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FLASH! (text: H.A.V.  foto: LA FILOXERA )

Els valencians Mosho Ekitai ens van portar la passada
setmana al Kangaroo un ritme totalment diferent a l'escoltat
per les terres del nord de la comunitat.  Ritmes que els
valencians Mosho Ekitai van introduir per als noctívags

benicarlandos i peniscolans, que van gaudir tant de les
reproduccions millorades 110% de Red Hot Chilli Peppers”,
“Incubus”, “Queens of Stone Age”, “Rage Against The
Machine”, “O'funk'illo” i Jimi Hendrix, així com una diversa
quantitat de temes propis amb la participació d´Antonino
posant el toc bluesístic a la vetllada. 

El conjunt que dirigeix Eduardo García “Miki” va tornar
dimecres matí als entrenaments, després de gaudir de dos
dies de descans després de finalitzar el diumenge les
semifinals del play-off pel títol davant el Boomerang *Interviú. 

Els caduferos, que han realitzat la millor campanya de la
seua història en Divisió d'Honor, començaran en pocs dies
unes merescudes vacances. A l’hora de fer valoracions de la
temporada, jugadors com Vadillo la defineixen com: “la millor
de la història en Divisió d'Honor”. I és que el conjunt
benicarlando va finalitzar la fase regular en quarta posició i va
arribar a les semifinals del play-off pel títol per primera vegada
en les tres temporades que duu en la màxima categoria.
Leandro, porter del Benicarló ONDA URBANA, assegura que
“si hem arribat tan alt és perquè tots els jugadors tenen molta
qualitat individual. Cadascun dels jugadors de la plantilla ha
sabut exercir el seu paper dins i fora de la pista. Arribar fins a
ací no ha estat fruit de la casualitat”. 

La retransmissió de l’últim xoc pel canal Temàtic
Teledeporte va deixar a més d’un telespectador amb la boca
oberta, al veure en el seu televisor el pavelló municipal de
Benicarló sense una butaca buida durant la trobada davant el
Boomerang Interviú. L’afició cadufera va tornar a demostrar
perquè es mereix el trofeu a la millor afició de Divisió d'Honor.
Esteban, jugador del Benicarló ONDA URBANA, afirma que
“tenim una afició impressionant. Quan vam finalitzar l'últim
partit de semifinals davant el Boomerang, l’afició va estar
aplaudint-nos durant 10 minuts. Semblava que en lloc de
quedar eliminats del play-off havíem guanyat la lliga, va ser

impressionant”. 
La plantilla benicarlanda és conscient que l’afició espera

que la pròxima campanya es repetisca la mateixa fita que
aquesta temporada. Arturo, que ha defensat la porteria
benicarlanda en les semifinals davant el Boomerang Interviú,
assegura que “l’eufòria de l’afició és comprensible, però hem
de ser conscients que cal seguir treballant per a la pròxima
temporada estar en els llocs de play-off. Serà difícil perquè hi
ha molta igualtat, però el nostre objectiu és estar ací”. 

Plantilla i cos tècnic començaran a la fi de la pròxima
setmana les seues vacances d’estiu, i s’incorporaran de nou
als entrenaments en el mes d'agost per a donar començament
a la temporada 2007-08

Els jugadors del Benicarló ONDA URBANA han tornat als entrenaments 

text ONDA URBANA
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Tampoc se’n lliuren, dels efectes
dels cotxes, els fanals, mobiliari
urbà i arbrat de l’entorn, que són
malmesos cada dos per tres. A
més l’espai que queda entre els
cotxes és utilitzat, segons
denuncien veïns de la zona, com
a lloc on fer necessitats
fisiològiques de tota mena. Tal és
el caos circulatori que, fins i tot,
alguns vehicles han d’esperar-se
a que surten els que estan dins
per poder entrar ells. Només cal
passejar-se una nit de cap de
setmana per veure com la zona
entre arbres o columnes s’ha
convertit en un fabulós lloc
d’aparcament.

Però no només és aquesta
zona, noves zones  peatonals
com la Plaça dels Mestres de
Montesa tampoc se’n lliuren

d’aquest desgavell circulatori i
serveixen d’un excel·lent
aparcament en bateria per poder
anar a algunes de les botigues
circumdants. Igualment, no cal
oblidar com el casc històric sofreix
el constant trànsit, i aparcament,
de vehicles que no tenen cap
mena d’autorització per passar
per allí. Curiosament, segons ens
comentava un veí d’aquesta zona
“a estos ningú els diu res ni els
sancionen. En canvi a nosaltres,
si alguna vegada hem de carregar
o descarregar alguna cosa, a la
més mínima et trobes amb la
multa al parabrises del cotxe”.
Alguns comerciants també es
queixaven que, tot i tenir

ls cotxes no tenen prou
espai i han d’envair
l’espai destinat als
vianants. Les rampes

per a persones amb discapacitats
son un lloc idoni per estacionar.
Els passos de vianants també.
Alguns carrers a l’entorn de
l’Auditori municipal son un
aparcament a tenir en compte, tot
i que son peatonals. Ja en
campanya electoral, el PP va
demostrar amb tota la seua
grandiositat la capacitat de
desplegament dels cotxes oficials
i privats dels conservadors per les
places peatonals, jardinets i unes
voreres especialment matxucades
pel trànsit de vehicles per la zona.

La ciutat dels cotxes 

Monuments i zones peatonals han estat preses pels vehicles, convertint-se en
molts casos en aparcament o, fins i tot, pixador públic
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text REDACCIÓ
El Club Natació Benicarló, amb el seu equip Aleví, va

aconseguir 3 medalles individuals, 1 per equips de relleus
femenins i una nova mínima nacional en els 100 m braça
femenins en la Final dels Jocs Esportius Autonòmics. Una
excel·lent participació en les fredes aigües de la piscina
descoberta de 50 metres de Burjassot, el passat cap de
setmana, on van acudir un total 30 equips i 170 nadadors i
nadadores de la Comunitat Valenciana.

L'equip femení va estar compost per Paula Gil (medalla
plata) en els 100 m papallona amb un temps d'1:25.33, Lucía
Piñana (medalla bronze) en els 400 m lliures amb un temps de
5:33.47, Claudia Campos (mínima nacional) en els 100 m
braça amb un temps d'1:30.65 i Marina Herrero. L'equip de
relleus 4 x 200 lliures format per Lucía, Paula, Marina i Claudia
amb un temps d'11:09.87 va guanyar la medalla de bronze. En
el rànquing per equips femenins van aconseguir la 4t posició a
la Comunitat Valenciana. 

L'equip masculí va estar compost per Joan Ferrán
Barrachina (medalla bronze) en els 200 m papallona amb un
temps de 2:55.35, Manuel Montserrat, Ferrán Marzá, Guillermo
Soriano i Carlos Font. En el rànquing per equips masculins van
aconseguir la 6a posició a la Comunitat Valenciana.

Una altra crònica social del Club a destacar va ser el
reconeixement de la Junta en la presentació de la nova Dama
per a la temporada 2007, este nou any a càrrec de la nadadora
Patricia O'connor Sanz a partir de l'1 de Juliol. Esta jove i
guapa Benicarlanda a la que desitgem tot l’èxit del món.

Finals amb medalles i Nova dama del CNB

text CNB
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’agradaria que
m’agradaren moltes
coses. Per exemple.
M’agradaria que

m’agradara ser del Real Madrid
–de totes les seues seccions
també, handbol i petanca
incloses- per ser seguidor de
l’equip que matemàticament
diumenge passat es va proclamar
campió de la liga de las estrellas i
així trobar-me content amb tots
aquells senyors que branden
banderes rojigualdas amb bous o
àguiles imperials. M’agradaria
que m’agradara,  també per
exemple, l’esport nacional dels
valencians, el golf. I els camps de
golf. I també la fórmula uno i fins i
tot els desafíos de la copa Luis
Vuton.

També m’agradaria que em
caiguera bé Fernando Alonso i no
mirar-me’l com un tipus cregut i
superb, i també Rafa Nadal amb
tota la seua xuleria i les seues
polseretes de colorins. 

M’agradaria que m’agradara
l’aigua, l’aigua para todos, i no
totes aqueixes begudes
destil·lades que en més d’una
ocasió m’han provocat tant de
malestar que he desitjat morir-me.
També m’agradaria que
m’agradara fer una mica d’esport
per no haver-me de sentir les
amenaces del metge assegurant-
me que no hi haurà més remei
que començar a prendre’m alguna
pastilleta per controlar el nivell de
colesterol. 

No cal dir que en aquest meu
Benicarló m’agradaria que
m’agradara el futbol sala. I que
m’agradaria que m’agradara ser
un benicarlando a l’ús: fallero,
eminentment fallero, el bon
benicarlando és fallero i es
disfressa (es vist vull dir) de
benicarlando de Torrent o de
Massalavés (la pàtria del pan
quemao). M’agradaria que
m’agradara la Casa dels Collons i

vore-la com un símbol
representatiu del meu poble i del
progrés local d’una determinada
època i no com a símptoma d’una
ciutat amb tendència a
l’abundància de cacics.
M’agradaria que m’agradara
parlar en castellà i no ser un
radical, que ja no estic en edat de
coses d’aqueixes, i no donar-me’n
vergonya d’usar en públic aquest
dolça i també volguda (de veritat)
llengua; no sé, que no
m’importara que la gent se me’n
fotera com hi ha qui se’n fot
d’algun polític comarcal
representant a la Diputació
provincial quan maltracta amb
tant d’entusisme qualsevol norma
de la RAE. 

M’agradaria que m’agradaren,
sobretot sobretot, i insisteixo en el
tema perquè em té cuit, les falles
i tot el món que les envolta. I
també la lletra de l’himne de
nuestra región, fins i tot la de la
marcha real (xunta xunta tatxunta
xunta xunta...). M’agradria que
m’agradara dir Comunidad
Valenciana i mirar Canal 9 sense
que em caiguera la cara de
vergonya en sentir Lluís Motes
parlant de la nostra pertinaz
sequía o Pepe Luis Benlloch fent

una retransmissió taurina sense
criticar cap ministra socialista.
M’agradaria poder escriure en
alguna publicació amb paper bo i
molts, molts colors, i creure’m
(saber-me) decisiu en la vida
política local i fins i tot fer guanyar
i perdre unes eleccions.
M’agradaria que m’agradara ser
atrevit i parlar de tot, encara que
no en tinguera ni punyetera idea.
M’agradaria que m’agradara que
no m’importara ferir el proïsme i
passar de tot. M’agradaria que
m’agradara que no m’importara
anar pel món creant-me enemics. 

Ah!, si m’agradaren totes
aqueixes coses que m’agradaria
que m’agradaren seria un home
feliç i no un amargat com sóc.
Però no puc fer-hi més, estic
condemnat a patir. I per això sóc
soci i seguidor del CD Benicarló.
M’agrada ser soci i seguidor del
CD Benicarló. Malgrat tot i tots. I
encara que algun dia passe, que
pot passar, que a Benicarló hi
haja un equip local que li puga fer
ombra, seguiré, sí sóc molt
desgraciat, sent soci i seguidor
del CDB. 

Bon dia. 

SÓC UN AMARGAT

M

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

“L’entorn de l’Església de Sant Bertomeues un exemple de falta de consideració”

autoritzacions de càrrega i
descàrrega, a la més mínima que
es despisten, es troben la multa al
parabrises del vehicle autoritzat,
mentre algun altre a la zona, que
ni hauria d’estar, se’n va de
“rositas”.

Mentre algunes localitats com
Morella, Peníscola o també
Vinaròs han limitat l’accés a
determinats carrers amb bol·lards
que funcionen sota control policial
o amb la lectura de matrícules, a
la nostra localitat els bol·lards
estan afonats, trencats i els
vehicles segueixen campant pel
centre sense cap control ni
mesura, tal i com venen
denunciant reiteradament les
associacions de comerciants en
els actes de presentació de les
campanyes comercials. La
desaparició de solars com a
conseqüència de la construcció i
especulació ha posat en una
situació difícil als conductors que
veuen com trobar aparcament és
gairebé una missió impossible a
migdia i cap a la nit, com a mínim
prop de les seues cases.

Però capítol a part es mereix la
situació de l’entorn dels
monuments més representatius
de la localitat. L’entorn de
l’Església de Sant Bertomeu o del
mateix Convent de Sant Francesc,
declarat Be d’Interés Cultural, son
exemples de la falta de
consideració, i devaluació
permesa, per part de les nostres
autoritats. Fer una bona foto, o
veure’ls amb tota la seu
grandiositat, és pràcticament
impossible si tenim en compte els
vehicles i obstacles que ets pots
trobar al capdavant d’aquestos
edificis. La millor mostra, en el cas

de l’Esglesia de Sant Bartomeu,
és veure com una de les seues
façanes laterals s’ha convertit en
reposada de tots els contenidors
de la brossa. Un veí comentava a
La Veu “és una porqueria. Si ja és
gros que ho hagen convertit en
dipòsit de contenidors, damunt
hem d’aguantar les actituds
incíviques d’alguns veins que ni es
dignen a alçar la tapa, deixant la
bossa del fem a fora, amb el perill
que s’acabe escampant tot pel
carrer”

L’altre nucli vergonyós, pel seu
entorn, és el del Convent de sant
Francesc, ara el MUCBE, on la
seu façana principal s’ha convertit
en un aparcament públic, tot i ser
peatonal, de primera magnitud.
Els vehicles es fiquen tan prop de
la façana que la estan fent malbé,
per no dir el fet que alguns
s’amaguen al darrera per poder
fer alguna que altra necessitat
fisiològica. És tan gran el
desgavell que es poden trobar
vehicles aparcats fins a la mateixa
porta d’entrada al museu.

L’única conclusió que des de La
Veu hem estret és que la
circulació de vehicles per
aquestes zones embruta i
degrada els carrers, l’empedrat, i
posa en perill els edificis públics i
els propis vianants. S’han de
posar mesures. Veurem què fa el
PP en aquesta nova etapa amb
aquest ja conegut problema.

ve de la pàgina anterior
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El passat divendres 25 de maig el Club Bàsquet
Benicarló va realitzar la seua Assemblea General
Ordinària a la sala de premsa del Pavelló Municipal de
Benicarló. 

Juanjo Ferreres (president), Juanjo Peñalva
(secretari), Diego Jimón (vicepresident) i Pilar Sifre
(tresorera) van presidir un acte que va comptar amb la
presËncia de desenes de socis, aficionats, jugadors i
entrenadors.

Desprès de que Carlos Martínez, director técnic del
club, realitzara una valoració de la temporada 2006-07,
el club va anunciar que ha presentat l’entrenador
Manolo Llorach i el jugador Carlos Miravet com a Millor
Persona Vincula a l’Esport i Millor Esportista,
respectivament. A més, Sandra Cerdà va ser anunciada
com a dama de l’entitat.

Durant l’assemblea es va decidir l’entrada de tres
nous directius a la Junta. Es tracta de Blanca Prats,
Ramón Marz· i Fernando Salvador, que a partir d’ara
col-laboraràn amb les diferents tasques organitzatives.

Ara, la Junta Directiva del Club Bàsquet Benicarló
queda, doncs, de la següent manera:

President: Juanjo Ferreres
Vicepresident: Diego Jimón
Secretari : Juanjo Peñalva
Tresorera: Pilar Sifre
Vocals: Santiago Senar

Àlex Gozalbo
Casimiro Gil 
José Vicente Castro 
Elena GarcÌa 
Maria Pilar Bayarri 
Blanca Prats
Luis D. Pérez
Ramón Marz·
Fernando Salvador

Assemblea General Ordinària del Club Bàsquet Benicarló
text CBB

Caixa Benicarló ha aconseguit els millors resultats de la
seua història amb uns beneficis nets, després d'impostos,
d’1.542.566 €, un 56,08% superior al 2005 “el que suposa tot
un rècord principalment per un increment en l'activitat en més
del 18%, pels bons resultats en operacions financeres i molt
especialment per l'alt grau d'eficiència”, indica l'informe anual
2006. La massa social també ha anat en augment al passar
dels 3.860 socis de 2005 als 4.061 de finals de 2006, el que
suposa un creixement del 5,20%, dels quals 3.780 són
persones físiques, 277 són societats mercantils i 4 són
cooperatives. 

Durant 2006 es va construir a més la primera de les oficines
a Peníscola, emplaçada en un xamfrà privilegiat amb unes
vistes espectaculars “que va a permetre atendre a molts socis
i clients en la seua pròpia localitat i aprofitar l'embrenzida
d'aquesta singular ciutat i els seus nombrosos visitants”,
assegura José Antonio Maura en l'informe. D’altra banda en
l'assemblea del dia 19 s'anunciarà l'adquisició d'una parcel·la
de 1.145 metres quadrats de superfície i 690 metres quadrats
de nau industrial en el Polígon Industrial “El Collet” que serà
d'usos múltiples. En el Consell Rector, l'entitat ha substituït la
meitat dels rectors sortints per tres rectores incorporant-se així
per primera vegada la representació femenina. “Els resultats
han demostrat l'encert en la seua elecció”, assegura. 

Respecte a la gestió econòmica en 2006 de l'entitat, la
memòria destaca que els Actius Totals de Caixa Benicarló han
passat dels 129,9 milions de € de l'any 2005 als 153,4 milions
del 2006 amb un increment del 18 per cent. La Inversió Típica
ha passat dels 82,9 milions de € de el 2005 als 102,2 milions
amb increment del 23,25%, mentre que en 2005 aquest
augment va ser del 11,58%. Les Inversions en Actius
Financers han passat dels 11,2 milions del 2005 als 15,9
milions del 2006 amb increment del 42,79%, mentre en l'any
2005 tan solament van créixer en el 3,33%. Per la seua banda
els Dipòsits en Entitats de Crèdit s'han reduït en aquest any al
passar dels 30,1 milions del 2005 als 28,7 milions del 2006
amb una disminució del 4,65%. En l'any 2005 es van
incrementar en un 17,77%. Finalment el Patrimoni Net s'ha
incrementat en aquest any en el 11,94% al passar dels 11,2
milions d’euros de 2005 als 12,6 milions de l'actual 2006.
L'Índex de morositat també s'ha situat a l'acabar l'any en un
coeficient molt estimable, el 0,72%, amb un avanç important ja
que a l'acabar l'any 2005 era del 1,23%, mentre la mitjana de
les caixes rurals a l'acabar l'any estava en el 0,88% millorant
el 1,08% del 2005. 

El Compte de Resultats després de realitzada la previsió
per al pagament de l'Impost de Societats i de la dotació
reglamentària al Fons de Formació i Promoció Cooperativa,
que constituïxen una despesa de l'exercici, ha estat de
1.542.565,93 €, el 56,08% superior al del 2005, que ja va ser
un any brillant, “amb el que s'ha aconseguit el millor resultat
de la nostra història”, manifestarà Maura en l’assemblea del
dia 19.

Caixa Benicarló acaba l'any amb un superàvit de 1,5 M €, 4000 socis
L'informe considera el 2006 com l’any “dels millors resultats de la seua història”. L'entitat va

incrementar els seus actius un 18 per cent 

text JORDI MAURA

El passat divendres 8 de juny de va disputar la final de la
copa de Penyes de Futbol-7, amb la victòria del Toldos Costa
Azahar, que es va imposar als penals a la penya XQSÍ,
després que el partit acabés amb empat a dos gols.
Immediatament després d’acabat el partit, que es va jugar en
el Camp municipal de la Carretera de Sant Mateu, es va
procedir a lliurar els trofeus de Lliga i Copa, en un acte presidit
pel Regidor d'Esports en funcions, Utiliano Martínez. Van tenir
premi els tres primers classificats de la Lliga: Temporal
Transfer, Grupo Rigar/Corralet i Construccions A.R., els dos
finalistes de la Copa i el Campió de l’Esportivitat, que va ser el
Toldos Costa Azahar.

FINAL DE LA COPA DE PENYES FUTBOL-7

text i fotos GREGORIO SEGARRA

Un veí de Benicarló va ser detingut en el seu propi
domicili per la Guàrdia Civil durant el matí de dimarts
com a presumpte autor d'un robatori amb violència i
intimidació i un videoclub de la localitat. La detenció de
J.L.M., de 29 anys d'edat i amb antecedents policials es
va produir com a conseqüència de la investigació duta
a terme per la Guàrdia Civil amb motiu d'un atracament
comès sobre les 14:20 hores del passat dia 10 en un
videoclub situat a l'Avinguda Catalunya. 

Estant la dependenta atenent en l'establiment va
entrar un home amb la cara mig tapada amb una braga
de motorista que va traure un ganivet de cuina i es va
endur una Playstation III que hi havia per a llogar, així
com més de 100€ en efectiu de la caixa registradora.
Els agents de la Guàrdia Civil han confiscat el ganivet
utilitzat en el robatori.

Atraca un videoclub i sostreu una Playstation III

text REDACCIÓ
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El Maestrat i especialment Benicarló segueix sent un
dels principals productors de patata roja (red pontiac). A
diferència de la patata blanca, aquesta varietat tan sols
es produeix a Benicarló, Barcelona, Sevilla i Toledo. La
localitat genera prop de dos milions de quilos d'aquest
tubercle, dels quals 1,3 milions es comercialitzen a
través de la cooperativa, segons va explicar Sebastián
Torres, cap de vendes de Benihort. El terreny gravós i
pedregós d'algunes zones de Benicarló fa que aquesta
patata s'adapte i desenvolupe correctament, mentre
que en altres zones com València, el sud de la
Península, Burgos o Segòvia la terra és inadequada per
ser més sorrenca. El clima també influeix d'una manera
decisiva en l'aspecte i la qualitat de les patates roges.
Aquesta campanya, segons va explicar Torres, la
climatologia ha estat idònia, el que ha llançat uns
tubercles de qualitat, amb una pell curda i ben feta “que
no es pela fortuïtament durant el període de
manipulació o ensacat”. A més el producte és d'un
calibre mitjà, ideal per a la comercialització, que s'ha
beneficiat d'una pluja benigna caiguda en el moment
precís, amb una terra prou airejada. “Tal condició és
fruit de molts condicionaments sobretot climàtics”, va
assegurar el tècnic. 

Així les coses el quilo de patata es paga entre els
0,30 i 0,40 euros al productor, una quantitat
considerable atenent a la quantitat de quilos que es
poden arribar a recol·lectar en la localitat o en una sola
finca. El principal mercat de la patata roja està a
Barcelona, on existeix un mercat ja que la patata és
menys comuna en les grans superfícies. La resta de la
producció es comercialitza en sacs de 25 quilos,
processats, calibrats, rentats i ensacats en la mateixa
cooperativa, i s'envia a la indústria del congelat de
Navarra i Múrcia. La patata roja és molt estimada pel
seu sabor intens i més agradable que la blanca. L'únic
inconvenient que té és que es grilla més que la blanca,
pel que els responsables de la cuina veuen aquesta
característica com un inconvenient a l'hora
d'emmagatzemar-la durant llarg temps. 

Un cultiu comodí 

Un altra de les ‘bondats’ d'aquest cultiu és que es
produeix en un període de poc volum de producció de
fruites i hortalisses a cavall entre els cultius d'hivern i
estiu. A més creix amb tan sols un poc de reg per
aspersión i no necessita grans tractaments ni abonats.
La patata és a més protectora del fetge i de les funcions
de la vesícula biliar, un excel·lent estimulant digestiu,
diurética i per tant molt útil enfront de problemes de
retenció de líquids, redueix el colesterol i les taxes de
greix en sang i és interessant per als diabètics gràcies
al seu contingut en insulina.

El Maestrat suposa un dels principals punts productors de patata roja amb
2 milions de quilos 

text i fotos JORDI MAURA

A banda del darrer disc d’ Obrint
Pas, podria ser el rètol d’entrada a
la nostra Comunidad a partir d’ara.
Ja m’estranya que no ho haja
pensat al PP autòcton d’utilitzar
aquesta frase per a vendre els
encants del llevant més feliç. 

Realment seria la millor manera d’advertir que el
foraster s’endinsa en un verger inexplorat, amb
inacabables possibilitats d’expansió urbanística. On
podrà invertir i gaudir amb el vist i plau de les
autoritats locals i regionals. On podrà admirar el
grau de felicitat creixent en que la societat d’ací es
desviu per complaure les necessitats foranies sense
por a perdre la seua valenciania. La gran obra del
Gran Germà vetllarà per mantenir les virtuts i
essències de la nostra terra i la nostra gent. Dormim
tranquils perquè Paco Camps vetlla en la nit perquè
ningú ens faça catalans.

Realment s’ha comprovat que més enllà del maig
del 2007 hi ha vida, una vida això sí una mica
primària. Diguem-ne que una vida testimonial per
als que creiem que açò podia canviar. Ara però
s’endevinen temps difícils per a les minories

impertinents. Uns optaran per mimetitzar-se dins de
la gran normalitat de la majoria. Altres  reconstruiran
les trinxeres de les que un dia van eixir a conquerir
la realitat . No ho hem d’oblidar, fou a les trinxeres
des d’on bastirem tants anhels i convindria mantenir,
encara que fos, per dignitat personal, una llumeta
d’esperança cap al futur. 

No hem de patir: les portes del paradís sempre
ens restaran obertes si defallim en la nostra
obstinada mania de nedar contra  el corrent. Si
volem abraçar la veritat els nostres pecats ens seran
perdonat i podrem fruir de les grans virtuts que Paco
Camps posarà al nostre abast.

BENVINGUTS AL PARADIS

text VICENT COLL

Tocs i Vares

La Cooperativa Agrícola Sant Isidre de
Benicarló paga aquest any el tubercle a 0,35
€/kg, una quantitat considerada com bona 

VICTÒRIA TOTAL?

Els “populars” s’apressen a presentar el resultat de les eleccions municipals i autonòmiques, com una
“victòria total” sobre el president Rodríguez Zapatero –la seua obsessió malaltissa-, argumentant que han
obtingut cent trenta mil vots més. Cert. Amaguen, però i interessadament, que no han aconseguit cap canvi
significatiu en el mapa polític –municipal i autonòmic-  i que, en tot cas, han crescut on ja tenien “clientela”:
Madrid i València. A Madrid –capital i “comunidad”-, que s’han convertit en refugi dels centralistes enyoradissos
d’un passat polític millor, on ells eren sense discussió el centre –ja se sap la Puerta del Sol, Km. 0- i la resta,
“provincias” –o perifèria-. I ara –en una Espanya constitucional i democràtica- han de compartir l’exercici del
poder, amb altres entitats del conjunt de l’Estat, com els governs autonòmics. I això, una bona part dels
habitants de Madrid –capital i “comunidad”-, no ho suporten i carreguen les culpes a Rodríguez Zapatero,
mentre que victoregen a Rajoy. A València –capital i “comunidad”- també han crescut, exercint ara més que mai
de “sucursal” de la capital i lloc emblemàtic de fastos “populars”: la vinguda del Papa, l’Amèricaaaassscaaaap
i, properament, el circuit urbà de la fórmula I.

Mentrestant passen de puntetes per damunt de fets tan contundents i desfavorables per a ells, com la pèrdua
de majoria absoluta, a llocs emblemàtics de la prepotència espanyolista, com Navarra i Balears i es queden al
darrere a Canàries i, com sempre, al País Basc i Catalunya.

Així, doncs, victòria i prou. Sobre tot si es pren en consideració que la retafila de corrupcions urbanístiques
–i d’altres- que han protagonitzat edils del PP per tota la geografia, hauria més que merescut un correctiu a les
urnes que, efectivament, no s’ha donat. De moment.

Marc Antoni Adell
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L O C A L

Peníscola comença a preparar-se per a la
temporada d'estiu. Una de les novetats que turistes i
visitants podran trobar és la versió refrescant de la
Tisana del Papa Luna. L’infusió, que va començar a
comercialitzar-se aquest hivern amb gran acollida per
part del públic, es pot degustar ara granissada o
gelada. Lluis Oms, propietari de la pastisseria del
mateix nom, ha estat l'artífex d'investigar i perfeccionar
la fórmula estiuenca d'aquest producte. “Crec que a la
gent li està agradant perquè només duu l’infusió i
aigua”, assegura. El producte manté, d'aquesta
manera, les propietats naturals que li confereixen les
herbes de la Serra d‘Irta amb les que està elaborada la
fórmula magistral. 

La Tisana del Papa Luna, va ser recuperada pel
cronista oficial de Peníscola, Juan Bautista Simó, a
partir d'un document antic en el qual es descrivia la
fórmula magistral i que ha estat avalat els farmacèutics
valencians. Aquest hivern es va posar a la venda i la
gran acollida de públic va provocar que durant un
temps, el producte s'esgotés en els diferents punts de
venda de Castelló i Tarragona. Ara, ja és possible
gaudir de totes les seves propietats i de passada,
refrescar-se. L’straciatella veu perillar el seu lloc
hegemònic en la llista de gelats més venuts de
Peníscola per un producte més local. 

La tisana popularitzada pel papa Benet XIII entre
1411 i 1423 es va estendre entre els boticarios
valencians dels segles XV, XVI i XVII com remei per a
evitar flatulències, mals de cap, tensions estressants i
dolors de ronyó i conté una proporció d'ingredients com
les llavors de coriandre, anís, fonoll, alcaravea, comí,
arrels de regalèsia i canyella. Segons algunes tesi, el
preparat medicinal va reposar al Papa de les seqüeles
produïdes per un frustrat enverinament d'arsènic patit
en la fortalesa templera de Peníscola en 1418 per algun
dels seus enemics quan va renunciar a acceptar la
corrupció del clergat i al joc de domini polític, pel que va
ser destituït com Pontífex obrint-se un cisma en
l'Església.

El Papa Lluna desbanca a la Straciatella com a gelat de moda 

text i foto JORDI MAURA

AIGUA, ELECCIONS I UNIÓ EUROPEA (2)

na de les primeres mesures del govern Zapatero
fou la derogació del transvasament de l’Ebre
amb el Reial Decret-llei 2/2004. Com alternativa
es proposaren una sèrie de mesures per durr

l’aigua promesa pel transvasament en menys temps
mitjançant dessaladores, reutilització d’aigües residuals i
millora dels sistemes de regadiu (Programa A.G.U.A.). 

La resposta dels governs populars murcià i valencià fou
contundent. Es decidí presentar un recurs al Tribunal
Constitucional perquè la derogació atemptava directament
contra “el principi de solidaritat entre els territoris
espanyols” i s’amenaçà amb noves
mobilitzacions socials. També es
demanà l’atorgament de la
concessió de les aigües de l’Ebre
per a que fossin els grups
econòmics i els governs
autonòmics interessats els qui
realitzaren i finançaren les obres del
transvasament. 

Amb el Decret  113/2004, de 2 de
juliol de 2004, el govern valencià
ordenà la redacció d’un Pla d’Acció
Territorial de Corredor
d’Infraestructures per a reservar com sòls no urbanitzables
una franja de 400 metres d’ample per on devia discórrer el
canal derogat. Aquesta mesura condicionà els Plans
Generals d’Ordenació Urbana de  55 municipis com Càlig
o Peníscola. 

També a juliol de 2004, el govern valencià denuncià la
derogació de transvasament de l’Ebre (RDL 2/2004) del
govern central davant la Comissió Europea.
S’argumentava la vulneració de diverses directives
europees, en especial la que marca les polítiques d’aigües
( D 2000/60/CE). La norma exigeix la participació activa de
les parts interessades en la revisió i elaboració dels plans
hidrològics de conca, i s’entén que la derogació del
transvasament  en seria una d’important. 

Tres anys desprès, la Comissió Europea anuncià l’arxiu
de la denúncia del govern valencià., afirmant que el RDL
2/2004 no infringia la legislació mediambiental europea. És
més, el transvasament de l’Ebre no va rebre cap
finançament per part de la Unió Europea, i en canvi el
Programa A.G.U.A ha rebut fons econòmics europeus per
realitzar molts dels seus projectes.

Les denúncies del Consell per la derogació del
transvasament de l’Ebre,  la modificació del Xúquer-
Vinalopó o les dessaladores del Programa A.G.U.A, han
segut desestimades per la Comissió Europea. Aquesta,
amb les seves decisions, ha recolzat la política hidrològica
del govern central considerada com més ecològica per la
directora general europea de medi ambient. 

Sembla que aquestes decisions europees no han
modificat l’opinió pública valenciana. Segons una enquesta
realitzat per al diari Levante a principis de 2007, un 51,3%
dels valencians prefereix el transvasament de l’Ebre front a
37,5% que recolza les mesures proposades pel govern
central com dessalació, estalvi o reutilització d’aigües

residuals. Els percentatges canvien segons les zones: a les
comarques de València (54,2%) i d’Alacant (51,4%) són
majoritaris els que defensen el transvasament, però a
Castelló ho són els partidaris de les mesures alternatives.
Els resultats de les eleccions, entenent que no són
directament traslladables, han confirmat i superat
l’enquesta.

Caldria preguntar-se per aquests nivells d’aprovació de
les propostes hidrològiques dels populars valencians quan
tenen en contra una colla important d’estudis tècnics i
científics i les decisions europees. El missatge popular és

clar, senzill i s’ha repetit fins la
sacietat: el transvasament de l’Ebre
és l’única solució al dèficit hídric dels
valencians i la seva derogació ens
aboca a un estancament econòmic i a
la degradació de les nostres zones
humides. El País Valencià utilitza de
forma molt eficient l’aigua i és líder en
la depuració i reutilització d’aigües.
Les mesures del Programa A.G.U.A.
són insuficients i tindran un greu
impacte ambiental. Catalans i
aragonesos, oposant-se al

transvasament, demostren la seva insolidaritat entre
espanyols. 

Per recolzar la seva estratègia, el govern valencià creà,
a 2005, la Fundació “Agua y Progreso” que naix amb
l’objectiu, segons assenyalen, potenciar l’ús racional dels
“drets relatius a l’aigua” i afavorir l’impuls cívic en defensa
d’una política hidràulica adequada a les necessitats del
País Valencià.  Està presidida per un militant del partit
popular valencià i ha rebut un milió d’euros dels
pressupostos de la Generalitat els dos darrers anys. Ha
elaborat anuncis audiovisuals a favor del transvasament i
ha organitzat conferències i simpòsiums  amb experts
clarament favorables als transvasaments. Aquest “think
tank” valencià ha segut titllat d’aparell de propaganda
política del govern popular per part dels partits de
l’oposició. Del 3 a 5 de juliol proper, organitzen  a la
Universitat Jaume I un curs titulat “Insuficiències hídriques
i transvasaments a la regió mediterrània”: les conclusions
són totalment previsibles i molts ponents transvasistes
convençuts. 

A diferència dels populars, les propostes dels socialistes
valencians han segut poc clares i sovint vacil·lants,
semblant en tot moment a remolc del govern Zapatero. La
defensa d’un minitransvasament de l’Ebre per a les
comarques del nord ha semblat més una concessió que un
element més dins d’una política hidrològica coherent. 

I, clar, que els rius no són canals, que l’aigua que arriba
a la mar porta sediments a les platges i nutrients per la vida
marina, és més difícil de creure que, simplement, es perd.
Estem enlluernats pel creixement econòmic basat en
l’edificació residencial turística i aquesta necessita molta
aigua.

Pere Bausà

U

Un emotiu acte celebrat ahir a la vesprada, en
presència de tota la corporació municipal, va servir per
homenatjar la institució del Jutjat de pau de Benicarló.
L'homenatge es va personalitzar en la figura dels jutges
de pau que han treballat per la ciutat, encapçalats per
l'actual representant, Juan Manuel Torres, i va comptar
amb la presència de dotze jutges titulars, suplents i
també fiscals de pau que han estat al capdavant de la
institució des del 19069.

L'acte va estar presidit per l'alcalde en funcions, Enric
Escuder, i conduït pel primer tinent d'alcalde en
funcions, José Luis Guzmán. Tots dos, juntament amb
els portaveus del PSOE, José Antonio Sánchez, i del
PP, Ana Febrer, van ser els encarregats d'imposar als
homenatjats la insígnia de plata de l'Ajuntament, en
reconeixement a la feina feta.

Concretament, van rebre la insígnia Ramón París
Martínez, Manuel Febrer Febrer, Alfonso Saura Alegre,

Wenceslao Muñoz Villanos, Ángel Almansa Bailón,
Antonio Arín Arnau, Guillermo Coll Galve, Salvador
Martínez Delshorts, Vicente Segarra Cerdá, Jordi Cid
Foix, Alejandro Gil Beltrán i Juan Manuel Torres
Segarra. Només Ramón Doménech Jovaní va excusar
la seua assistència.

L'Ajuntament homenatja els jutges de pau

text JORDI MAURA
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Una orella molt dura. Un tafaner es
va quedar bocabadat veient, en directe,
l’habilitat, de l’encara regidor, Quiterio,
conduir el seu tot terreny i parlar pel
mòbil, des del pont que hi ha a la general,
anant pel camí que està al mateix llit del
riu Sec, fins anar a parar al cementiri.
Però, sobretot, encara  es va quedar més
al·lucinat, per la seua perícia, quan,
arribant  a l’encreuament amb el camí
d'Ulldecona , fa l’estop, mira a banda i
banda, fica la marxa i surt com un coet,
tot, amb el susodicho a l’orella. Dos
paraules, que diria el Quesulin: “IM
PRESIONANTE”. De tota manera no diu
la llei que està prohibit parlar per telèfon
conduint? 

Televisiu Heras. Altra vegada, el
nostre col·laborador, Joan Heras, ha
tornat a sortir per la tele ficant el dit a la
nafra sobre les deficiències dels serveis
públics que no estan adaptats per els
invidents. I és que el nostre amic
explicava, in situ, el perquè de les coses.
Unes explicacions com cal d’un
col·laborador com cal. A veure si
l’administració es comporta, també, com
cal!

Illes desaparegudes.No, no ha pujat
encara la marea, o el nivell de l’aigua
(tranquils que tot arribarà amb el canvi
climàtic). Parlem de l’illa del reciclatge de
davant del Coromines que, de sobte, ha
desaparegut. Algun o alguns
desaprensius, segons vam assabentar-
nos, li van calar foc, o alguna cosa
semblant, i ha deixat de funcionar. L’han
inutilitzat. En aquest poble circulen una
mena de desgraciats (disculpeu
l’adjectiu), que creuen que tot allò que és
públic se’l poden carregar sense cap
mena de contemplacions. Segurament,
el nou govern que entrarà, amb el seu
programa antiavalots preparat,
solucionarà aquestes actituds incíviques.
I és que això de la ma dura me va, me va
...

Nou regidor de control. A veure,
ajuntar policia i participació ciutadana té
algun trellat? Els tafaners no entenem
massa l’organigrama que ha fet el PP
amb els seus regidors, però en aquest
cas, menys. Han fet una mena de tutiplé

casolà entre les dos regidories com qui
busca una mena de control més
exhaustiu de la ciutadania. Tindrà alguna
cosa  a vuere amb allò de la ma dura?

Nou regidor coeter. Ja l’han
instaurat. Segons sembla tindrem regidor
de Falles. Salinas, el coeter per
antonomàsia del poble serà el nou
regidor de Falles. També el faran
representant de l’ajuntament a la Taula
del Sénia. Tampoc entenem massa
(aquesta setmana anem una mica
despistats) que te a veure una cosa amb
l’altra. Serà que li auguren poc temps
d’estança en aquest nou ens
(malpensats, ens referim a la Taula, no a
la regidoria de Falles, que també durarà,

i durarà ...).

Nou supermegranextraregidor. I és
que la tornada de Cuenca a la política,
després de  l’impàs d’uns anys al dic sec
ha estat, simplement, espectacular. Amb
tant de novell, ha acaparat tant de poder
a les seus mans que si voldria podria
governar ell solet (que ja vorem si no ho
fa). Marcelino ja el pot amarrar de prop no
siga cas que ... li faça un descosit. Perquè
aquest si que dura i dura. Temps al
temps.

La primera al front. Ho acabàvem
de dir i ...abans de ser nomenat regidor ja
ha començat el ball de diferències
(suposem que encara no hauria pogut

comprar la corda per lligar-lo), entre
Cuenca i Marcelino. Amb la Taula del
Sénia ja ha hagut les sues primeres
discrepàncies ... lèxiques. Mentre
Marcelino afirmava que continuarien a la
Taula, perquè per això havien pagat i per
les inversions que, suposadament
havien d’arribar en “l’apanyo” de camins
que ens han de fer, Cuenca, es sortia per
soleares dient que no, que si no ens
donaven l’aigua de l’Ebre, cap a casa. I
és que alguns els discurs espanyol se’l
tenen ben aprés!

Apujada de subvencions. Ha dit el
futur alcalde, Marcelino, que ell apujarà
les subvencions a les entitats esportives,
que segons el seu parer, fa anys que no
es toquen i que ja era hora. La cultura, ja
veurem. Nosaltres li proposem a La Veu
que faça un esforç i s’apunte a
l’ajuntament, per allò de les seues planes
d’esport, o pel repartiment d’estopa que
fan (com a la boxa), a torn i a dret, contra
aquells que no fan les coses ben fetes. A
més, sense violència física, que ja és
molt en aquests temps que corren. A
veure si alguna vegada fan cas als
tafaners aquesta gent de La Veu!

Cent dies? Que redimonis és això de
donar cent dies de cortesia al nou equip
que ens governarà? Què no cobraran
des del primer dia? A les empreses fan a
l’inrevés, els tres primers mesos són per
a saber si eres vàlid, o no. I el que no
serveix,  al fem! que deia Febrer. Així que
a treballar des del primer dia que ja es
rascaran prou la panxa en quatre anys
que estaran manant!

Fotesa trenera. Perquè no teníem
una escopeta, sinó, haguérem deixat el
dirigible eixe, que pegava voltes pel
sostre del pavelló poliesportiu amb el
logo de la renfe el dia del partit de futbol
sala de la passada setmana, més foradat
que el xino de passar el puré. No se’n
foten prou de nosaltres, llevant-nos trens
cada any i tenint unes rodalies de pena,
que damunt venen a fer-se propaganda
emprenyat amb la bufa voladora el dia
del partit més important del futbol sala.
No tenen poca barra.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Hi ha una tel de teranyina al cel. El sol, que ni
neix ni es pon, que és etern i bastant egipci, lluita
per consolidar-se. Trobo l’amic Ramon Segarra.
Prenem un cafè ben negre. Parlem del primer que
ens ve al cap. Avui, no sé com, acabem evocant
Tintoreto, el pintor venecià que inventava novel·les
pintades i que Picasso no va poder deglutir com va
fer, per exemple, amb Diego Velázquez.       

Segueixo la ruta. Al súper. Saludo la xicota que
s’encarrega de la petita fleca industrial. Esquivo,
amb una finta digna de Leonel Messi, uns turistes
celtibèrics, dels que creuen que el passadís és seu
i han parat una barricada amb el carret entravessat
i els crits. Faig cap a la secció d’aigües minerals i
els sucs de fruita. Sort que no em veu cap dels
meus maledicents habituals. La meua llegenda
fosca corre perill. No tots tenim els fetge de papà
Hemingway. Sobrevolant l’etiquetatge dels
productes, pots trobar el portuguès de Eça o Lobo
Antunes. O l’alemany de Jünger, ocupant tota la
quieta tempesta d’acer de l’imprès. Però la llengua
de Llull, la nostra, a penes respira en algun racó
ínfim. Després diran dels ofecs... A la secció de
verdures protesto perquè les carxofes no són
benicarlandes. Em miren com un orat. El
patriotisme verduler és un gran incomprès. Intento
recordar l’oda elemental de Neruda sobre
l’hortalissa. Sé que té un imatgeria lleugerament
guerrera. Que pensa el fruit com un escut medieval,
o una cosa semblant. 

Faig cua a la peixateria. Un senyora li explica a
la dependenta que la seua vida és una novel·la.
Ignora, evidentment, que el gènere que menys té a
veure amb la palpitació existencial és la novel·la. Un
narrador s’instal·la en una realitat paral·lela. Per
explicar la seua vida, a la senyora endolada li aniria
millor un assaig, uns poemes de línia clara, o llegir
Shakespeare i adonar-se’n que la seua psicologia i
circumstància ja era tota prevista pel bard
anglosaxó. 

A la caixa, com és freqüent, una iaia espavilada
m’esquiva –tot i el meu parament territorial sobre la
cinta negra - i m’avança sense fer el menor
compliment. La caixera s’adona de la infracció i li
recorda que jo estic davant. Fa com que no ha
sentit res. Li dic en veu alta a la caixera que la deixe
fer. Que el temps de la iaiona maleducada és més
important que el nostre. Entre altres raons, perquè
si l’estadística general no va errada, li’n resta
menys que a nosaltres. Aquesta  pensada trontolla
molt, esclar. Com escrigué  Borges ningú es tan

jove com per no morir demà, i ningú no és tan vell
com per no aguantar un any més. Crec que he estat
una mica cruel amb la infiltrada a la zona de caixa.
Però, com tampoc s’ha donat per al·ludida, no
passa res. La caixera, canviant de tema,  m’explica
que retiraran les bosses de plàstic. Ho trobo
perfecte. Hem de tornar al cistell i deixar
d’emmerdar amb els plàstics. 

Compro el periòdic al quiosquet de la sortida.
L’home que l’atén em va explicar un dia que llegia
Machado. Quan el quiosquer llegeix Machado,
acudeix la melangia del país que haguéssem pogut
estar si el llevat de la socràtica Institucion Libre de
Enseñanza no hagués estat esclafat, com tantes
altres coses il·lustrades i liberals de la nostra trista
història. Segon cafè a un establiment de confiança.
A Balzac el van matar trenta-mil cafès. D’una cosa
o altra hem de morir. Apareix, precisament, un
novel·lista del terreny. Casualitats causals. Li
pregunto si ha llegit Balzac. Diu que sí. Em
pregunta si m’agrada el corrosiu Houellebecq. Li dic
que sí, que és el notari de la decadència de
l’Europa que ha passat de ser la mare il·lustrada
dels nord-americans a ser la vulgar néta imitadora,
llençant Erasme a la brossa. Comença a explicar-
me el ball de ganivets barcelonins del ram. El faig
parar. No vull saber res de tot això. Vull prendre’m
el cafè que deu fer el cinc-mil escoltant l’ocellassa
de la plaça –on hi ha fins una garsa endiumenjada-
i, si vol, que em parle de Lampedussa –una de es
seues passions. Però no té ganes de xerrar de
Lampedussa, i demana que li parle dels escriptors
de Lisboa. Vaja, els discs dedicats? Però li parlo en
realitat d’un que vivia a Coïmbra i d’un altre que
vivia a Porto. 

Torno a casa amb un bri de Neruda, un ressò de
Borges, amb la marqueteria de Lampedussa, amb
el fuet de set puntes de Houellebecq, amb els
versos tan poc atlàntics de Eugenio de Andrade,
amb una mica de borra de la boina de Miguel Torga,
i em poso a redactar aquesta crònica tan poc
heroica.

CRÒNICA POC HEROICA

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant
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AMB VUIT PROU?

Ja tenim d’altra infanta improductiva
ja tenim infanta “micomicona”
i segueix fent-se gran la comitiva
que ens regala sa majestat borbona.

Un gavell de xiquets rossos i pijos
han omplert dels diaris la portada,
Marichalars, Urdangarins i Ortissos,
tots Borbonets de vida regalada.

Per a poder heretar la coroneta 
i no tindre cacau a les Espanyes,
hauria de parir, Letizia, la princeseta
un Borbonet amb dos castanyes.

Per no tenir com al Dinou, mogudes;
que els d’Isabel i Carles s’enfrontaren
en tres guerres “carlistes”, conegudes,
on els de sempre, un altre cop, guanyaren.

“Juan Valentin, Miguel, Leonor, Sofía
y Doña Irene, y Pablo Nicolás,
id a buscar a Victoria Fed(e)rica
y al otro primo, Felipe Juan Froilán.”

“Aguarde un poco Majestad, Su Alteza,
que estan ya todos prestos a llegar
de las clases de surfing, doma y vela
y el útil curso para osos cazar.”

I el Borbonot es mira la “camada”,
tots per no fotre res tan preparats,
ja te tota la cleca col·locada
i a natros, ignorants!, ben conformats.

I Franco veu, content, baix de la llosa
de La Vall dels Caiguts -que ell va tombar-
al seu Borbó i recorda que es qui el posa
al lloc que encara està,  sense votar.

HUC de MONTLLOR

De vegades les relacions socials són
complicades d’entendre. Tots tenim coneguts que
ens desagraden i que ens traiem del mig com
millor podem o sabem: m’estan esperant, tinc
una urgència, he deixat el bullit al foc, tinc la
varicel.la no t’acostes… Excuses, més o menys
brillants, que uns cops ens permeten eixir
gloriosos però que sempre pretenen projectar
una imatge errònia d’allò que veritablement
desitgem: enviar-los a pastar fang. 

La política no és una excepció. Per exemple, el
Partit Popular del senyor Fabra no simpatitza
amb la Taula del Sénia. Ho ha fet públic mil voltes
sense cap vergonya ni timidesa. L’ha atacat, l’ha
desqualificat i se n’ha mofat. Era qüestió d’hores
que, des que la majoria absolutòria s’instal.là a
Benicarló, s’enviara a la Mancomunitat allà on
tots sabem. Només calia esperar la primera roda
de premsa. 

L’argument de Marselino, Cuenca i la resta per
trencar relacions, ja s’ha fet públic. Ara bé,
l’excusa ens ha sorprés i decebut alhora.
L’Il.lustríssim exigirà que la Taula del Sénia es
posicione a favor del trasvasament de l’Ebre o
marxarà. Una forma poc original i poc contundent
d’acomiadar-se d’aquesta Mancomunitat, on tots
coneixen els nous plantejaments que arribaran
ara de Benicarló. No cal vendre cap moto. Millor
serà que, arribada l’hora de l’adéu definitiu,
denunciem i fem públic allò que el bipartit ens
amagava: a la Taula hi ha catalans asseguts.
Ahhhhhhh!!!!!!!!!! 

TOLITO

CONSERVATORI  PROFESSIONAL DE
MÚSICA “MESTRE FELIU”

AUDICIONS DE FÍ DE CURS 2006/2007
Divendres 15 de juny: 

-A les 15'30 hores, Música de cambra. 

-A les 19 hores, Orquestra i Conjunt Instrumental

Lloc: Auditori

LES NITS AL CONVENT DE SANT FRANCESC 

Dilluns 18 i dimarts 19 de juny: -Concerts dels alum-
nes del Conservatori de Música “Mestre Feliu”.

-A les 22 hores. Claustre del Mucbe.

Dimecres 20 de juny:-Concert de ex-alumnes que
han finalitzat el grau mitjà al Conservatori “Mestre Feliu”

de Benicarló. Claustre del Mucbe.

Dijous 22 de juny: -Concert homenatge al Mestre
Feliu amb motiu del Xé Aniversari del Conservatori. Lloc:

Auditori Municipal. 20'30 hores. 

El passat 5 de juny va tindre lloc al pavelló poliesportiu de
la Universitat Jaume I un Acte de Reconeixement a les entitats
col·laboradores en pràctiques. L'A. C. La Feram, editora de La
Veu de Benicarló, va estar present per a recollir un certificat
signat pel rector Francisco Toledo que reconeix i agraeix
aquesta implicació de la societat de les comarques
castellonenques en la institució d'educació superior.

L'A. C. La Feram col·labora des de fa dos anys en aquest
programa de pràctiques i ha acollit una estudianta
d'Enginyeria Informàtica per tal d'elaborar la web de la
publicació La Veu de Benicarló. A més, des de  també s'està
interessat en altres perfils d'estudiants, pertanyents a la
llicenciatura d'Humanitats o Publicitat i Relacions Públiques,
capaços de col·laborar en diferents tasques d'edició i gestió en
La Veu de Benicarló.

Des de fa 13 anys
l'UJI compta amb
p r à c t i q u e s
obligatòries per al
seu alumnat. Posar
en marxa en aquell
moment aquest
practium laboral
obligatori suposava
un gran esforç de
mobilitzar entitats tant
públiques com
privades per a acollir
l'estudiantat i fer-ho a
més amb un
estàndard de qualitat
elevat. Amb el temps
aquesta decisió s'ha
convertit en el tret
diferencial de la
universitat castellonenca, donat que cap altra universitat
pública espanyola garanteix les pràctiques obligatòries al seu
alumnat.

L'acte va
comptar amb una
gran assistència
tant de públic com
de mitjans de
comunicació, a més
de comptar amb els
parlaments del
rector Toledo, el
president del
Consell Social,
Rafael Benavent, la
v i c e r e c t o r a
d'Estudiants i
Ocupació, Leonor
Lapeña i la
coordinadora de
l'Àrea d'Inserció
Laboral, Maribel
Beas, que coordina
les estades en

pràctiques obligatòries i a més va ser el servei encarregat de
l'organització de l'esdeveniment.

L'Associació Cultural la Feram rep el reconeixement de la Universitat Jaume I 

text REDACCIÓ
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ixí m’agrada. Ni cent dies
ni romanços que no van
enlloc. Algú pensarà que

potser vostés estan començant
massa durs amb un alcalde que
encara no ha pres possessió del seu
càrrec. Res d’això. Si per ahí hi ha
cronistes venuts que mantenen allò
dels deslligats cent dies, allà ells. Jo
també penso que des del primer dia
s’ha de lligar curt a aquest
govern sortit de les urnes, i
cal examinar amb lupa
qualsevol manifestació o
decisió que prenguen. No vull
dir res sobre el tema de la
setmana perquè totes les
coses que jo podria dir al
respecte les he trobades a
l’editotial, i no m’agrada
repetir les coses. Ben segur
que l’alcalde electe del nostre
poble es cuidarà molt de
tornar a fer unes declaracions
tan deslligades i amb tan
poca base històrica.

Sense cap mena de dubte,
l’home fort del nou govern
municipal és aquell antic
regidor de governació, que ha
començat amb la primera bajanada
sobre el transvasament d’aigua de
l’Ebre. Jo només espero que puga
acabar la legislatura amb la mateixa
embranzida i ànims que la comença,
perquè si no, a més d’un li hauran de
fer un curset accelerat d’oratòria. Em
sembla bé que s’haja decidit quedar-
nos a la Taula del Sénia, encara que
siga per a vore per a qui són les
subvencions que es poden
aconseguir i si l’aportació està en
consonància amb els beneficis rebuts.
Del representant del partit governant
a aquesta mancomunitat ni diré res
perquè ja és sobradament conegut.
Caldrà seguir amb deteniment
aquesta legislatura. No tinc cap dubte
que serà una de les millors. Fins i tot
m’estic plantejant anar als plens
municipals per a no perdre’m ni un

punt ni una coma de les intervencions
des diferents regidors.

Vicent Coll fa una reflexió molt
mesurada de la desfeta de l’esquerra
al País Valencià. La veritat és que la
cosa està magra i, com ell diu, el
bipartidisme sembla que avança
inexorablement, menjant-se tot el que
no sone a espanyolitat. Seria una
llàstima que tota aqueixa gent
d’esquerra que va passar de votar
fera una reflexió i es plantejara si això

és el que vol. Sembla mentida però és
el vot més fràgil, el vot que qualsevol
excusa l’acovarda i el més crític, i així
no anem enlloc. Seria una llàstima
llançar la tovallola i deixar-ho tot en
mans dels espanyolistes.

L’article de Bausà ens torna a
portar al populisme dels que ens
governen. L’única aigua que els val és
la de l’Ebre, les altres no les volen.
Estan en contra de les dessaladores
malgrat la Unió Europea. El conseller
González Pons s’ha erigit en el gran
detractor de tot allò que no siga portar
aigua del riu Ebre, amb la gran
campanya de la cutrelevisió
autonòmica més vergonyosa que mai
s’ha vist a favor d’aquesta aigua que
mireu com se’n va a la mar mentre
nosaltres ens morim de set i els
nostres arbres s’estan corsecant i

morint. Però això sí, les piscines les
temin ben plenes, les platges plenes
de dutxes i els camps de golf amb la
gespa ben verda. Sempre dic el
mateix, ja ho sé, ja faig com ells.

La panissola per al Pp perquè no
els ha enviat una nota de premsa. No
sé si encara no saben qui són vostés,
elements marginals que escriuen en
una llengua en vies d’extinció que ben
aviat es convertiran en una secta
d’addictes i els posaran dins d’una

reserva, com als indis.
Celebro, una setmana

més, la tornada de Tolito.
Encara que siga escrivint
del magnífic Benicarló en
Jazz. Que no decaiga, a
vore si es va passant el
testimoni a les noves
generacions i s’animen a
jubilar alguns
col·laboradors habituals.

M’ha semblat magnífica
reflexió d’Heras sobre el
resultat de les eleccions.
No sé si tenim els
governants que ens
mereixem, però de
moment els hem
d’aguantar almenys quatre
anys més. És la

democràcia quatriennal.
Llijo amb un cert estupor que s’ha

incendiat una habitatge on vivien
“desenes” de magribins sense llum ni
aigua i que havien d’encendre fustes i
cartons per a fer foc. Estic atònit. Això
no ho sabia ningú?

De les pintades a la seu del Bloc, ni
comentari. No podem donar
protagonisme a quatre (no en són
més) bàrbars incivilitzats que es
dediquen a embrutar parets.

L’ESPIFIADA DE LA SETMAMA

Els textos de la pàgina setze m’han
ferit. Es poden escriure més faltes de
tot tipus en menys espai? Això només
ho superen els blaveros quan volen
escriure en això que anomenen
lengua valenciana. 

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 588

text EL LECTOR

A
He de reconèixer que, tot i que la campanya de

canviar els contenidors de paper i plàstic,
inicialment, no era del meu gust, ara, he de desdir-
me d’allò que pensava i considerar que ha esta una
bona idea.

Certament, quan van començar a canviar els
contenidors, la cosa va anar una mica
desgavellada, trobar un contenidor de paper on
dipositar allò que havies anat acumulant era feina
complicada perquè no el trobaves enlloc. Té
n’havies d’anar a la quinta forca per poder complir
cívicament amb el deure de reciclar. Però va tardar
poc en apanyar-se i, en poc temps, han tornat a
aparèixer més contenidors i més moderns.

El encara govern municipal que, aviat acabarà el
seu mandat (aquest cap de setmana, per a més
precisió), cal reconèixer que, en aquest aspecte
concret, ha fet la seua feina de manera
satisfactòria. Només hem queda el dubte de saber
si, tant de contenidor nou, ha tingut algun cost extra
a la butxaca municipal o si ha estat per alguna
mena de contraprestació. En tot cas, ara, penso, ha
valgut la pena.

I ja que parlem de valdre la pena, no tinc molt clar
que qui s’ecarregue del nou govern del PP continue
amb aquesta línia d’eficàcia. El fet d’incloure el
medi ambient i l’ubanisme, juntets, és com ficar una
ovella enmig d’un bosc de llops i pretendre que
s’escape. Impossible.

Doncs, al medi ambient benicarlando, li pot
passar el mateix amb tant de depredador solt que
l’únic que l’interessa és ficar totxos haja on li vinga
en gana: té els dies comptats.

No puc dubtar de la capacitat de qui, inicialment,
se n’haurà de fer càrrec de conjugar aquestes
àrees perquè encara no s’ha estrenat però, si ho
mirem fredament i en retrospectiva, quan fa uns
anys estava al govern municipal no és va
caracteritzar precisament per resoldre conflictes, tot
el contrari, li sortien com a bolets. I, l’urbanisme i
l’entorn natural, al nostre poble, ha estat sempre en
conflicte continu.

Si tenim en compte les polítiques populars a
nivell de país on qualsevol lloc és idoni per
plantificar torres de 100 metres arran de costa,
camps de golf a dojo o indicar que el futir passa per
plantar gramínies i llevar tarongers, crec que ja ho
tenim tot dit. Ens esperen temps difícils, i de
mobilitzacions, si volem que el poc entorn natural
que ens queda, siga conservat.

La Tossa i el reviscolament del seu camp de golf,
serà, segurament, el primer round de la batalla
perduda en que quedarà arraconada l’àrea de Medi
ambient, probablement fins desaparèixer o una
mena parenta pobra, envers l’urbanisme desaforat
que ens trobarem al girar la cantonada.

El cas dels contenidors m’ha servit per
evidenciarà les diferències en la percepció del
perquè certes àrees han d’estar en mans diferents i
amb una sensibilitat especial. Un altre exemple, el
cas de les olors contaminants, va ser enfocat,
inicialment, de manera eficaç i les seus conclusions
van ser clares. Tot i així, el fet que ara semblen
desaparegudes en combat, indica que la pressió de
sectors forts de la nostra societat industrial tenen
una força més que important, tanta per obviar les
seus conclusions. Què vol dir això? Molt simple,
que si volem una ciutat equilibrada, respectuosa
amb el seu entorn i les seues persones i on la
convivència siga possible, sense estridències, cal
controlar molt bé aquells factors que només
busquen el seu interés particular.

No vull dir que tot allò que s’ha portat a termini
mitjançant aquesta àrea haja estat tot bé però,
almenys, les formes eren diferents i el control del
nostre entorn no estava en mans dels grans
especuladors (tot i que feien prou de soroll), que
ara, tornaran a acollonar de valent al quedar
difuminada aquesta àrea que sempre ha estat,
objectivament, com una mosca cojonera, al voltant
dels importants garapinyaries i especuladors que
tenim a la nostra pobalció i que, tradicionalment han
volgut fer del nostre terme la seua catifa particular.

I és que la lògica sempre ens diu que les grans
concentracions de poder no són, mai, la millor
solució per el problemes polítics. Són l’avantsala de
complicacions més greus. Temps al temps.

Una mica de Medi per favor

text ROBESPIERRE

La Guillotina
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Zones de vianants per a l’estadística

Ser modern avui en dia vol dir
parlar del canvi climàtic, de vies
verdes, de carrils bici, de pipicans,
de reciclatge, de reducció de
consum amb la conseqüent
reducció de residus, de zones de
vianants, de punts verds, ... Així
podríem anar fent el llistat cada
vegada més llarg. 

Però de moderns n’hi ha de dos
tipus: els que realment són moderns i creuen en
totes aquestes coses i els que només es volen
comparar-se als moderns i, en realitat, l’únic que
pretenen és fer les coses de cara a la galeria. 

Ja podem reciclar tot el que vulguem que,
mentre a la mar vaja a parar tot el que tirem per
les aixetes i pel water, estem fent l'imbècil. Els
nostres polítics des de fa un munt d’anys no ha
volgut apostar per una depuradora. Ni era ni els és
primordial. Però això sí, ens han posat uns
contenidors subterranis preciosos.

Posar zones de vianants és una cosa que s’ha
de fer, queda molt bonic, és el que toca posar per
a les estadístiques: Benicarló té tants centenars
de metres quadrats de zona de vianants. 

Però clar, si posem zones de vianants i
denunciem, pensen em polítics, la gent no ens

votarà. Per tant utilitzarem la tècnica
de l’estruç, el cap baix l’ala i no veure
res. Les zones de vianants de cara a
l’estadística per a poder ser un poble
modern i que ens donen la bandera
blava. (Si això pensava el PSOE, així
li ha anat).

Si aparquen el cotxes per la nit, o a
l’hora d’esmorzar, o de dinar, al
voltant del convent de Sant Francesc

a qui és fa mal? A més, si a algú li agarren
necessitats urgents, entre dos cotxes perfecte,
amés el convent pot guardar la seua intimitat
perfectament.

El problema del nostre poble és que volem ser
moderns però no ho som. Només volem
aparentar. Però una cosa és certa, no creiem ni
una miqueta en tot el que diem, i el que és més
greu, ho diem per a quedar bé. Fem per fer. Així
no anem enlloc i després voldrem vendre el poble
de cara al turisme de qualitat...

La Veu, el divendres passat per la nit, va fer una
volta per les distintes zones de vianants del poble,
la zona de l’auditori, la del convent i els carrers del
centre, i era realment escandalós: en total més
d'un centenar de cotxes aparcats. Qui no ho crega
només cal passar i contar-los, segurament, La
veu, igual fa curt.
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La Veu respecta la llibertat d’expressió. La res-
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encara que podran aparèixer amb pseudònim.

PublicitatAmb el suport

Carxofa: per a les AMPAs, Associacions de Mares i Pares d'Alumnes que aquests dies estan
fent les respectives festes de final de curs. La implicació de les mares i pares en l'educació dels
fills i filles és molt important per això, des les la Veu, els encoratgem a continuar col·laborant ens
les tasques educatives de cada centre. 

Panissola: per als que aparquen en zona de vianants, per als municipals que no posen les mul-
tes i per als alcaldes, passat i present (esperem que no futur) , que lleven les denuncies. El diven-
dres passat, posem per cas, era un escàndol: els carrerons del centre del poble, plens de cotxes,
la plaça del convent de sant Francesc, de vergonya, i zona de auditori clamava al cel. Confiem que
el nou equip de govern crega en les zones de vianants i que les faça respectar.

Una Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport
concedeix autorització d'obertura i funcionament dels
ensenyaments d'Educació Infantil, al centre docent privat
Magdala de Benicarló. Aquest centre va sol·licitar l'autorització
d'obertura i funcionament en el nivell d'Educació Infantil,
primer cicle, amb nou unitats. La Direcció general
d'Ensenyament va declarar, per Resolució de 20 de febrer de
2007, l'adequació de les instal·lacions proposades, quant a
espais educatius es refereix, al disposat en la legislació
aplicable. L'Ordre de 6 d'agost de 1987 (DOGV de
09.09.1987), de la conselleria de Cultura, Educació i Ciència,
va classificar el centre de forma definitiva en el nivell

d'Educació Preescolar amb 4 unitats i 160 llocs escolars. Així
mateix, consta del compromís, per part del centre, d'aportar la
relació de professors i titulacions respectives abans de l'inici
de les activitats educatives corresponents, de conformitat amb
la normativa aplicable. El centre, del que és titular María
Teresa Añó, SL. tindrà 9 unitats d'Educació Infantil, Primer
Cicle, amb 140 llocs escolars, distribuïts de la següent
manera: 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs
escolars. 4 unitats per a escolars de 1 a 2 anys, amb 13 llocs
escolars cadascuna, 4 unitats per a escolars de 2 a 3 anys,
amb 20 llocs escolars cadascuna. El centre haurà de
presentar, abans de l'inici del curs escolar, la relació del
professorat i les titulacions corresponents davant la Direcció
territorial de Cultura, Educació i Esport.

La Guarderia Magdala impartirà ensenyaments d'educació infantil 

text JORDI MAURA

Per Xavi Burriel

El Nou Govern Municipal
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