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estan totalment legals i s’ha
d’evitar”, va assegurar el passat
dissabte Josep Manuel Barberà,
secretari d'organització de
Esquerra a Benicarló. Aquesta
formació, que lidera a nivell local
Geroni Salvador, es va
entrevistar en una maratoniana
jornada amb representants de les
partides litorals afectades per la
regressió del litoral de les
partides Riu, Surrac i Aiguaoliva,

o el que és el mateix tota la franja
litoral des del nucli urbà fins a
Vinaròs. 

Posteriorment van voler
conèixer les inquietuds del món
rural benicarlando entrevistant-se
amb el secretari general de la
Unió de Llauradors i Ramaders-
COAG, Joan Brusca. El president
de ERPV i diputat a Madrid,
Agustí Cerdà, es va mostrar
estranyat que Benicarló “encara
tinga una franja litoral tan àmplia
sense protegir i estabilitzar.
Generalitat i Estat han de posar-
se d'acord contra la regressió de
la costa. Crec que hi ha algun
interès afegit perquè això no

E s q u e r r a
Republicana ha estat la
formació política que
més propostes ha

llançat i projectat aquestes
eleccions sobre el model de ciutat
que els agradaria per a Benicarló.
Moral no els en falta. Reunions,
visites del president del grup
parlamentari d’ERPV, entrevistes i
fins i tot compromisos amb els
propietaris de la costa nord sobre
la protecció d’aquest àmbit contra
la regressió. 

“Cada any es perden metres de
costa i això pot provocar
enderrocaments en cases que

PSPV i ERPV premen l’accelerador de la campanya amb
propostes i visites

EUPV penja ja els seus cartells i fa l’acte de presentació del seu programa al Coromines. El

Bloc censura la subhasta de PP i PSPV de compromisos urbanístics en campanya.

Publiquem la porra feta pels col·laboradors de La Veu de Benicarló.
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otser avui em
repetesca, però m’és
igual, del tot igual. La
consideració que tinc

cap a qui s’atrevesca a llegir açò
no ha de ser necessàriament la
que és mereix. 

Una vegada més vull dedicar
un sentit record al mestre Pepe
Palanques –una forta abraçada- i
copiar, malcopiar, una de les
famoses seccions que ell escrivia
al prospecte que es repartia a
l’entrada al camp de futbol els
dies de partit. Aquell libret sí que
era una cosa de substància,
treballada i feta amb amor i
professionalitat i no el pamflet que
ens dóna el seu fill Josvi que tot
són vinga fotos i retalls d’altres
diaris. Però en fi, com deia, una
de les seccions més llegides era
aquella que començava amb el
“¿sabía usted que...” i es feia amé
de seguir sempre te
n’assabentaves d’alguna cosa
nova. 

Jo, amb la imperícia que em
caracteritza, ho intentaré i segur
que no me’n sortiré. Ja
s’apanyaran tots... Allà va. 

Sabia vosté que...
·el CDB va perdre d’una

manera poc elegant i propera a la
humiliació al camp de l’Alcora per
tres gols a un?

·tot i l’escàndol del resultat
tenim el golavetge a favor amb
aqueixos senyors del poble de les
manisetes?

·ara sí que ja és
matemàticament impossible que
baixem? Però ara de veritat de la
bona. 

·el quasicuer Borriol va guanyar
per un sospitós 1 a 4 al camp del
potentíssim Orpesa i que a ningú,
però és que a ningú, se li ha
passat pel cap res de cap maleta?
D’a on?

·el proper partit i últim del
campionat el jugarem demà

dissabte a les sis i mitja al
Municipal Pitxi Alonso
precisament contra l’Orpesa i que
ningú, absolutament ningú, farà
cap referència a cap maleta?

·es rumoreja que el Borriol li
pagava un sopar a la plantilla del
Benicarló si aconseguia guanyar
contra l’Alcora? 

·el Benicarló no té per què
córrer més per un sopar, que ací
sopem tots tots els dies? Que què
s’han cregut, morts de gana?

·el jugador del Benicarló va a
les llistes electorls d’un partit
polític de Vinaròs?

·no penso dir el nom del partit
en qüestió però que no és
precisament el del senyor
Romeu?

·em vaig trobar el vicepresident
Esteller diumenge passat en un
bar i em va assegurar que amb el
resultat del camp de l’Alcora
s’obria una nova era? Una nova
era?

·Xoco seguirà d’entrenador, si
més no durant tota la temporada
que ve?

·es comenta que van parlar del
president del San Jorge a les
notícies de Cuatro, al noticiari
d’Iñaqui Gabilondo dimarts
passat?

·diuen, però segur que deu ser

una calúmnia i una mentida com
una casa, que alguns jugadors i
exjugadors de l’esmentat San
Jorge i àdhuc l’entrenador Mingol
estan empadronats a cases poc
habitades de la ciutat del golf per
excel·lència de la nostra
comarca? Com és la gent, difama
que alguna cosa queda!

·vaig sentir com Xoco explicava
per Ràdio Ulldecona que aquesta
temporada que havíem començat
amb la voluntat de quedar dels de
davant no ha sigut un fracàs?

·em jugo un sopar que dissabte
vinent –demà- al Municipal Pitxi
Alonso hi haurà més d’un cndidat
reflexionant?

·corre la brama que per a la
propera temporada hi hauràun
altre equip de futbol local federat?
És més, sap que també es diu
que hi haurà una altra falla?

·Xoco diu que aquest estiu
“només” fitxarà sis o set jugadors
de solvència contrastada?

·no m’agraden els fesols de
careta?

·a mi tampoc no m’importa res
que a vosté no li importe res si
m’agraden o em deixen d’agradar
els fesols de careta?

·ja començo a estar fart de tot
això?

¿SABÍA USTED QUE…?

P

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

“ Martínez va assenyalar que una ciutat que aviat superarà els 30.000 habitants requereix una dedicació
exclusiva”

s'execute. En allò que està en les
nostres mans anem a fiscalitzar la
situació d'aquesta costa i els plans
del Ministeri de Medi Ambient per
a conèixer les marees o les
ampliacions de ports que poden
estar perjudicant-la”. 

El president del grup
parlamentari de ERPV va
assegurar que “negocien a cada
moment i en cada any els
Pressupostos de l'Estat” i va
garantir que “existirà una partida
pressupostària per a la
regeneració de la costa de
Benicarló, altra cosa és que
l'executen perquè dependrà d’un
conveni entre Generalitat i Estat”,
va afegir. Josep Manel Barberà va
traslladar als tècnics l’elecció del
model de defensa “si amb
espigons o sacs, nosaltres sols
podem garantir que hi haja una
partida pressupostària a Madrid”.
A més van criticar als actuals
responsables polítics del PP,
PSOE i Bloc a l'afegir que “és el
moment que en l'ajuntament hi
haja algú amb les mans lliures i
que parle amb els veïns i no faça
coses en contra del poble que l’ha
votat”.

Si la passada setmana van
estar informant de propostes per
al centre comercial, aquesta
setmana ERPV ha estat a l’estació
de trens. Mentre, a les seues
esquenes, algunes passatgeres
que viatjaven cap a Castelló
havien de jugar-se la pell baixant
amb crosses per les escales del
pas subterrani no adaptat de
l’estació de trens de Benicarló, els
candidats de ERPV a l'ajuntament
de Benicarló denunciaven que
l’administració ha de complir la llei
i adaptar els espais públics a les
normes d’accessibilitat vigents.
“No és de rebut que obliguen a
això a un particular i aquí no facen
res”. A més el seu candidat Geroni

Salvador va afegir que
l'Ajuntament ha de forçar a Renfe
perquè remodele l'antiquada
estació i els seus accessos, així
com dotar-la d'una línia
d'autobusos. D’altra banda van
demanar la millora de la carretera
de Benicarló a Càlig i va demanar
a Carlos Fabra que si la Diputació
paga en altres localitats els
terrenys de les carreteres els
pague també aquí “perquè en cas
contrari semblarà que margina al
nord del País Valencià per haver
perdut els ajuntaments de
Benicarló i Vinaròs”, va concloure. 

Esquerra Unida demana una
educació de qualitat

Esquerra Unida, la formació
menys minoritària de les que no
disposen de representació, va
presentar dimecres a la nit al
tancament d’aquesta edició el seu
programa electoral a l’IES Joan
Coromines, però vam poder
sentir-los per Ràdio Benicarló
desgranant algunes propostes
com la necessitat de construir una
depuradora, fer un referèndum
entre la població sobre la ubicació
futura de les industries de la
localitat o la prioritat que els
xiquets ocupen espais adeqüats
com el Mucbe, el Casal municipal
o el mateix Ajuntament en
comptes de barracots. També hem
pogut veure retratada Montserrat
Trías en els cartells d’EU.

El Bloc contra la cursa de
promeses urbanístiques de PP i
PSOE

El Bloc Nacionalista de José
Luis Guzmán, i Utiliano Martínez
van arremetre també contra el

candidat del PP, Marcelino
Domingo, que va assenyalar en
un mitjà de comunicació local que
en el cas de ser triat alcalde
compaginarà la seua dedicació
d'alcalde amb el seu negoci de
venda de sorra i formigó. Martínez
va assenyalar que “una ciutat que
aviat superarà els 30.000
habitants requereix una dedicació
exclusiva i si han d'aconseguir
inversions preferiríem una
presència del 100 per cent i si ha
de nomenar substituts que els
nomene a la seua empresa”, va
afegir. D’altra banda Guzmán va
indicar que una dedicació parcial li
impediria en l'hipotètic cas
d'assolir la majoria absoluta
estudiar-se els expedients del dia
a dia i hauria de nomenar a José
Ramón Soriano o Antonio Cuenca
com alcaldes en funcions. 

D’altra banda Sergi Pitarch ha
recordat a PP i PSOE que la ciutat
“és de tots, no de propietaris ni
dels promotors urbanístics”. Les
declaracions les va fer el regidor
després de l’assumpció de les
propostes de grups de pressió
fetes a aquestes dues formacions
a poques hores d’anar a votar el
que els “recorda a una subhasta
electoral”. Els nacionalistes
recorden que la participació
ciutadana ha d’estar oberta a tota
la ciutadania, per això van
assegurar que els debats del grup
de treball del futur PGOU seran
ofertes al públic i retransmeses
per Ràdio Benicarló.

Encara amb el Bloc, el seu
portaveu i alcaldable, José Luís
Guzmán, es va mostrar dilluns
molt satisfet de la primera
setmana de campanya electoral
tot i el robatori de dues pancartes,
l'incendi d'una altra i les pintades
amb esprai en una quarta.
Guzmán va assenyalar que “no
són les millors maneres de
rebutjar o donar suport a alguna
cosa. El vot és suficient. Tota la
resta sobra”. D’altra banda va

ve de la pàgina anterior
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El conjunt benicarlando va tancar el dissabte la 30ª
jornada de lliga de la fase regular en la quarta posició de
la taula amb 49 punts. Aquesta plaça li ha permès
classificar-se com cap de sèrie per al play-off pel títol de
lliga, i disposar del factor pista a favor durant la
celebració dels quarts de final que li enfrontarà al MRA
Navarresa. El primer partit es disputarà aquest
dimecres, 23 de maig, a les 21 hores, en el pavelló
municipal de Benicarló. 

Pocs haguessin imaginat quan es va iniciar la
temporada 2006-07 davant el DKV Seguros Zaragoza,
el passat 16 de setembre, que aquest equip arribaria tan
alt i se situaria al finalitzar la fase regular per darrere
dels tres grans: Boomerang Interviu, Polaris World

Cartagena i El Pozo Múrcia. 

Leandro, Arturo, Valença, Mario, Vadillo, David, Pitu,
Parrel, Chelete, Tete, Esteban i Thomas van escriure el
dissabte amb lletres d’or la seva tercera temporada en
Divisió d'Honor, després de la impecable trajectòria
disputada aquesta temporada, fruit de l’esforç, qualitat i
compromís d’un equip i cos tècnic, que s'ha
caracteritzat des del primer dia per la seua unió fora i
dintre de la pista. 

El primer assalt del conjunt de Miki serà aquest
dimecres en el pavelló municipal de Benicarló. El segon
partit es diputarà el dissabte, 26 de maig, en el pavelló
Universitari de Navarresa a les 18.30 hores. Si calgués

disputar un tercer partit es jugarà el dissabte, 2 de juny,
a les 18.30 hores en el pavelló municipal de Benicarló.

Per altra banda les penyes del Benicarló ONDA

URBANA han posat a la venda 500 samarretes de color
blau per a lluir durant la celebració del play-off pel títol
de lliga que donarà començament demà dimecres, a les
21,00 hores, en el pavelló municipal de Benicarló. 

Les samarretes es poden adquirir en els punts de
venda habituals, Bar El Corralet i Bar Enmi de
Benicarló, al preu de 6 euros. Hi ha samarretes de totes
les talles i està previst que demà en el primer partit de
quarts de final davant el MRA Navarresa, tots aquells
que les hagin adquirit les puguin lluir durant la
celebració del xoc.

El Benicarló ONDA URBANA escriu amb lletres d’or la seua tercera
temporada en Divisió d’Honor

Les penyes han fet 500 samarretes dissenyades per aquest play-off

text REDACCIÓ

ressaltar el ple aconseguit a
l'Auditori municipal i la sintonia
rebuda de diferents sectors i
comerços de la ciutat. Finalment
va afegir que lamenta que el
debat d'idees sobre la ciutat en
període electoral s'estiga centrant
en l'urbanisme “quan l'esport, el
sistema educatiu o la cultura
interessen a segments de la
població molt més amplis que el
de l'urbanisme”. 

El PSPV s’apunta un “tanto”
amb el Registre de la Propietat i
anuncia que Jordi Sevilla
clourà la campanya a Benicarló

Darío Lamothe, oficial major
del Ministeri de Justícia va
‘beneïr’ dimarts el futur Registre
de la Propietat que en pocs
mesos estarà en funcionament i
exclusivament per a la ciutat de
Benicarló. El nou servei evitarà
desplaçaments i reduirà el
col·lapse dels altres dos situats a
Sant Mateu i Vinaròs. Segons va
explicar Lamothe “Benicarló té
una entitat els suficientment gran i
en una zona d’expansió des del
punt de vista econòmic com per a
disposar d'un registre únic per a la
ciutat”. 

La funció del Ministeri ha estat
la de seleccionar el registrador
titular a través d'un procés per a
la cobertura de la plaça i fixar
l’àmbit i li correspondrà
posteriorment al registrador
contractar al personal
col·laborador. L'alcalde, Enric
Escuder, va mostrar la seua
satisfacció per aquest nou servei
que li atorga a la localitat una
entitat comarcal que ja ostenten
les seues indústries punteres. 

D’altra banda l'alcalde de
Benicarló i actual candidat
socialista, Enric Escuder, va
manifestar que la formació
apostarà en els seus eixos
principals de govern per la qualitat
de vida, on inclouen a la seguretat
ciutadana. En aquest sentit va

avançar que en els pròxims dies
11 nous agents s'incorporaran, el
que augmentarà la xifra fins als
54 i un total de 9 agents de
Guàrdia Civil. “No podem
convertir a la localitat en un estat
policial”, en referència a les
propostes del PP que en el seu
programa inclouen patrulles de
gossos, antidisturbis i unitats
especialitzades d'estrangeria i
antidroga en la policia local. “Hem
de demanar coordinació i que els
agents de policia estiguin en el
carrer amb els ciutadans, fent allò
que la llei els encomana”, va
afegir.

El poc programa electoral del
PP que s’ha donat a conèixer en
rodes de premsa o actes polítics
incideix en la seguretat ciutadana.
El programa electoral –farcit de
faltes d’ortografia- pinta una ciutat
en la qual existeix inseguretat
ciutadana i robatoris i agressions
per part de bandes juvenils
violentes. Com a solucions
proposa augmentar la plantilla de
43 a 80 agents i crear unitats
especialitzades, una unitat
d'estrangeria, un grup
operacional caní amb gossos
ensinistrats contra la inseguretat
ciutadana i la lluita contra la droga
i un grup d'intervenció policial
antidisturbis per al manteniment
de l'ordre en les zones d'oci i
festes. Poca cosa més. Els
altaveus de l’empresa
contractada i els pòsters tracten
d’omplir el buit informatiu en la
campanya electoral més lleugera
que es recorda.

Adéu PP?

Tot i que no ho hem comentat
massa les municipals aquestes
coincidiran amb les
autonòmiques. Allí tenim a Vicent
Coll col·laborador de La Veu a la
secció Tocs i vares. La gran
incògnita és saber a dia d’avui si
hi haurà un Adéu PP després
d’anys de discriminacions,
pol·lèmiques lingüístiques,
destrucció del territori, corrupció i
despreniment excessiu de
recursos públics en actes i
monumens ostentosos.

La porra de La Veu

Una comissió d’experts de La
Veu ha fet la seua pròpia porra
una vegada fetes les diferents
cròniques de la campanya
electoral i coneguts els
programes i propostes de
cadascún. Caldrà comparar-la
amb les forquilles de l’enquesta
de La Veu publicada fa dos
mesos on donava tímides
possibilitats a EUPV i ERPV
d’entrar al joc municipal i veure
quin dels col·laboradors s’ha
acostat més al resultat real.
També es traurà una mitjana de
les diferents apostes per conéixer
les impressions del Consell de
Redacció d’aquest setmanari.

ve de la pàgina anterior

TIR I ARROSSEGAMENT: VÍCTOR GALÁN
TRIOMFA EN LA CAVA

El passat cap de setmana es celebrà a  La Cava,
( Tarragona ) un campionat de tir i arrossegament. El
jove benicarlando Víctor Galán va ser el triunfador
d’aquest emblemàtic campionat celebrat en les
terres de l’Ebre, i demostrà una vegada més la gran
afició als cavalls i el gran nivell de competició que
Benicarló te.

Prova amb carro de un:
1ª Categoria: 1er premi amb el cavall

“Ronaldiño”.
2ª Categoria: 3r premi amb el cavall

“Careta”.
3 ª Categoría: 2n premi amb el cavall

“Romera”.

Prova amb carro de dos:
1r Premi amb els cavalls “Romera” i “Lucera”.

Prova amb carro de tres:
2n Premi amb els cavalls “ Romera” “Lucera” i

“Fortuna”.

CONSULTA LA NOSTRA
PORRA A LES PÀGINES
CENTRALS DE LA VEU
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Què li he quedat per fer en aquests dos anys? 

Hagués volgut que les grans infraestructures que tenim endientes

hagueren estat en marxa i que tot el sòl residencial que preveia el pla

de 1986 estigués desenvolupant-se per a aprofitar el boom de la

construcció i haver generat així els espais dotacions i els vials

imprescindibles per a generar una segona circumval·lació a la

població. I ja posats li fa falta a Benicarló aquest milió de metres

quadrats addicionals de sòl industrial però hem encarat el futur de

Benicarló per a situar-lo com un poble modern, però queden moltes

coses per fer, especialment en matèria de benestar perquè el PP ha

estat 14 anys dormint en la palla i no ha pensat el clau de Benicarló

ni tenint a la Generalitat ni a l'Estat del seu costat. 

Quins serien els pròxims reptes a abordar en la localitat? 

Paral·lelament a les infraestructures hi ha un salt qualitatiu des del

punt de vista comercial com és la implantació d'un gran mercat

central que dinamitze el comerç del centre de la ciutat i noves

infraestructures turístiques com són els hotels. L'actual parc industrial

hauria de reforçar-se amb l'entrada d'indústries que es dediquen a

les noves tecnologies. Els nostres fills estudien carreres magnífiques

però han d'anar-se a viure a centenars o milers de quilòmetres de

casa perquè els seus pobles i comunitats són incapaces de generar

llocs de treball prou qualificats. 

En què s'ha notat a Benicarló tenir un govern socialista a

Madrid? 

Nosaltres hem estat reivindicatius amb totes les administracions i

l'única que ha estat sensible és la central. El Passeig Marítim, l’N-

340, la Ciutat del Moble, la canalització del Barranquet, el nou

Registre de la Propietat, els estudis de regeneració de la Costa Nord

o les subvencions de la Taula del Sénia per arreglar camins són

exemples de la forta sensibilitat per entendre que aquests pobles sí

que estem necessitats. Només hem reclamat el que els

benicarlandos es mereixen i com millor em guanyo el sou és portant

inversions a la localitat. 

I quin seria el seu porra electoral? 

Nosaltres 9, el PP 9, però el PSOE amb un vot més que ells i la

resta per al Bloc.

Escuder: “El PP s’ha dormit a la palla 14 anys. Ens queda molt per fer” 

text JORDI MAURA

Josep Enric Escuder Arín (Benicarló, 1956) és l'actual
alcalde de Benicarló, localitat que governa amb el suport
dels cinc edils nacionalistes. Aspira a seguir dirigint la
localitat. És mestre i psicopedagog. 

Vicent, la campanya de les autonòmiques ha estat tan

aborrida com la municipal?

Jo no crec que les campanyes electorals siguen aborrides. Es

més, crec que en esta, tant  la municipal com l’autonòmica es decidirà

moltissim.  Si altres vegades el vot de la gent estava ja prou decidit,

durant esta campanya molta gent resoldrà els seus dubtes escoltant

a uns i als atres. Anem a canviar la història del país, i per primera

vegada el nacionalisme en serà protagonista.

Les enquestes i la tendència a la baixa del PP que s'ha anat

veient ha estat el que ho ha animat una mica tot, no?

Be, les enquestes no endevinen resultats, però marquen les

tendències, i com tu be dius s'assenyala un desgast del PP i una

majoria social que vol el canvi. Desprès de 12 anys els valencianes i

les valencianes progressistes, la gent que ens estimem este país

respira un gir en les politiques del govern valencià.

A partir de diluns ja li toca entrar a jugar a Compromís.

El Compromís juga esta partida amb moltes possibilitats, ho

sabem nosaltres, però ho sap també el PP,  i  també el PSOE, qui

haurà de compartir propostes amb l'esquerra. Nosaltres les fitxes les

vam posar damunt la taula fa dies. Propostes sobre un urbanisme de

consens, mesurat, propostes sobre una sanitat i una educació

públiques i de qualitat, per una TVV integrament en valencià i

objectiva, per una economia productiva que salve els nostres sectors

fonamentals. Eixes, i moltes més son les propostes del Compromís, i

el PSOE valencià haurà de respondre a elles.

Els previsibles bons resultats dibuixen un tercer espai de

futur o és tan sols cojuntural?

El treball dels propers quatre anys al Parlament valencià marcarà

les directrius. Si l'esquerra per separat no ha pogut mai determinar les

politiques d'este país, i junts ho aconseguim el diumenge, caldra

mirar-s'ho tot d'un aaltra manera.

Perquè els valencians han de dir Adéu PP?

Perquè el PP es corrupció, negoci brut i mal rotllo.

Vicent Coll: “el PP es corrupció, negoci brut i mal rotllo”

text JORDI MAURA

Disputat dissabte passat i diumenge, 19 i 20 de maig,
el V Trofeu Interclubs en la ciutat d'Onda (Castelló) el
Club Natació Benicarló va deixar una cosa molt clara, a
part de les seues 7 victòries de carrera i 3 segons llocs,
una àmplia representació del Club nadarà en els
pròxims Campionats d'Espanya en el mes d'Agost a
celebrar a Madrid. Continuant així el Club Natació
Benicarló batent els seus propis rècords, com ho podria
ser per nombre de nadadors i nadadores amb dret propi
a participar en el pròxim campionat.

L'equip femení Benicarlando va estar compost per
Paula Saura, Janina Rodríguez, Meritxell Sospedra,
Montse Astor, Susana del Olmo i Mari Carmen Sorlí. En
l'aigua i en la sessió de la vesprada del dissabte, Paula
Saura en els 100 m braça amb un temps de (1:20.19)
va aconseguir el 1r lloc i marca nacional, Jannina
Rodríguez en el 2n lloc va parar crono en (1:28.14). En
la carrera dels 200 metres esquena també buscava la
seua classificació per al Campionat d'Espanya Meritxell
Sospedra que amb un crono de (2:42.13) i 1r lloc va
quedar a mil·lèsimes de la marca nacional seguida de
Montserrat Astor amb un temps de 2:45.91 en 4t lloc,
quedant-los el pròxim Campionat Autonòmic al Juny per
a polir temps. Al matí de diumenge, ja en els 400 m
estils, Susana del Olmo amb un crono de (5:23.69) i 1r
lloc va fer una nova mínima nacional. Mari Carmen Sorlí
va nadar en els 100 m papallona (1:23.74) i en els 200
m. estils (2:56.63) aconseguint un merescut 1r i 4t lloc
respectivament.

L'equip masculí Benicarlando va estar compost per
Marc Fresquet, Marcos Fuente, David Marqués, Miguel

Piñana i Ferrán Remolina. En els 200 m lliures Marc
Fresquet marcant un crono de 2:02.60 i 1r posició va
aconseguir mínima nacional, aconseguint el 2n lloc en
els 100 m lliures amb un temps de (56.09), tot un crack.
Miguel Piñana va nadar en els 100 m. esquena amb un
temps de (1:03.20) i 1r posició, Marcos Fuente en els
400 m. estils va marcar 5:15.95 que li va valdre el 1r
lloc. David Marqués en els 200 m papallona va
aconseguir el 2n lloc (2:44.71) i 10é lloc en els 100 m
lliures (1:01.97). Ferran Remolina en els 200 m. estils
va marcar un temps de 2:24.92 molt prop de la mínima
nacional i que li va valdre el 6é lloc.

Continuarem informant.

“Als Campionats d'Espanya, nadant”

text CNB

Aquest passat diumenge 20 de maig va tindre lloc a
la ciutat veïna de Peníscola una trobada d’equips
prebenjamins, benjamins, i alevins d’handbol amb els
equips:

CLUB HANDBOL PENÍSCOLA Maestrat
CLUB HANDBOL BENICARLÓ
C.BM BETXÍ
C.BM ONDA

Durant tot el matí es van disputar partits amistosos
en la pista del Pavelló municipal i després es va
organitzar una torrada per a tots els xiquets,
entrenadors i acompanyants.

Trobada d’equips d’handbol

text REDACCIÓ
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L O C A L

L'Associació de Mares i Pares (Ampa) del
Conservatori professional de música Mestre Feliu i el
Claustre de professors del conservatori han emès
sengles comunicats arran d'una roda de premsa en la
seu del PP de quatre ex treballadors on es denunciava
la greu situació pedagògica del centre i la pèrdua de
qualitat educativa. En aquest sentit l’Ampa manifesta la
seua sorpresa pel que consideren “politització d'una
problemàtica exclusivament laboral” i que “per tant no
afecta en absolut al bon funcionament del centre”. 

També destaca les bones relacions entre tots els
estaments de la comunitat escolar i donen suport el
treball de l'equip directiu i els seus esforços per facilitar
i flexibilitzar els horaris amb la resta d'estudis dels
alumnes. La carta la signa Antonio Sorlí, president de
l’Ampa. També el Claustre destaca la bona planificació
de l'organigrama, l'organització d'activitats
extraescolars com concerts i intercanvis, el consens en
els treballs pedagògics i l'excel·lent clima de treball,
desdient així les crítiques fetes per quatre treballadors
que en la seu del PP van denunciar l'augment de tarifes,
queixes i una gestió judicialitzada. 

L'Ajuntament va assegurar 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”, van afegir les nostres autoritats.

Els professors del Conservatori i el Ampa es desmarquen de les crítiques del PP i ex
treballadors en un manifest 

text JORDI MAURA

LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ  (1)

radicionalment, els enderrocs, les runes i demés
residus de la construcció acabaven als clots que
vorejaven l’AP-7 o en qualsevol barranc de la
comarca. S’han utilitzat diversos abocadors més

o menys controlats que no acompleixen les normatives
Darrerament, s’ha posat en marxa una planta de tracta-
ment d’enderrocs ubicada al camí Moliners. Però la gestió
d’aquesta mena de residus no és satisfactòria, ni al terme
e Benicarló, ni al Maestrat en general. Fa unes setmanes,
La Veu denunciava l’abocament il·legal de terres d’excava-
ció a un olivar de la Tossa i el llançament pel vent a finques
veïnes de gran quantitat de cartrons de la planta del camí
Moliners.

Residu és qualsevol
substància o objecte del que el
seu posseïdor es desprèn o té
intenció de fer-ho (llei
valenciana de residus
10/2000). Les característiques
dels residus sòlids condicionen
el tipus de tractament o gestió.
Els orgànics o fermentables
–restes d’aliments, de
jardineria, excrements...- poden generar compost. Els
combustibles, com el paper o plàstic, alliberen energia al
cremar-se. El residus especials necessiten tractaments
específics. Els inerts, com els enderrocs, són aquells que
no experimenten transformacions físiques, químiques o
biològiques, són estables a llarg termini, no contaminen
l’atmosfera, les aigües subterrànies o afecten la salut
humana. Els residus també es poden classificar segons
l’origen: urbans, industrials, agrícoles... Habitualment,
s’assimila residus de la construcció a inerts, però no és
així, darrerament la seva composició ha canviat
incorporant-se plàstics, metalls, cartrons, fustes, envasos
... Per aquest fet, ja no es parla tant d’inerts sinó de residus
de la construcció i demolició (RCD). 

A 1999,  els membres de la Unió Europea (UE-15)
produïen en conjunt 180 milions de tones (MT) de RCD i
se’n reciclaven un 26% de mitjana. Hi havia variacions
importants d’un estat a un altre, per exemple Holanda en
produïa 11 MT i en reciclava un 90%, i l’Estat Espanyol en
generava 13 MT, reciclant-se’n menys d’un 5%. Dins de
l’estat, les dades són molt diverses:  la quantitat estimada
per habitant i any va des de 0,45 a 1,2 tones segons les
autonomies. 

Els RCD són el tipus de residu que es genera en major
quantitat, més que els residus urbans (0,5 tones per
habitant i any). Causen impactes paisatgístics, ocupen
gran quantitat de terrenys o col·lapsen els abocadors on,
pel canvi de la seva composició, poden contaminar les
aigües subterrànies. A més a més, són un gran
malbaratament de recursos que s’han d’extreure de
graveres o pedreres degradant rambles i muntanyes. 

La UE ha legislat per a la correcta gestió d’aquest tipus
de residus. La Directiva 1999/31/CEE  assenyala les
característiques que han de tenir els diversos tipus

d’abocadors; per exemple els de residus inerts tindran una
capa mineral impermeable de més d’un metre de gruix, a
més d’altres condicions. La Directiva 2006/12/CE  relativa
als residus commina els estats membres a que prenguin
mesures adients per a fomentar la prevenció o la reducció
de la generació de residus i la seva valorització mitjançant
el reciclatge o la recuperació; evidentment la norma afecta
els RCD. 

Catalunya  fou precursora en la legislació específica
sobre els RCD amb el Decret 201/1994 regulador dels
enderrocs i altes residus de la construcció.  A 2001,  el
govern central aprovà el Pla Nacional de Residus de

Construcció i Demolició
(PNRCD) 2001-2006 on es fixen
les línies mestres en la gestió
dels RCD i els objectius a
aconseguir. El PNRCD pretén
assolir per a 2006 la correcta
gestió del 90% de residus, una
reducció del 10% i un reciclatge
o reutilització del 60%. També,
l’adaptació dels abocadors
d’inerts a la normativa europea.

Els RCD poden reciclar-se en utilitzacions com balast o
“zahorra “ per a terraplens de pistes, carreteres o altres
infraestructures. Per  l’edificació, es poden aplicar en la
fabricació de formigó, àrids (grava o arena), ciment i
rajoles.

Els objectius de reciclatge del PNRCD es pensen assolir
gràcies a plantes de tractament específiques. Segons el
volum de RCD a gestionar seran mòbils o fixes. Les plantes
tenen una zona per rebre els residus transportats per
camions. Compten amb un procés de triatge i classificació
dels diversos tipus de residus. Els materials petris passen
pel molí on són matxucats i desprès per garbells on es
separen per la  mida. Els metalls són trets amb un
electroimant. El refús no aprofitable és dipositat en un
abocador d’inerts.

La viabilitat del reciclatge, sovint, depèn de la
homogeneïtat del RCD que arriben a planta. Igual que a les
llars s’està imposant la recollida selectiva, seria desitjable
que a les obres hi hagués contenidors pels diversos tipus
de residus. La pujada de les tarifes pel tractament dels
RCD mesclats pot afavorir que els empresaris de la
construcció vagin implantant la separació en origen. 

. Les tres erres –reducció, reutilització i reciclatge- s’han
incorporat a l’anomenat cicle vital de l’edifici que compren
la fase constructiva la d’ús i el derroc o deconstrucció. Els
edificis es dissenyen pensant en la deconstrucció, en que
seran enderrocats de manera que es pugui reutilitzar o
reciclar els seus components. Es tanca el cicle construint
edificis en materials derivats dels RCD.

Què lluny estem ací de la recollida selectiva de residus
a les obres i de la deconstrucció!

Pere Bausà

T

Fa molts anys eren braços experts els encarregats de
donar els diferents tocs de campana que marcaven els
ritmes de la vida de la comunitat. Al vol, de solemnitat,
de difunts, la presència de pirates, l’Àngelus o la festa
major. Més tard molts dels tocs es van automatitzar a
través de sistemes elèctrics de relativa complexitat.
Avui el campanar de Benicarló no deixa de sorprendre
als seus veïns. Si ja va ser revolucionari per a molts la
posada en hora a través de GPS, el que el va convertir
en un dels més precisos, ara les noves tecnologies i la
telefonia mòbil acaben d'entrar de ple en el món dels
tocs de campana. 

Segons va explicar l'edil d'Agricultura i Serveis,
Joanma Ferrer, amb motiu de la festivitat de Sant
Gregori de la passada setmana i aprofitant la presència
de l’empresa que s’encarrega del manteniment s'ha
implantat un nou sistema que permet el control a
distància de les campanes de Sant Bertomeu. Ferrer va
explicar que “amb un simple telèfon fixe o mòbil cridant
a un número concret es pot fer sonar el campanar des
de qualsevol part del món introduint un simple codi.
Però no vaig a donar-los el telèfon perquè algú no tinga
la temptació de fer sonar campanes al vol a les quatre
del matí”, va explicar somrient. 

La torre campanar és esvelta i octogonal, construïda
amb grans blocs de pedra llaurada procedent del país;
té quatre cossos, molt massissos els tres primers, i el
quart amb un estilitzat finestral de mig punt en cada
cara, on estan instal·lades les campanes. Coincidint con
els festejos locals alguns veïns han ressaltat la
necessitat de rehabilitar la torre, un fet amb el que
coincideixen les autoritats municipals. La presència de
falles i fogueres en la seua base i el contrast tèrmic ha
esquerdat la base i una de les seues cares.

Campanes al vol per telefonia 
text JORDI MAURA
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Tafurs del Mississipi. Diu un
tafaner que el va vore per la tele que
el debat en què van participar els
candidats a l’alcaldia semblava una
partida de pòquer d’un espagueti
uèstern. L’expressió més usada
amb diferència pels aspirants va ser
una cosa semblant a “el meu partit
aposta per...” Clar, com que els
diners no són d’ells, ja se’ls poden
anar jugant. 

Diàleg verídic. Un amic d’un
tafaner es va trobar un candidat a
l’alcaldia pel carrer i van mantindre
una conversa semblant a la que es
reprodueix a continuació.

- Collons, xicot, com vos aprete
eixe que escriu al Dissabte...

- Eixe, eixe? Creu-t’ho que eixe
m’ha de fer guanyar les eleccions...

Partit civilitzat. Hem sabut
perquè tenim un instint
esmoladíssim que els del PP local ja
tenen el cava amanit per celebrar la
victòria. Cava català, naturalment,
lluny d’estridències i crispacions de
boicots. No, si ells ja ho deuen
saber que amb Requenes i Utiels
els poden agarrar cagueroles. 

En porreta. No, no parlarem de
cap article del doctor Climent. Els
tafaners, desenfeinats com estem
sempre, hem fet també la nostra
porra (és deu dir així en català?). Hi
ha hagut de tot. Majoritàriament
coincideixen que el partit de
Domingo no en treurà més de deu
–algun n’hi ha que diu que passarà
dels onze-, que els socialistes
pujaran o es quedaran igual i que el
Bloc és la gran incògnita, perquè
uns diuen que en  treurà molts i uns
altres que molt pocs. Un porra de
poca lliga que s’ha quedat en això,
en porreta.   

Debat patrocinat. A l’hora de
redactar aquestes tafaneries ens

havien indicat que hi havia d’haver
un debat que s’havia anunciat als
mitjans de comunicació i que
segons sembla estava patrocinat
per una coneguda empresa del
poble, concretament la que té part
de les seues inversions a la zona
més costanera. Estem preocupats.
Els candidats sortiran amb una
samarreta amb el nom de
l’espònsor? Hauran de dir una falca
publictària cadascun? Què és el que
patrocina l’empresa realment? Quin
desespero. A última hora els
tafaners després d’intensos
esbrinaments hem respirat
tranquils, el susodicho, es farà a
Peníscola. Ací encara no tindrem
homes anunci. Però no desespereu,
que tot arribarà!

Auténtico cazo verídico. Així és
com començava els seus
impagables acudits Paco Gandía.
Diem impagables perquè, de veritat,
eren molt dolents. El que ve ara no
és cap acudit, és un auténtico cazo
verídico. Deia l’agenda de la
execelentísima i en absolut
corruptísima Diputación Provincial
d’aquest passat dimecres:
“Presentación imagen restaurada
de la Virgen del Mar. Lugar: Iglesia
Santísima Trinidad, Benicarló.
Asiste: el diputado de cultura,
Miguel Ángel Mulet”. I mossèn
Canelles, pobre, tants anys
pensant-se que dia missa al Santo
Cristo. 

Deu ser falta d’informació. Un
tafaner es va escandalitzar quan va
sentir per la ràdio la candidata Trías

referir-se en nombroses ocasions al
català com la “llengua valenciana”.
Com si fóra un Garcia Santandreu
qualsevol.

Adéu capitalet Alguns tafaners
no comprenen el motiu pel qual el
PP no ha posat publicitat en aquesta
revista. Però, què estan bobos o
què? 

Aficions compartides. I és que
ja ho diuen, els extrems es toquen. I
així tan el candidat del PP,
Marcelino,  com el d’Esquerra,
Geroni, comparteixen l’afició pel
“POGRAMA”. Algunes classes de
dicció no els aniria malament a més
d’un candidat.

La cara del candidat Domingo.
Diuen que la cara és l’espill de
l’anima. Quan li van fer la foto al
candidat del PP pels anuncis en
alguns mitjans de comunicació,
amics segurament, estava content
per les perspectives futures. Seguint
el mateix raonament i, havent vist el
seu careto en el seu “pograma”-

revista que han tret, una de dos, o li
ha vingut de sobte un restrenyiment
o ha vist que les seues perspectives
de futur, a dos dies del resultat final,
no tenen prou “confianza”.

Carmen Sevilla i Marcelino
Domingo. Un tafaner vol suggerir
que algú li done lliçons per llegir al
teleprópter al candidat Domingo. En
un dels seus publireportatges se’l
veu angoixat tractant de llegir el text
i patint per mirar de tant en tant a la
càmera. Igualet que Carmen Sevilla
quan feia allò del cuponcito, mi
arma.  

Infiltrats al cau del PP.
Comunicat urgent del PP. “Se están

recibiendo sobres a domicilio con

papeletas del Partido Popular que

no son de Benicarló. Se ruega

comprobar el interior de las mismas

para evitar errores“. Salao

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

De vegades és necessari netejar la brànquia
d’urgències i paperassa prescindible. Poques
ocasions més perfectes per revisar l’obra d’un
clàssic que una malaltia lleu, d’aquelles que no ens
faran passar avall i que deixen el senderi més o
menys intacte. En el darrer episodi d’aquestes
característiques ens hem remirat l’excel·lent obra
d’Anton Thèxhov i ens hem tornat
a enlluernar. Fins hem pres
alguna nota que ens ajudarà a
confeccionar aquest modest
paper.

El 1904, en el balneari
alemany de Badenweiler,
complits els quaranta-quatre
anys, deixava d’existir el metge
que va escriure fonamentalment del que se li
posava davant dels ulls. Les malalties el van
assetjar durant tota la seua breu existència amb
molesta persistència. Utilitzà l’entregent de la seua
professió i la vida social per copsar les psicologies
dels seus coetanis i reflectir-les amb una prosa
senzilla, atenta als detalls substancials,  encuriosida
per cada aparença i evidència de la quotidianitat.
Volent ser autèntic, el rus va resultar un corrosiu
desinfectant anti-barroc. 

L’estil senzill, la simplicitat transparent, és
probablement l’operació més complicada en
l’exigent ofici de posar negre sobre blanc. L’estil
més alt és segurament aquell que no és nota; aquell
que es transita amb una fluïdesa inconscient; aquell
que el lector creu que ell també pot practicar sense
massa esforç (sensació generalment falsa,

evidentment). En els relats de Txèkov tot es deixat
en un superfície amable, però per sota d’aquesta
cristalleria delicada cremen no pocs inferns dels
egoismes i les mesquineses humanes de tots els
temps.

I què dir de la seua gran dramatúrgia? Quasi res:
que en els països on una un teatre seriós, que no
ha cedit als infantilismes multimèdia, al discurs
feble, les peces del rus segueixen interpretant-se

amb una saludable regularitat. En
el teatre de Thèxhov, tenim uns
personatges sense grans
paraments escenogràfics,
conversant tranquil·lament i posant
de relleu els drames eterns de la
condició humana amb les seues
pretenciositats i les seues
misèries. Si no acabem de perdre

del tot el nord en aquests temps de llautó envasat al
buit, “La gavina”, “L’oncle Vania”, “Les tres
germanes”, “L’hort dels cirerers”, i alguna de les
seues amenes peces en un sol acte, tindran
revisions continuades en l’escena. 

La febre cedeix, abandonem la convalescència,
però les passions humanes que bateguen sota les
delicioses descripcions del rus – hàbil observador -
, ens segueixen acompanyant. Hem llegit el totèmic
Tolstoi, les recerques de Proust, els mapes absoluts
de Musil o les aventures d’esperit lliure de
Gombrowicz, a dins aquest estadi de malalts lleus.
El que no resulta gens recomanable, en aquests
compassos de grisor viva, és el franctirador Kafka.
Els malalts necessiten un cert optimisme per sortir-
se’n i les angoixes del jueu de Praga us poden
menar a abaixar fatalment els braços.

Remirant Txèkhov

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

Dr. Climent 
Llibertat i benestar 

El doctor Climent ha conegut casualment la nova celadora de l’hospital, una
rossa vinguda de l’est i amb inquietuds poltiques. Aquesta noia, després de veure
uns quants mítins polítics de la campanya per als ajuntaments, ha decidit
presentar-se amb una nova formació: LLIBERTAT I BENESTAR (partit LiB). No
ha trigat gaire a començar la campanya en mig de tots els pacients treient-se la
bata blanca i explicant als malalts que li agradaria fer de Benicarló una ciutat lliure
on es puga passejar en porreta, com ja s’ha fet a Barcelona. 

Després de prendre unes cerveses a la cafeteria de l’hospital i sincerar-se
amb el Doctor, que tot ho arreplega, va confesar que la seva inspiradora ha sigut
la Ciciolina, la parlamentària italiana dels anys vuitanta que va dir, mostrant un pit,

que allò era la política
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Foment executa la millora de la seguretat vial en la
N-340 al seu pas per Benicarló 

La demarcació de Carreteres i el seu departament de
manteniment executen durant aquests dies les anunciades
obres de millora de la seguretat en els accessos i sortides a
Benicarló des de l’N-340. Les zones en les quals Foment ja
ha actuat són la sortida davant la caserna de la Guàrdia Civil
i l'encreuament amb la carretera d'Ulldecona i han consistit
en la delimitació dels carrils mitjançant guardaraïls. El
desenvolupament dels treballs han obligat a modificar la
circulació habitual per la carretera nacional amb el
desviament dels carrils per la mateixa calçada.

La CHX admet les al·legacions dels regants del
Maestrat i concedeix el 100% de la quota d'aigua per al
reg que sol·licitaven 

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha admès en un
escrit, que ja ha estat traslladat als diferents consistoris de
Benicarló, Càlig, Peníscola i Vinaròs, que accepta les
demandes d'una major quota d'aigua per a reg sol·licitada
pels regants. El regidor d'Agricultura de Benicarló, el
nacionalista Joanma Ferrer, va explicar que es tracta d'una
gran notícia per als regants “que van manifestar la seua
inquietud a través de les societats agràries de transformació
(SAT) per l'escassa quota d'aigua per al reg”. Ferrer va
explicar que a partir del control a través de comptadors els
agricultors van fer més plausible la insuficiència d'aigua per
al reg d'hortalisses en la zona. 

Per la seua banda Joan Brusca, de la Unió de Llauradors,
va explicar que les quotes eren insuficients per a una terra
de les característiques del Maestrat que és incapaç de
mantenir l'aigua i per a un còmput en el qual no s'havien
inclòs determinades varietats i cultius que consumeixen
majors índexs d'aigua.

La liquidació del pressupost de Benicarló de 2006
llança uns romanents de 3,3 milions d'euros 

L'últim Ple de la legislatura havia de liquidar el pressupost
del passat any 2006, del que destaquen 3.364.000 euros de
romanents, dels quals 1,5 milions es deixaran sense afectar
“perquè la pròxima corporació se’ls gaste com millor crega”,
va explicar el primer regidor, Enric Escuder. L'altra part
servirà perquè es pague immediatament als proveïdors i es
reduisca el deute municipal del 92 al 75 per cent, segons van
anunciar dies abans. 

“Això desmunta la teoria del PP que va dient que
deixaríem l'Ajuntament endeutat fins a les celles, cosa que
no és cert”, va assegurar Escuder, que va afegir que
“existeix una liquiditat de tresoreria de 7 milions d'euros.
Encara que el PP no s’ho crega, la situació econòmica de
l'Ajuntament és bona, i ens sentim orgullosos d'haver fet els
deures i treballat en la línia d'haver possibilitat un creixement
de l'Ajuntament i la gestió econòmica”. El Ple per altra banda
havia de signar un nou conveni per a regularitzar
edificacions sense llicència en sòl de la Partida Sanadorlí,
igual que s'ha fet amb desenes de casos en altres partides
de la població i s'havien d’aprovar els criteris per a la
concessió d'habitatges de protecció oficial a Benicarló. 

Concretament a la Ciutat Sènior es faran 40 o 50
d'aquests habitatges en el desenvolupament del programa
urbanístic. D’altra banda dimarts havia de visitar la localitat
Pilar Blanco, directora general de Registres i del Notariat,
que presentarà el nou Registre de la Propietat que se situarà
a Benicarló, una mesura que segons la primera autoritat
“serà importantíssima perquè evitarà desplaçaments i
generarà llocs de treball”. 

Creu Roja vigilarà les platges 

L'entitat assistencial Creu Roja-Benicarló s'encarregarà
novament de la vigilància de les platges de la localitat, al
aconseguir aquesta empresa el concurs convocat a aquest
efecte. Hi havia entre els socis de l'entitat certa inquietud al
canviar-se la manera d'adjudicació directa de la vigilància
per un de pública concurrència. Creu Roja s'encarregarà així
de les platges i del servei mèdic de les festes d'agost de la
localitat per un total de 98.000 euros. “Se li ha adjudicat
novament a Creu Roja però amb un procediment públic i
transparent”, va explicar l'alcalde. L'entitat començarà a
treballar en les platges el 15 de juny pròxim i conclourà el 15
de setembre.

BREUS

text JORDI MAURA

ELS NINOTS INDULTATS

guió i dibuix JESÚS MAESTRO

Urnes
Jaume Rolíndez

Urnes que feu sempre la part justa
a cadascuna de les mans 
que demanen la mel d’una creu 
en la casella corresponent.

Urnes àvides de solucions,
el dia vint-i-set de juny
no us posareu ulleres de sol, veritat?
Perquè no tocarà, és clar...
La llum que us arribarà
serà la justa per treballar
entre aquestes argiles caduferes.

Sí, urnes que acumulareu,
al llarg de nou hores,
els criteris que parlen
de la salvació de la societat,
dels escalons dissenyats
per pujar al sol de l’àtic,
dels cràters que deixen veure
la potència de les idees,
dels pensaments 
que condensen l’aire de la vida...
Sí, urnes amigues,
apassionarà el fet de prendre esment 
del silenci que us rodejarà,
i que serà respectat de tothom.

I quants ciutadans del món
no saben de vosaltres!
Ni de la missió tan necessària
que porteu a cap
a fi d’impedir que mans vicioses,
sempre les mateixes,
mosseguen amb dents d’excavadora
el pa de la cultura
de les persones de bona fe.

Sí, urnes sàvies, sabeu què?
doncs, poseu a cadascú
al lloc que li pertoca.
Que per això us volem.
Ni més ni menys.

EXPOSICIÓ ITINERANT DE
LA SALLE

Un any més, el col·legi La Salle de Benicarló mos-
tra a la seua ciutat “ L´EXPOSICIÓ ITINERANT DE
CENTRES LA SALLE “ . Han col·laborat en ella els
següents col·legis: Paterna Professional i Col·legi,
Alcoi, Manises i Benicarló.

Aquesta és la quarta mostra d´alguns treballs artís-
tics que alumnes de l´ESO realitzen en el seus cen-
tres. Gràcies a aquesta exposició, podem comprovar el
domini de les tècniques artístiques realitzades en el
disseny, el còmic, la publicitat, la perspectiva,...

L´exposició romandrà oberta fins el 17 de juny del
2007. Els responsables del muntatge d´aquesta expo-
sició són els professors del departament d´artística
Paqui Giménez i Miguel Pitarch. La inauguració va ser
a càrrec del germà Martín Salvador. 

Per a més informació: www.lasalle.es/benicarlo
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egona portada
consecutiva dedicada a
les eleccions. No ho trobo

malament, és el que hi ha i la
mamelleta que va omplint fulles i
fulles de promeses electorals. Una
vegada més vull felicitar el
maquetador per la sensacional
portada que ens ha muntat aquesta
setmana. Sensacional. Sen-sa-ci-o-
nal. Podria estar hores i hores
escrivint sobre ella. Iturgáiz,
Iruretagoyena, Domingo i Fabra
ballant una sardana mentre Cuenca,
fidel al seus orígens, fa de palmero. A
l’esquerra un personatge a qui no es
veu la cara que, pel seu tamany i la
seua actitud, podria ser perfectament
Jose Mari Aznar. Al fons, una plaça de
bous plena de gom a gom que
aplaudeix els seus ídols. En passar la
portada, ens recuperem de sobte amb
la foto del candidat d’Esquerra
Republicana. Quin contrast. A la
pàgina següent, més impacte
fotogràfic, encara que siga en blanc i
negre i de tamany reduït. La de
Visentico, amb una presumpta
regidora i un futur regidor que diràs
que vol fugir, hauria d’ocupar un
raconet de la portada. L’altra, una
mostra de les noves generacions del
Pp que escolten atentament allò que
volen sentir. Pel que fa a la crònica
escrita de les eleccions, reconec que
aquesta setmana també ha estat prou
entretinguda i m’ha semblat un bon
resum de les propostes i xafarderies
d’allò que està passant aquests dies
pel poble. Dins d’aquest allau
d’informació no podia faltar el
comentari de la canallesca que, fent
honor a la seua fama de gorreros que
va encetar no sé qui, es queixa que
ningú no els ha convidat a un café ni
a dinar. A dinar? Anem a vore, que no
en tenen prou amb les farteres que es
van pegar als actes de presentació
del Pp i del Bloc? Que volen dinar i
sopar tots el dies de la campanya
electoral a costelles dels partits
polítics? Diu el redactor de la crònica

electoral que aquesta és una
campanya de baixa intensitat. Sí, de
baixa intensitat digestiva.

Passant pàgina, deixant darrere
les fantasies dels polítis i el jo faré
més coses que nigú, arribem  a la
crua realitat de la mà de Bausà i el
seu article sobre el canvi climàtic.
Encara que no ho semble, els veïns
de les partides litorals veuran com la
mar anirà guanyant centímetres,
encara que els de la costa nord es
salvaran, perquè l’aigua té més
pendent i els penyassegats són més
alts. També m’ha cridat l’atenció eixa
enquesta del CIS que diu que els
problemes mediambientals no
preocupen la població espanyola, que
té com a principal problema el
terrorisme gràcies –afegeixo jo- a la
implacable campanya del trio Rajoy-
Acebes-Zaplana, que no paren de
recordar-nos el perill que correm amb
dejuanachaos i la teoria de la
conspiració. Increïble.

M’ha agradat molt la crònica
¿costumista? que ens ofereix Igual a
la pàgina set. Reflecteix un món
desconegut per a la majoria de gent i
ben llunyà dels grans cantants
mediàtics i prefabricats. Tres-centes
persones per escoltar aquell que ha
tingut com a teloner el nostre paisà.
Això sí que és afició i no la de l’equip

campió.
En veure la foto de la pàgina set he

tingut algun dubte a l’hora d’identificar
personatges. Potser pel maleït blanc i
negre, que tot ho esmorteeix.

Seguim amb les fotos. Les dos de
la pàgina onze tampoc no
desmereixen de la tònica general de
la setmana. Per un costat un
esmolador. Sense comentaris. Per un
altre, una pancarta atacada per algun
desenganyat que potser esperava
alguna cosa més dels seus
propietaris. Cal destacar la perícia i la
ubicuitat del fotògraf, ja que estic ben
segur que al matí ja no hi era.

Encara que no m’ha agradat el títol
que li ha posat a la seua secció,
Robes en té per a tots. Aquesta
setmana li toca rebre l’exregidor Flos
per l’espectacle que va muntar a la
seu del seu partit amb els del
consevatori. Per a més informació,
llegiu la versió dels fets del
guillotinista.

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA
Són molt vius eixos del futbol.

Proclamen que l’equip del seus amors
ja està salvat de categoria quan
matemàticament això no és cert. Ara
sí que ho poden dir, però no la
setmana passada. Què espera,
senyora Garcia?     

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 585

text EL LECTOR

S

El vertigen del pas dels anys,  el ritme sovint massa
accelerat de la vida quotidiana, la pluja d’estímuls i
informacions que ens cauen per totes bandes i unes
obligacions que ens marquen el ritme de les hores
demanen que, de tant en tant, busquem uns moments de
tranquil·litat per descansar una mica,  retrobar-nos amb
allò que som o simplement sentir com la vida ens  batega.
Aquests moments de quietud són una mena d’oxigen, de
recàrrega de piles, que ens permeten seguir amb una
mínima dignitat el nostre viatge, sovint en dragon kang,
pels dies sovint plens de tantes coses que ens ofereixen.

No té cap sentit fer aquí un catàleg general  de
moments de quietud. Cadascú sap –o pot saber-ho si
repassa els contorns de la pròpia manera de ser i de
viure-  quins són aquests moments que li aporten
serenitat, reflexió, benestar, tranquil·litat o energia.  Gil de
Biedma, per exemple, parla a Amistad a lo largo, molt
probablement un dels millors textos poètics que
expliquen l’abast essencial d’aquest sentiment,  dels
“momentos felices para dejarse ser en amistad”, aquells
moments de quietud, de  complicitat,, en què algú
abandona el seu braç damunt el meu mentre m’explica
alguna cosa o mentre escoltem junts una música que
sabem que ens emociona. 

Però una bona part dels moments de quietud –de les
vàlvules d’oxigen renovat- els busquem o els trobem en
petits espais de temps en què estem sols. En aquest
sentit, el paisatge que ens envolta, sigui natural o urbà,
pot ajudar-nos molt a crear una atmosfera de quietud en
els nostres esperits (i dic esperits perquè no sé quin
concepte puc fer servir per a referir-me a la dimensió més
emocional o reflexiva de la personalitat). La literatura i el
cinema  ha parlat i parla molt del paisatge com el
detonant d’un estat d’ànim o com una representació
ambiental d’un sentiment. Quedem-nos, però, en
l’experiència directa, sense mediacions artístiques –que,
per altra banda, són meravelloses  aportadores de
moments de quietud- i pensem en els paisatges que ens
han ajudat a retrobar-nos una mica, a sentir-nos en pau
–o no- , que han deixat que durant  uns instants semblés
que el temps s’aturava o,  millor dit, que lliscava
lentament, a un ritme baix, a poc a poc, a càmera lenta,
tan lentament que ens permetia sentir en profunditat
idees, emocions, certeses i dubtes que ens defineixen.

He dit que no té cap sentit fer-ne un catàleg, però
penso que hi ha tres paisatges que són paradigmàtics
com a elements que propicien moments de quietud: el
mar, els carrers i les places en hores en què habitualment
no hi passem i certs claustres. Sens dubte el mar ens
ofereix una infinitat de moments de quietud, especialment
si el tenim tan a l’abast com en aquest Benicarló que,

encara que no estigui del tot obert al mar, sí que el sent
present. Qui no ha viscut uns instant de tranquil·litat,
d’estranya serenor, d’una immobilitat temporal
sorprenentment agradable tot deixant que els sentits
s’empapin de mar? probablement la màgia del mar rau en
el fet que expressa la unitat i la meravellosa diversitat
alhora: és un i divers, és el mateix –definit, amb límits-
que batega sempre de manera diferent. Qui no s’ha
embadalit alguna vegada, quedant com aïllat de la resta
del món, veient i sentint com les onades s’esclafen
damunt les roques o com acaronen suaument la sorra de
la platja, o intentant definir la inexistent i precisa línia de
l’horitzó que obre i tanca perspectives, o deixant que la
salabror ens amari el cos?

Però sovint també els carrers en hores poc habituals
–matins de dia de festa, matinades de quietud
inacabable, tardes lentes de diumenge- prenen un gust
especial. Resseguir indrets coneguts que se’ns presenten
com a desconeguts , descobrir aspectes amagats en allò
conegut: no és un paisatge adient per a viure moments de
quietud? I qui no ha sentit, sobtadament, atzarosament,
en un claustre quiet, només acompanyat pel murmuri
cadenciós d’un petit brollador, una sensació curiosa de
complicitat amb no se sap ben bé què? Està clar que
aquesta serenitat, aquesta quietud, no és una cosa
espiritual en el sentit religiós del terme –que també ho pot
ser per a algú, és clar- sinó una quietud de l’ànima. O per
dir-ho amb paraules de nou de Gil de Biedma, perquè hi
ha pau als cossos.

Estava a punt d’acabar aquestes ratlles esperonant-
vos i desitjant-vos que busquéssiu els vostres necessaris
moments de quietud. Però me n’adono que dir-ho així és
una bestiesa perquè, en realitat, en la majoria de vegades
són els moments de quietud els qui ens troben, són ells
que sobtadament i amorosament se’ns ofereixen.
Busquem-los, si podem; gaudim-los, quan se’ns
presentin. 

MOMENTS DE QUIETUD

text JOAN HERAS

Fronteres
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La Porra de La Veu

Els col·laboradors de La Veru
hem volgut dir la nostra en
l'esdeveniment que tenim al caure,
les eleccions municipals de 2007.
Cada col·laborador es correspon
amb una lletra i per això la porra de
La veu no és més que la mitjana de
totes, "les apostes", com més d'un
polític ha batejat els resultats que
podran obtindre. En la propera Veu,
la 587, segurament els liders de
cadascun del partits polítics traurà

les conclusions adients, però una
cosa estarà clara, segur que no hi
haurà cap partit polític que haja
perdut aquestes eleccions. I és que
"tots" saben llegir les coses en clau
positiva per a ells.

Per això, independentment dels
resultats obtinguts, nosaltres els
felicitem per avançat.

Els mocadors o el llençols,
dependrà del cas, només són d'ús
privat.
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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: Una carxofa ben torrada per a totes les persones que van a les llistes els últims de les
llistes, la gent que van per a completar. Són gent que donen la cara, es maten de faena com el
que més pel seu partit tot i sabent que no han de sortir, i són necessaris per al bon funcionament
de la democràcia. No sortiran però nosaltres des d'ací, La Veu de Benicarló, ja els felicitem.

Panissola: Una panissola per al la cap de llista Montserrat Trias. S'ha muntat una pel·lícula...! i
el que és més greu ha començat a repartir llenya a dreta i esquerra. Realment creiem que se n'ha
passat un poc massa per un assumpte purament personal. I traslladar-ho als mitjans de comuni-
cació no sembla ser el més assenyat. De vegades les punxes es tornen llances.

Les propostes de nombrosos veïns de Benicarló, que
s'han anat reunint en comissions i en un Fòrum de
Participació per a plasmar idees per a millorar la localitat,
han estat resumides i prioritzades en un total de 27 i s'han
remès a l'Ajuntament perquè els serveis tècnics i la classe
política garantisquen la seua aplicació en compliment dels
compromisos de Participació Ciutadana. “Serà el cost i les
possibilitats d'execució immediata les que limitaran una
aplicació immediata”, van explicar alguns dels portaveus
d'aquests consells de participació ciutadana. 

A aquest primer pla d'acció li seguirà un pla de seguiment
per a constatar la seua execució. Les propostes prioritàries
reclamen una campanya d'educació cívica, una ordenança
sobre criteris d'accessibilitat perquè tots els veïns puguen
gaudir dels mateixos serveis, l'obertura d'una guarderia de 0
a 3 anys, la repavimentació de la Plaça Constitució o
campanyes de racionalització d'aigua i consum elèctric,
entre d’altres. Finalment un altre portaveu, -els convocants
van evitar donar a conèixer els seus noms-, van reclamar al
futur Consistori que sorgisca de les eleccions del 27-M que
“respecte la signatura i adhesió a la Carta d’Aalborg per tal
de construir una democràcia més real i participativa” i van
demanar que no s'utilitze la participació ciutadana “per a
defensar interessos particulars, com estan fent certes
associacions locals”. 

Finalment van explicar les vies per a estar informats i
participar d'aquests grups de reflexió sobre el model de
ciutat que són accessibles a través del telèfon 800 40 40 40,
la web de l'Ajuntament de Benicarló o de la mateixa
regidoria de Participació Ciutadana.

Un total de 27 propostes veïnals s'envien als tècnics i polítics de
Benicarló perquè les posen en funcionament 

text JORDI MAURA

800 40 40 40
participació ciutadana


