretari dorganització Josep Manuel Barberà va avançar
que una vegada passades les eleccions es constituirà a
Benicarló la secció de les Joventuts d’Esquerra (JERC) “ja
que hi ha interés en començar a fer coses pels instituts”.

Pel que fa a la campanya la formació nacionalista donarà a
conéixer el seu programa en xarrades temàtiques. A més
presentarà un programa electoral ple de propostes concretes
que fer arribar a la ciutadania “properes al poble i no un totxo
de programa que la gent no es pot arribar a llegir”, va ressaltar
Salvador.

Finalment l’alcaldable va agriar la confianza dels ciutadans
en ERPV i va destacar que moltes de les propostes han estat
consensuades i extretes de les reunions amb associacions de
veïns, culturals i socials de la localitat amb les que s’han
entrevistat en les darreres setmanes. “Han vist que som
normals i així ens ho han manifestat. Fugirem d’enfrontaments
en la campanya”, va concloure el candidat.

Geroni Salvador (ERPV) satisfet de la resposta de les entitats després de la
ronda de reunions

text JORDI MAURA
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Quan es conegué la notícia, van esclatar revoltes
dels maulets locals, que exigien l'alliberament del
"seu" general, tot deixant ben clares les seues
preferències polítiques, cridant "Visca Basset abans
que Carles Tercer". Però Peterbororugh va aturar la
revolta i, quan el 30 de setembre va arribar el rei a
València, va jurar els Furs del Regne,
va repartir títols i gratificacions, va
mirar d'atraure's els nobles botiflers...
sense voler saber res ni de la
suposada abolició dels drets
senyorials ni de l'empresonament de
Basset.

Aquest seguia tancat, primer a la
mateixa Xàtiva i després a Dénia,
des d'on el van embarcar fins a
Tortosa, on va continuar empresonat.
A principi de desembre fou dut a
Lleida. Mentrestant, la tempesta es
congriava sobre València. Amb la
marginaciód els maulets, quan els
borbònics es dirigiren cap al Regne, va ser un
exèrcit d'anglesos i portuguesos qui li va eixir a
l'encontre. El resultat va ser la desfeta dels aliats en
Almansa, el 25 d’abril de 1707.

El rei, espantat per les notícies de la catàstrofe,
va alliberar Basset i el va enviar a terres
valencianes, considerant que era l'únic que podia
atenuar el desastre. Basset no va aconseguir arribar
a temps d’evitar la caiguda de València i es dirigí cap
a Dénia per intentar la reconquesta del Regne. Va
intentar socórrer sense èxit la Xàtiva assetjada, va
escriure als jurats de Gandia i d'altres poblacions
per encoratjar-los a la resistència, i va començar a
fortificar la ciutat en vistes a un fort setge borbònic.
Però el juliol d'aquell mateix any el governador
austracista de Dénia, Felip Antoni Gabilà, el féu
detenir i Basset romangué en presó, aquesta
segona vegada, fins començament de l'any 1708.

Quan el 17 d'abril de 1712, el germà major de
Carles III, l'emperador d'Alemanya Josep I, moria
sense fills barons, Carles III el va succeir, amb el
nom de Carles VI. Llavors Anglaterra i Holanda
mostraren la seua preocupació per una possible
unió de les corones hispàniques amb l'imperi
alemany. La solució acabaria essent política; els dos
bàndols es reuniren a Utrecht i acceptaren Felip de
Borbó com a sobirà dels regnes hispànics a canvi de
cessions a Itàlia i Flandes. Sols restava pendent la

qüestió dels catalans, i el tracte que anava a donar-
los el nou monarca.

Però Felip de Borbó es va negar a admetre les
Constitucions catalanes, i la guerra prosseguí a
Catalunya. Fou llavors quan Basset guanyà ple
protagonisme. Es va negar a seguir el monarca en
retirada, tot prestant jurament de fidelitat a la
Generalitat de Catalunya per prosseguir una guerra
en la qual es jugava també el futur del País Valencià.

La resistència fou tan heroica com
impossible. Felip de Borbó, sense
cap més enemic exterior, concentrà
el seu exèrcit, i el del seu avi i aliat,
Lluís XIV de França, contra els
catalans. Pobles i ciutats van anar
caient fins que el 25 de juliol de 1713,
l'exèrcit borbònic assetjà Barcelona.

A l'interior de la ciutat
s'organitzaren dos regiments de
maulets valencians: el de Sant Vicent
Ferrer i el dels Desemparats. Basset
es féu càrrec de la direcció de
l'artilleria de la plaça assetjada. Per

fer més poderoses les peces dels resistents, introduí
un curiós ús dels canons amb una mena de metralla
així com unes pràctiques de tir corbat per aturar
l'avanç de trinxeres en ziga-zaga dels enemics.

Res, però, va poder evitar que l'exèrcit borbònic,
dirigit pel mateix Berwick que havia vençut a
Almansa, iniciara l'ofensiva final contra Barcelona,
l'11 de setembre de 1714. Basset, que en una reunió
de la junta de caps militars s'havia oposat a la
rendició i havia aconsellat que foren les autoritats
civils i no ells qui l'acordaren, resistí sense descans.
Ferit, es va negar a abandonar la seua posició, i va
ser finalment capturat.

Al costat d'altres dirigents austracistes, fou
embarcat cap a Alacant, on va arribar el 3 d'octubre.
Els vencedors organitzaren una desfilada, en què
els presoners catalans i valencians van passar
carregats de cadenes davant de Felip de Borbó, la
reina i la seua cort. Des d'allí, sempre carregat de
grillons, fou conduït, amb llargues jornades a peu,
fins al castell d'Ondarribia, a Guipúscoa. Hi va
passar tancat cinc anys, fins el 1719, quan va ser
traslladat a l'Alcàsser de Segòvia, on va restar
empresonat fins la seua mort..

El seu record, que va perdurar molts anys entre
els valencians, s’havia perdut a la fi, fins que fa pocs
anys la seua figura ha estat novament recuperada

JOAN BAPTISTA BASSET I RAMOS (i 2)

text JORDI QUEROL

Una manera d´ apropar-nos a la historia...

Fa uns anys TV3 va emetre una sèrie
anomenada Històries de Catalunya. Ara Cossetània
edita un llibre basat amb aquella sèrie tot coordinat
per l´Enric Calpena i amb les col·laboracions de
Jordi Ballona i Máximo Cova com a il·lustradors i
Esther Rodríguez, sempre al costat d’en Calpena.

El llibre és un dels millors regals que puguem fer-
li a una persona per la seva proximitat i perquè, a
més, té una manera d´apropar la història que ens la
fa assossegada per entretindre tots els postres
sentits dins la curiositat.

El pròleg és de Borja de Riquer, Joan Gallifa i
Antoni Tortajada.

El llibre aplega dins la història amb les
civitlizcions dels Ibers, Grecs i Romans … destaca
ací el capítol dedicat al primer vi català.

Seguim dins la història en el temps feudal a
Catalunya, molt interessant és el capítol sobre
L’últim càtar.

L´expansió per la Mediterrània va esdevindre
quelcom més que un fenomen econòmic i polític. La
societat també va sofrir una mena de revolució on
els aparats de la mort negra i les presons medievals
ens poden fer obrir els ulls d´un passat gens
esplèndid.

La història de Catalunya segueix amb la seva
particular decadència política amb la invasió per
part dels àrabs, la guerra de la Successió, la pressió
fisca l…

Amb els canvis, normalment apleguen temps
convulsos: els rebomboris del pa, el vapor,
l´arrivada del tren, les vacunes.

En conjunt aquest llibre és bonic, dels que mai et
canses de fullejar, mirar, llegir…i dels que creen
afició pel renaixement de la curiositat.

No es pot demanar més…només la bona acollida
que mereix. 

UN PASSEIG PER TEROL AMB “VERDE
TERUEL”

Ja hem presentat en aquesta columna la revista
Ver de Teruel, que en aquest temps ens aplega amb
molta força. Destacarem alguns temes que es
troben amb forma de reportatge.

Per exemple se’ns parla de Linares de Mora un
poble petit, però amb un caràcter descomunal, amb
la seva blancor que fa que el poble ressalti des de
lluny; amb  el seu interior  que batega altres temps

i pedra; amb les restes del seu castell; les seves
fonts que, sota el seu soroll, relaxen els sentits.
Linares de Mora té un carrer, el Temprado, que  és
un exemple que perdura des d´aquesta vila sota
l´emprenta dels templaris.;  no ens podem perdre si
anem a aquest poble la visita al Pi Escobón i al seu
entorn. Después des d´aquesta vila surten, i
passen, moltes excursions i caminades que ens
faran gaudir d´un entorn natural més que idíl·lic.

Trobem en aquest número de Ver de Teruel un
reportatge que ens apropa als Geoparks.

Amb els pedals ens desplacem per a practicar
BTT a un racó del món on ens retrobem  amb llocs
com: Penarroya de Tastavins. Besseit, Fredes….on
es visiten terres del Matarranya, Terra Alta, Alt
Maestrat….i, per tant, tres províncies de tres
regions: Teruel, Tarragona i Castelló. El reportatge
val molt la pena des de totes les mirades. És un
recorregut, en forma de narració i de fotografia,
seguint les bicicletes dels nostres dos
protagonistes…una aventura que ens anima a viure
aquelles terres des de la bicicleta o les caminades

Hem anat molt per aquests camins i ens trobem,
sovint, amb els “peirons”. Ver de Teruel ens explica
què són, quin significant tenen, per què van sorgi.
Tot això ho fem des de els peirons del Jiloca.

Aquesta redacció viatja , també, al Museu del
Joguet d´Albarracín  i al Drama de la Cruz, una
escenificació religiosa que es dona a Alcorisa.

Lectures
text SUSANNA ANGLÉS
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MALS ENDÈMICS

Els tafaners seguim veient
com la manca de civisme
contribueix a perpetuar els mals
endèmics del nostre Benicarló.
Encara no fa un mes que,
coincidint amb la processó de
pujada del Crist, es van posar en
funcionament les obres de
remodelació del camí la Mar. Al
cantonet que queda tot just
davant un dispensari mèdic a la
cruïlla amb l’avinguda Iecla, ha
quedat tot just un espai per
poder aparcar un cotxe damunt
la vorera. I a fe que s’aprofita tan
atractiu pàrquing, tots els dies i
totes les nits hi ha un vehicle o
altre i les rajoles del terra, no cal
dir-ho, totes a péntols. Som així. 

A TOMBAR SENYALS DE
TRÀNSIT

I és que continuant amb
l’incivisme imperant a la nostra
ciutat sembla que alguns
energúmens l’ha pres amb els
pals del senyals de trànsit.
Carrer La mar, Rei en Jaume,
Joan Carles I i ... alguns que
segurament no hem vist han
rebut, aquest cap de setmana
llarg, una planxada exhaustiva
perquè la gent se les haja de
mirar des del terra. Quan més
tombats millor, devien pensar. A
aqueta gentola el mobiliari públic
se’ls en fot tot el que pot i més.
A veure si els enxampen aviat i
els fiquen a picar pedra. I Com
tan els agrada fer la mona
penjant-se per allà on els passa
per les castanyes a banda de
tornar a plantar el que han fet
malbé, els podien portar al zoo,
allí, almenys, i amb perdó dels
animals, segurament no
cantarien tant. La gent
segurament els tiraria cacaus,
pipes i tramussos. 

A VORE QUI LA TÉ MÉS
GROSSA

El cartell que penja amb el
somrient rostre de José Luis
Guzmán a la plaça Constitució
diuen que és el primer d’una
sèrie de pancartes faraòniques
que guarniran el poble amb les
imatges de tots els candidats.
Serà com un concurs, a vore qui
la té més grossa.

BLAVERES FALLERES
És una vergonya que encara

ara, entrat el mes de maig, hi
haja al camí Convent
banderoles de la Falla la
Barraca que es van penjar
abans de sant Josep. No cal
recordar que l’actual alcalde ha
estat president d’aquesta falla. 

ENCARA LADISPOLI
Els tafaners mostren la seua

joia perquè després d’haver vist
per la tele l’alcalde de la ciutat
germana en carxofes han
confirmat que, passats ja tants
anys de relacions, el nostre
Jaime Mundo s’aguanta molt
millor, més pito que diria un
castís. 

JA EN TENEN PROU
Hem sabut els tafaners que la

la Junta Electoral ha prohibit
l’exhibició en locals públics
(Ajuntaments, instituts,
Universitats...) de la pel·lícula
que contava les desventures del
PP. Ací a Benicarló, també. Els
tentacles de qui siga són llargs i
poderosos.

GARY COOPER
A l’hora de tancar aquesta

edició encara no s’ha pogut
confirmar si l’alcalde Escuder ha
vist desenes de vegades Sólo

ante el peligro, més que res
copiar la posse a l’hora de
reunir-se amb tots els “afectats”
(polisèmica paraula aquesta) de
totes les partides que es fanm i
es desfan al nostre terme. 

EL TELÈFON DEL SENYOR
UTILIANO

No sabem com deu funcionar
això. Però alguns tafaners han
vist com a hores intempestives li
han picat per telèfon al regidor
d’esports perquè anara a
solucionar i/o prendre nota
d’incidents diversos. I el que és
més fort, haja sigut dissabte de
vesprada o diumenge de matí,
l’home ha contestat i hi ha
acudit. Tots estem d’acord que
segons a quines hores,
desconnetaríem el mòbil.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

En les properes eleccions del
27 de maig, les valencianes i els
valencians, hauríem de ser conscients
de l’exercici d’higiene democràtica que
haurem de practicar amb el nostre vot. Al
marge de les tendències i preferències
de cadascú, crec que haurien d’imperar

criteris de neteja moral. Es tractaria simplement de que, el
dia 26 data determinada com a dia de reflexió, ens pararem
un moment a pensar si és ètic, moral i beneficiós votar llistes
de partits que porten imputats com a insignes representants
de la corrupció i la prevaricació. Simplement pensar-ho una
mica. Repassar les diferents possibilitats que tenim a l’hora
de votar i considerar la possibilitat de descartar aquells que
han apostat per incloure en les seues candidatures gent
investigada per presumptes delictes fiscals , que
presumptament s’han comés a l’empara dels càrrecs
públics que han ocupat., i/ estan ocupant al dia d’avui. 

Opcions:
a) Si una vegada feta la reflexió hem descartat l’opció

dels imputats i presumptes corruptes, podrem anar-nos-en
a dormir amb una enorme pau interior. I fins i tot, el dia
següent convindria fer un repàs a la nostra decisió, per si a
l’hora d’anar a votar se’ns oblida. Amb una actitud col·lectiva
d’aquesta mena contribuirem enormement a la regeneració
política del país, propiciant un canvi històric.

b) Si, al contrari, desprès de la reflexió, arribeu a la
conclusió que la vostra papereta ha de ser la d’aquells a qui
no els importa rendir pleitesia pública als imputats, compartir
escenaris i fotografies amb gran devoció i estima amb
dirigents politics que son investigats per possibles
magarrufes fiscals, llavors cal que dormiu també tranquils i
que al dia següent no ho penseu massa a l’hora de dipositar
el vot. 

Totes dues opcions personals son iguals de legitimes,
encara que una produeix efectes beneficiosos per a
l’organisme i l’altra provoca danys col·laterals de difícil
avaluació.

REFLEXIÓ

text VICENT COLL

Tocs i Vares

En una casa vella d’un dels carrers mariners –el
dedicat a César Cataldo, transportista d’imatges
mítiques- es reunien elements poc convencionals.
Amb l’amic Joan Gregori – criatures encuriosides-
ens vam internar més d’un cop en aquella cova amb
olor a humitat i plena de cartells subversius.    

A dins algú es cruspia, assegut en un racó, una
sopa freda amb un color verdinós poc temptador,
posada en un bol de terrissa. Algú altre tocava una
guitarra revellida, plena d’enganxines de colors
cridaners, a la que li faltaven dues cordes. Els
acords sonaven mellats, amb algunes peces
dentals de menys. En un altre quartet, altres ànimes
en rotgle informal escoltaven el “Wish you were
here” dels Pink Floyd en un radiocasset amb pigues
de calç enganxades a la carcassa grisenca –que
algun dia debia ser negra. Ens saluden. Ens
conviden a seure en un banquet casolà, d’alçada
escolar. Parlen de fer uns cap-grossos de pasta de
paper per fer una mena de cercavila. Es volen
decantar les festes locals cap al color de la
recuperació identitària? Pot ben ser. Gregori i jo
escoltem. No en treiem l’aigua clara. Els Floyd ens
agraden molt i seguim la música d’ambient. Hem

sentit a dir  que la policia ha entrat alguna vegada
al cau que ens acull, que algun dia es van fer
pamflets amb una vietnameta o fent còpies d’alguna
altra manera.  

Vam escrutar una mica més la decoració: sols
enriolats contra les nuclears, un pòster polsós amb
una Marina Rossell amb ulleres gruixudes de pasta
forta, vidres de cul de got, permanent afro –a la
manera de l’Àngela Davis- i cara de pocs amics.
També hi ha un pòster en blanc i negre del grup de
rock simfònic valencià Tarantula. Com que no
entenem res, ens avorrim, no ens agrada la policia,
toquem el dos. 

A la porta de la casa fatigada hi ha un cartell
decorat amb dibuxos de branquetes naïf amb
cireretes de pastor: col.lectiu Arítjol, proclama. En
ser a casa ho busquem al diccionari. Arítjol: liana
espinosa (Smilax aspera), dioica, de fulles coriàcies
amb la vora espinosa i amb circells basals, molt
característica de la terra baixa mediterrània. El lloc
on abunden els arítjols és un aritjar. Aquell aritjar
fou l’embrió del que una mica després seria
l’Associació Cultural Alambor. Ara en fa més de vint-
i-cinc anys, em sembla. El temps té l’obstinat
costum de passar.    

Arítjol  (un record)

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant
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La Veu de Benicarló participarà el proper 5 de juny en
un homenatge que I'UJI vol retre a totes aquelles
entitats (empreses privades, públiques, associacions,
etc.) que han acollit estudiants en pràctiques. Les
organitzacions participants en aquest acte rebran un
diploma acreditatiu de la seua participació en el
programa de pràctiques de la universitat i com a mostra
de l’agraïment de la universitat per aquesta
col·laboració desinteressada en la formació dels futurs
titulats universitaris. En l’acte tindrà lloc un parlament
del rector, Francisco Toledo, i altres representants de la
universitat i de les entitats homenatjades. Finalment
tindrà lloc un vi d’honor

.

La Veu de Benicarló participa des de 2006 com
entitat d’estades en pràctiques de l'UJI. Durant tres
mesos hem comptat amb l’ajuda d’una estudiant
d’informàtica, col·laborant en l’elaboració de la futura
pàgina web de La Veu de Benicarló. Des de La Veu
continuarem col·laborant en l'UJI per a que visiten la
nostra entitat altres estudiants, sobre tot de titubacions
relacionades amb el mon de la premsa, els mitjans de
comunicació, el disseny i l’edició i la informàtica.

L’estudiantat de l'UJI compta en el seu pla d’estudis
amb l’assignatura obligatòria de pràctiques en
empreses, de diferent duració en funció de la duració
dels estudis. Per a poder assegurar aquesta estada en
pràctiques la universitat ha signat des de
l’escomençament d’aquest programa en pràctiques
més de 2000 convenis.

La Veu de Benicarló participarà en l’homenatge que la Universitat Jaume I retrà
a les entitats col·laboradores en les pràctiques de l’estudiantat

text REDACCIÓ
L'Audiència Provincial desestima el recurs de la

fallera de Benicarló que es va sentir discriminada 

La fallera que va sentir vulnerats els seus drets en el
procés d'elecció de la fallera major de Benicarló no ha
trobat empara en l'Audiència Provincial de Castelló. El
jutge de la Sala de Primera Instància de Vinaròs ja va
desestimar al novembre la demanda de Sabina Escura
contra la Junta Local Fallera (JLF) de Benicarló, a la
qual va acusar d'haver vulnerat el seu honor i imatge i
d'haver-la discriminat en les possibilitats d'optar al
càrrec de la fallera major. Per aquell temps la sentència
va indicar a les parts que “va faltar divulgació de la carta
que li van enviar per a rebutjar la seua candidatura al
càrrec”. El representant legal de la fallera demandant va
remarcar que jurídicament havia estat per aquest motiu
la desestimació, encara que ara el recurs d'apel·lació
tampoc ha trobat recolzament en la institució provincial.
La fallera reclamava que se li reconeguera que tenia la
raó i els seus drets a presentar-se al càrrec de fallera
major, a més de disculpes dels presidents en els mitjans
de comunicació i una rectificació en la televisió, a part
de la compensació econòmica que estipulés el jutge.

Mor un menor de Tarragona mentre practicava
motocròss en el circuit de Benicarló 

Un jove de deu anys va morir dimarts passat 1 de
maig mentre practicava motocròss en companyia dels
seus pares i el seu entrenador en el circuit de Benicarló.
Com a conseqüència d'una fatal caiguda el menor va
morir malgrat els intents mèdics per salvar-lo. El Jove
va ser traslladat, després d'avisar al 112, per
l'ambulància de Protecció Civil. Ja en l'hospital de
Vinaròs es va optar cap a les 13 hores per traslladar-lo
a Castelló davant la seua crítica situació. Cap a les 14
hores el jove pilot moria. 

Segons van informar fonts municipals les
investigacions segueixen obertes i dijous s’havia de
disposar ja de l'informe dels fets. El jove corria pel
circuit que es va obrir a l'agost per als aficionats a les
dues rodes. Té una longitud total de recorregut propera
als 2.000 metres i en el moment de l'accident uns 15 o
20 motoristes discorrien pel recinte instal·lat sobre
l'antic abocador d'inerts de la localitat. La federació
coneixia ja de l'existència del circuit benicarlando,
acondicionat per a entrenaments i a l'espera de poder
realitzar el pròxim estiu el primer campionat. Pel que
sembla el jove era federat i membre d'un club motorista
de Roquetes. Dimecres un grup d'afeccionats locals va
acudir a Roquetes al soterrament del jove i van
traslladar a la família el condol de la Corporació local.

BREUS

El director general d'Obres Públiques, Victoriano
Sánchez-Barcaiztegui, va anunciar dimecres a
Benicarló que s'ha licitat el projecte de continuació del
vial de Peníscola a Benicarló fins a l'avinguda Corts
Valencianes. Les peticions realitzades des de Benicarló
”han estat així ateses per a resoldre tots els problemes
de mobilitat que arriben a les nostres mans”, va explicar
el responsable d'Obres Públiques en la seua segona
visita al pont sobre la desembocadura de la Rambla
d'Alcalà. Aquest vial en el seu tram benicarlando tindrà
unes característiques diferents de les que té a
Peníscola. Serà de menor amplària però disposarà de
voreres i una mitjana, ja que en la zona existeix
edificicació consolidada a diferència del cas de
Peníscola. Sánchez-Barcaiztegui va xifrar en 15 dies la
data de finalització del pont sobre el Barranquet i de la
seua apertura al trànsit. Abans, va explicar, haurà estat
necessari fer una prova de càrrega amb el màxim
nombre de camions que pot acollir el pont i dotar-la de
la capa de rodadura. L'actuació de substitució del pont
va ser declarada d'emergència fa més de quatre anys i
una legislatura després encara no han finalitzat les
obres que han d'evitar noves inundacions en els
habitatges. 

El pont va suportar amb relatiu èxit l'episodi de
pluges del passat cap de setmana, encara que el llit del
riu sobre el qual s'actua ha quedat entollat. L'alcalde de
Benicarló, Enric Escuder va destacar que a l'esforç de
la Conselleria s'unirà el de la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer en la canalització de la Rambla fins a Alcalà
de Xivert passant per Peníscola i Santa Magdalena i el
desenvolupament del PGOU de la localitat “que

millorarà la qualitat de vida dels veïns d'una manera
substancial”. El president de la Diputació, Carlos Fabra,
va concloure la intervenció “reptant” al Ministeri i la
Confederació a que siguen tan àgils com ho ha estat la
Generalitat amb el pont. 

Més anuncis 

Una vegada concloguen els treballs en la carretera
Benicarló-Peníscola s'escometran les millores en la
Ratlla del Terme, altra zona que freqüentment s'inunda
i incomunica Benicarló amb Peníscola pel litoral. ”Hi ha
previstos dos ponts”, va assegurar Sánchez, que a més
va avançar que ha rebut també la petició de
l’ajuntament d'actuar en la canalització de la Rambla de
Cervera. Des d'Obres Públiques esperen rebre dels
ajuntaments de Càlig i Benicarló els terrenys per a
començar com més aviat l'ampliació de la CV-135 i el
seu enllaç amb la futura autovia CV-10. A més actuen ja
en el vial de sortida del polígon industrial El Collet.

La Conselleria d'Obres Públiques rectifica i prolongarà la carretera de
Peníscola fins a Corts Valencianes de Benicarló 

text JORDI MAURA

FFOOTTOOPPRRIIXX
Av. Joan Carles I,  23, Benicarló
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un mes justet de les
eleccions, ja comencen
amb la cursa (o fira)

electoral. No sé què serà les
properes setmanes. Suposo que
a partir d’ara i fins el dia vint-i-set
de maig totes les portades de la
seua revista estaran dedicades al
mateix. Comprenc que ha de ser
així perquè aquest circ només ve
cada quatre anys i l’ocasió és
bona per a omplir pàgines de
propostes, declaracions i
promeses de programes
electorals que s’han quedat pel
camí. Llijo a la pàgina tres que els
representants a Benicarló del
partit que presideix Rajoy s’han
oblidat de vostés a l’hora
d’insertar publicitat a les revistes
del poble, que només ho han fet a
aquelles on el castellà és llengua
majoritària. Sense entrar a valorar
la pífia del pp local en aquest
sentit, haurien de comprendre,
senyora Garcia, que aquesta
revista està estigmatitzada, i que
tot i la seua edat preadolescent,
encara hi ha gent al nostre poble
que no la llegeix i fins i tot hi ha qui
ni la coneix. Estarà la nova junta
del pp local entre els darrers? No
m’estranyaria. Per la meua pert, i
si els serveix de consol, jo només
llijo la seua revista, i ja fa molt de
temps que no em gasto els
quartos per a mantindre
prepotents, sobraos i
pontificadors dogmàtics que es
pensen que la gent és ximple.
Tampoc no m’agraden els que
omplen pàgines de fotos de
pèssima qualitat o publiquen
bajanades de gent inculta que no
es preocupa d’informar-se de les
coses i se salten les normes
ortogràfiques a la torera per a
defensar allò que no té cap base
científica. Com vorà, senyora
meua, poca cosa més em queda
que la seua revista, que tampoc

no es pense que és el taims, però
me’n xalo llegint-la. Suposo que
com jo, la majoria de lectors que
tenen, que qualsevol dia ens
considereran una secta, una
religió o un focus de contaminació
lingüística i ens la tancaran amb
l’excusa que el castellà està
discriminat a Benicarló perquè hi
ha una revista que va en contra de
la constitució i de l’estatut, que per
això som bilingües/bilingües. 

Seguint amb les eleccions,
després d’haver llegit amb un cert
deteniment les persones que es
presenten a les eleccions (les
llistes del partits), he constatat
que deu ser molt difícil trobar vint-
i-una persones per a formar una
llista. També he tret les meues
conclusions sobre quina llista
porta la millor gent. Per cert, hi ha
una dona que li diuen “Shara”.
Igual que el cotxe? Quina cosa
més curiosa.

Realment creuen que la
panissola que li han donat a
aquesta entitat els farà canviar la
seua llengua “oficial”? Vostés són
uns il·lusos. Que no se’n recorden
que el cronista oficial del nostre
poble i actiu membre d’aquesta
institució desconeixia l’existència
d’aquesta revista? Si no sabia que
vostés existien, no els deu llegir, i
si no els llig, no se n’assabentarà
de la panissola i no farà res al
respecte. Lògica per a besucs.

Estic totalment d’acord en la
proposta que fa Josep Igual al seu
article, així com en la persona

més indicada per a portar-la a
terme. Sense cap dubte, l’antítesi
dels historiadors oficials que
actualment estem patint al nostre
poble.

Ja sé que sóc un pesat, però
m’agradaria que Vicent Coll es
centrara una mica més en temes
locals perquè penso que les
distàncies curtes les domina a la
perfecció. Sense desmeréixer res
del que escriu, que conste.

Ja comencem. Amb motiu de
les darreres pluges, les xumeles
no van fer la típica passejada per
Passeig Marítim i es van quedar
dins de les clavegueres. Quan
estava Mundo vivien millor i
prenien el sol. No és possible que
en només dos anys de govern
revolucionari s’haja acabat amb la
grata companyia dels excrements.
Ja sabem on es pot anar a
demanar el vot.

M’ha semblat magnífic el treball
fet pel seu col·laborador Xavier
Burriel amb l’auca, didàctic i
entretingut. Poc més puc dir.

A la pàgina dotze em retrobo
amb el cronista de viatges, que
ens en conta un que no ha fet
però que li han contat, pel que es
veu, amb pèls i senyals. A vore si
s’anima i comença una altre sèrie
d’un que en va fer l’any passat.

També ha resultat molt
interessant la incorporació d’un
nou col·laborador de pes, que ja
veurem quant els dura i que escriu
sobre un personatge desconegut
per a mi, però que m’ha semblat
apassionant. Que poc coneixem
la nostra història!

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA

A vore si Guzmán els
denunciarà per haver-li posat una
paraula damunt de la cara. Li
recordo que fa poc ho va fer
l’alcalde d’una ciutat veïna que li
agrada més el protagonisme que
a Lola Flores.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 582

text EL LECTOR

A

Ja no valen excuses, el moment de la veritat, com
resa la cançó, ha arribat. Ha començat la
precampanya electoral i els principals partits, els
que tenen representació al consistori, ja han fet la
seua presentació o, millor dit, la seua escenificació
o posada en escena dels que seran els seus actius.

Tal com molt bé diu La Veu, en els seu titular de
la passada setmana, “la fira electoral” ha començat.
Certament, les campanyes electorals s’han convertit
en una mena de fira on els partits polítics exposen,
públicament, el milloret de cada casa (que no és
fàcil), que han pogut convèncer, perquè els hi puga
donar el millor rèdit electoral. L’exaltació o, l’escarni,
òbviament, depenent de quin peu calça
l’interlocutor, esta servida. 

Una vegada feta aquesta exposició pública on,
normalment, tots els candidat surten a l’escenari,
arriba allò que podríem dir com l’èxtasi de
l’autoafirmació electoral, una mena d’orgasme
politicocol·lectiu comunitari, sense precedents, que
sol acabar amb una foto de família. Aquella que
apareixerà als cartells electoral juntament amb la
foto del candidat o candidata.

A partir d’eixe moment la maquinària
politicoelctoral dels partits està preparada  per
afrontar, amb les màximes garanties, tant la
precampanya, com la part més dura, els quinze dies
on es sol·licita el vot: la campanya electoral, la
meseta de l’orgasme electoral 

Cal dir que aquesta fase de meseta no és igual en
tots els partits. Als que han ostentat el poder o, el
tenen, la intensitat ha estat suficient per voler fer-la
durar tot el que puguen i més, i estaran disposats a
ficar tots els recursos al seu abast per mantenir-la. I
és que aquesta eròtica política, per als que l’han
arribat a experimentar sembla  tenir un poder

d’atracció comparable a la millor rebolcada amb el
Banderas o la Penelope Cruz de torn. 

Els altres partits, que no han pogut ostentar poder
ni han entrat en els cercles d’on aquest circula,
l’objectiu es poder arribar a entrar en eixe món i,
amb recursos més minsos i limitats, faran el
possible, també, per aconseguir-ho. 

És allò que anomenaríem l’eròtica del poder. 
Però com tota eròtica, la del poder, també té un

final, un desenllaç, el resultat de les votades. I
aquest, depenent de si et quedes dins o fora, et pot
conduir a ... un altre orgasme múltiple o a un període
de flacidesa quatrianual.

A vista del que ens ha passat ací, després d’un
coitus interruptus inicial, a meitat de legislatura,
deixant el suPPermascle amb la mel als llavis i un
segon, que pot escenificar, segurament, en pocs
dies un trencament de la segona relació social per
un nou Compromís de futur, podem inferir que les
relacions intrapersonals, per part de totes les
parelles de ball no resten massa clares.

De tota manera, tal com està el patí i, amb tots
volen aconseguir arribar al clímax electoral, uns
perquè ja l’han tastat i, els altres per poder provar-lo
per primera vegada, no seria descartable, fins i tot,
un ménage à trois.

I és que en la política tot és possible.

Orgasme polític
text ROBESPIERRE

La Guillotina

HO SAP LA JUTGESSA?

Recordant el títol d’aquella pel·lícula de tesi –“Ho sap el ministre?”-, que parodiava els comportaments dels alts
funcionaris al tardofranquisme, cabria aplicar-ho, ara, a la tragèdia del metro de València del 3 de juliol del l’any del
2006: “Ho sap la jutgessa?”. Una jutgessa que decidí eximir de responsabilitat a la Generalitat Valenciana, titular de
FVG, de la massacre de Jesús. 

Sap, sa senyoria, que l’any passat al metro de València, es produïren 225 avaries –una mitjana de 18 al mes-, la
majoria d’elles en la fatídica línia 1? Sap, sa senyoria, que només 24 dies després de la tragèdia, un maquinista es veié
obligat a desallotjar els passatgers en un tram de túnel? Sap, sa senyoria, que li presentaren informes falsos, que
amagaven l’existència de descarrilaments anteriors, quan tot el món veié la fotografia de la UTA 3736, descarrilada el
30 de juny prop de Picassent? Sap, sa senyoria, que el llibre d’avaries que podria haver-ho documentat, desaparegué
misteriosament i ningú –inclosa sa senyoria- no ha estat capaç de fer-lo trobar? Sap, sa senyoria, que la comissió de
les Corts que ho “investigà”, conclogué -en nomes vuit dies i la negativa a acceptar les compareixences més crítiques-
que l’accident no era inevitable? Sap, sa senyoria, -i s’ho explica?- per què la fatídica línia 1 -que era del tot segura per
al conseller Anton- aviat disposarà –ara sí- de sistema de conducció automàtic –ATO-, que hauria evitat la tragèdia?

Ho sap la jutgessa?
Marc Antoni Adell
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Més residències per la gent gran

Una fundació, creada per la
família Orero i el seu grup
d’empreses pretén requalificar els
5000 metres quadrats que ocupa
l’antiga fàbrica de Laques i Pintures
per construir una residència  per a
gent gran. A través d’una fundació
anomenada “Grandes personas”
busca, “desinteressadament” i amb
la complicitat de l’Ajuntament la
creació de 150 places per residents
dependents, 50 per usuaris de dia i 70
apartaments dobles per a gent major,
vàlida. 

En un principi, les “bondats” del
projecte, tal com diuen  els promotors,
pot considerar-se un bon aval per tirar
endavant la iniciativa però, cal
recordar que el que es pretén és requalificar
terrenys industrial per uns altres d’us social i, al
mateix temps, augmentar la volumetria de
construcció de manera considerable, en 3750
metres quadrats més, cosa que, lògicament no es
pot fer d’un dia per a l’altre. Certament, tots els
projectes que impliquen cobrir necessitats
bàsiques de la població poden ser benvinguts
però, sense presses i amb la cura necessària.

A quatre dies de les eleccions i sense tenir ben
clar tots els aspectes que comportaria una obra
d’aquesta envergadura, 9400 metres quadrats,
com serà, qui la gestionarà en tots els seus
termes, com es gestionarà, qui podrà accedir, com

es podrà accedir, com seran les
instal·lacions, de quin personal estarà
dotada, viabilitat, ... i amb un llarg
etcètera de preguntes, encara sense
resposta, i a no res de modificar-se el
PGOU, potser la posició cauta de
l’ajuntament, que no vol deixar caps
solts, siga la més adient.

De tota manera frases com “tan

pronto como los politicos de turno se

pongan de acuerdo, o los pongamos”,
en referència a portar a terme aquest
projecte per part d’aquest grup
promotor, no sembla ser la millor targeta
de presentació. Tot el contrari, més bé
pot genera desconfiança i suspicàcies
pel fet de la pressa amb que es vol
engegar. 

Potser, només passen les eleccions i amb un
equip de govern consolidat, i amb quatre anys per
davant per poder estudiar amb temps i garanties
aquesta, i qualsevol altra, iniciativa beneficiosa
per la ciutat, fora la millor manera d’afrontar-ho.  I,
per suposat, sense oblidar quines són les
contraprestacions que, sens dubte, els promotors
sol·licitaran. 

Perquè no ens enganyem, ara per ara, tots els
projectes urbanístics, independentment de la seua
bondat, com és lògic i normal, busquen el benefici
privat. Per això, la feina de l’ajuntament és vetllar
per conjugar de la millor manera possible iniciativa
privada i pública. I sense presses.
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La Veu respecta la llibertat d’expressió. La res-
ponsabilitat de les opinions és de qui signa l’es-
crit. La Veu es reserva el dret d’acurçar els textos
que sobrepassen les 20 línies. Els articles hauran
d’anar signats amb nom, adreça i número de DNI,
encara que podran aparèixer amb pseudònim.

PublicitatAmb el suport

Carxofa 1: Per a la Universitat Jaume I que fa una festa en agraïment a totes les empreses que han acollit
alumnes en pràctiques i, per a La Veu de Benicarló, que ha estat un d'aqueixes, en aquest cas, no empresa,
però sí associació que ha disposat d'una becària per aposar en marxa la nostra web que en poc temps estarà
enllestida.

Carxofa 2: Per a el futbol sala de Benicarló que ,sembla que va ser ahir, però el temps passa volant i ja fa
10 anys que va pel món pegant cops de peu a la pilota. Des d'ací a la Veu no podem fer altra cosa felicitant-
los en el seu 10é aniversari. Moltes felicitats i us desitgem que guanyeu moltes copes. 

No hi havia mil cinc-centes persones com a l’altre, però
estar estava ple, ple de gom a gom. Suposo que les
expectatives d’assistència es van superar amb escreix
amb una proporció considerable de públic plantat per falta
de cadires. No en sé massa de números i igual ara dono
unes dades que tant la guàrdia urbana com la delegació
del govern em contradiuen amb contundència. Vint-i-cinc
files de cadires (vaja cadires de senyors) a vint cadires
cada fila, cinc-centes persones,  més les que es van
encantar i van arribar-hi tard, prop de set-centes. Una
regla de tres fàcil i simplota: aquests en treuran la meitat
que els del PP. Però això no és més que una facècia
sense cap base ni fonament, i qui m’ha dit que tots els que
van anar la setmana passada a l’albergue li votaran a
Domingo o que tots els qui érem al famós restaurant de
Méndez Núñez li donarem la confiança a Guzmán.  
Malgrat aquest “lleno hasta la bandera”, cal reconéixer
que els del Bloc no es van deixar dur per eufòries de
campanyes passades i només amb un subtil to d’ironia el
candidat Guzmán va referir-se a la majoria absoluta que
traurien quan va presentar la número onze de la seua
candidatura. Més en diré, l’acte em va resultar massa
correcte, tot massa políticament correcte. El públic
aplaudia amb correcció però sense exterioritzar un fort
entusiasme. Els parlaments eren correctes, sense citar
mai noms propis i centrats, bàsicament en allò que s’ha fet
i en allò que es millorarà. Potser va ser perquè encara
estem només a l’inici de la traca i els oradors se’n van
cuidar molt i prou d’expressar-se amb vehemències. 

La cosa va començar prenent la paraula la regidora Arayo
que va donar pas al secretari general (o president, jo què
me sé) del Bloc, el senyor Enric Morera. Aquest bon home
va parlar de País, dignitat i recuperacions i va recordar a
la concurrència quantes coses havien de millorar perquè
els que manen ara al cap i casal s’ho passen tot per l’arc
del triomf. No entusiasma les masses, però, com deia, va
estar molt correcte i va demostrar les seues habilitats com
a orador que igual pot acabar de polir si realment arriba al
parlament valencià. 

Va seguir Guzmán, que va iniciar el seu parlament amb un
emocionadíssim record del malaguanyat Ángel Esteban.
Va comentar tot allò que havia fet el seu grup a
l’Ajuntament mentre unes imatges anaven ensenyant
contenidors de diverses maneres, bassetes del Bovalar o
camins rurals arreglats. Un error gran: dissabte passat va
caure un aiguat gloriós i a la platja del Morrongo no van
aparéixer els tradicionals coliformes i ningú se’n va
recordar d’esbombar-ho als quatre vents; era el moment.
Ni una referència tampoc als dos primers anys de la
legislatura. 
Els candidats van anar pujant d’un en un a l’escenari. Tots
mudats, però sense semblar que anaven tots al ball del
cartamen. Quan van estar tots presentats, el candidat a
l’alcaldia va ensenyar a la concurrència els cartells de la
campanya davant l’assetjament de càmeres i reporters
diversos. 
I ja està, suposo que tal com aniran passant els dies anirà
pujant el to de la campanya i ens en xalerem encara més. 
Al final es va servir un vi d’honor (què significa això?) però
no m’hi vaig quedar perquè tenia pressa. No es pot sortir
de casa amb presses.  

DIARI DE CAMPANYA

PRESENTACIÓ DEL BLOC NACIONALISTA
VALENCIÀ

El Cor Da Capo Benicarló

Es complau en anunciar-los que el proper
dissabte dia 28 d’abril de 2007 tindrà lloc la IIa
Trobada de Cors, organitzada per el Cor Da capo,
en aquesta ocasió contarem amb la presència de
la Societat Coral l’Ancora de Tarragona. 

El concert Tindrà lloc el dia 28 d’abril a les 20.30
hores a l’Església de Sant Pere Apòstol de
Benicarló.

Agraint per endavant la seva assistència us
saluda.


