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CLASSIFICACIONS

XICS
1. Cervera
2. Canet Lo Roig
3. Alcossebre
4. Alcalà

XIQUES
1. Alcala i Alcossebre
2. Benicarló
3. St Mateu
4. Peníscola

RESULTATS 

XICS
Semifinals:
Cervera - Alcalà 12:4
Canet Lo Roig - Alcossebre 11:5
Per al 3er lloc: Alcossebre- Alcala 12:4
Final:
Cervera - Canet Lo Roig 10:6

XIQUES
Semifinals:
Benicarlo - Peníscola 12:4
Alcala i Alcossebre - St. Mateu 11:5
Per al 3er lloc:
St. Mateu - Peníscola 12:4
Alcala i Alcossebre - Benicarlo 10:6

III LLIGA D’HANDBOL ALEVÍ COMARCAL
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que el PP, l'hi lleva als
nacionalistes de José Luís
Guzmán. 

D'aquesta manera Marcelino
Domingo serà el futur alcalde de
Benicarló. Exultant, va manifestar
que els resultats “han estat
meravellosos i espectaculars per
al PP. Una gran alegria per a tota
la candidatura pel treball
realitzat”. Per la seua banda
l'actual alcalde, Enric Escuder, va

destacar la “còmoda majoria” que
han obtingut els conservadors. “El
Bloc ha estat el gran perdedor
d'aquesta nit. Augmentem un
regidor a costelles del Bloc i el PP
dos. Els 700 vots d'EU i ERPV es
perden”, va lamentar. Malgrat el
desastre que impossibilita
qualsevol pacte Escuder va
manifestar que “és la decisió dels
benicarlandos. Nosaltres ara ens
dedicarem a analitzar la situació
de la realitat i res més”, va afegir.
El Bloc per la seua banda va
acceptar amb resignació els
resultats “però amb l’alegria
d'haver treballat per Benicarló”, va
indicar el seu candidat José Luís
Guzmán. Per als nacionalistes

ins l’inesperat resultat
electoral al País
Valencià i les
comarques de Castelló,

Benicarló va viure l'augment més
espectacular del PP, on passa
dels actuals 10 regidors a 12 i
arriba als 6.000 vots, guanyant-ne
així 800. El PSPV es queda en 7
(passa de 3.105 a 3.372) i el Bloc
cau fins als dos dels cinc que
tenia. El Bloc perd 1.367 vots dels
gairebé 2.500 que tenia i paga el
pacte amb el Partit Popular i la
posterior moció de censura per
donar-li l'ajuntament al socialista
Enric Escuder. Precisament el
PSPV augmenta un edil que, igual

Benicarló en mans de Marcelino i el PP

D

E S P O R T S

text REDACCIÓ

El passat cap de setmana 26 i 27 de maig, el Club
Natació Benicarló amb el seu equip Aleví, i els seus
entrenadors Darío y Lucía, es va proclamar campions
provincials en una gran actuació en les instal•lacions
de la piscina municipal de Benicarló en la que van
participar els 6 equips de la província. La classificació
per equips va quedar en la següent: 1r Club Natació
Benicarló 408 punts, 2n CST CST Costa Azahar 365
punts, 3r Vila-real 203 punts, 4t Onda 91 punts, 5t
Vinaròs 86 punts i 6t Acuatic Castellò 82 punts. A més
de les 38 medalles individuals, per equips el CN
Benicarló va aconseguir medalles de plata en totes les
disciplines per equips i es va classificar en 1r lloc en la
categoria individual masculina i 2n lloc en la categoria
individual femenina, destacant l'espectacular mínima
nacional aconseguida per la nadadora Claudia
Campos Mejías en la prova dels 200 m braça
rebaixant-la en quasi 4 segons.

L'equip masculí va estar format per Joan Ferrán
Barrachina, Guillermo Soriano, Manuel Montserrat,
Albert Astor, Gerard Saura, Carlos Fuente, Alberto Anó,
Jordi Curto, Ferrán Marzá, Marc Àvila y Antonio Bueso.
Per equips en els 4 x 200 lliures, 4 x 100 lliures i 4 x 100
estils van aconseguir medalla de plata.

Els medallistes
OR Plata Bronze NADAROR
1 2 1 Joan Ferrán Borrachina
1 5 - Guillermo Soriano 
- 2 1 Gerard Saura
3 1 - Carlos Fuente
- 5 - Manuel Montserrat
1 1 - Alberto Añó
2 4 - Albert Astor
1 1 1 Jordi Curto
- 1 1 Ferrán Marzá
- 1 - Marc Avila
- 1 - Antonio Bueso

L'equip femení va estar format per Paula Gil, Lucía
Piñana, Marina Herrero, Claudia Campos, María José
Drago, Margarida Bueno i Ainara Rolindez. Per equips
en els 4 x 200 lliures, 4 x 100 lliures i 4 x 100 estils van
aconseguir medalla de plata.

Les medallistes
Or Plata Bronze Nadadora
1 3 1 Paula Gil
- 5 1 Lucía Piñana
1 5 - Claudia Campos
- 1 1 María José Drago
- 3 1 Marina Herrero

CAMPIONS PROVINCIALS ALEVINS

text CNB
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uposo que he fet el
ridícul. Tant em fa. El
meu concepte d’allò
que es considera sentit

del ridícul l’he anat perdent a
mesura que les coses que escric
apareixen setmanalment en
aquest setmanari. Algú pot pensar
que potser hauria de donar alguna
explicació sobre la meua
insistència a afirmar que el CDB
fa dues jornades que està salvat
quan, aquest passat dissabte, em
vaig assabentar que encara es
podia produir una recargolada
carambola que ens hauria enviat
a la mateixa categoria que han
assolit recentment el Peníscola i
el Sant Rafel. Però el Benicarlo va
aconseguir el punt que ens
salvava matemàticament, i totes
les cabòries i remotes esperances
dels nostres rivals més directes es
van desfer com un carròs de
sucre a la boca d’un camell. 

El gol dels d’Oropesa, regal de
la casa, va ser d’aquells que fan
època i em va recordar un altre
que va succeir a l’antic camp del
Camí la Mar en una perfecta
combinació defensiva entre el
porter Monforte i el defensa
Peraire. Després d’aquesta
desfeta, i sobretot a la segona
part, el Benicarló es va llançar a
l’atac mentre que els d’Oropesa
semblava que es jugaven alguna
cosa perquè de ganes en van
posar moltes. 

Tampoc no vaig vore el senyor
del maletí, la qual cosa vol dir que
el futbol ja no és el que era,
perquè el maletí sempre ha format
part dels darrers partits de lliga i
podríem dir que és com la pilota,
el braçalet de capità o els
caliquenyos de Toledo. Ai els
caliquenyos! En qualsevol cas, els
nostres van demostrar al camp
que van ser molt millors que els
forasters i es van meréixer la
victòria que al final no va arribar,
però ni falta que ens feia perquè

la fita de la salvació havia estat
assolida. 

Pel que fa a la resta d’equips
de la comarca, no tinc gran cosa a
dir, ja que els nostres veïns del
nord es queden, el Sant Mateu
torna a la seua primera regional, i
el San Jorge repeteix una altra
vegada i no jugarà la promoció.
Amb això vull dir que l’enèssim
intent de Tena de posar l’equip a
la tercera divisió ha quedat en un
hem salvat la categoria, que ja és
prou. Però allò que és realment
important és que torna a ser
alcalde del seu poble, sense la
necessitat de presumptes votants
presumptament empadronats al
poble que presumptament formen
part de l’equip de futbol del poble
i que el fet de votar anava inclòs
dins del contracte. Fals, perquè
s’ha demostrat que no li calia fer-
lo. 

Ara, de la mateixa manera que
vaig fer la setmana passada,
podria fer un homenatge al mestre
Palanques, i començar amb les
estadístiques de la temporda
com, per exemple, quants de
metros de puro s’ha fumat Toledo
en tota la temporada a una
mitjana de dos per partit i uns vint
centímetres de mitjana. També
podria comptar els cops que han
patit les portes dels vestidors,

innocents víctimes de
l’emprenyamenta dels jugadors.
Una altra estadística que seria
interessant és quantes vegades
s’ha obert i tancat la porta del
municipal perquè entren cotxes o
els quilos de mucosa nasal que
han estat escampats per la gespa
per part dels jugadors. Però no ho
faré.

També podria fer una anàlisi
del resultat de les eleccions i la
seua repercusió dins del futbol
local, però aques tema me’l
guardaré per a properes
setmanes on potser el podria
tractar amb una certa profunditat
no exempta de manca de rigor
informatiu i subjectivitat.

Total, que ja s’ha acabat la
temporada i el Benicarló, que
aspirava a ser un dels equips a
batre, hipotètic candidat a jugar la
promoció, s’ha hagut de
conformar a no baixar de
categoria pels pèls i confiar que la
propera temporda siga una mica
més profitosa  i brillant.

Ara jo m’hauria d’acomiadar
fins a la pretemporada, allà cap al
mes d’agost que es jugaran els
primers partits (a Càlig?). Ja en
parlarem perquè em fa tot l’efecte
que el tiranet de l’amo no m’ho
permetrà. 

ARA SÍ, SALVATS!

S

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

“ Carlos Salinas les Falles, un àrea molt important i Pedro García Hisenda.”

malgrat el gran desastre van
manifestar que “la campanya ha
estat elegant i original i el nostre
projecte apostava per una
modernitat i un projecte de ciutat
que desgraciadament la
ciutadania no ha entès així i no li
ha donat suport”. Finalment va
felicitar als electors d'aquesta
formació i a tots els que han
treballat en la campanya així com
a Marcelino Domingo i al PP per
aquesta victòria “perquè la veritat
és que han arrasat”.

El Bloc es consolida com a
tercera força política a les
municipals davant el daltabaix
de Benicarló

El secretari general del Bloc,
Enric Morera, ha destacat aquesta
setmana que “el Bloc s’ha
consolidat com la tercera força
municipal, incrementant el nombre
de regidors en 23 nous edils i
arribant fins als 299 a tots el País
Valencià”. En el Consell Nacional
del proper dissabte 9 de juny
aprovaran, com a criteri general,
arribar a acords valencianistes i
progressistes als ajuntaments
valencians per “fer un contrapès a
l’hegemonia que ha aconseguit el
PP en aquestes eleccions
municipals”. 

El secretari general del Bloc ha
considerat que “les bases del Bloc
s’han mobilitzat, han estat actives
en aquesta campanya”. “Ens
comprometen a seguir endavant
el nostre treball des del grup
parlamentari del Compromís,
sempre reforçant el nostre perfil
valencianista a les Corts, i des de
tots els ajuntaments valencians”.
La tendència a l’alça a nivell
valencià contrasta amb el
daltabaix que ha ocorregut a
Benicarló. Tot i que les enquestes
de la formació els hi donaven un
augment en el nombre de
regidors, la realitat ha estat

contundent amb el tercer espai
benicarlando, trencat així una
evolució a l’alça dels resultats
electorals del nacionalisme i
progressisme local que eren un
referent per a la comarca i part del
País Valencià.

Benicarló -------- Bloc
any vots
1991 926
1995 1.410
1999 2.398
2003 2.476
2007 1.109

Repartiment de regidories

Fonts dels populars van
assenyalar que Marcos Marzal
serà el primer tinent d’alcalde de
Benicarló i es faria càrrec de la
regidoria d’Obres i Serveis de la
que fins ara ostentava Joanma
Ferrer “Quiterio”. José Joaquín
Pérez Ollo assumiria Esports.
Sara Vallés, de Benestar Social.
Raquel Durá, Cultura i Educació.

Antonio Cuenca, Urbanisme,
Ramón Soriano, com no,
governació, Eduardo Arín
Agricultura, María Ortiz, Comerç i
Mamen Iruretagoyena Turisme. 

Carlos Salinas les Falles, un
àrea molt important i Pedro García
Hisenda.

Satisfacció a Esquerra

L’Esquerra Republicana de
Geroni Salvador es va mostrar
satisfeta dels resultats electorals.
En tan sols una legislatura han
passat per davant de l’Esquerra
Unida de Montse Trías –que perd
60 vots- desbancant-la com a
quarta força amb una cifra gens
menyspreable de 390 vots. Josep
Barberà, secretari d’organització
d’ERPV va manifestar que “el
resultat és el que Benicarló ha
volgut i, per tant, desde fora de
l'ajuntament farem oposició
constructiva donant a conéixer les
nostres propostes”.

ve de la pàgina anterior
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El Benicarló ONDA URBANA ha estat premiat
per l'Associació Nacional d'Entrenadors (ANEFS)
amb el guardó a l’equip revelació de la temporada
2006-07

El club del Baix Maestrat que ha aconseguit,
contra tot pronòstic, finalitzar la fase regular en
quarta posició i que lluita en aquests moments per
fer-se un espai en les semifinals del play-off pel títol
de lliga, obté un reconeixement que ha estat rebut
amb molta satisfacció en l’entitat benicarlanda. El
President del Benicarló ONDA URBANA, Joaquín

Bel, ha destacat després de conèixer la notícia que
“estem molt agraïts. Qualsevol reconeixement és
sempre bo, però si és un premi de prestigi com el
ANEFS 2007, la satisfacció és doble. Crec que s'ha
valorat el treball que ha fet l'equip en tots els nivells
al llarg de la temporada, i això ens enorgulleix per
complet”. 

Els premis ANEFS 2007 es lliuraran dins dels
actes de l'IX Congrés Nacional d'Entrenadors de
Futbol Sala de Màlaga, en l'Hotel Màlaga Centre, el
30 de Juny de 2007

Ara es moment d’anàlisi i agraïments.
Es el que fan totes les formacions
polítiques, i jo per  la part que em toca,
també he de fer-la. El BLOC ha tret un
mals resultats a Benicarló. ¿Per  què?
Eixa és la gran pregunta. L’anàlisi no
pretén altra cosa que trobar explicacions

als fets. Factors determinants poden ser els mesos que va
compartir govern amb el PP a principi de legislatura. No
obstant això, molta gent reconeix que la gestió dels darrers
dos anys ha estat bona o acceptable. ¿ Es que una cosa
no ha compensat l’altra? La moció de censura! Una altra
qüestió. Bé,  ja ho he dit abans, si la gestió ha estat bona
des d’ençà,  perquè no votar-los? ( EL PSOE, sense
obtindre els seus millors resultats possibles, ha vist
compensada la gestió i l’alcaldia)  ¿Ha estat la incapacitat
del grup municipal per explicar la gestió? No. Hi havia una
percepció positiva d’aquest fet.  ¿Ha estat ESQUERRA el
factor determinant? Evidentment que no. Una força que
només ha estat capaç d’absorbir una part mínima del vot
perdut del BLOC es doblement perdedora, si tenim en

compte tots el factors que li jugaven a favor, i a més a més
no obté representació. L’únic cert es que la dreta en
Benicarló suma una ampla majoria i que la del vot
d’esquerrers  junt, o fragmentat, no hi arriba.

Per altra banda, com a part implicada, vull agrair la gran
tasca d’alguns mitjans de comunicació i opinadors diversos
( inclosos alguns de La Veu)  pel linxament més personal
que polític al que han sotmès a José Luís Guzman , i al
BLOC, durant els quatre anys de la legislatura que s’acaba,
i que continuarà en la que ara comença. Vull agrair també
l’enorme esforç d’una candidata d’esquerres per focalitzar
tota la seua campanya en qüestionar la gestió de l’equip de
govern, i en especial la dels regidors del BLOC. Vull agrair-
li a la mateixa candidata la seua gran discreció a partir del
dia de les eleccions, i que d’haver-la practicada
anteriorment de segur que hagués beneficiat a la seua
formació i a l’esquerra en general. Vull felicitar al partit
guanyador per tenir l’aval de més de sis mil benicarlandos i
benicarlandes per tirar endavant les seues politiques
especuladores i depredadores del territori, en el
deteriorament de la sanitat i l’educació pública, en el
menyspreu a la llengua i cultura pròpies, ... El poble va
parlar el dia 27 i ahí queda.

RESULTATS (I)

text VICENT COLL

Tocs i Vares

En la passada edició de la mitja marató del Port de
Sagunt on van participar uns 500 corredors els atletes
del C.A.Grupo Poblet-Baix
Maestrat van realitzar uns bons
registres tot i la continua plutja
durant la carrera. Els resultats
van ser els següents:

Leopoldo Pueyo el 61
classificat de la General amb  1h
25' 23"  (millor marca personal)

Santiago García el 66
classificat de la General amb  1h
26' 19"  (mejor marca personal)

Javier Segura el 103 classificat
de la General amb 1h 29' 42"

Per altra banda el día 20 de maig es va disputar la
segona edició dels 10km. Ciutat de la Vall d’Uixo on els
corredors de l’equip benicarlando van quedar dels 20

primers de la cursa. Els resultats van ser: el 10   Abel
Belles Guimera amb un temps de  34'42", el 11 Sergi
Ruiz Alberich  amb 34'44" el qual acabava d’eixir d’una
lessió la semana anterior, i el 19 Jose Miguel Valls
Garcia amb  35'51"

En quant als jovens atletes del
C.A.Grupo Poblet-Baix Maestrat
van participar en els campionats
autonómics infantil i cadet on els
resultats van ser els següents: en
el  cto. autonomic infantil celebrat
a Gandia Javier Giner Tobias  el
12 en llançament de  martell  amb
un registre de 16,23; i en 3kms
marxa el 8 amb un temps de
19’59”69; per altra banda al cto.
autonomic cadet celebrat en
Torrent Cristina Ferrando Fores

en llargada va realizar una marca de 4,69 metres,
mentres que en alçada va realizar un millor salt de 1,67
metres.

El C.A. Grupo Poblet-Baix Maestrat en diverses competicions autonómiques

text REDACCIÓ

Una veïna de Benicarló ha presentat una reclamació
davant la Conselleria de Sanitat per a denunciar
l'assistència sanitària-odontológica que ha rebut en el
centre de salut de Benicarló. Els fets es remunten al
passat dia 11 quan la veïna, acompanyada del seu
marit, va acudir a la visita de l'odontòleg. Durant la visita
el facultatiu els va explicar que era necessari extreure la
peça dental que li causava dolor en aquell mateix
moment. La pacient li va lliurar un informe mèdic
anterior en el qual recomanava seguir un tractament
mèdic i efectuar una sèrie de proves abans de procedir
a una extracció com a conseqüència de problemes
d'insuficiència coronària i d'estructura dental. 

Segons denuncien “sense ni tan sols voler consultar
l'informe aportat, el doctor ens va contestar preguntant
per la raó per la qual havíem acudit a la visita si no
volíem extreure cap peça” i es preguntava que “si el que
volíem era fer-li perdre el temps”, passant a continuació
a recomanar-nos com teràpia l’ús d'aigua beneïda.
L'enuig dels reclamants no allunya la inserció d'un poc
d'humor en la seua instància i afegeixen que “no ens va

arribar a aclarir si en ús tòpic o ingerida per via oral”. La
reclamació demana que quede constància de
“l'estupor” i “indignació” que els produeix l'actuació del
referit doctor que consideren “una pràctica mèdica
negligent i del tot irrespectuosa sense justificació de
cap tipus”.

Una veïna de Benicarló denuncia que un metge del centre de salut li va
prescriure aigua beneïda 

text JORDI MAURA
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L'empresa FCC, concessionària de la neteja a
Benicarló, ha obert una oficina d'atenció al ciutadà. Les
noves instal·lacions revertiran en propietat municipal
quan finalitze la contrata amb l'empresa. Les oficines
centralitzaran les demandes i queixes dels
benicarlandos respecte al servei de jardineria i neteja
que es podran també realitzar via telefònica en el 964
46 12 53. La nova oficina està situada en l'encreuament
de Méndez Núñez i l'Avinguda Iecla. El regidor de Medi
ambient, Sergi Pitarch, va ressaltar que l'empresa ja
preveu oferir serveis públics a les zones d'expansió
urbana com Povet abans que les zones siguen
urbanitzades.

FCC obre una oficina d'atenció al ciutadà a Benicarló

text JORDI MAURA

Els sindicats veuen via lliure perquè els 100
treballadors acudisquen a Magistratura a reclamar
el que és seu 

Els delegats sindicals d'UGT i CCOO de la federació
d'administracions públiques, Vicent Coll i Miguel Ángel
Moro van lamentar la passada setmana la negativa de
l'alcalde de Benicarló, Enric Escuder (PSPV) de signar
un únic conveni per a tots els centres socials
dependents de l'Organisme Autònom de Centres
Socials Especialitzats per a evitar així diferents
convenis i diferències salarials i laborals entre els
treballadors. “Veia raonables les propostes però en
qüestió de poques hores ens comunica que no va a
signar-les perquè diu no tindre capacitat per a això
segons li van indicar els serveis tècnics del Consistori”,
va explicar Coll. 

Els sindicats recorden que als treballadors se'ls
deuen 235.720,96 euros que haurien de pagar-se amb
efectes retroactius en compliment dels convenis
laborals aprovats posteriorment des del 2006. Els
treballadors van lamentar, a més de les diferències
econòmiques, que existeixen problemes interns,
l'incompliment de l'elecció de vacances, del calendari
laboral, falta de vestuari o els torns dotats amb escàs
personal. Miguel Ángel Moro (UGT) va assegurar que
“si no ho paguen en la taula de negociació ho faran per
mitjà de la magistratura social” i va lamentar aquest
resultat “després d'haver actuat amb bona voluntat”. De
no abonar-se les diferències salarials els sindicats
lamenten que el deute serà cada vegada major. A més
donen per obertes qualsevol classe de mecanismes de
mobilització perquè el Consistori aplique els convenis
vigents i executen el manament de funcionarizar a tot el
personal laboral fix contractat pel consistori des de fa
anys.

UGT i CCOO lamenten la negativa de l'alcalde a signar els compromisos
salarials després de dos anys de negociacions 

text JORDI MAURA

Sergi Pitarch, de Medi ambient

AGENDA DE JUNY

Divendres 1
Benicarló en Jazz 2007. II Festival

de Big Bands

19:30 h Concert de la Tejedor Jazz
Band. Pl. de Sant Bertomeu.
Organitza: Regidoria de Cultura i
Sedajazz. Col·laboren: Fundació
Caixa Benicarló, IFF Benicarló i EJR
System’s.

22:30 h Concert de la Benicarló en
Jazz Big Band. Pl. dels Mestres del
Temple. Organitza: Regidoria de
Cultura i Sedajazz. Col·laboren:
Fundació Caixa Benicarló, IFF
Benicarló i EJR System’s.

Dissabte 2
Benicarló en Jazz 2007. II Festival

de Big Bands.

10:00 h Taller de música de jazz
(fins a les 14:00 h i de 16:00 a 19:00
h) dirigit per Fco. Angel Blanco
“Latino”. Conservatori Mestre Feliu.
Organitza: Regidoria de Cultura i
Sedajazz.

19:30 h Concert de Chema Peñalver
Trio + Carmen Nicol. Pl. de Sant
Bertomeu. Organitza: Regidoria de
Cultura i Sedajazz. Col·laboren:
Fundació Caixa Benicarló, IFF
Benicarló i EJR System’s.

20:00 h Conferència i demostració
“Com ens hem fet humans? Història
de l'evolució humana”. Activitat
complementària a l'exposició
“Humans!”. Centre Cultural Convent
de Sant Francesc. Organitza:
Fundació “La Caixa” i Mucbe.

22:30 h Concert de La Sonora Big
Band de Cadiz. Pl. Mestres del
Temple. Organitza: Regidoria de
Cultura i Sedajazz. Col·laboren:
Fundació Caixa Benicarló, IFF
Benicarló i EJR System’s.

Diumenge 3

10:00 h Art al carrer (fins a les 14:00
h) Pl. de Sant Bertomeu. Organitza:
Associació Benicarló Art.

10:00 h Taller de música de jazz
(fins a les 12:00 h) dirigit per Fco.
Angel Blanco “Latino”. Conservatori
Mestre Feliu. Organitza: Regidoria
de Cultura i Sedajazz.

12:30 h Concert de la Big Band UJI.
Pl. dels Mestres del Temple.
Organitza: Regidoria de Cultura i
Sedajazz. Col·laboren: Fundació
Caixa Benicarló, IFF Benicarló i EJR
System’s.

19:30 h Concert de la Latino Blanco
Band Around Mulligan. Pl. dels
Mestres del Temple. Organitza:
Regidoria de Cultura i Sedajazz.

Col·laboren: Fundació Caixa
Benicarló, IFF Benicarló i EJR
System’s.

Cloenda del Festival.

Dissabte 9

19:00 h Inauguració de l'exposició
d'escultures de feltre “Silencis” de
Teresa Rosa Aguayo (fins al 19
d'agost). Centre Cultural Convent de
Sant Francesc. Organitza: Mucbe

Biblioteca Municipal (Pl. de Sant
Joan)

Horari: -de dilluns a divendres, de
09:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00 h.
dissabte, de 09:00 a 14:00 h.

Centre Cultural del Convent de
Sant Francesc. Mucbe (c/ de Sant
Francesc)
Horari: -de dimarts a dissabte, de
10:00 a 13:00 h. i de 17:00 a 20:00
h.
-diumenge, de 10:30 a 13:30 h.

Poblat ibèric del Puig de la Nau
Visites guiades: dimecres,
divendres i dissabte. (Cal concertar
visita telefonant al 964 460 448).

CONCERT DIVENDRES 8 DE JUNY
MOSHO EKITAI 

Temes propis i versions de RED HOT CHILI PEPPERS, RAGE AGAINST THE MACHINE, QUEENS OF
THE STONE AGE, HENDRIX...

PUB kangaroo, BENICARLO

Ajudes a la promoció de l'ús del valencià a
empreses, comerços i indústries 2007

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport, a través
de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació
de la Comunitat Valenciana, ofereix a les empreses una
sèrie d’ajudes per a fomentar l’ús del valencià en l’àmbit
socioeconòmic.Es podran beneficiar de les subvencions
les empreses de caràcter privat, comerços i indústries de
la Comunitat Valenciana que estiguen legalment
constituïdes.Concretament, són susceptibles de suport la

RETOLACIÓ exclusivament en valencià de
dependències (tendals, rètols lluminosos, etc) i vehicles de
l’empresa: L'ajuda màxima serà del 60% o fins a 1.000

euros; la DENOMINACIÓ, en valencià, dels productes de
l’empresa (bosses, paper d’embalar, caixes…) o
ETIQUETATGE, com a mínim en valencià: L'ajuda màxima
serà del 55% o fins a 1.000 euros; L´Ús exclusiu del
valencià en la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA,
ADMINISTRATIVA, CATÀLEGS, etc: L'ajuda màxima serà
del 50% o fins a 1.000 euros. Només es concedirà
subvenció per una d’aquestes accions subvencionables i
un expedient per empresa.El termini de presentació
d’instàncies davant la Cambra de Comerç de Castelló (Av.
Germans Bou, 79 12003 Castelló) acabarà el 8 de juny de
2007.

bncafic@cv.gva.es 
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L O C A L

Els informes van obrir una disputa dialèctica
entre PP i PSOE abans d'obrir-se al trànsit 

El director general d'Obres Públiques, Victoriano
Sánchez-Barcaiztegui i el primer regidor Enric Escuder,
van obrir la passada setmana el trànsit rodat en el pont
de l'Avinguda Papa Luna sobre la Rambla d'Alcalà.
L'obertura del pont va ser tensa. A la cita de les 10 del
matí l'alcalde Enric Escuder, va arribar amb informes
tècnics que desaconsellaven l'obertura del pont. Sobre
ell encara treballaven a primeres hores maquinària
pesada i els treballadors s'acuraven a donar les últimes
paletades de morter abans de l'obertura al trànsit de
vehicles prevista. El pont és una realitat després d'anys
de demora, encara que s'ha construït en un any. Dos
anys i mig després d'adjudicades pel procediment
d'emergència es van obrir finalment a tres dies de la cita
electoral. 

Mesos abans el Bloc intuïa que el retard en les obres
era per a fer coincidir la seua obertura o inauguració
amb les eleccions. El primer edil, el socialista Enric
Escuder, va llevar ferro a l'assumpte de la proximitat de
la cita electoral i va ressaltar que la negativa dels
tècnics era que la recepció de l'obra “no estava en
condicions”, pel que es va optar finalment per
recepcionar l'obra sense les voreres, quelcom que es
farà en els pròxims dies tan prompte com s'executen. 

En un moment de les converses sobre la idoneïtat de
l'obertura parcial al tràfic el primer edil va plantejar la
possibilitat de finalitzar les obres i obrir-les amb
garanties aquesta setmana, el que va ser descartat per

Obres Públiques “a l'estar ja finalitzat l'asfaltat
d'aquesta part del pont. Podríem haver mantingut el
pont tancat fins a estar acabat però si està en
condicions que passe el trànsit, perquè obligar-los a fer
un volta?”, es va preguntar Victoriano Sánchez. La
jornada prèvia, el pont va acollir la prova de càrrega que
va superar amb èxit. Després de tres quarts d'hora de
converses sobre aspectes tècnics, nerviosisme,
curiositat de turistes, alguna reprimenda de ciclistes i
diversos paquets de tabac, el pont es va obrir al
comprometre's a obrir-lo tan sols parcialment. Escuder
va manifestar que “havíem de procurar que la recepció
es fes en condicions perquè l'Ajuntament això ho ha de
mirar en els termes dels usuaris, perquè creiem que fa
ja molt que està tancada aquesta via. També teníem
ganes que s'obrís la carretera”. L'empresa Luján està
obligada a eliminar totes les situacions de perill, com en
qualsevol obra. Pocs minuts després en Ràdio
Benicarló el regidor d'Urbanisme lamentava l'actuació
del Consell amb el pont del que va dir que “malgrat tot
hem permès sense objeccions que vingueren a obrir-lo
a poques hores de les eleccions”.

Infraestructures obre després d'anys de demores un pont a
Benicarló a tres dies del 27-M 

text JORDI MAURA

LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ  (2)

i l’article anterior tractà els residus de la
construcció i demolició (RCD) de forma  general,
en aquest es referirem a la seva gestió a la
comarca, i, sobretot, a Benicarló. Ja varem

assenyalar que els clots al voltant de l’AP-7 o les rambles i
barrancs eren la  seva destinació habitual i gratuïta. 

A 1998, l’ajuntament de Benicarló creà un abocador de
residus inerts al costat del camí Moliners (partida Clotals),
un antic clot de l’autopista envoltat per una tanca
metàl•lica. “Seria “l’embrió del futur ecoparc” digueren. A
2001, es convocà el concurs per adjudicar la seva gestió.
Els regidors nacionalistes ho
denunciaren perquè no tenia cap
projecte tècnic, ni declaració
d’impacte ambiental positiva com
exigeix la normativa. Des de l’any
2000, han sovintejat els incendis i
les males olors a l’abocador.

L’any 1997 s’aprovà el Pla
Integral de Residus que dividia el
País Valencià en disset zones de
gestió. Quaranta-nou municipis
dels Ports, Baix i Alt Maestrat i
Plana Alta van constituir la Zona I.
El  seu Pla Zonal de Residus fou aprovat l’octubre de 2001.
Aleshores, segons el pla, es produïen 159.435 Tm/any de
RCD a tota la Zona I. Es preveia la instal•lació  de sis
abocadors controlats d’inerts que haurien d’acomplir la
normativa específica.

El Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició
(2001-2006) fixà com objectiu un reciclatge del 60% dels
RCD, circumstància que obligà a modificar  les exigències
del pla zonal. L’any 2002 es convocà el concurs per la
gestió dels RCD a la Zona I.  Es presentaren tres projectes
i, en 2003, el consorci de la Zona I adjudicà  la gestió dels
RCD a Atecma SL. El  seu projecte proposà una planta fixa
de tractament de RCD a Benicarló -donarà  servei a
Peníscola, Vinaròs, Benicarló, Càlig, Cervera i Santa
Magdalena- i  7 plantes mòbils a diverses ubicacions.
Constava també de 7 abocadors controlats per a RCD, 2
d’ells a Benicarló. 

A 2005, el Bloc presentà una moció al ple municipal per
a sol•licitar la declaració de sòl contaminat per a l’abocador
del camí Moliners. S’adduïa que calia incloure’l dins de la
relació de sòls contaminats de la Generalitat  per
l’abocament incontrolat de molts residus no inerts. El
govern popular  ho desestimà perquè la instal•lació ja
estava adjudicada i s’havia rebut un informe favorable de la
Conselleria de Territori i Habitatge (CTH). Segons el Reial
Decret 1481/2001), un abocador es considera
definitivament clausurats quan ho decideixi la CTH i es fixa
un programa de vigilància de gasos generats, lixiviats i
aigües subterrànies per un  període postclausura major a
30 anys. S’ha seguit tot aquest procediment a un abocador
d’inerts que ja va nàixer il•legal? 

Atecma, ara Traimed 21, sol•licità, a principis de 2006, la
llicència d’instal•lació per la planta a l’ajuntament de
Benicarló. La Comissió Provincial de Qualificació
d’Activitats valorà com baixes la salubritat, nocivitat,
perillositat i molèsties de la planta de Traimed21. L’informe
del tècnic municipal també fou favorable i posà com a
condicions la no superació dels nivell sonors legals, la
implementació de mesures contra la generació de pols i
d’un pla de vigilància ambiental. A setembre de 2006,
l’ajuntament concedí la llicència d’instal•lació. 

La planta començà a construir-se sobre l’antic abocador
d’inerts del camí Moliners a març de
2006. Es tractaran unes 87.000
Tm/any en unes instal•lacions que
ocuparan una superfície de 40.000
m2. Consta d’una zona on els
camions dipositen els RCD (platja)
on una pala giratòria separa
plàstics, cartrons, fustes, envasos i
enderrocs grossos; la resta són
transportats a la línia de tractament
on els materials avancen per una
cinta mòbil. Al principi, hi ha una
taula vibratòria  i un electroimant

que extrau els metalls. S’arriba a un garbell que separa el
material en tres fraccions, fins, mitjans i grossos, que se’n
van per cintes diferents. A les línies de fins i mitjans hi ha
túnels de vent per separar els lleugers no petris que surten
com a refusos. Els grossos van a una cabina on uns
operaris separen manualment els materials no petris.
Segons Atecma es reciclaran el 60% dels RCD. Les tres
fraccions d’àrids – fragments petris- poden utilitzar-se com
a “zaorres “ per a terraplens de carreteres o per fer formigó.
El 40% de refusos estava previst dur-los a l’abocador
d’inerts de Traiguera. La planta s’envolta d’una tanca
metàl•lica de 2 metres i un talús de terra coronat per una
fila de xiprers. 

El març passat, la planta inicià la fase de proves; no té
encara la llicència d’activitats. Les zones d’estocatge
quedaren plenes d’àrids, plàstics, cartrons.... Una  forta
ventada de Mestral tombà la tanca metàl•lica i omplí de
cartrons i plàstics les finques agrícoles veïnes. Els
propietaris afectats es queixaren a l’ajuntament i al
Seprona. L’empresa construí una tanca metàl•lica, ara, de
quatre metres. S’han posat grans contenidors pels
cartrons, plàstics, fustes, metalls... Cap dels dos abocadors
d’inerts previstos per a Benicarló no s’han fet i el de
Traiguera on havien d’anar els refusos tampoc; què faran
amb ells? Estan fent un talús no de terra sinó de plàstics,
cartrons, refusos... que són recoberts amb una capa de
terra. Viuran els xiprers que plantaran a sobre? 

La planta del camí Moliners té greus deficiències,
sembla desbordada pels RCD que li arriben. Possiblement,
ja és menuda abans d’entrar en funcionament.    

Pere Bausà

S
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Com que aquest tafaner va
mirar d’evitar la reflexió quan
tocava per anar a votar amb la
punta del cor (la puntita nada más,

padre), ara li toca traure la cara. I la
primera cosa que li ve als ulls és tot
el que ha d’assumir: que viu en la
terra del campe qui puga, un lloc on
és millor robar el que és de tots que
augmentar els impostos al personal
per a fer uns serveis realment
universals i justos, perquè ja se sap:
qui roba al comú, no roba a ningú;
que tinc un trosset erm de secà i a
vore si em toca a mi el pai, pai
eixe... que si no és per a mi encara
s’ho enduran els rojos, que volen
donar-ho tot als dropos; que CV són
les inicials d’una comunitat virtual
habitada per tres milions de
practicants del golf, navegants
experts que no ixen a la mar si fa
massa vent o massa poc i de pilots
de Fórmula 1. En fi, aquest tafaner
enceta ara la reflexió sobre
l’oportunitat d’anar a empadronar-se
a Nova Zelanda, on diuen que la
gent...

I la veritat és que no hi ha
hagut sorpresa. Un govern de tots

era un dels lemes. Efectivament el
van saber repartir: dos anys per als
uns i dos per als altres, així tots
contents. Tots menys els que ho
havien d’estar: els votants que
s’havien il•lusionat ara fa quatre
anys... perdó: que havien arribat
il•lusionats al final de l’anterior
legislatura però que ja van saber
què passaria en veure la llista amb
què el BLOC s’hi va presentar a les
anteriors. Sí, senyor, això és fer una
bona faena: en quatre anys
dilapidar el treball que altres feren
en dotze. Com si t’ho hagueren
encomanat a posta. Enhorabona!

Però en aquestes eleccions es
veu que la il•lusió jugava en un
altre equip: Torna’t a il•lusionar. I ja
és barra! A un poble que presumeix

d’acento religioso, em faran el favor
de dir-me a qui es dirigeixen quan
diuen: d’esquerra, republicans i

valencians com tu? Com qui? Jo no
en conec cap en molts pais a la
redona. Ja sabem que de ilusión
también se vive, o millor dit, que
sempre m’equivoco: qui té fam,
somia rotllos. Almenys ho van
intentar.

D’altres pensaven que
encomant-se al propi Benicarló,
Per Benicarló farem més, ja anirien
sobrats per revalidar una altra
vegada el bipartit i ... a jugar. Doncs
no, la gent li ha dit que no, que no
vol jugar més amb ells perquè se’ls
ha vist massa el plumero per
arramblar amb el poder i els ha
enviat altra vegada a la banqueta,
castigats. I és que les males
companyies en un poble com el
nostre, de molt d’acento religioso,
com diem abans, porta ensurts
importants, tot i haver engegat més
treball que els altres en dotze anys.
Ja se sap qui va de putes ... acaba
contagiat.

I arribem al campió de la
correguda. I quina correguda. S’ha
escoltat a tota la comarca. Benicarló

es el bastión de la derecha, con

Confianza. I això és el que vol el
poble i nosaltres ho accepten,
encara que no ens agrade, però
això no lleva que poguéssem dir la
nostra. A Benicarló, els van fer un
favor fotent-los fora de l’ajuntament,
la moció de censura ha acabat fent
allò que ningú s’esperava, fer
perdre la poca memòria històrica
dels benicarlandos i, com no,  hem
acabat En buenas manos. El sí, sí,

encara que anant de tretze, un poc
més i torna a sortir, ha estat l’ombra
de referència per un personal que,
com el ja regidor Cuenca, no els
done unes bones classes de repàs,
poden deixar-nos un poble convertit
en un green continu. El primer forat,
al port, l’últim a la Tossa. Veurem si
el Salao és capaç de fer complir
totes les promeses, ara, altra
vegada, no tenen excuses. Però no
tenen a Mundo.

De los juegos reunidos no cal
ni parlar-ne. Era com la loteria, allà
on anava feia el número. Fent
victimisme i dient brofegades no
s’aconsegueix res. 

Per cert i canviant una mica de
l’anàlisi electoral, encara que
sense perdre el seu fil, us deixem
amb unes quantes perles:

-Sabíeu que el nostre
benicarlando il·lustre, el
benicarlando més benicarlando dels
benicarlandos, anava fent bulto per
una llista de Girona? 

-Mireu la carta del Mariano, el
Rajoy, a tots els espanyols, tercera
línia del 4t paragraf diu textualment i
destaca amb negreta: "...centrar
nuestras prioridades en aquello
que nos une en torno a España
como un gran proyecto de
libertad y prosperidad. Rellegim
altra vegada però ... España como
un(a) gran(de) proyecto de Libretad
y prosperidad. No us recorda a
alguna cosa de temps
preconstitucionals? Que ens espera
a partir d’ara!

- Per cert, el Marcelino, sembla
que té la memòria històrica una
mica alterada, o simplement no la
té, es nota que és coreligionari del
Ansar, amb les seues dos
Espanyes.  A veure, un republicà
mai seria del PP. L’assignatura
d’història al batxillerat la devia
aprovar? O era el batxillerat? En fi,
són coses que passen.

-Sabieu que si arriba a sortir el
guerrer nº 13 el BLOC es queda
amb 1? Uff.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Els laberints de la vida ens porten
poc a Mondoñedo. Si no tenim una
fe granítica en les catedrals, la
pelegrinació a la vila d’alguns
esperits és essencialment literària.
El bisbe que ens atrau no és el
titular d’ara mateix (que de tard en
tard apareix als papers, brandant
proclames d’un magnífic
reaccionarisme tenebrós), sinó la
càtedra a l’aire lliure, a l’aire farcit
de criatures xerraires, que sabia
escoltar i interpretar aquell genial
miop fantasiós que era Álvaro
Cunqueiro.

Malgrat l’amenaça mèdica de la
diabetis, el darrer Cunqueiro encara
exercia el seu ofici de gourmet, una
mica excessiu, en alguna fonda
contrastada de la vila un xic levítica
i tocada d’humitats fantasmals en
els seus murs. La quantitat
d’escriptors gallecs donats al plaers
de la taula fonamentada i atàvica ha
estat important. Recordem, ni que
sia de passada, el cas de Julio
Camba, que també va dir la seua
sobre la intel•ligència dels pobles
davant els fogons. Cunqueiro
escrigué de la cuina del seu país
amb pinzellada digna del mateix
Velázquez, enfarinant d’altes
erudicions i anecdotari cortesà o
popular una bona colla de papers
d’una qualitat de pàgina enlluernadora. Encara, per
aquelles coses que passen, i perquè la producció
de Cunqueiro fou tres cops prolífica i dispersada en
dotzenes de periòdics, opuscles, llibres ja
descatalogats, falten a recollir trams de la prosa
juganera i brunyida del mestre gallec.

Mentre comença a caure un “orvallo” encara
infantil sobre el bronze assegut que representa
Cunqueiro a l’ombra de la catedral, festejat per
coloms grisos, persisteix en el nostre cap i gola la

melodia –aportada pel gran
Amancio Prada- sobre uns versos
de regust trobadoresc del mestre:
“Amor de auga lixeira,/ muiñeira.//

Amor de auga tardeira,/ ribeira.//

Amor de auga frolida, / cantiga.//

Amor de auga perdida,// ña amiga”.

I cantussejant fem cap a una
taverna de murs de granit i prenem
un Albariño verdós i brindem pel
mestre i per totes les veus que,
travessant els envans fronterers,
expliquen contalles màgiques als
cors més receptius. Les contalles
amb regust celta a la vora de la llar,
l’humorisme de les barberies
antigues, les camperoles
malastrugances alimentaren el jove
Cunqueiro tant com els llibrots
solemnes que visitava. Mentre la
verdor fresca ens escura la gola, es
fa difícil no pensar en el jutge de
Gandesa, Joan Perucho, que fou
un cosí-germà de les estètiques del
mestre de Mondoñedo. Brindem
també pel jutge de Gandesa des
d’una taverna granítica.

Amor de auga lixeira,/ muiñeira...
Els àngels verds potser ens fan el
contracant en aquesta hora trèmula
del “orvallo” i el risc d’un atac agut
de “morriña” abstracta, extensa i
ploranera. O de “saudade”, a l’altra

banda de la frontera. Abans que aquest estadi flonjo
ens paralitze del tot seguim el camí.    

Postal des de Mondoñedo

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

NOTA DE PREMSA DE L’AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE BENICARLÓ

L’Agrupació Socialista de Benicarló, després dels resultats de les eleccions locals i autonòmiques del passat diumenge
27 de maig, vol manifestar, en primer lloc la felicitació a Marcelino Domingo  pels resultats obtinguts. En segon lloc,
volem agrair als ciutadans que ens han votat , la confiança demostrada i que ens ha permès l’augment d’un regidor i el
creixement de vots respecte dels rebuts l’any 2003. I en tercer lloc entenem aquestos resultats com a una valoració
positiva del treball realitzat des del Grup Municipal Socialista i la gestió de l’Alcaldia , en las seua tasca duta a terme
des de l’equip de govern en aquestos dos últims anys. El Grup Socialista Municipal  és conscient del paper que ha de
jugar a l’oposició, crític i a la vegada constructiu per a tots els projectes que siguen bons per al nostre poble.
Gràcies a tots.
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En 2008 estaran construïdes les 300 vivendes
que promou la Cooperativa Benihort de Benicarló

a les antigues naus

Representants de l'empresa financera, promotors i
tècnics han donat ja el vistiplau en l'acta de replanteig
per a l'inici dels treballs en els terrenys de més de
10.000 metres quadrats que ocupava l'antiga
cooperativa Benihort en l'Avinguda Maestrat.
L'operació immobiliaria que promou la mateixa
cooperativa com agent urbanizador amb els seus
terrenys, pretén construir 300 habitatges en una zona
ben comunicada amb l'actual N-340 i futur bulevard de
Benicarló i els carrers més cèntrics de la localitat. 

La cooperativa va modernitzar les seues
instal·lacions ocupant sòl industrial del Polígon i
presentant un PAI residencial sobre els terrenys de la
seua propietat en ple centre de Benicarló. Segons va
explicar l’arquitecte Jaume Ibáñez després de l'acta de
replanteig, la zona acollirà un nou espai urbà que
comunicarà els carrers Alcalà de Xivert i Avinguda
Maestrat amb un carrer per als vianants i zones verdes
àmplies. Benihort va indicar que les obres
començaran com més aviat millor per a tenir construïts
els 300 habitatges en el primer trimestre de 2008. La
financera i comercializadora del Banc de Sabadell,
que assumirà aquesta promoció, es mostra molt
segura de la viabilitat del futur complex.

LA LITERATURA DEL MAESTRAT SERÀ LA
PROTAGONISTA DE LA FIRA DEL LLIBRE DE

MÓRA D’EBRE

La Fira dels Autors i els Llibres Ebrencs de Móra
d’Ebre, un dels principals referents del sector a
Catalunya, dedicarà en la propera edició dels dies 2 i
3 de juny una especial atenció als autors del Maestrat. 

L’organització ha convidat l’escriptor Josep Igual a
dictar la lliçó inaugural en el teatre La Llaterna de la
capital de la Ribera d’Ebre. Igual farà un  balanç
personal de la producció literària comarcal des dels
temps de la República als nostres dies. I també, al dia
següent, oferirà una lectura de presentació dels seu
“Poemes escollits (1987-2007)”, dins els cicles de
presentacions de la mostra ebrenca, que a l
nombroses editorials i va rebre l’any passat més d’un
miler de visitants.

En finalitzar l’exposició del poeta i narrador
benicarlando, la mateixa vetllada del divendres dia 2 hi
haurà l’actuació dels ulldeconencs “Pepet i Marieta”. 

Editorials, agents, autors i lectors es troben tots els
anys a la cita de Móra d’Ebre, on  la qualitat de la
producció dels autors del Maestrat ha cridat
especialment l’atenció dels organitzadors de la cita
literària i enguany fa protagonista al Maestrat literari.

BREUS

Al simulador electoral de la web de l’Ajuntament, hem afegit als resultats dels darrers comicis a Benicarló,
una sisena força política anomenada ABSTENCIÓ. També hem introduït el nombre d’abstencionistes (5518)
de les eleccions de diumenge passat. El resultat obtingut del càlcul de l’hipotètic consistori és el següent: PP,
vuit regidors; ABSTENCIÓ, vuit regidors; PSPV-PSOE, quatre regidors; BLOC, un regidor. 

Aquesta absurda hipòtesi no canviaria la governabilitat del poble. No pretenem fosques conspiracions per
treure l’alcaldia als guanyadors reals. El senyor Domingo eixiria igualment escollit alcalde. Els regidors popu-
lars farien i desfarien sense la més mínima oposició. Fabra triomfant, enclavaria la bandera blava-taronja a
la localitat de Benicarló en el seu Risk provincial. Ara bé, caldria seure vuit ninots al saló de plens de la cor-
poració local amb cara de ‘tant me’n fot‘. Vuit androides programats per l’escepticisme: a l’hora de votar un
PAI que miren cap a l’altre costat; quan siga necessari parlar d’un nou centre de salut, que facen un cop de
muscle; si l’ordre del dia són els barracons de l’escoles, que badallen impertèrrits. En general, una proposta
bastant estúpida però que, ara per ara, ens permet fugir de l’angoixant lògica de qualsevol anàlisi racional
del comportament electoral. L’abstenció també mereix representació.

TOLITO

LA CORONA DE PLATA

La passada setmana, tècnics del
servei de restauració de la Diputació
van presentar els treballs fets a la Mare
de Déu i van tornar la corona de plata
restaurada. A més es va presentar a
Sant Pere un llibret dels treballs i es va
anunciar que la Fundació Blasco
d'Alagón restaurarà la capelleta de
Sant Pere que es troba en molt mal
estat.

AL CARRER

Protesta de professorat de secundària
contra la concertació de centres
d'ensenyament plantejada pel Consell que va
tenir lloc el passat dijous 24 de maig

FLASH!
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nem directes a la “porra”.
Mire, aqueixos
col•laboradors seus tenen

unes aptituds innegables per a la
futrologia política, riga-se’n vosté
d’Aramis Fuster i el mago Fèlix junts.
Ni un, ni un va aconseguir encertar els
resultats de les eleccions municipals a
Benicarló. Cal reconéixer, això sí, que
en general –tret d’un parell o tres
d’inasequibles al desaliento- hom
preveia una davallada important del
Bloc per Benicarló. No seré jo, pobre
de mi, qui gose emetre cap judici de
valor sobre tan lamentable situació
però sí que em veig amb cor de dir
alguna evidència. Per exemple, que
els dos regidors que han tret no han
d’oblidar mai que estan legitimats per
més de mil vots per exercir el seu
paper de lleial oposició, tot i
l’espectacular fracàs, i que no els diga
ningú que “vosaltres no teniu dret a
res perquè això s’ha enfonsat”, no,
són –evidència, repeteixo-
representants democràtics d’un
sector de la població. Ara, en
moments tan difícils de pair-ho tot, és
l’hora que la dignitat siga, per damunt
de cap altre valor, la conducta que
marque el camí d’aquesta legislatura
per als representants del grup
nacionalista. I cadascú que entenga
d’una manera digna aquest concepte
de dignitat, no? Encara una altra
evidència si em permet; també és el
moment de la reflexió, de la reflexió
amb majúscules. En fi, tanta
transcendència em supera.  

Sap què, ara que m’adono, per què
no se’ls va acudir fer una altra “porra”
sobre les eleccions autonòmiques? A
mi, personalment, m’haguera agradat
vore què en pensaven aqueixa colla
de profetes de pa sucat amb oli que té
per casa. Jo, en aquest cas, si
m’hagueren demanat el parer,
m’haguera aventurat a pronosticar el
nou triomf del senyor Mundo Alberto.
Llàstima que no em van dir res.
Afortunadament m’han comentat que
el meu ídol ha aconseguit la seua acta

de diputat i això, no cal dir-ho, m’ompli
de joia i felicitat, com a tots els
benicarlandos d’ordre i de bé (perdó
per aquesta darrera redundància). El
problema (Marcelino deu dir
“poblema”?) és que, clar, amb tot el
treball fet com té, a què es dedicarà
ara aquest salvador de la pàtria. Ara,
deia, que ja tenim construït i en ple
funcionament el centre de salut, que
els xiquets són feliços al famós quart
col•legi amb aquells patis tan
espaiosos, que el passeig de la costa
sud amb el seu carril bici és una
realitat tangible, que no hi ha tren que
passe per Benicarló que no s’ature,
que la carretera de Càlig és una
autovia i la de Peníscola se’ns ha
quedat menuda de tanta gent com hi
passa i tantes i tantes coses que no
acabaríem mai d’agrair a aquest
nostre representant més nostre, què
farà per València? Li tocarà anar,
pobre home, a distreure’s a la
cafeteria d’allò que ja no es diu Palau
de Benicarló i fer unes partidetes de
xumelo amb altres diputats tan
efectius com ell. Ah, el senyor Mundo,
quin magnífic exemple per a les
generacions del futur. Sense anar
més lluny el vaig sentir l’altre dia per
la tele queixant-se de com algunes
subvencions o coses semblants no
les ha pogut tramitar perquè l’equip
de govern de l’Ajuntament de
Benicarló –colla de deixats- no li
n’havia dit res, o una cosa semblant

vaig entendre jo vaja. Sí, sí, m’ho
deguera entendre malament perquè
em sembla al•lucinant que es puguen
fer declaracions tan incendiàries com
aqueixa. No troba vosté que no ho
vaig comprendre, senyora Garcia?
Pense-ho, si vosté, per exemple, veu
que hi ha al seu abast un profit per a
aquells a qui vosté representa i no en
fa ús perquè, simplement, els que no
són de la seua corda no li han dit res,
trobo que s’hauria de replantejar a qui
està representant, si al seu poble o al
seu partit. No li sembla? Sé que no
m’explico bé però vosté que és viveta
ho ha comprés, veritat? És això la
política, senyora meua? Quin fàstic,
no?

De moment faré com Josep Igual i
em retiraré als clàssics. Em penso
que és el moment adequat d’un
apropament profund a “La Divina
Comèdia” i d’entretindre’m
especialment a l’infern: “Al bell mig
del camí de nostra vida / vaig
retrobar-me en una selva obscura”.
Però què dic, de selves obscures i
romanços si tinc la immensa fortuna
de viure a la terra de l’américascap,
de la fórmulauno i de terramítica? No
home no, disfrutem de la vida i
guadim d’aquest gran do diví que ens
permet habitar una falla monumental
de categoria especial i ser
personatges secundaris d’un sainet
que no el superaria la imaginació de
Peris Celda, autor entre altres del
conegut “Nelo Bacora”, Nelo Bacora i
Mustieles.

I ja n’hi ha prou per avui. No li
sembla? Me’n tornaré als moments
de quietud que proposa Joan Heras
–això no ens ho treurà ningú- i
pensaré detingudament si em faig
votant o no del LiB, aqueix partit que
proposa la sempre despullada amiga
del doctor Climent. 

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA

La “porra”, ja li ho he dit abans. I
algunes altres altres coses que no
vénen al cas.   

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 586

text EL LECTOR

A

I és que aquestes eleccions de 2007 han estat molt
dures. Mentre el PP ha arrasat en tots els àmbits d’aquest
país, l’esquerra s’ha sumit en la més trista de les
misèries. La dreta, PP, vota en “bloc” i l’esquerra és
víctima de les seues pròpies contradiccions.

La gent d’aquest país ha decidit que el que ens cal és
“pa i circ”, que la sanitat pública està col•lapsada, que els
nostres xiquets estudien en barracons, que el totxo
campa per tot arreu, que els especuladors són els amos
del territori, que els nostres majors ja s’ho pagaran, que...
no passa res, al final tots estan contents. Jo no, i així que
ho faig públic.

A la nostra població, a Domingo, no l’hem escoltat
massa després de la seua victòria, moderat que deu ser
o que no sap parlar massa; Escuder assumeix el correctiu
i Guzman, Guzman diu que el vot que tenien era de
lloguer i ara ha tornat al seu propietari, el PP.

Ja fa un temps, i en aquesta mateixa tribuna, vaig
indicar que la credibilitat es guanya amb el treball de
molts anys amb seriositat, a poc a poc, amb gent que no
actua per personalismes i coherentment amb allò que diu.
Guzman, i el seu Bloc, ha estat l’antítesi d’açò, i la gent
els ho ha fet pagar. Així de senzill però, així de dur.

La credibilitat que s’havia guanyat, a pols, aquella gent
del BLOC(regidors i no regidors), amb el seu treball  fins
al 2004, havia calat en la gent del carrer, en tota la gent,
i s’ha quedat en no res, ha acabat com el pas d’una
estrella fugaç i el quadre de dalt no és més que el reflex
d’aquest resultat anunciat. Però si alguna cosa em sap
greu i em regira els budells és la gent que justifica allò
que fa malament fent-li pagar la culpa al altres. I en això,
el candidat del Bloc per Benicarló, i algun que altre
opinador miop, han resultat ser tot un esperpent.

Segons les seues declaracions, després del sever
correctiu rebut, justificant la seua estavellada
espectacular, ara resulta que al Bloc per Benicarló l’únic
que li ha passat és que el vot que tenia era “prestat”, sí

senyors, prestat del PP, i que ara, aquest, després de la
moció de censura, l’ha recuperat. No, si ara resulta que el
BLOC, abans del 2004 era un partit de dretes!
Simplement patètic.

A veure, perdre 1367 vots, un 52,21%, respecte de les
anteriors votades, no és precisament “moco de pavo” que
diria un “castizo”, això només passa quan s’han fet les
coses rematadament malament. No ens enganyem, la
gent que vota PP, no és caracteritza precisament per
votar partits nacionalistes i d’esquerres, tot el contrari. En
canvi, el vot fidel del BLOC sempre ha estat un vot crític
i s’estima abstindre’s abans que votar un altre partit, cosa
que és evident veient com ha augmentat l’abstenció
respecte al 2004. Com a molt, se li pot atribuir una altra
pèrdua si considerem que el vot d’Esquerra ha estat, en
part, un possible vot de càstig al BLOC (encara que li
pese al BLOC, Esquerra també té dret a presentar-se a
les eleccions), o algun atribuïble al PSOE.

Per tant, el millor que podien fer el senyor Guzman i
companyia, i algun dirigent polític (ara desaparegut entre
bambolines), que han propiciat aquest “desastre” sense
precedents en 20 anys d’aquest partit, seria, si tingueren
una mica de vergonya aliena, anar-se’n cap a casa (això
sí, després d’aguantar els quatre anys que s’han buscat).
El seu electorat fidel, i tota la gent que va apreciar aquell
treball ben fet, segurament els ho agrairia.

Caure en el parany de voler aconseguir el poder a
qualsevol preu té aquests perills i col·locar gent sense
ideologia afí, igual. Ficar-se excuses, ara, com que en
aquets dos últims anys s’ha treballat bé o fer victimisme
d’un suposat maltractament ideològic és, simplement,
voler tornar a eludir la seua responsabilitat. Tot i així, i
veient-ho des d’un punt de vista positiu, la gent no ha dit
que no vol BLOC en aquestes eleccions, ha dit que, a qui
no vol és a Guzman i els que hi són ara, que han propiciat
aquest desastre electoral.

El que cal veure és si aquesta gent tindrà la suficient
dignitat per comprendre-ho i acceptar-ho.

El perquè de tot plegat
text ROBESPIERRE

La Guillotina
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Faran més que Mundo?

Per uns estava molt clar, el PP
tindria majoria absoluta. Per uns
altres també estava clar el PP no
aconseguiria la majoria. Els primers
ho van encertar.

El que estava més que cantant,
encara que els del Bloc no ho volien
veure, ni ho volien sentir, era la
desfeta d’aquesta formació. El Bloc
havia de pagar d’alguna manera la
seua indecisió davant d’uns pactes
a principis de legislatura i la seua aposta pel més
gran i el seu enemic natural. El Bloc no va saber i
ni voler reconèixer des d’un principi que el PSOE
i el nacionalisme, encara que no vulguen, en
aquest país, estan condemnats a entendre’s.

Els benicarlandos no van acceptar mai el pacte
PP-Bloc i la seua rectificació tardana, que a la fi,
tampoc ha servit de res. El Bloc ha quedat, i pot
ser per molts anys, fora de l’àmbit polític cadufero
quan fa quatre anys li xafava els garrons al PSOE.

Vint anys per a il•lusionar un poble i
quatre per a trencar tota esperança
immediata. 

Per altra banda la majoria del PP
està prou clara. La mobilització de les
bases d’aquest partit és molt senzilla:
hem de tirar fora al PSOE. Ho facen
bé o no, això no importa. ZP i ETA són
el mateix i hi ha que defenestrar-los.
Arguments polítics, pocs n’han tingut.
Al cap i a la fi han estat prometent el

que no han fet en els catorze anys de govern que
van estar a l'ajuntament de Benicarló.

Ara cal esperar, la llista del PP és quasi bé tota
de gent nova i la pregunta que ens fem tots el
benicarlandos és molt senzilla: tota aquesta gent,
a les “mans” de Marcelino, i ell mateix, tindran
ganes de treballar i es mouran per Benicarló?
Seran capaços de fer pel poble tot el que no va fer
ací ni ha fet des de València el Sr. Mundo?
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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
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encara que podran aparèixer amb pseudònim.

PublicitatAmb el suport

Carxofa: Per a tots el presidents i vocals de les meses electorals que sense cap interès, ni per
voluntat pròpia, els va tocar passar tot el diumenge perquè tots els ciutadans puguen exercir el seu
dret democràtic a votar, o abstenir-se, és clar. Van haver de passar moltes hores tancats i aquesta
carxofa els recuperarà un poc.

Panissola: un grapat de panissoles per als que van fer la porra de la Veu. Mira que la van
encertar! No gens! És nota que no confien massa amb el PP i les seues possibilitats de
mobilització. La Veu sempre s'havia destacat en endevinar les seues previsions, enguany es veu
que no han parat bé, del tot, les orelles. Això sí, els porreros devien estar fent-se un ídem.

Per Xavi Burriel

Gavines 2007
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