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La setmana ha començat amb
denuncies de part del professorat
del Conservatori municipal.
Quatre ex treballadors van
comparèixer dilluns a la seu del
PP per a anunciar que el Tribunal
els ha donat la raó i obliga al
Consistori a indemnitzar-los i a
readmetre'ls en el seu lloc de
treball. Un d'ells fins i tot va
arribar a exhibir un carnet del
Partit Socialista que va destruir

enfront dels periodistes amb unes
tisores. Segons va denunciar el
regidor del PP, Francisco Flos, els
treballadors van ser acomiadats
sense ni tan sols comunicar-se'ls
aquesta decisió. Per la seua
banda l'equip de govern de
Benicarló va respondre en una
roda de premsa posterior, que el
Consistori “ha recorregut la
sentència”. 

El portaveu de l'equip de
govern i edil de Cultura, José Luis
Guzmán, va assegurar que “ells
sabran perquè no es van acollir a
les condicions” alhora que va
desprestigiar les denúncies que
va considerar “partidistes, al fer-
se des de la seu d'un partit que es
presenta a les eleccions”.

emblava que va ser
ahir que els
benicarlandos i
benicarlandes van

decidir donar la minoria absoluta a
Jaime Mundo i el seu equip i ja
tornem a estar en eleccions. Anit a
les 00.00 hores va donar l’inici
oficial de la campanya electoral. Al
llarg dels propers dies, fins el 27
de maig, els polítics tornaran a la
càrrega amb propostes,
denuncies i la campanya electoral,
aqueix acte tan poc original com
creatiu que actualitzarà la
composició de la corporació
segons el parer de la majoria dels
ciutadans.

Pre-campanya electoral 2007 (v.1.0)
La setmana de precampanya arranca els motors amb denuncies laborals,

querelles criminals i reunions sobre la partida Povet. Els partits preparen els
seus actes principals de la campanya
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“Juan Lores, regidor de Governació ha vist també com aquesta mateixa setmana un
ex treballador –Manuel Fernández Pardo- li interposava una querella criminal ”

L'alcalde de Benicarló, Enric
Escuder, va anar més enllà i va
afegir que “tot el procés va
començar quan es va obligar al
professorat a presentar la seua
compatibilitat amb altres llocs de
treball, ja que alguns tenien fins a
dos jornals i mig, més, de diferents
empreses públiques”, una
pluriocupació que al seu judici
“provocava pèrdues en la qualitat
de l'ensenyament.

“Si paguem una dinerada, hem
d'exigir qualitat al professorat, que
en alguns casos estava en La Vall,
a Sogorb i a Benicarló a més de
dirigir la Banda de Música de
Castelló”, explicava. Per aquest
motiu se'ls va demanar “que els
horaris s'adaptaren al centre, ja
que es van generar situacions de
malestar entre l'alumnat i els
pares i els interessos personals
van prevaldre per sobre dels del
centre educatiu”, va manifestar
Escuder. 

Per la seua part el regidor de
Cultura José Luis Guzmán, va
denunciar que la sentència ve
fonamentada en l’art. 29 de
l’actual conveni col•lectiu de
l’Ajuntament de Benicarló, aprovat
en un ple amb els únics vots
favorables del Partit Popular. “En
aquell ple, el BLOC ja va
manifestar la seua preocupació
per la falta de responsabilitat del
Sr. Marcelino Domingo en aprovar
un conveni col·lectiu en contra
dels informes d’intervenció”,
afegia Guzmán. Les places que
ocupaven estos exprofessors a
l’igual que la resta de places
ofertades estaven fixades per
unes condiciones laborals que va
marcar el Partit Popular en el seu
dia. “Per tant, serà el jutge que
dicte sentència en ferm respecte

el que ara reclamen com per
exemple el ser catalogats com a
categoria A i no B com està fixat
en la plaça a la que en el seu dia
van optar. De totes formes però el
que queda clar és que estes
condicions laborals les va fixar el
PP i de cap manera poden ser
imputades a l’equip de govern
actual, ni per descomptat al Bloc”. 

Querella criminal contra
Lores

Juan Lores, regidor de
Governació ha vist també com
aquesta mateixa setmana un ex
treballador –Manuel Fernández
Pardo- li interposava una querella
criminal per un acomiadament
d’unes faenes relacionades amb
les obres d’urbanització del carrer
València. Lores, com a tinent
d’alcalde, va comunicar el 15
d’octubre la finalització, al
querellant, de la relació laboral,
que es va materialitzar mitjançant
Decret del tinent d’alcalde del dia
següent en el que es deia que
com a consequència del canvi
polític i de prioritats “era
innecessàri tindre un tècnic de

ve de la pàgina anterior
’arribada d’aquestes
calors m’irrita
sobremanera. Si ja per
naturalesa em costa

posar-me a escriure, ara, tot
amerat com estic de suor, el que
menys em demana el cos és
omplir una pàgina parlant d’un
tema tan apassionant per a la
majoria de benicarlandos com és
ara el nostre CDB. Sóc un
professional i em dec a aquesta
casa que poc, tard i malament de
quan en quan em paga alguna
cosa i sóc també conscient que
amb entusiame i perseverança, si
ho poso tot baix la rajola, a l’estiu
hauré estalviat prou com per
comprar per a casa quatre
palmitos perquè ens poguem
ventilar tots i fer així front al canvi
climàtic que amb tanta
imminència anuncien científics i
apocalíptic predicadors. Sé que
amb el que arreplegaré no en
tindré prou perquè la dona el vol
d’aqueixos amb dibuixos de
toreros, sevillanes i bailaors, però,
ja dic, tot serà qüestió d’una mica
de paciència. Jo, de tota manera,
ja els dic que si s’ofeguen, que
se’n vagen tots a passejar-se per
les botigues del poble; ara una
estoneta en un supermercat, ara
mitja horeta al banc tot deixant
passar la gent; ara, per exemple,
uns minuts el cap al congelador
de la nevera.  

Perquè, a més de trenta graus,
a qui li fa res el resultat del
Benicarló de diumenge passat? A
ningú, siguem sincers. No puc
però, passar-me l’estona parlant
dels meues desgràcies tribals i, si
vull accedir al palmito amb Giralda
de Sevilla inclosa hauré de posar-
me, si més no, a la pàgina de la
Federació Valenciana de Futbol
per tractar de treure’n algun
entrellat. 

Ja hi sóc. Em demanen si ho
vull en valenciano o en castellano.
Em decanto per la primera
possiblitat. Veig que tenen certa

voluntat de no agredir la llengua.
Penso també que, amb els diners
que arrepleguen de targetes,
mutualitats, àrbitres i romanços
diferents hagueren pogut pagar
algú per no posar “ç” davant de
“e”, per exemple. Però en fi. Em
crida l’atenció la preocupació
d’aquest organisme per la
selecció valenciana de futbol;
pregunten si no acaba de triomfar
perquè no tnen cracs mediàtics.
No home, no, que no es
preocupen, no funciona perquè
els valencians ja en tenim una de
selecció; va vestida com el
Benicarló i l’entrena Luis
Aragonés. De tota manera,
insisteixo, em sembla bé això que

un organisme en toeria tan
allunyat de la realita cultural
d’aquest país oferesca la
possibilitat de triar la llengua. 

I ja que estic a internet. No li
sabrà mal a ningú, segur. Vaig a
mirar les pàgines web dels partits
polítics que es presenten a les
eleccions a Benicarló. El PSOE
no en té, no trobo la del Bloc
–només sé d’una adrá electrònica
per dir-li coses a Guzmán, coses
com ara que faça el favor de no
dir més “aquí” com si fórem
forasters-, Esquerra Unida,
tampoc. Només en tenen

Esquerra Republicana i el PP. Els
del partit de Geroni es decanten
per la llengua minoritzada,
aquests no volen enganyar ningú i
són monolingües; em crida
l’atenció que apareix un escut de
Benicarló (constitucional, deu ser
constitucional) amb la corana i tot
i això no està bé per a un partit
republicà. Els del PP tampoc
volen enganyar ningú, tot en
espanyol i sense la possibilitat de
triar l’opció de valencià. No en
sortirem. 

Torno al que anava. El
Benicarló va perdre per tres gols a
un al camp del Borriana. La cosa
no deguera ser tan exagerada
com es pot inferir pel marcador. El
tercer gol ens el van marcar al
minut noranta i estic convençut
que els nostres van lluitar per
aconseguir un segur merescut
empat fins el xiulit final. No passa
res. 

Ja vaig comentar que el CDB
jugava el seu partit en dissabte, al
camp del Borriol. I hi vam
guanyar. El titular de la població
va empatar contra l’Alcora i ja
podem dir que, si els els tres no
ho guanyen tot i nosaltres no ho
perdem tot, estem
matemàticament salvats. No sé
com es menja això últim però
estic segur que és així. 

Diumenge vinent, si la comunió
de torn no m’ho impedeix, aniré a
vore si podem gaunyar
l’Almassora, segon classificat. Si
aconseguim la victòria, bé, i si no,
només ens caldrà esperar a vore
què fan els altres. 

NOTA. Molt seriosament.
Sempre escrivim aquesta pàgina
en primera persona del singluar,
però avui, excepcionalment, ho
farem en primera del plural. Que
siga l’última vegada que als
nostres fills els hem d’amagar La
Veu perquè no poden llegir el que
han escrit els seus pares per la
grolleria d’unes imatges impròpies
d’aquesta publicació.    

FILANT LA XARXA

L

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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4 EL POZO MURCIA: Juanjo, Alvaro, Vinicius, Cobeta,
Joel; cinc inicial; Kike, Maurici, Fran Serrejón i Bacaro. 

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

ÀRBITRES: García Serrano i Sánchez Molina, del col·legi
Castellà-Manxego . Van mostrar targeta groga al local
Vinicius. 

GOLS: 1-0 min. 12, Joel. 1-1 min. 16, Parrel. 1.2 min. 19,
David. 1-3 min. 26, Valença. 2-3 min. 27, Mauricio. 3-3 min.
30, Joel. 3-4 min. 34, Esteban. 3-5 min. 37, David. 4-5 min. 38,
Joel. 

INCIDÈNCIES: Uns mil espectadors en el Príncep Felipe
de Múrcia, amb presència de seguidors benicarlandos malgrat
televisar el partit per TVE2. 

El Benicarló Onda urbana després de derrotar en la seua
pròpia pista al Pozo Murcia aconsegueix matemàticament una
plaça en el play-of al titulo mancant dues jornades per a la
finalització del campionat. Una victòria basada en la fèrria
disciplina defensiva que va realitzar el conjunt que entrena
Miki i que els dóna grans possibilitats de finalitzar la Lliga en
la quarta posició, amb el que s’assegurarien en factor pista en
la primera eliminatòria al títol. 

Els caduferos van saltar a la pista amb les idees ben clares
esperant trobar-se un rival ferit després de no haver tret res
del partit de la final de la Copa d'Europa en la seva pista. Això
els va fer amarrar molt bé, obligant al rival a llançar des de
lluny. Als 10 minuts Valença va estavellar un baló al travesser.
Però El Pozo va obrir el marcador després de controlar i
volejar Joel una passada llarga de Cobeta. El gol van fer que
el Benicarló avancés línies defensives, recuperés més balons
i entrant per la dreta marqués dos grans gols. El primer
després de servei de Leandro, toc de Pitu a Valença que veu
a Parrel per l'altra banda i aprofita el centre per a empatar; el
segon de David i de nou amb passada de Valença. 

Després del descans El Pozo va sortir a per totes, però van
ser els caduferos qui van marcar a la sortida d'un córner, amb
dur tir de Valença i sense gairebé temps per a celebrar-lo
Maurici va escurçar distàncies des de l'esquerra. Va poder
Tete marcar en un penal comès per Juanjo sobre Parrel, però
el meta murcià li va endevinar la trajectòria. Un minut més tard
Joel empatava de nou el partit amb tir ras. 

Però els benicarlandos van seguir al seu, van seguir
defensant amb ordre i van sortir ràpits a la contra i d’aquesta
manera el reaparegut Esteban amb una volea croada va
sorprendre a Juanjo. El 3-4 va obligar a treure a Mauricio com
cinquè jugador d’atac, el Benicarló Onda Urbana va saber
controlar bé la situació i David des de propi camp va marcar el
cinquè que va parèixer sentenciar, encara que un gol de Joel
superant en el segon pal a Leandro va posar l'emoció en els
últims 90 segons, després dels quals, els jugadors
benicarlandos van celebrar la victòria i van anar a saludar a la
seua gran afició. 

El Benicarló Onda Urbana es va assegurar el play-off 

text VICENT FERRER

Amb la seua victòria contra el Borriana per 3-2, el
Juvenil del Benicarló certifica la seua permanència en la 1ª
Regional. Des que el col·legiat Sr. Romero va donar el xiu-
let inicial, el partit va respondre a les expectatives i no va
defraudar als nombrosos afeccionats que es van congregar
en les graderies del municipal. Havia molt en joc i es nota-
va. El Borriana es va avançar en el marcador en el minut
15' gràcies a un autogol de Chema, però Guindi va empa-
tar tot just tres minuts després. Amb empat a un gol es va
arribar al descans. Als deu minuts de la represa, de nou
Guindi va aconseguir donar-li la volta al marcador i Marcos,
en el 76', encarrilava el partit amb un gran gol, però el
Borriana no es va rendir i en el 82' va escurçar distàncies.
Al final, els de Angel Portilla van acabar demanant l’hora. 

Alineació del Benicarló: Didac, Fuentes, Chema,
Hèctor, Eloy (Carlos 75') Marcos, Jordi, Guindi (Manolo 72')
Pepe (Luis 68')Marc (Johan 64') i Escura (Mogi 5o')

C.D. Benicarlo Juvenil, 3 
C.D. Borriana, 2

gestió per una obra que no es du
a terme”. L’obra s’estava
executant. Fernández Pardo
recorda que és l’alcalde el
president de la Corporació i el que
ostenta la màxima figura superior
en matèria de personal i que
l’acomiadament és indelegable,
de manera que Lores hauria
actuat al marge de les seues
competències, un fet que
consideren il·legítim. La querella
reclama que es prenga declaració
com a testimonis a Manuel
Fernández, Utiliano Martínez,
Enric Escuder y dos técnics, el
secretari i la tècnic d’Urbanisme
per a l’esclariment dels fets.

L’acomiadament de Montse
Trías

Els representants de EUPV,
Carles Mulet, i diversos càrrecs
històrics del PCE de Benicarló van
comparèixer per a donar suport al
seu cap visible i candidata a
Benicarló, Montse Trías, que
recentment ha estat acomiadada
del seu treball en un centre de
discapacitats on impartia tallers de
musicoterapia. Mulet es va
reafirmar que l'acomiadament de
la candidata ha estat improcedent
amb l'agreujant que ha coincidit
amb el període electoral, que va
ser quan Trías va manifestar la
seua intenció de concórrer a les
eleccions amb EUPV. L'executiva
de la formació d'esquerres ha
demanat una reunió a l’Ampa del
centre Baix Maestrat per a tractar
de conèixer si l'acomiadament va
ser unànime o unilateral de la
directora del centre com intueix la
pròpia Trías. “Volem deixar de
parlar d'aquest episodi per a
parlar de política i de propostes en
aquestes eleccions”, va
manifestar Mulet. Per la seua
banda la candidata va donar a
conèixer la seua posició
econòmica delicada després de
l'acomiadament i va agrair el
suport econòmic del Pare Johny

que l’ajuda en la manutenció dels
seus fills. A més, va explicar que
va col·laborar en la recerca
d'ajudes i subvencions,
d'empreses privades, per al
lloguer de materials per a les
classes amb els alumnes
discapacitats i va vincular
l'actuació de l'adreça del centre a
la inclusió en les llistes del PSPV
de Peníscola de la directora. Fins
i tot va donar a conèixer que el
candidat del PSPV de Peníscola a
l'ajuntament, Jordi Pau, va tractar
d'intervenir per a evitar la
polèmica. El dia 10 les parts
estaven es reuniren en el Servei
de Mediació i Abitratge (SMAC) de
Castelló, on la readmissió
demanada per la candidata ha
estat denegada.

Mentre les tesis i denúncies del
PP no acaben de convèncer, i el
candidat Domingo es desmarca ja
de la roda de premsa de

Francisco Flos en seu del PP, el
PSPV i Esquerra Republicana
segueixen amb la seua particular
campanya electoral. Per una part
Esquerra va donant a conéixer en
emissores de ràdio i fent una
difussió de tríptics, part de les
seues propostes, el PSPV
d’Escuder i Utiliano Martínez
s’entrevisten amb representants
de veïns i tracten d’apagar ànims
de propietaris de terrenys –sovint
alentats pel PP- en la recta final
de la legislatura. La passada
setmana van realitzar un acte
multitudinari a la Plaça Mestres
del Temple de Benicarló de
presentació dels candidats dels
Ports, el Maestrat i la Tinença. La
matinada de dijous a divendres
els diferents partits van encetar
l’enganxada de cartells amb cola i
fent cúa a les impremptes a per el
programa electoral. El Bloc va
començar l’enganxada després
d’un sopar i l’assistència a
l’espectacle de Xarxa Teatre ‘El
foc del mar’. Aquesta formació ha
denunciat que, el vandalisme, ha
fet desaparèixer una de les seues
pancartes. A més una de les grans
banderoles del carrer Joan Carles
I ha aparegut pintada de vermell.
La seu del PSPV tampoc s’ha
lliurat de la intolerància dels
violents i les dues plaques han
aparegut amb enganxines
intimidadores de Marcelino
Domingo.

ve de la pàgina anterior

Mentre les tesis i
denúncies del PP no
acaben de convèncer i
el candidat Domingo
es desmarca ja de la
roda de premsa de
Francisco Flos en seu
del PP, el PSPV i
Esquerra Republicana
segueixen amb la seua
particular campanya
electoral.

CONTINUARÀ...
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JUVENIL FEMENÍ
HANDBOL ÓRBITA G PEINADO BAIX MAESTRAT – 14
CEMENTOS LA UNIÓN RIBA-ROJA – 44

Partit d’anada dels quarts de final de la Copa
Federació. I mala sort per a les representants del Baix
Maestrat, ja que els va tocar l’equip més fort del
campionat.

L’equip comarcal tenia esperances de donar la
sorpresa de la jornada, però va ser impossible. Ja al
llarg del primer període les valencianes van deixar
constància de la seua superioritat. Durant els primers
minuts d’aquesta part va dominar la igualtat, però poc a
poc el Cementos va anar agafant distància en
l’electrònic. Les errades en els llançaments de les locals
va fer que les visitants organitzaren contracops que ens
van fer molt de mal.

En la segona part, un canvi de defensa en el Baix
Maestrat, es va passar de la 6:0 a la 3:2:1, ens va
permetre recuperar pilotes i muntar contracops. Però el
bon treball de la portera visitant i algunes errades en el
nostre atac va fer difícil la remuntada. Al final, derrota
davant d’un gran equip.  

Per part del Baix Maestrat van jugar Cristina, Aroa,
Irene (1), Cristina Vila (2), Vanessa Marzà (4), Jessica
(2), Arantxa (4) i Rosa Mari (1).

LLIGA ALEVINA FEMENINA

JORNADA 8, SEU: SANT MATEU
CH SANT MATEU – 8
CH BENICARLÓ - 8

Partit molt igualat el que va enfrontar als dos clubs
comarcals.

DELEGACIÓ PORTS-MAESTRAT

text REDACCIÖ

En les instal·lacions de la piscina municipal de Benicarló es
van donar cita este passat dissabte, 5 de maig, els equips de
natació de l'Aquatic Castelló, Castalia Castelló Costa Azahar,
Onda, Vila-real, Vinaròs, Elx i Benicarló per a disputar la 8a
Edició del Trofeu de Natació Ciutat de Benicarló patrocinat
enguany per Ashland. Un intens dia amb sessions de matí i
vesprada que van deixar un bon sabor de boca amb els
resultats aconseguits pels nostres benjamins nadadors i
nadadores  del Club Natació Benicarló.

L'equip Benjamí benicarlando (nascuts 1996-1998) va
estar format en la categoria masculina per  David Valdearcos,
Francesc Aparicio, Jesús Santana, Josep Febrer, Juan Diego
Ruiz, Julián Jaén, Marc Octavio, Mario Tomás i Pau París. En
la categoria femenina estaven  les nadadores Anna Anó, Anna
García, Andrea Remolina, Carla Fresquet, Gisele i Nicole
Mateu, Irene i Nerea Sorando, Joana Vallés, Lara Ferrer,
Mireia Prats, Marta Valdearcos, Noemí Anta, Sara Simó i
Vanessa Bel.

El trofeu al millor equip masculí i femení el va guanyar el
Club Natació Elx amb un total de 638 punts, seguits, amb 499
punts, en 2n lloc pel Club Natació Vinaròs, i amb 454 punts i
3r lloc el Club Natació Benicarló. En la categoria individual es

va aconseguir medalla de plata en la disciplina femenina i
medalla de bronze en la masculina, novament superats per
l'equip Eldense que va ser molt superior a la resta. 

Una actuació destacada de tots els nadadors i nadadores
del Club Natació Benicarló que a títol individual van guanyar 2
medalles de bronze aconseguides per Nerea Sorando en els
50 i 100 m lliures i 1 medalla de bronze en els 100 m
papallona d'Irene Sorando.

Ja per equips, es va aconseguir una merescuda medalla de
plata en els 8 x 50 m lliures mixt 5:26.19 compost pels
nadadors i nadadores Anna García, David Valdearco, Andrea
Remolina, Pau París, Irene Sorando, José Julián Jaén, Nerea
Sorando i Marc Octavio i una medalla de bronze en els 4 x 50
m lliures femenins amb un temps de 2:53.84 compost per
Marta Valdecarcos, Sara Simó, Irene Sorando, i Nerea
Sorando

VIII Edició del Trofeu de Natació Ciutat de Benicarló patrocinat per Ashland

text CNB

UN SAURÍ TECNOLÒGIC 
a primavera està sent molt plujosa a les
comarques del nord del País Valencià. La
mitjana del passat mes d’abril fou de 200 litres
per metre quadrat, molt per sobre dels valors

habituals. Abans o desprès, tota l’aigua tornarà a la mar
tancant el cicle hidrològic, majoritàriament  pel subsòl.
Moltes roques del Maestrat tenen porus o escletxes i són
permeables: permeten el pas de l’aigua pel seu interior.
Denominem aqüífer a aquestes roques per on pot fluir
l’aigua. El seu moviment depèn de la diferència de fondària
de l’aigua en dos punts de l’aqüífer i del tipus de porus.
L’aigua subterrània o freàtica, igual que la superficial però
de forma més lenta, es mou per gravetat. Tard o d’hora,
l’aigua caiguda a Sant Mateu o a Xert aplegarà a la
Mediterrània.

Les aigües subterrànies han sigut molt importants per a
les nostres comarques. Per extensió, coneixem per sènies
les casetes de cap que extraïen aigua del subsòl per
aquest sistema d’origen àrab. Les fonts han estat, sovint
associades a verges o sants. Els ullals, normalment secs,
provoquen expectació quan hi brolla l’aigua. Les aigües
subterrànies han estat envoltades d’un cert misteri. A la
comarca, encara, es creu prou en els saurís. Serien
persones amb “capacitats extrasensorials” que podrien
detectar aigües subterrànies, els seus fluxos, cabal i
profunditat. Empren estris com varetes d’avellaner o
pèndols. Se’ls crida per a que indiquen el punt de
perforació per fer un pou. 

Pels sauris, l’aigua freàtica es mou com els aigües
superficials,  per rius i afluents subterranis, restant la major
part de la massa de roques sense aigua. El saurí
assenyalaria on caldria perforar per “trobar” el riu
subterrani. Però les aigües subterrànies van per aqüífers,
capes extenses de roques poroses o fissurades, a
profunditats semblants. Així, si estem a una zona amb
pous, probablement, trobarem aigua a la majoria
d’ubicacions del voltant, sempre que hi hagi una continuïtat
geològica subterrània de l’aqüífer. Els saurís són bons
coneixedors del territori on treballen, però els seus èxits és
redueixen al pur atzar en condicions controlades. A la
facultat de Ciències de Niça, es van soterrar 10 tubs
controlats per un sistema de vàlvules i el saurí havia de
determinar per quin circulava l’aigua en un moment
determinat;  a l’estudi de 20 intents sols en va encertar 2. 

La hidrogeologia és la ciència que estudia les aigües
subterrànies. Tradicionalment ho fa amb perforacions per
accedir a les aigües subterrànies, estudiar-les (profunditat,
cabal, composició...) i caracteritzar els aqüífers (distribució,
connexions, reserves d’aigua...). Les comarques del nord
del País Valencià pertanyen a l’aqüífer Maestrat, unitat
hidrogeològica formada per calcàries, que s’estén des de
les terres de l’Aragó fins les planes costaneres de
Benicarló o Orpesa. Segons el Pla Hidrològic del Xúquer
(1997), té unes entrades anuals de 310 Hm3, per infiltració
de la pluja (87%) i aportacions laterals de l’aqüífer
Mosqueruela (13%). La majoria d’aquesta aigua  (80%)
sortiria a la mar per la Serra d’Irta o les Fonts d’Alcossebre;

un 6% seria bombejada pels pous. Molts experts han
assenyalat la fragilitat d’aquestes dades per basar-se en
estudis parcials. Sovint s’ha denunciat que les aigües
subterrànies són la germana lletja de la planificació i gestió
hidrològiques front les aigües superficials, molt més
estudiades,.

A principis d’enguany, el Ministeri de Medi Ambient
contractà els serveis de l’empresa Tighsa per estudiar
mitjançant el sistema de teledetecció Tomografia Remota
Tèrmica (TRT) l’aqüífer Maestrat. La teledetecció és el
sistema tecnològic que permet l’observació a distància i
l’obtenció d’imatges de la superfície terrestre des de
sensors instal·lats en avions o satèl·lits artificials. Els
sensors són complexes càmeres que capten radiacions
electromagnètiques emeses des de la superfície terrestre.
Desprès, transmeten la informació digitalitzada a un centre
de recepció on es corregeixen les imperfeccions i es
destaquen els aspectes més rellevants a la imatge final. 

La TRT és una tecnologia russa d’origen militar que
s’està emprant per l’estudi de fluids subterranis com l’aigua
o petroli, per la detecció de cavitats internes o possibles
moviment de terres i per la vigilància d’infraestructures com
ponts o embassaments. Empra sensor instal·lats en
satèl·lits (Landsat-7), situats a 705 km de la Terra, que
capten la calor (radiació infraroja) emesa per la  terra cap a
l’espai. Es poden detectar diferències fins 0,001 graus
centígrades que, una vegada processades, ens detecten
fluxos d’aigua fins 4700 m. de profunditat amb un gran
detall, els límits de la intrusió marina, les àrees de
descàrrega submarina d’aigua i el volum de recursos
hídrics.

Les dades inicials de la TRT apunten a que les reserves
hídriques de l’aqüífer Maestrat estarien al voltant de 800
Hm3, molt per sobre de les dades del Pla Hidrològic del
Xúquer. Si traiem els més de tres-cents hectòmetres cúbics
que ja tenen un ús conegut, en queden prop de 400 Hm3,
molt per sobre dels 100  Hm3 que assignava l’anul·lat
transvasament de l’Ebre a les comarques castellonenques.
Cal estudiar quanta d’aquesta aigua es renova anualment i
quanta és un recurs generat en temps passats que només
es podrà gastar una vegada. Esperem que els projectes
urbanístics que despunten per l’interior –Sant Jordi, Xert,
Canet...- no es multipliquen i transformen aquest trobat
recurs en un dèficit futur. Ens hem de preparar per a un
clima més sec. 

La  tecnologia TRT ha substituït el saurí  tradicional i
pseduocientífic. 

Pere Bausà

L
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S A N T  G R E G O R I

Ja hi tornem a ser –si és que mai deixem d’estar-hi
abocats-; de nou una campanya electoral ens amenaça.
Ja fa molts dies que es nota i  els aparells de propaganda
dels partits funcionen a tot gas –de vegades penso que
són precisament aquests departaments els que funcionen
millor dins  l’estructura dels partits, mentre que els
departaments encarregats  de seleccionar els  qui hauran
d’ocupar càrrecs de responsabilitat pública no acaben de
rutllar massa fins. En fi, la veritat és que ja hi tornem a ser
i, de nou, ens trobem davant l’espectacle dessolador
d’aquells que fan mans i mànigues per mantenir-se al preu
que sigui al poder: compra de vots, empadronaments
suggerits i potser una micona condicionats, la reedició
demagògica de  fantasmes   com el del colonialisme
català…  Tot plegat sembla la cançó de l’enfadós. Però ja
veurem què passa la nit electoral, ja veurem   qui estarà
satisfet i qui se n’haurà d’anar a dormir amb la cua entre
les cames. De moment ens tocarà trobar-nos els polítics
per tot arreu.

Avui, però, voldria comentar un fet relacionat amb l’acte
d’anar a votar, sigui a qui sigui a qui votem. Em refereixo
a la qüestió del vot secret. En el nostre sistema electoral
es considera com un dret fonamental garantir la
confidencialitat del vot. Curiosament, John Stuart Mill,
considerat el gran defensor del pensament liberal de
l’Anglaterra del  s.XIX, creia que el vot hauria de ser públic
perquè el vot secret pot amagar la manipulació, pot ser el
resultat d’una decisió apressada  o influïda per interessos
aliens a la pròpia opinió lliure i responsable. En definitiva,
el fet d’amagar el vot no és una actitud positiva en una
societat autènticament democràtica. Si la societat és
democràtica ha de promoure que els seus ciutadans
decideixin l’opció que consideren més adient després
d’una reflexió profunda, decisió o opció que podem no
compartir però que caldrà respectar perquè tindrà els seus
arguments que la fonamenten.

Resulta sorprenent que en els processos electorals que
vivim tot sovint és el col·lectiu de les persones cegues el
qui es veu obligat –vulgui o no vulgui- a ser ciutadans
autènticament i exemplarment demòcrates. La raó és
clara: la Llei electoral que regeix aquests processos i la
interpretació restrictiva i obertament reaccionària que en
fa la Junta Electoral Central no permeten implementar un
sistema que garanteixi a les persones cegues el dret a
votar de manera secreta. El passat dilluns uns
representats de l’Associació Catalana per a la Integració
del Cec (ACIC), una entitat que des de fa anys treballa per
avançar cap a una societat sense discriminacions, va
presentar en una xerrada a la Universitat d’Alacant la lluita
que estan duent a terme perquè el dret al vot secret sigui
realment universal  i no parcial . Sembla que s’està
avançant cap a una solució perquè s’està tramitant en el

Congrés de Diputats una reforma de la Llei en aquesta
direcció. El que sorprèn de veritat és constatar per què no
s’ha implementat la solució que aquesta entitat defensa,
perquè és absolutament viable i senzilla. L’anomenat
sistema suec, que pren el nom del país en què s’utilitza
des de fa anys, consisteix en enviar a cada persona cega
del cens o que ho sol·liciti un joc complert de paperetes de
totes les opcions polítiques degudament introduïdes
cadascuna d’elles dins un sobre en el qual s’ha imprès en
sistema Braille el nom del partit. Amb aquest joc la
persona cega només ha d’escollir la papereta que desitja
i introduir-la en un sobre ordinari i, ja està, ja pot anar a
votar. La papereta no ha sofert cap modificació i la
persona cega ha pogut escollir autònomament i, si ho
desitja, de manera totalment secreta, l’opció que
considera més adient.

Per què les forces polítiques majoritàries, tant a l’Estat
espanyol com al País Valencià, no han volgut implementar
un sistema com aquest? Per què en altrespaïsos del món
–Suècia, França, Alemanya, Xile, Costa Rica…-
existeixen sistemes que garanteixen el vot secret a les
persones cegues i aquí no? Realment la reforma de la Llei
electoral s’acabarà duent a terme i es voldrà aplicar?  La
manca d’interès per les qüestions socials, la manca de
voluntat política d’aprofundir en la democràcia i en els
drets de les minories és un fet que, malauradament,
comparteixen tant el PP com el PSOE. Com en molts
altres aspectes de la realitat social, més enllà de certs
maquillatges, la coincidència entre les dues forces
majoritàries deixa molt poques possibilitats per anar
aprofundint d’una manera seriosa i responsable en la
democratització de la nostra societat. Em consta que des
del Bloc s’ha demanat que en aquestes eleccions es
garanteixi aquest dret a una part de la ciutadania. Molt em
temo, però, que la manca de voluntat política del PP i del
PSOE ho impediran una vegada més.

Cal seguir lluitant amb tenacitat i amb constància pels
drets bàsics. Sembla mentida però és així. Però mentre no
s’arribi a aconseguir aquest objectiu les persones cegues
poden estar satisfetes de ser, tal i com pensava Stuart Mill,
ciutadans que no tenen res a amagar.

VOT SECRET
text JOAN HERAS

Després de la lectura del manifest del Dia d'Europa i
la hissada de la bandera de la UE, els benicarlandos
van partir dimecres amb un agradable clima en la
romeria cap a Sant Gregori acompanyant el sant. Es
tracta de la més important festa local que se celebra a
Benicarló arribada la primavera i una de les de major
arrelament popular. Conta la tradició que aquest sant
era el protector del camp benicarlando enfront de la
devastadora plaga de la llagosta que deixava ermes les
terres. En el seu honor uns 10.000 benicarlandos es van
desplaçar fins a l’ermitori situat a pocs quilòmetres
acompanyant a la Associació d’Amics de Sant Gregori,
que va elaborar per a l'ocasió més de 5.000 paperinetes
de romaní per al camí. Dins dels costums d'aquest dia
està el d'adquirir una borsa de dolços els xics per a les
parelles, una espècie de Sant Valentí a la benicarlanda,
fer el canvi a la samarreta de mànega curta i adquirir
pistoles d'aigua entre els més menuts. 

Dimecres en la festa, la majoria dels regidors de
PSPV, PP i Bloc van participar en la festa repartint a la
població milers de racions de paella. Poden donar-se
canvis en aquesta festa a partir del pròxim any si la Unió
Europea decideix que el 9 de maig es converteix en
festa europea. A partir d'aquest moment “la festa
deixaria de ser festa local, per a traslladar el festiu a
altra jornada del calendari”, va explicar l'edil de Cultura,
José Luis Guzmán.

10.000 benicarlandos participen massivament en la festivitat de Sant Gregori 

text JORDI MAURA

La festivitat de Sant Gregori deixaria de
ser festa local si finalment la Unió Europea
establix el 9 de maig com dia d'Europa.
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Geriàtrics de futur. I és que
comencen a fer-se per tot arreu. Un
a sant Gregori, un altre a la Ratlla
del Terme i ara, este nou que diu La
Veu que volen fer on abans hi era
Laques i Pintures. Gestionat per
una fundació amb un nom força
curiós “Grans persones”. Ei, que a
nosaltres el nom, ni fu ni fa, mentre
faça la funció que li corresponga! O
dèiem pel fet que sembla que la
gent gran s’ha convertit en el negoci
del futur. Ara, no entenem què és
això d’apartaments per a gent
vàlida. Els presentadors ho
hagueren hagut d’explicar una mica.

Presentacions geriàtriques.
Per cert, va estar molt bé la
presentació a la premsa  d’aquest
complex de serveis assistencials,
podríem dir-ho així, que promou la
família Orero. Per cert (disculpen
vostés la redundància), també
presentat per un vell columnista
d’un altre setmanari que no té res a
veure, segons va dir fa un temps,
amb qui ho promou. I per cert (altra
vegada, que hi farem, ens repetim),
el suposàvem a l’exili calijó! Segons
vam entendre en paraules seues,
mentre el bipartit continués. Això sí,
ell ja ha triat la seua opció, i és que
si no, l’exili li pot durar quatre anys
més!

El tren econòmic. Segons
dades fetes públiques, els tafaners
ens hem assabentat que en l’època
del PP es van donar més llicències
d’obres que ara en l’època del
bipartit. Sempre parlant
comparativament en el mateix espai
de temps. La preocupació del PP i
dels seus “amics” és gran. Estem
perdent el tren dels
desenvolupament econòmic. Més
totxo, més riquesa!

Es busca pancarta perduda.
Els tafaners hem cridat de seguida
al nostre Servei d’Informació, en
assabentar-nos del robatori de la

pancarta del BLOC que havien
penjat al pont de l’N-340 que va cap
a Càlig. I és que hi ha gent per a tot,
a veure per què els pot fer falta un
pancarta amb el careto de Guzman
(suposem que devia tindre’l,
nosaltres no la vam arribar a veure).
Tan apurats van? Se la ficaran als
peus de llit perquè servisca de
catifa? O, tal vegada, dalt del capçal
de llit? Però a quina cosa és referien
els autors, de la pancarta,
òbviament, quan diuen que els
lladres ja els tenim a casa sembrant
la por a la societat benicarlanda?
Tremolant estem!

Cara política. I és que amb tanta
superpancarta penjada, del careto
del candidat del BLOC, la gent ja li
ha tret punta a la cosa, Guzman és
el candidat que té ... més cara!

De farteres electorals (1). I és
que la canallesca diu que no viu des
que açò de les eleccions s’ha ficat
en marxa. Presentació d’un partit,
piscolabis que té crió. Presentació
d’un altre, torna el papeo. Festa de
candidatures, torna a pegar-li al
menjar i al beure. Que si roda de
premsa matinal, esmorzaret com
cal. Que si trobada política, dinaret
que va. Que si xerrada de café,
berenar amb pastetes. I és que
pobra canellesca, damunt que els
fan anar de bòlit , damunt els farten
com a jònecs. Després com volen
que arriben a tot amb tot el que
portaran al damunt! I això que la
campanya ... campanya, encara no
ha començat!

De farteres electorals (2). Els

tafaners, que sempre estem pegant-
li voltes a les coses, patint per la
línia, la de la panxa, que els hi pot
quedar a tot este personal de la
canallesca, no habituat a tant
d’àgape, si la cosa dels mitinpapeo
continua amb aquesta marxa i
perquè no patisquen pujades
abruptes del colesterol i els
triglicèrids i no és cansen tant, ens
oferim a ajudar-los. La idea podria
ser que a cada cosa d’aquestes que
van, en comptes de menjar (com ja
estarien massa farts), sol•licitaren
uns tiquets perquè anàrem
nosaltres en comptes d’ells. Fins i
tot, perquè vegen que no només és
per menjar uns bocadillets, ens
oferim a agafar-los els apunts eixos
que prenen quan el polític de torn
comença a contar les seues
benevolències. Esperarem
resposta.

Pont del Barranquet. És curiós
però com  les inauguracions (encara
que ací no sé que devien pensar
inaugurar si no està acabat), estan
prohibides quan comença la
precampanya electoral, ara s’han
tret de la màniga una cosa que
anomenen “visita d’obres”. Sí, tal
com sona, els polítics d’ací i el d’allà
se’n van anar al pont a veure’l com
havia d’haver estat acabat per fer-se
una foto. I és que no tenen
vergonya, es munten la carpa i ... a
fartar. No podia ser d’altra manera.

Calentorro dr. Climent. Els
tafaners estem preocupats al veure
com aquest senyor, sense la més
mínima correcció ni pudor, ens trau
cada dos per tres les parts més
íntimes de les seues pacients,
durant les seues, diguem “corrides”.
Tot i que a nosaltres no ens molesta,
pensem que no és de “recibo”
participar d’aquests atemptats a la
intimitat de les seues pacients. És
com si ara, els tafaners ens
dedicarem a treure les vergonyes
(amb foto inclosa) d’aquell que no
ens caigués massa bé. Dr Climet,
cony!.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

L’ovella grisa

L’ovella grisa cada cop es sentia més sola. A
cosses sense miraments, el grup de les ovelles
blanques l’ha foragitaven. Les negres, en minoria,
també marcaven les distàncies... 

- Ja tenim prous problemes amb la nostra
condició minoritària. 

Només ens faltaria acollir una ovella grisa a la
comunitat – remugava una ovella de les més
veteranes, amb cara de jutge emprenyat, recollint
l’assentiment de la minoria fosca.

L’ovella grisa cantava melodies inventades en la
seua soledat radical. Amb les cantussejades va ser
com se li va atansar el gos d’atura, mà dreta del
pastor.

-Això que cantes és de Sinatra? –preguntà el ca
de llana rutlla.

-I ara, no! Són notes que em vénen al cap.  
-Quin do més bonic que t’ha estat donat.
-Gràcies.
-I ara, va, posa’t al corral i no em faces fer

corredisses.

L’escena va estar seguida en silenci atent i
inquiet per la resta del ramat.

L’ovella grisa, compresa fins a emocionar-se, va
anar cap al seu racó solitari del corral. 

Aquella mateixa nit, en una inèdita operació
conjunta, les ovelles blanques i les ovelles negres la
van matar a mossegades mentre dormia.

Mentre dormia

Mentre dormia, a un cavall se li va aparéixer la
Divinitat, que tenia, tal com li ho va descriure al
cronista de la vila, cara i cos de cavall.

Tortuga maratoniana 

“Els últims seran els primers”, va declarar la
Tortuga, que havia participat a la mitja marató. Però
el seu missatge va caure en sac foradat. A la
temporada següent no va trobar patrocinador.

PETIT BESTIARI

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

In memoriam

El professorat de Matemàtiques no sol caracteritzar-se per tindre el verb fluid. Tot i això intentarem
expressar l’admiració i estima que sentim pel nostre company Ángel Esteben Miedes recentment
desaparegut.

Ressaltar qualitats de les persones vives no sol ser un fet habitual. Tanmateix, solem exagerar-les quan
moren. Aquest no és però el nostre cas. D’Ángel tots deien en vida que era una persona afable,
respectuosa, treballadora, responsable, assertiva... i un seguit d’adjectius que podríem afegir. Ara, després
de deixar-nos, ens agradaria comentar un parell de qualitats que són, al nostre parer, potser les més
remarcables.

D’una banda la il·lusió amb que dirigia l’institut. Sembla increïble que en aquest temps de desgana i de
desprestigi del fet educatiu hi haja persones com ell, amb la capacitat d’il·lusionar-se amb cada nou
projecte, amb cada nou curs, amb cada nova circumstància.

D’altra banda la seua integritat. Avui en dia, quan tothom fa “el que toca”, quan està de moda ser
políticament correcte, Ángel era capaç de fer una cosa senzillament perquè pensava que s’havia de fer.
Potser, com tot ésser humà de vegades s’equivocava, però si creia en alguna cosa la feia. Era, en definitiva,
una persona com cal.

Descansa en pau Ángel que el teu record de bon company, magnífic professor i sublim director ens
seguirà allà on anirem.

El nostre sincer condol i una forta abraçada a la teua esposa Carolina i la teua filla Judit.

Departament de Matemàtiques de l’IES Ramón Cid.
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El Ministeri d'Indústria “encantat” amb la petició
d'un Parc Tecnològic d'un milió de metres quadrats
a Benicarló

L'alcalde de Benicarló, el socialista Enric Escuder, va
anunciar dilluns que David Cierco, director general de la
Societat de la Informació del Ministeri d'Indústria, es va
“mostrar encantat” amb el projecte presentat pel
consistori de Benicarló de situar en el Polígon Industrial
El Collet “una nou vessant d'un milió de metres
quadrats destinada a parcs tecnològics, el que crearia
llocs de treball qualificats”, va explicar Escuder. 

D’altra banda en la visita de Cierco a Benicarló, per a
presentar la passada setmana el projecte “Ciutat del
moble”, sobre la incorporació de les Noves Tecnologies
de la Informació a les empreses del moble de Benicarló
i comarca va ser informat de les pretensions de la
Mancomunitat de la Taula del Sénia de seguir l’estela
del Consistori benicarlando i incorporar programari lliure
en l'aplicació de les noves tecnologies d'aquesta
mancomunitat que agrupa a 22 municipis de Tarragona,
Castelló i Aragó. Així Escuder va assegurar que
“d'aquesta manera tot el que s'incorpore a Benicarló
serà extrapolable a la Taula del Sénia, de manera que
la iniciativa de Benicarló avançarà, es consolidarà i serà
puntera en les nostres comarques”. 

Més seguretat
L'accidentalitat i perillositat de l’N-340 es mitigarà

amb la il·luminació que ja ha conclòs en els accessos
sud de la localitat i les següents fases en el tram que va
de l'Avinguda Maestrat al Passeig Febrer Soriano i fins
als Bombers i que serà complementat per l'actuació de
la Unitat de Carreteres de crear separadors lluminosos
i paravents i millorar la seguretat dels vehicles davant
les “caòtiques sortides i entrades en aquestes corbes”.
Per a Escuder és “la justa correspondència a l'esforç de
l'Ajuntament”. 

Nous contenidors 
Benicarló disposarà de set illes per a la recollida

selectiva d'escombraries, que seran construïdes dins
del contracte amb FCC. Dilluns va ser presentada la
primera de les construïdes en el Passeig Marítim. Les
illes de contenidors soterrats se situaran en aquelles
zones en les quals els actuals contenidors “donen més
sensació de brutícia, com en el carrer Sant Francesc o
en l'entorn del Mercat municipal”, va assegurar el
regidor d'Obres i Serveis Joanma Ferrer. La contrata del
nou servei de recollida selectiva tindrà una durada de
cinc anys i un import de 137.616,25 euros a l'any. El nou
acord augmenta fins als 87 els contenidors de paper i
cartró, envasos lleugers i de vídrio en la via pública. 

“Veritat a mitges” 

El primer regidor va rebutjar les acusacions
d'il·legalitat del centre geriàtric municipal denunciades
la passada setmana per José Luis Regot, director
general de la Fundació Grans Persones que vol que el
Consistori permeta una serie de canvis d'índole
urbanístic i volumetria com a pas previ a construir un
geriàtric privat en la zona industrial propera a la
multinacional IFF. “Es tracta de veritats a mitges. De
vegades estar de campanya es contagia”, va manifestar
l'alcalde. Escuder va admetre que amb el canvi
normatiu del passat any propiciat per la Conselleria de
Benestar Social que és més exhaustiva quant a
accessibilitat, però va recordar que “el projecte ha estat
licitat i readaptat per a permetre l'homologació a la nova
normativa. L'Ajuntament té ara l'empresa contractada,
el projecte adaptat i amb els diners per a executar
l'obra”. Finalment Escuder va reafirmar que “el personal
i usuaris del geriàtric no van a ser traspassats”, a
l'hipotètic futur centre.

BREUS

text JORDI MAURA

EN QUÈ QUEDEM?

Semblava que havia quedat prou clar -i fins i
tot la dreta, amb Aznar al capdavant, ho havia
manifestat- que qualsevol idea o aspiració, és
defensable per la via democràtica. Que és a les
urnes on cal dirimir les diferències i no per
procediments violents o extorsionadors. Però
no. Quan els violents –o pròxims als violents- va
i es decideixen a entrar en el marc de les
normes democràtiques i jugar al joc de la
representativitat ciutadana -les eleccions-, va i
els “garants” de les essències de la democràcia
diuen que no: que Batasuna -o com es diga ara-
no podrà “presentar-se” (?) Pot ser el PSOE –el
PP per descomptat- prefereix una formació
política “il·legal” i així abocar-la a la violència del
carrer i, aleshores, reclamar el vot espanyolista
dels patriotes “constitucionals”, contra els
“separatistes” bascos?
Segurament. Doncs que es diga clar i no es faça
comèdia.

Marc Antoni Adell 

El Samaruc se sent centre d'atencions. Li passa cada cop
que venen eleccions. Serà perquè els polítics de partit i els
aspirants a polítics li reclamen el seu suport transubstanciat
en papereta. I això, innocent cóm és, el fa sentir útil.

La bestioleta, això de votar, s'ho mira i s'ho repensa. El seu
vot no és decisiu, cavil·la. O potser, sí? Dubta. Només sap
del cert que és seu (si censadors sense escrúpols no li han
jugat cap mala passada). I com que és seu, creu que té
l'obligació de decidir que fa amb ell.

La responsabilitat és tan gran, per a un ésser tan
insignificant, que vol que el vot siga de profit.
Sovint escolta que el vot útil és el que fa cap a un partit
gran. Si més no, a un partit amb opcions. Que votar les
formacions minoritàries, diuen, és tirar el vot.

I així està l'animalet: indecís. Rumia que no li abelleix
llençar al vot a la paperera del 5%, per legal que siga.
Tampoc no li fa gràcia que el seu vot, per art D'Hont, viatge
del menut al gros. Calcula, el samaruc, que potser més li
valdria abstindre's. Reflexiona que no votar també és dir la
seua; que val tan com votar. Pensa que els partits sabran
entendre què és l'abstencionisme actiu i conscient. I tal
com ho pensa, s'ho repensa.

I s'inflama. I es diu que si li agrada més l'opció amb menys
opcions (segons qui consulta la bola de cristall, clar), la
votarà. Que no votar-la seria donar la raó als grossos i seria
minvar, encara més, les opcions de les opcions
minoritàries. Que minoritzaria als minoritaris. I que això, a
la llarga, si que el podria deixar sense opcions.

La bestioleta ja ho té clar. El seu vot és útil. Perquè és el
seu.

El Samaruc

Vot útil

ELS NINOTS INDULTATS

guió i dibuix JESÚS MAESTRO
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Escric tot això quan
arribo a casa la
vesprada de Sant

Gregori. En aquests moments el
meu estómac està destil·lant tres
coronites, dos volldams de 7.2
graus cadascuna, quatre xupitos
de d’aiguardent amb mel
d’Herbés i dos cafés licor amb
coca cola. 

Comprendrà, senyora Garcia,
que el meu cos no està per
excessives alegries i ara sé per
què això de la ressaca és un
càstic de Nostre Senyor als
esperits dèbils com ara el meu. Li
pareixerà una exageració, però
ara mateix tinc ganes de
desaparéixer de l’univers; és
horrorós, tot em pega voltes, no
puc suportar les arcades que em
pugen panxa amunt. Per tant, i ho
sento de veritat perquè estic a
punt de perdre la poquíssima
credibilitat que sé que em
quedava en aquesta casa, no
estic en condicions de valorar cap
dels interessants (segur que
deuen ser interessants) articles
de La Veu de Benicarló, ni del
tema de la setmana ni de les ires
de Robespierre. 

No tinc més remei que recórrer
a una eina elemental que sabrà
dir per mi tot allò que el mam
m’impedeix d’expressar. Tinc un
diccionari al meu costat i tractaré
de comentar alguns aspectes del
darrer número de la seua revista
tot adreçant-me a alguns termes
que, no sé per quins set sous,
penso que poden ser significatius.
Allà va. 

filantropia. f. Qualitat de
filantrop. 

filantrop filantropa. m. i f.

Persona que estima els seus
semblants, el gènere humà. /
Persona altruista, humanitària. 

Per si a algú no li queda clar: 
altruista. m.i f. Que mira pel bé

d’altri, que es complau en el bé

d’altri, àdhuc en perjudici del
propi. 

Com pot ser, em pregunto, que
el nostre ajuntament no haja
comprés encara el significat dels
mots precedents i ja haja donat
tots el permisos necessaris
perquè aquest tsunami de bondat
arribe al nostre Benicarló en
forma de residència per a la
nostra gent gran? Seran catetos i
desconfiats? Que no ho veuen
que els propòsits més nobles
guien els esperits dels promotors
d’aquesta fundació? A què espera
el nostre consistori a donar el sí
(abans que li’l facen donar a la
força)  i a posar el nom d’alguna
via principal o alguna plaça del
poble a qualsevol d’aquests pares
de la pàtria que es desviuen per
tots nosaltres? País de
desagraïts!

Segueixo amb el diccionari de
l’IEC, primera edició; aquest Sant
Jordi he fet algunes despeses
extraordinàries i no he pogut
arribar a la versió nova. Un altre
vocable. 

arítjol. m. Liana espinosa
(Smilax aspera), dioica, de fulles
coriàcies amb la vora espinosa i
amb circells basals, molt
característica de la terra baixa
mediterrània. 

M’ha encantat l’article de Josep
Igual. D’aquell esperit de
d’aquella casota de Cèsar Cataldo
no queden més que quatre
senyors amb els cabells blancs
que, oh desgràcia, no han pogut
passar la torxa de les seues

inquietuds a les noves
generacions. Ho diu Igual, aviat
serà tot un record perquè “el
temps té l’obstinat costum de
passar”. I així és, així ho veig jo
amb tot aquest caldo que em
corre pel cos i que se m’anuntega
a la gola tot demanant pas a una
sortida sòlida. No som res. Ningú. 

Una més. 
pornografia. f. En una obra

literària, artística, etc., ús i
descripció de termes i de
situacions majoritàriament
considerats com a obscens
perquè ultrapassen els límits de
les convencions morals
compartides.

No cal dir que la imatge que
il·lustra la “col·laboració” del
Doctor Climent ho ultrapassa tot,
depassa els límits més
inversemblant. No sé, però trobo
que aquesta setmana se n’han
passat una mica, tant qui ha
enviat la instània del primer pla
dels baixos de la senyora com qui
ha permés que tanta grolleria
aparega en un “setmanari
d’informació general i cultural”.
Facen-s’ho mirar. A mi la gatera
em passarà, però aquest darrer
número de La Veu quedarà
imprés per sempre més. 

Encara em queden altres
paraules per buscar, però ja no
puc més, ho he de deixar. No sé,
haguera pogut buscar reflexions
per comentar l’article de Coll,
suburbis per al de Bausà i,
naturalment, guillotina per al de
Robespierre. És més, si el cos
m’ho permetera, fins i tot cercaria
una altra vegada a l’encilopèdia
l’entrada Robespierre. 

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA. 

Ja ho he dit, la fotografia que
acompanaya les aventures del
doctor Climent. No ho facen més,
per favor.       

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 583

text EL LECTOR

A

JOAN GARÍ. 
Senyals de fum. 
3i4 edicions. València. 2006.

Dir que entre els escriptors valencians no són
freqüents els dietaris, ben aviat esdevindrà un tòpic,
si fins fa ben poc només comptàvem  amb l'exemple
del mestre Joan Fuster, en els darrers anys hem
assistit a l'aparició d'un veritable allau d'allò que ha
vingut anomenant-se literatura del jo, Raimon,
Josep Iborra, Josep Piera, Vicent Alonso, Toni
Mollà, Enric Sòria, Josep Igual estarien entre els
exemples més reeixits. 

Amb Senyals de fum, Joan Garí (Borriana, 1965)
fa la segona incursió en aquest gènere, que en el
seu llibre anterior, Les hores fecundes,  qualificava
de “proteic”, “multiforme” i de “calaix de sastre”.
Aquestes qualitats del gènere permet que qualsevol
cosa puga convertir-se en literatura i per aquest
motiu l'autor es proposa elaborar “un dietari

sistemàtic de l'any 2002”, vol fer efectiva aquella
dita clàssica de “nulla dies sine linea”, ja que pensa
que “en cada un dels dies d'un any – en cada un

dels dies d'una vida – hi pot haver com a mínim,

bategant, una idea literària”. Però sobretot escriure
un dietari és “una lluita contra l'horror vacui en què

l'únic aliat és precisament  - per dir-ho d'una manera

pavesiana - el propi exercici de l'ofici de viure”.
Escrit als trenta set anys, aquell moment en què

un es troba “nell mezzo del camin di nostra vita”,

amb feliç frase de Dante,  Senyals de fum és un
llibre que mostra la maduresa de l'autor, un moment
en què ja es pot mirar cap arrere i fer un balanç
d'allò que s'ha viscut, però també cap avant,
aquests dos móns són representats per la

presència dels pares; evocats en xicotets detalls
familiars com anant a collir figues a la figuera de
l'hort familiar amb el pare, o els deliciosos postres
elaborats per la mare; i també per la presència dels
fills, que sorprenen el pare i el fan fruir amb les
descobertes del món que van fent. Però els
contrasts no acaben ací, tot el llibre en va ple, entre
el paisatge vora mar de Borriana i el clima
muntanyenc de Vilafranca, on l'autor passa els seus
mesos d'estiu, entre els seus alumnes de l'institut i
el seu propi record d'estudiant, o entre la seua visió
de la vida d'home de formació intel·lectual i algun
dels seus amics del poble de formació diferent.

El llibre està constituït per les xicotetes coses
que conformen la vida quotidiana, la visita al metge,
un dia a la platja amb els xiquets, la contemplació
d'un paisatge, el plaer de fumar-se un havà, una
excursió per la muntanya, l'aventura d'anar a
buscar bolets. Però també la reflexió sobre una
pel·lícula, un llibre o el comentari polític,
acompanyat sovint d'un to irònic o sarcàstic. 

No poden faltar en el llibre un dels seus
artefactes preferits, l'aforisme, que l'autor ha definit
en un altre lloc com “el mínim acte d'intel·ligència

literària” ja que “et permet crear, amb una o dues

frases, tot un món complet de direccions i

suggeriments”. Però aquesta intel·ligència literària
no està present només en els aforismes, sinó que
es prolonga en la resta del llibre, ja que a partir de
l'elaboració del llenguatge, aconsegueix convertir la
quotidianitat en literatura. Perquè la literatura és allò
que queda quan ja no queda res. El 17 – IX – 02
escriu Joan Garí : “I la literatura és allò que queda

justament quan ja se n'han anat tots els trens.”

Pensament que compartim plenament amb l'autor
de Borriana, però mentre arriba l'últim tren gaudim
de la lectura de Senyals de fum.

NULLA DIES SINE LINEA 

text JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Llibre

De nou “Relevo de Plata”, de nou el “Hot
Rod Bar” de Peniscola van decidir endolçar la
nit del propassat divendres 4 amb un directe
apoteosic que va lograr un gran ambient de
agermanament entre tot el public asistent, el
personal del local i el propi grup. 

La banda valenciana, que ja té acostumbrat
al public de aquesta comarca en els seus
increibles acustics, varen doblà la calitat del

concert electrificant els instruments i
generàn aixina un gran concert de Rock
en el que no es van descartar els grans
classics como B.B. King, AC/DC o Elvis
Presley  i inclús temes dels nacionals Los
Rodríguez o Los Deltonos, entre uns
altres. 

La nit se va fer curta pels amants de
aquests ritmes que cada vegada son més
gracies tant als grups como als locals que
ho fomenten. 

PENDRE EL RELLEU EN CALITAT SERÀ DIFICIL 

text LA FILOXERA  fotosH.A.V
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S’ha acabat la treva: comencen les eleccions

Primer, amb les falles, després
amb la Setmana Santa i ara Sant
Gregori. S’han esfumat ja les festes
i, definitivament, toca començar a
parlar de politica, eleccions i
propostes per als ciutadans. Fins
ara els candidats havien fet els
passarells però a quinze dies de les
eleccions ja és inexcusable.
Aquesta primera setmana de
precampanya el PP ha volgut tornar
a fer un colpet d’efecte, però com de costum
sense massa arguments i tornant-se-li la pedra en

contra a tenor de les contestacions de
l’equip de govern. A més el regidor
Francisco Flos va aprofitar per
despedir-se de la premsa i els
benicarlandos amb una roda de
premsa. L’esquerra, mentre, es juga
la repetició d’una majoria de progrés
per donar resposta a la majoria
sociològica que hi ha a la nostra
població. La propera setmana
parlarem de programes electorals,

cartells, reunions i altres qüestions.
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PublicitatAmb el suport

Panissola 1: Des del carrer Botànic Cabanilles i continuant pel carreró dels Sants Màrtirs, fins davant
mateix del Mercadona van fer unes obres al paviment, no sabem si provisionals o no, però que quatre dies
després, quatre, esta completament fet malbé i, mentre, tots els polítics estan contents preparant la campan-
ya, omplint-se la boca de glòries. Uns pel que han fet en dos anys i els altres pel que faran després de dotze
anys sense fer res. Panissola per a tots.

Panissola 2: Per a la ment privilegiada que va fer un carril bici per damunt de la vorera. L'altre dia, un més,
una senyora va ser atropellada. Tot per als cotxes! Quan per tots el països més desenvolupats d'Europa afa-
voreixen al vianant i a la bicicleta, ací “nuevos ricos” amb mentalitat tercermundista encara primem els cotxes.
Panissola per a tots els nostres polítics.

Carxofa: per a Electroshock. Entre tanta panissola sempre hi ha algú que ens alegra la vida amb bona
música. Va omplir i va fer gaudir a tota la gent que va anar a escoltar-los a l'auditori. Va ser una vetllada molt
agradable, per a molts, per no dir tots, se'ns va fer curta.

Electroshock és un treball seriós i formal. Una sana novetat
dins del viciat panorama cultural local. Una proposta d’artistes
honrats, de músics no professionals amb una dignitat
extraordinària que va més enllà de la dependència del vil metall.
D’aquells que inverteixen nombroses hores privades per cada
minut públic. Dels que no venen falsa inspiració de muses, ni
merda d’intel·lectualitat divina. Aire renovat dins d’un univers
creatiu recarregat per les repeticions excessives amb regust d’all
i oli. Una nova òrbita allunyada dels satèl·lits de la misèria i la
previsibilitat. Poètica al voltant de la música electrònica. Rigor
científic aplicat per sis músics excel·lents i una intèrpret
exquisida. La qualitat com a eina capaç d’aturar el cosmos
particular de tots els individus un divendres a la nit.

J. Guillem

Dani Tejedor presentà divendres passat Electro-shock a l’Auditori Municipal

Per Xavi Burriel

Confits electorals
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