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La presentació del llibre ‘Everest, la conquesta d’un somni’
(Onada Edicions, 2007) a la Penya Setrill va aixecar
espectació entre el món de l’escursionisme i de molta gent
enlluernada per la gesta aconseguida fa gairebé un any pel
grup Terres de l’Ebre a l’Everest. Amics, familiars, editors i
socis del Setrill, entre d’altres, no es van voler perdre l’ocasió
per conéixer el darrer llibre de la col·lecció Gràfica, codirigida
per Ramon París i Jordi Maura i amb peus de foto i pròleg de
Joan Peiró, que va tindre el goig de poder-los entrevistar el
matí de la coronació del cim.

El llibre, al que se li ha afegit el dietari de l'expedició, que
detalla el dia a dia d'aquesta aventura, i que ajuda a valorar
la magnitud de la proesa de posar les botes al cim més alt del
món, ‘Everest, la conquesta d’un somni’ explica en fotografies
magnificament tractades pel laboratori de Javier Roda i la
Pepa, la filosofia de l’expedició. Als cinc intrèpids esportistes
—Agustí, David, Ferran, Josep i Marc—, els van acompanyar
un grup de senderisme vingut des de les Terres de l’Ebre i
que els va seguir des de Katmandú fins a l’Island Peak. Els
integrants del grup de trekking van seguir un pla preestablert
per tal d’aclimatar-se i fer una ruta en alçades a les quals no
estan gaire acostumats, en contacte amb altres cultures i els
paisatges més propers de Catalunya i el País Valencià.

Escalant el sostre de la terra a través de les pàgines que
segueixen i gràcies a les imatges captades pels mateixos
muntanyencs podreu fer el vostre itinerari personal. 

Els expedicionaris van donar a conéixer altres anècdotes

no desvetllades fins ara. David Ferrer va avançar que per al
proper any treballaran en “una expedició formada tan sols per
gent del Maestrat”. En el món del muntanyisme son freqüents
l’entrecreuament de projectes “tot i que aquesta nova
aventura dependrà en bona mesura de les
esponsoritzacions”. El volum es pot adquirir a les llibreries
habituals de la comarca o a través de la web
www.onadaedicions.com. Al finalitzar l’acte Jaume Rolíndez
va lliurar els membres de l’expedició vi embotellat i fet per la
gent de la Penya Setrill i els esportistes van signar desenes
de llibres.

David Ferrer: “Intentarem fer l’any que ve una expedició formada per gent del Maestrat”

text REDACCIÓ

Tots els dilluns a partir de les deu de la nit es
reuneixen diversos músics de jazz per a una jam

session en la qual tenen cabuda els instruments més
dispars. Aquesta particular trobada es produïx en el
cafè de L'arc, carrer Alemanys, en el centre històric de
Benicarló. La jam està oberta a quants músics desitgin
participar. A més, el cafè acull exposicions de pintura,
sent aquest mes l'artista Paz Buñuel qui ha decorat les
parets del local. 

Jazz en el cafè de l'arc

text LA FILOXERA fotos JESÚS MAESTRO
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dedicacions que s’ha imposat el
PP”. La majoria de 12 regidors
del PP enfront dels 9 de PSPV i
Bloc van ser suficients per a
aprovar fins a 12 dedicacions per
a tot l’organigrama d’edils electes
i uns sous i indemnitzacions per
assistència a comissions i plens
per als 21 edils que passaran en
el seu còmput global dels
508.000 euros anuals. De la
dedicació exclusiva de l'exalcalde
socialista Enric Escuder i quatre
parcials es passarà a dues
exclusives i deu parcials. Les
dedicacions parcials en funció de
si acudeixen 60, 74 o 90 hores
oscil·laran entre els 1.480 i els
1.800 enfront dels 850 i 1.200

dels últims dos anys, el que
suposen augments d'entre el 80 i
el 150 per cent. Les exclusives de
2.570 euros i 14 pagues. 

Paradoxalment l'alcalde
Marcelino Domingo tindrà una
dedicació parcial, de manera que
serà l’únic que percebrà fins a un
60 per cent menys de diners
respecte la legislatura anterior. La
resta dels regidors amb
dedicacions parcials amb 1800
euros seran Antonio Cuenca,
Raquel Durà, Pedro García,
Mamen Iruretagoyen i Marcos
Marzal. Eduardo Arín, Carlos
Salinas, José Joaquín Pérez-Ollo
i María Ortiz tindran a la nòmina la
bonica xifra de 1480 euros als
que, en molts casos se’ls afegirà
la remuneració de les altres
faenes que tenen. 

Les exclusives (2.570 euros al
mes) correspondran a Ramon

al i com diu L’Elogi dels
diners, d’Anselm
Turmeda (de l’any
1397), i musicalitzat

per en Raimon, els diners tot ho
canvien: “Diners de tort fan veritat,
e de jutge fan advocat; savi fan
tornar l'hom orat, pus que d'ells
haja. Diners fan bé, diners fan
mal, diners fan l'home infernal...”.
El PP criticava els sous de
l’anterior equip de govern i el seu
alcalde, però a la primera que han
pogut han demostrat també la
seua passió pels diners. Això si,
treballaran més pel poble. Més
que el PSPV i més que el Bloc i
també més que el PP de Flos,
Pac, Redorat i Mundo, aquells que
criticaven el sou galàctic
d’Escuder.

El Ple dels diners
L’oposició va denunciar en el

darrer Ple els “exagerats
increments en els sous i

“Diners fan bé, diners fan mal, diners fan l'home infernal 
e fan-lo sant celestial, segons que els usa”

El PP de Benicarló imposa 12 dedicacions als seus regidors que tindran un
cost de 362.000 euros anuals. Ara Cuenca matisa i diu que la situació

econòmica ja no és tant delicada

T
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text REDACCIÓ

Com a cloenda del present curs, els alumnes de
llenguatge musical de l’Escola de Música “Ciutat de
Benicarló”, sota la preparació i supervisió dels seus
professors, Cristina, Marta, Esther, Carlos i Pablo, van
oferir una mostra de les molt diverses peces que al llarg
dels últims 10 anys han interpretat les diferents
generacions d’alumnes que han après música en el
centre. 

Al complir-se el desè aniversari de la creació de
l’actual centre de Grau Elemental, el nombrós públic va
gaudir de melodies de bandes sonores, música dels
anys 60, sèries de televisió, del món de Disney, balls i
coreografies molt simpàtiques, percussió corporal o fins
i tot amb un un gran pastís de celebració d’aquests
últims 10 anys on, tal com apareixia al programa, hem
fet i continuem fent Música i Escola.

El públic, que omplia totalment l’Auditori, va agrair
amb fots aplaudiments les diferents interpretacions i els
protagonistes, baix el fil conductor d’un programa en
directe, presentaven els diferents cursos amb tocs
d’humor i entrevistes “en directe” als presents a l’acte.

Les diferents audicions instrumentals del mes de
juliol, programades en diferents espais a l’aire lliure de
la ciutat, serviran com a complement d’aquest fi de curs
intens per tot l’alumnat i professorat de l’Escola de
Música. Com a mostra del treball realitzat per alumnes
i professors, continuant una tradició a la ciutat que ha
donat fruits molt importants en els últims 10 anys,
d’aquest recent període, o dels anteriors 30 anys, i on
s’han format  generacions de nombrosos i importants
músics a Benicarló, s’ha aconseguit la dinamització
constant de la vida cultural de la ciutat. Fins i tot, els
pertany l’orgull d’haver encapçalat la iniciativa i projecte
de creació de l’actual Conservatori “Mestre Feliu” a la
ciutat.

AUDICIÓ FI DE CURS DE L’ESCOLA DE MÚSICA “CIUTAT DE BENICARLÓ”

text REDACCIÓ

Rafael Blasco: Pintura
inauguració 10 juliol a les 20:00

Lloc: Parador de Turisme       
Organitza:  Nicole Crutzen i el Parador
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“Respecte als sous globals, aquests passaran dels 265.000 a 460.000 euros anuals”

Soriano, ex policia municipal i
Shara Vallés, anterior treballadora
municipal del departament de
Benestar Social. Respecte als
sous globals, aquests passaran
dels 265.000 a 460.000 euros
anuals, Seguretat Social inclosa. 

Els portaveus dels grups sense
dedicació cobraran 1.111 euros,
tot i que José Luís Guzmán va
anunciar que rebutjava a la
dedicació i que volia cobrar per
assistència a les comissions.
L’augment dels corporatius serà
de 200.000 euros, un fet que va
ser criticat pels portaveus de
l’oposició. 

Enric Escuder (PSPV) i José
Luís Guzmán (Bloc) van plantejar
una revisió conforme a l'IPC en els
quatre anys, això és d'un 14 per
cent davant “els costos
importantíssims que proposa el
PP”, va manifestar el socialista.
Guzmán per la seua banda va
lamentar que l'alcalde d'una ciutat
com Benicarló no tinga un alcalde
amb dedicació exclusiva”, una
obstinació que va ser rebatuda
amb el compromís del primer
regidor de treballar com si tingués
una dedicació total. 

Els grups tindran una quantitat
fixa de 410,40 euros al mes i una
variable de 175 per regidor, el que
suposa duplicar l'actual quantia.
Amb aquestes xifres el PP
ingressarà en els propers 4 anys
120.000 euros com a partit polític,
el PSPV 78.000 i el Bloc 36.000.
L'oposició va demanar un
augment de l'IPC i l'equip de
govern va lamentar “la dinàmica
del debat” i que “no hagueren fet
propostes en la comissió”. El PP
va criticar l'anterior legislatura els
“sous galàctics” de l'anterior equip
de govern i la mateixa setmana
havia assegurat que la situació
econòmica de l'Ajuntament era
“delicada”. Per a cobrir els costos

dels sous i assistències s’haurà de
fer un suplement de crèdit de
179.151 euros. Domingo va
arribar a negar durant el debat al
regidor José Antonio Sánchez l'ús
de la paraula, duent a votació el
punt.

Reaccions
PSPV: L'exalcalde de Benicarló

i líder dels socialistes, Enric
Escuder, va arremetre ahir contra
la manera d'actuar dels nous
dirigents de la localitat, del Partit
Popular, que s'han fixat uns sous
de 362.658 euros anuals front els
137.309 euros que costava l'equip
PSPV-Bloc. Les retribucions es
van fixar al mateix temps que els
conservadors asseguraven que la
situació de les arques del
Consistori era “delicada”, tesi que
rebutja el PSPV, pel que van titllar
les acusacions “d’hipocresia”. “No
es pot dir que els treballadors de
l'Organisme Autònom de Centres
Socials Especialitzats no podran
cobrar a partir de setembre
nòmines d'entre 700 i 800 euros al
mes i la regidora en cobrarà
2.580”, va ressaltar el cap
electoral socialista. Segons el
PSPV “la situació econòmica de
l'Ajuntament és bona. Li exigim
que rectifique amb dades de la

intervenció i no amb les seues
apreciacions personals i si no s'ho
creu que demane una auditoria”,
va afegir Escuder.

BLOC: Guzmán va manifestar
en finalitzar el Ple que “s’ha primat
el número de regidors del PP amb
dedicació que no la butxaca dels
benicarlandos” i que es va poder
veure com la legislatura i el talant
de govern “serà durícia i de
debatre”.

PP: El portaveu de l’equip de
govern, Antonio Cuenca, va
manifestar que “els números son
molt socorreguts i depén del vidre
amb el que es miren. S’ha parlat
de quantitats astronòmiques que
no son certes”. Així va recordar
que el portaveu de l’oposició
cobrarà un 7 % més i que
l’oposició no va fer cap proposta
en comissió. També va minimitzar
que la situació dels comptes
municipals fora delicada, com
havien dit hores abans del Ple.
“No he dit que la situació
econòmica siga dolenta, sinó que
les partides han estat mal
aplicades”, va afegir.

ve de la pàgina anterior

Es va celebrar una nova edició de la travessia Sant
Pere "Caixa del Penedés" en les instal·lacions
portuàries de Benicarló el passat cap de setmana
01/07/07. Un gran esdeveniment que va tindre
l’assistència de 168 nadadors i nadadores del Club
Natació Benicarló, Club Natació Vinaròs, CN Acuatic
Castellò, CN Amposta i Travessies Burriana entre altres
equips participants. A més van tindre la col·laboració de
gran nombre de voluntaris, Creu Roja, Bombers,
Piragüistes, Policia Local, personal portuari, mariners i
molts altres.

El quadre de vencedors va quedar aixír: Mini-
promeses femení: Laura Bosch (Benicarló); Mini-
promeses masculí: Iker Ferrer (Benicarló); Escola de
Natació Femenina: Laia Albiol (Vinaròs); Escola de
Natació masculina: Didac Saura (Benicarló); Benjamí
Femení: Nerea Sorando (Benicarló); Benjamí Masculí:
Toni Bords (Vinaròs); Aleví Femení: Paula Gil
(Benicarló); Aleví Masculí: Guillermo Soriano
(Benicarló); Infantil Femení: Susana del Olmo
(Benicarló); Aleví Masculí: Marc Fresquet (Benicarló); i
en la categoria absoluta, els guanyadors van ser:
Femení: Noemí López (Vinaròs) i en Masculí: Marc
Rubert (Vinaròs).

L’esdeveniment, tant en l'àmbit esportiu com en el de
convivència de tots, nadadors i familiars,  va continuar,
després de la prova, en un restaurant on, entre altres
actes, es va exaltar la millor nadadora del Club Natació
Benicarló, i millor esportista de Benicarló 2006, Susana
del Olmo Cerdá i la Dama del Club per a esta nova
temporada, Patricia O'connor Sanz, que va rebre, d'una
emocionada Mari Carmen Sorlí Rico, la nova banda.

Sant Pere 2007 Travessia al Port de Benicarló Trofeu "Caixa del Penedés"

text i fotos CNB-GREGORIO SEGARRA

Or i Bronze per la benicarlanda
Cristina Ferrando Fores 

Cristina Ferrando Fores, atleta del
C.A. Grup Poblet-Baix Maestrat es
troba actualment en un magnific estat
de forma confirmat per les seves
últimes actuacions, tant en la seva
prova natural (el salt d'altura) com en
la disciplina de les proves
combinades. La seva millor marca,
tant en aire lliure com en pista coberta
és 1.68m i actualment ocupa la
primera posició del Rànquing
Nacional Cadete. 

Les seves últimes actuacions,
entre les quals destaquen una
medalla de bronze en el Campionat

d'Espanya de Federacions
Autonòmiques i una medalla or en el
Campionat Autonòmic de proves
combinades, són les següents: 

El passat 9 i 10 de juny es va
celebrar a Lloret de Mar el campionat
d'Espanya de Federacions
Autonomiques d'Atletisme organitzat
pel consell Superior d'Esports en el
qual i en representació de la
Comunitat Valenciana ve participar
Cristina en l'especialitat de Salt
d'Altura, la qual amb un millor salt de
1.64 es va classificar en tercera
posició, aconseguint així la medalla
de bronze en una competició molt
renyida, ja que entre les 18

participants de les diferents
comunitats d'Espanya es trobaven les
millors de l'especialitat. 

Els dies 16 i 17 de juny, Cristina
Ferrando va participar al Campionat
autonòmic de proves combinades,
assolint l'or de l'especialitat.  Amb una
participació de 15 atletes Cristina es
va superar assolint el primer lloc amb
3204 punts.

El passat 30 de juny la Real
Federació Espanyola d'Atletisme es
va celebrar en la ciutat de
Majadahonda (Madrid) el Criterium
d'atletisme on la benicarlanda va
aconseguir fer-se amb el primer lloc. 
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El Bloc per Benicarló desmenteix que no hi haja
diners

El portaveu del Bloc per Benicarló, José Luis
Guzmán, va explicar dimecres que amb les dades
obtingudes d'Intervenció queden desmentides les
afirmacions manifestades pel Partit Popular que
assegurava que la situació econòmica de l'Ajuntament
era delicada i que fins i tot a partir del mes de setembre
ja no hauria diners per a pagar al personal de Benestar
Social. “A dia d'ahir s'havia pagat al departament
935.050 euros i quedaven 927.349 per  acabar l'any”.
Segons va denunciar Guzmán “han alarmat als
treballadors quan encara queden per ingressar
subvencions de la Conselleria”. El nacionalista va
defensar la gestió de PSPV-Bloc en matèria educativa i
va recordar que la seua area va quedar amb una xifra
positiva de 94.000 euros i va titllar al PP
“d'irresponsables”.

ELS DINERS

1 MARCELINO DOMINGO PRUÑONOSA
1.800

2 MARCOS MARZAL ROCA
1.800

3 SARAH VALLES BURRIEL
2.570

4 RAQUEL DURA BOU
1.800

5 ANTONIO CUENCA CABALLERO
1.800

6 RAMON JOSE SORIANO VERGE
2.570

7 MANUEL EDUARDO ARIN PIÑANA
1.480

8 MARIA ORTIZ ROCA
1.480

9 MARIA CARMEN IRURETAGOYENA FERNANDEZ
1.800

10 CARLOS SALINAS LLORACH
1.480

11 PEDRO JOAQUIN GARCIA BAUTISTA
1.800

12 JOSE JOAQUIN PEREZ OLLO
1.480

MÉS XIFRES

- Els regidors de l’equip de govern costaran 362.658
euros (60 milions de pessetes a l’any i 5 milions al mes)

- Escuder cobrarà 1.111 euros al mes com a portaveu
- L’augment per regidor passa de 90 euros a 175

(increment del 94,%)
- Domingo cobrarà un 40% menys que Escuder
- Per assistir a un Ple es cobrarà 205 euros i 125 a

les Juntes de Govern Locals
- A les Juntes de Portaveus 75 euros, amb 4 com a

màxim. 
- En aquestes quanties que beneficien els regidors de

l’oposició, en canvi si, que es van actualitzar a l’IPC
- Les quotes de Seguretat Social son també

quantioses i es passarà dels 17.042 euros a 29.932,35,
un increment del 75%.

- Alguns regidors de l’anterior corporació (cas de
Joaquina Bel) s’enduien a final de mes 400 euros,
mentre que ara la mateixa regidoria es desdobla en
dues amb les dedicacions corresponents.

- Cuenca defensava que les dedicacions donaran els
seus fruits i no els estudis que encarregava l’anterior
equip de govern sense transcendència per al municipi i
demanava que el balanç es faça a final de la legislatura.

El jugador del Benicarló ONDA URBANA Tannais de
Rocha Santana, conegut esportivament per Valença, i el
Benicarló ONDA URBANA han arribat a un acord per a
ampliar dues temporades més, el contracte que unia a
ambdues parts. Amb aquesta nova ampliació, el jugador
brasiler estarà vinculat al club benicarlando fins a la
temporada 2010-11 

Valença, que s'ha adaptat favorablement a Espanya,
ha declarat, després de la signatura de la seua
ampliació de contracte, que “estic molt feliç a Benicarló.
Ha estat una magnifica temporada. M’he adaptat molt
bé a la ciutat, als meus companys d’equip i al club.
Quan em van oferir la possibilitat de renovar no ho vaig
dubtar, vull seguir molts anys en aquest club”. 

El jugador carioca va arribar a Espanya al desembre
procedent del John Deere Futsal de Rio Gran Do Sul, i
es va incorporar en la segona volta amb el conjunt del
Baix Maestrat. Valença ha finalitzat la temporada
conjuntament amb Parrel com a màxim golejador de
l’equip (17 gols).

A més el Benicarló ONDA URBANA ha tancat la
contractació del jugador brasiler Deives Moraes, per a
les pròximes cinc temporades. El jugador, de 22 anys,
arriba a Benicarló procedent de l’equip brasiler Ulbra. 

Deives, considerat una de les majors promeses del
futbol sala brasiler, va començar la seua carrera
esportiva en l'Internacional de Porte Alegre.
Posteriorment va fitxar pel Ulbra, on va estar dues
temporades, i un any més tard va ser contractat pel
UCS. Aquesta temporada havia tornat a la disciplina del

Sport Club Ulbra, equip amb el qual ha marcat 16 gols
en 14 partits. El jugador arriba ara a Benicarló, amb
ganes d’oferir “el meu millor treball en equip i poder
ajudar als meus companys a conquistar títols“. 

L'ala-pívot de Sao Leopoldo, va afirmar, després de
posar la seua signatura en el contracte, que “estic molt
content. Tinc la certesa que va a ser una experiència
molt bona tant professional com personal. Estic molt
feliç davant aquest nou projecte que s'obri, amb la
seguretat que tot serà triomfal”. Deives ha complit un
dels seus propòsits i comenta que “sempre vaig somiar
amb jugar al futbol sala a Espanya. Quan va sorgir
l'oportunitat de fitxar pel Benicarló, em vaig alegrar molt.
M'agrada la idea d'estar en un equip guerrer i
competitiu, on cadascun pot col·laborar donant el
màxim per a la victòria col·lectiva de l'equip”. 

El jugador serà presentat oficialment quan estiga a
Benicarló. La seua arribada està prevista per a finals del
mes de juliol.

Deives Moraes, nou fitxatge del Benicarló ONDA URBANA 

text VICENT FERRER

ve de la pàgina anterior
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Després de l’anunci de la fusió entre els dos clubs de
2ª regional benicarlandos: At. Benicarló i Rácing, un
nou club ha formalitzat la seva inscripció com federat
per a participar en el pròxim campionat d’aquesta
categoria. Es tracta del Antisa C.F. El seu president és
Isaac Lores, jugarà els seus partits en el Camp del
Jaume I, on entrenarà dilluns, dimecres i divendres, de
20,30 a 22,30 h., els seus colors són: samarreta roja,
pantalons blancs i mitjes blanques en la seua primera
equipació i samarreta negra en la segona. Compta ja
amb 26 jugadors en la seua plantilla, si bé encara es
poden incorporar nous jugadors fins al 27 d’aquest mes,
ja que queden algunes posicions pendents de reforçar.
Cal destacar que el nou club inicia la seva marxa amb
un fort pressupost, ja que ha adquirit dues furgonetes
per a realitzar els desplaçaments i ja ha anunciat que
els jugadors van a cobrar primes per cada partit
guanyat a casa i empatat o guanyat fora. Els carnets de
soci costen 10 €. El club realitzarà la seva presentació

oficial el dia 12 d’agost, si bé la pretemporada
començarà molt abans, ja que per a aquest pròxim
dissabte dia 7, a les 19,00 h., està prevista, en el Camp
Municipal d'Esports de Benicarló, la participació en un
triangular al costat de l'Associació de Sordmuts de
Castelló i la Unión Esportiva Benicarló. El Antisa C.F.
estarà entrenat per Dani Sancho.

Antisa C.F , nou equip benicarlando per a la segona regional

text GREGORIO SEGARRA

El Benicarlo Basi Futbol va celebrar diumenge
passat, en l’annex del Pavelló Poliesportiu Municipal, el
seu tradicional acte de fi de temporada, amb la
celebració d'una festa, perfectament organitzada, que
va comptar amb l’assistència de més de 500 persones,
entre jugadors,tècnics, directius, familiars, simpatitzants
i autoritats. El menjar va tenir com plat fort una
monumental paella cuinada per Galbis, un prestigiós
especialista de València i l'acte més emotiu va ser, com

cada any, l’homenatge als jugadors de categoria cadet
que acaben la seua marxa pel club per a passar a la
categoria juvenil, en alguns casos després d’una
dècada en el club. També van rebre un detall els
jugadors del *Prebenjamí "A", pel campionat de lliga
aconseguit. Va haver parlaments, en l’acte de clausura
oficial de la temporada, per part del director esportiu de
l’escola, Rubén Lores, del president Juanjo Cornelles i
de l'Alcalde de la Ciutat, Marcelino Domingo, que va
tancar l'acte felicitant a la Junta Directiva per l’excel·lent
labor desenvolupada durant la temporada. 

Cloenda de la temporada del Benicarló Base Futbol

text GREGORIO SEGARRA

COMUNICAT D’ESQUERRA UNIDA DE BENICARLÓ

Col-lectiu local d’ Esquerra Unida de Benicarló, reunits en assemblea el passat 2 de juliol aprovaren i deci-
diren fer públiques les següents determinacions:

1ª Manifestar el nostre malestar per la decisió presa pel nou equip de govern amb els vots favorables del
PSPV d’ erradicar la pineda situada al carrer Astúries per tal d’ executar un PAI. Considerem que els arbres
són d’un valor ecològic incalculable i més en una ciutat com la nostra que patix greus problemes de conta-
minació, com per destruir-los gratuïtament, quan es podia evitar, modificant el traçat del PAI.

2ª L’Aprovació en el darrer ple de les retribucions econòmiques que percebran l’ equip de govern i els
grups de l’oposició ens pareixen desorbitades, sobretot si creiem les darreres declaracions de l’actual equip
de govern, explicant que la situació de les arques municipals  era de “crisis” i que no es pot assegurar el
pagament de les retribucions que reclamen i que els hi pertoca per llei els treballadors de l’OACSE i que
ascendixen a la quantitat de 320.00 euros, però en canvi el govern popular no s’ està de carregar un afegit
al pressupost municipal de 200.000 euros per tal de cobrir les pròpies retribucions.

Ens pareix poc ètic i insolidari.

Des d’ Esquerra Unida de Benicarló continuarem treballant i analitzant públicament cadascuna de les
actuacions de l’equip de govern per tal d’ afavorir el progrés i benestar dels benicarlandos i benicarlandes.

Col-lectiu Local d’ EUPV Benicarló

L'Associació de Veïns de les partides litorals Riu, Surrac i
Aiguaoliva va demanar a través del seu president Manolo
Roca que l'entitat conservacionista Greenpeace es preocupe
per la destrucció dels penya-segats i no per la urbanització de
la zona litoral de Benicarló. Les declaracions van ser
realitzades a conseqüència de la inclusió en l'informe
“Destrucció a tota costa” de les intencions de l'Ajuntament de
Benicarló de convertir en urbanitzables terrenys afectats per
la protecció que determina la Llei de Costes en els primers
100 metres des de la línia marítimo-terrestre i altres afectats
per risc d'inundació i inclosos en el Pla d'Acció Territorial de
Caràcter Sectorial de Prevenció del Risc d'Inundació
(PATRICOVA). 

Segons Roca el despreniment dels penya-segats “suposen
un seriós perill per als banyistes, que Greenpeace hauria de
tenir en compte”, va afegir. Els propietaris  busquen urbanitzar
una zona costanera amb poca construcció i la millora dels
serveis amb que conten els seus veïns. El president veïnal va
assegurar que la zona litoral és “perfectament urbanitzable”,
que la llei deixa en situació de legalitat als habitatges
existents en la zona marítimo-terrestre i que en el
desenvolupament urbanístic de la zona dels 100 metres se
situarien zones verdes i dotacionals així com un parc litoral.
D’altra banda va rebutjar que el Patricova supose limitacions
a les idees dels propietaris tot i l'existència de barrancs en la
zona. “La zona nord no necessita una especial protecció
quant a inundabilitats”, va afegir Roca. 

En línies similars es va manifestar l'alcalde de la localitat,
Marcelino Domingo, que va assegurar que una canalització
de les rambles “acaba amb el perill que reflecteix el Patricova”
i que l'edificabilitat plantejada en la revisió del PGOU és de
0,40. Aquesta associació veïnal va destacar l'estreta
col·laboració “i el nou tarannà” del nou equip de govern del
PP. En aquest sentit s'han realitzat ja reunions de treball a
València i estan sent informats dels avanços en les seues
reclamacions que passen per la creació d'un parc litoral, la
defensa de la costa amb espigons naturals i la regenerción de
les platges amb sorra natural. L'empresa Dragados i d’altres
estan mantenint reunions amb els propietaris i el PP per a “fer
obres de gran importància en la zona i crear els serveis
necessaris i la urbanització de la zona”, un fet que podria ser
una realitat en dos o tres anys, va afegir Roca.

L’AAVV del litoral nord demana a Greenpeace que es preocupe per la
destrucció dels penya-segats de Benicarló 

text JORDI MAURA
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O P I N I Ó

OZÓ BO, OZÓ DOLENT (1)

a uns dies, el diari Levante publicà un xicotet
article, dins de la informació meteorològica,
titulat “Tiempo òptimo para el ozono malo”.  A
meitat de juny, la Conselleria de Territori i

Habitatge informà que dotze pobles de les comarques de
Castelló havien enregistrat, en total, 116 superacions del
llindar de contaminació per ozó perjudicial per a la salut
humana. Tothom ha sentit parlar del “forat de la capa d’ozó”
que permet l’entrada de radiació ultraviolada (ruv). Així,
doncs, hi ha un ozó perjudicial que pot augmentar, i un altre
beneficiós que ha estat  disminuint. Anem ha tractar en dos
articles les característiques de l’ozó bo i l’ozó dolent. 

L’ozó és una molècula de tres àtoms d’oxigen ( O3)
formada a partir  de l’oxigen
diatòmic de l’atmosfera (O2). En els
primers 90 quilòmetres de
l’atmosfera terrestre, l’aire té una
composició més o menys constant
amb nitrogen (78%), oxigen (21%) i
argó (0,9%) com a gasos
majoritaris. L’ozó és un component
minoritari amb un percentatge mitjà
molt baix (0,00116%) que assoleix
el seu màxim entre els 15 i 30 km
És la coneguda capa d’ozó de
l’estratosfera. No està formada
únicament per ozó, sols en té un
poc més que la resta d’atmosfera. 

La capa d’ozó, descoberta l’any
1913, fou estudiada pel meteoròleg
anglès GMB Dobson qui construí
un espectrofotòmetre capaç de mesurar l’ozó estratosfèric
des de la superfície terrestre. La Unitat Dobson és la
mesura utilitzada per quantificar l’ozó. 

A l’estratosfera, la ruv trenca l’oxigen (O2) en àtoms (O)
que s’uneixen a una molècula diatòmica formant l’ozó (O3).
Aquest procés és reversible, establint-se un cicle natural de
formació i destrucció: l’ozó triatòmic absorbeix ruv, es
trenca en una molècula i un àtom d’oxigen que es tornen a
unir formant l’ozó. Aleshores, el cicle de l’ozó impedeix que
les ruv arriben a la superfície terrestre i les transforma en
calor. Abans de l’aparició de la capa d’ozó fa 2200 milions
d’anys, la vida sols existia dins de la mar on l’aigua filtrava
les ruv. Les seves característiques varien segons la latitud
i l’estació: està més baixa als pols i a l’hivern.

Hi ha tres tipus de ruv  segons la seva energia o longitud
d’ona; Les més energètiques i perilloses, UV-A, són
absorbides per les capes externes de l’atmosfera; les UV-
B són absorbides en un 90% per la capa d’ozó
estratosfèrica. A la superfície terrestre, arriben les UV-C,
les menys perilloses, i una fracció mínima de les UV-B. La
quantitat de ruv que arriba a la superfície terrestre depèn
de l’ozó estratosfèric, elevació solar, altitud i de la quantitat
de núvols i pols atmosfèrics. A l’estiu, prop de l’equador, a
gran altitud i un dia ras tindrem una  ruv elevada. La
comunitat científica internacional definí l’Ídex Ultraviolat

(UVI) com a dosi de ruv rebuda en un indret determinat. A
la web de l’Institut Nacional de Meteorologia (www.inm.es)
pot obtenir-se informació de l’UVI de prop de 600 platges
estatals, per exemple la del Morrongo. 

Les UV-B poden causar càncers de pell, debilitar el
sistema immunitari i afavorir les infeccions, destruir el
fitoplàncton marí i reduir el creixement de les plantes. 

Cap a 1960, GMB Dobson descobreix que la capa d’ozó
de l’Antàrtida sofreix una disminució d’un 70% i la de l’Àrtic
d’un 30% i ho explica per les condicions tant extremades
–baixes temperatures- que es donen als hiverns
d’aquestes zones. Tanmateix, altres científics altres
científics responsabilitzen l’increment de clor i brom,

derivat de compostos artificials com
els clorfuorcarbonats (CFC) o el
bromur de metil,  la destrucció de
l’ozó estratosfèric. Encara que hi
hauria clor i brom per tota l’atmosfera,
la seva acció sobre l’ozó es veuria
afavorida per les baixes temperatures
hivernals, sobretot les de l’Antàrtida.
Aquesta disminució de l’ozó,
denominat mediàticament “forat”, es
detectaria a finals de l’estiu o
primavera. La nova situació
estacional afavoriria l’entrada d’ozó
de latituds més baixes que “tancarien”
parcialment el forat. A 1995, el
científic mexicà Mario J. Molina,
primer científic en defensar aquesta
teoria, rebé el Premi Nobel .  Els CFC

eren emprats com propel·lents per esprais, extintors,
frigorífics, sistemes de refrigeració…, i el bromur de metil
és un insecticida. 

L’estudi de diversos  detectà que el forat d’ozó hivernal
antàrtic s’anava fent, any en any, cada cop més gran, fins
arribar al sud d’Austràlia. El Programa de les Nacions
Unides pel Medi Ambient (PNUMA) proposà, en 1981,
l’establiment d’un marc legal per a protegir la capa d’ozó. A
1985, 41 països signen el Conveni de Viena per a la
Protecció de la Capa d’Ozó. D’aquest acord deriva el
Protocol de Montreal de 1987 on es fixen les reduccions de
substàncies esgotadores d’ozó com els CFC. S’han anat
substituint aquestes substàncies per altres no tant
negatives per l’ozó. 

El grup científic del PNUMA publicà a 2006 un informe
on s’afirmava que el forat de la capa d’ozó havia deixat de
créixer i que comence a reduir-se, de forma significativa a
partir de 2050 a causa de la llarga persistència dels CFC a
l’atmosfera.

Resulta engrescador veure com en un cas d’impacte
global, la comunitat internacional actuà ràpidament i de
forma coordinada amb uns resultats positius. No podria fer-
se també pel canvi climàtic, la fam, les guerres…?

Pere Bausà

F
I jo que em pensava que la casa de tots s’havia

convertit en la casa de la por? Després d’escoltar al
PP en comitiva que estàvem tan malament
econòmicament, que no hi havia diners per pagar
els sous del personal del geriàtric i que els pobres
proveïdors no cobraven des de fa un fum de temps,
estava amb l’ai al cos perquè no entrarem en fallida
tècnica. Ja em veia al nostre poble amb la merda
sobresortint per les clavegueres (com no tenim
depuradora), la brossa sense replegar, els
malfeiners campar a la seua amplada per manca
d’efectius policials (com tampoc cobrarien doncs
...), els nostres vellets a l’asilo amb “tropeceientos”
per habitació, ... i els regidors, pobrets, a la porta del
nostre “honorable” ajuntament ... demanant almoina
com uns ximples. Quin panorama!

I és que amb tant de forat que ens va dir,
Marcelino i companyia, que teníem, i que
travessàvem una situació tan “delicada” estava que
no cabia en mi de l’ensurt. I després de veure la
portada de la veu amb la calculadora científica
marca “CUENCA” fent-se ressò d’aquests números,
ho veia tot, però tot, que molt fosc.

I de sobte, doncs no. Tot el contrari. Que el de la
calculadora diu que ells no havien dit res de tot
aquest “fregao”, que ells només havien fet
referència a que hi havia “un” descontrol en les
factures i no sé quantes falòrnies més.

I és com canvien les coses d’una setmana per a
l’altra, ara si tenim diners perquè els regidors del PP
es pugen els sous vora un 60% més que el es
pagava abans, que ja era prou.. Doncs no ho
entenc. Ho teníem diners o no els teníem. No
havien denunciat que teníem un forat (un descosit,
que dic un descosit, un set, perquè deien que n’hi
havia més), de més d’1.700.000 Euros?

I és que a mi tota esta mena de “números” no em
quadrem massa. Per a pagar els proveïdors no
tenen un duro (més de sis mesos de retard, si els hi
aplicaren la llei als ajuntaments i els cobraren
interessos veuríem com s’espavilarien, la llàstima
és que és tan farragós cobrar-li els interessos que
la gent prefereix esperar-se), però per omplir-se la
butxaca de manera descarada si que els hi ha. I és
que la barra dels polítics del PP ja ratlla la grolleria

política. Parar la ma i que et caiguem vora 200.000
euros més a l’any (més de 300 milions d’aquelles
socorrides pessetes), per al polítics locals, això no
suposa cap problema, no els causa cap trauma, tot
el contrari, si et descuides, fins i tot els pareix poc. I
és que simplement és al·lucinant la desvergonya
que arriben a tindre ells, i el seu discurs. I jo em
pregunto, que això de l’IPC, que s’aplica a tota la
resta dels mortals, per a ells, no toca?

Com deia abans, la calculadora marca
“CUENCA”, comptava molt bé, però ...per a casa
seua. No, si al final als que ens tocarà ficar-nos a la
porta de l’ajuntament a demanar almoina serà a tota
la resta de ciutadans, quan entren els polítics, i
participar de la seua benevolència,  per poder-los
pagar el seu trist “sou base”. 

Ja ho diuen els xiquets i xiquetes, que ho
aprenen tot molt ràpid, quan els pregunten que
volen ser de grans, et contesten ben amples,
polítics. I és que. on anirem a parar?

La casa de l’alegria

text ROBESPIERRE

La Guillotina
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MÉS ANUNCIS PER PARAULES
L’Ajuntament de Benicarló regala

cadells de gos procedents de la
Brigada Canina, per no poder
atendre. Se n’esperaven una
desena però han parit en excés. Els
funcionaris responsables de
l’alimentació van marxar el passat
divendres de vacances sense que
ningú pensara en els pobres
animalons.

EL CANAL 56 TÓRNA
Al darrer Ple es va poder veure a

un càmara-periodista del Canal 56.
Tot un detall d’aquesta televisió
vinarossenca per als benicarlandos,
que podran veure algun Ple en la
seua totalitat per aquesta televisió.
Es veu que després de dos anys
d’absència, la cosa ja s’ha
‘normalitzat’. Televisió a la carta o
pay per view?

REUNIONS PRÈVIES
Ens explica una tafanera que va

poder veure els principals regidors
masculins del PSPV fent una reunió
prèvia al Ple als banys dels homes.
Tan sols sabem que van xerrar, però
no si van fer servir alguna tècnica
per sortir al Ple, dels sous i dels
càrrecs, més relaxats.

ELS RECHIDORS
La secretària –entenem que

accidental- que va suplir el secretari
municipal Carlos Bravo, apitxa. I diu
amb tal gràcia, “rechidor” o
“chuntes”, que si no la canvien
prompte de ben segur que a més
d’un dels nostres rechidors falleros
de l’Achuntament, se’ls encomanarà
la gràcia i acabaran escatxillant a tot
el que tinguen davant.

SOU PER AL LOERO?
Al Ple del passat divendres es va

poder veure entre el públic a
Llorens, el lloro que va canviar el

carro de Sant Antoni pel dels
altaveus del PP en les darreres
eleccions. En finalitzar l’acte es va
arrimar per a parlar amb els seus.
No sabem si ja posats a donar
dedicacions com si foren hòsties a
missa, es va arrimar a veure què
caia.

TORNEN ELS CAFÉS DEL BLOC

Si. Sense estar de campanya
electoral el passat dimecres estava
previst que tornaren els cafès del
Bloc. Bona falta de cafès li faran
falta a Guzmán per recuperar tot
allò perdut, els vots i la coherencia.
Ja hi ha qui apunta a la necessitat
que la seua nova companya de
candidatura, li recepte gingseng,
jalea real i unes vitaminetes per
potenciar-li l’energia que se li va
poder veure en el darrer Ple.

NOTA DE SOCIETAT

Diumenge passat la gentil
senyoreta Esther Escuder Caldés,
recentment proclamada fallera
major de Benicarló, va assistir a la
corrida de bous celebrada al poble
del costat acompanyada pels seus
progenitors. Tots tres van ocupar
una localitat d'ombra, prop de la
banda de música, i van tindre ocasió
de comprovar com la presidenta del
vergonyós espectacle (bous
menuts, amb les banyes
s o s p i t o s a m e n t
arredonides) repartia a tort i dret les
orelles dels pobres animals
prèviament torturats.  

PER LLOC INDEGUT

Diuen que l’altre dia va poder
veure’s a un conegut home d’ulleres
fosques (qui seria el conegut?),
sortint de la platja sud a l’alçada del
quiosquet de Pepito a bord d’un
citroen 605 novet de trinca i en
direcció prohibida. La policia on hi
era?

MARCE EL REI

Burguer King anuncia la
inauguració del seu nou local amb la
presència de Marcelino Domingo.
Diuen que demanarà un menú per a
dotze, dos complets i la resta parcial
però amb doble de patates. No ens
ho acabem de creure però, per si de
cas, algú que vaja a fartar-se que
faça el favor de comprovar-ho.
Esperem respostes.

D’HIPOTEQUES VA LA COSA (I)
Ja està clar. Tanta joventut al cau

de PP tenia el seu motiu: era una
manera que tota aquesta gent, que
de normal se les hagués vist i
desitjat per pagar-se el piset
després d’independitzar-se, ho
poguera fer. En quatre anys tindràn
arreglada quasi la totalitat de
l’hipoteca. I és que això de ser
polític, sobretot del PP, facilita les
coses. 

D’HIPOTEQUES VA LA COSA (II)
Continuant amb allò d’abans, la

perra, es diu, es comenta que la
canallesca d’aquest poble s’està
pensant en formar un nou partit
polític per la propera legislatura. I és
que com són els que veuen més clar
el que treballen els nostres polítics, i
el cobren per fer ... alguna cosa amb
els nostres diners han deduït que
amb tant d’estres i poca perra no es
pot viure. Diuen que ja han contactat
amb algun polític, de reconeguda
solvència,  perquè els assessore.
Fins i tot podria anar de cap de llista.
I és que quan la fam apreta ...

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Ha esclatat l’anunciadíssim batibull per la fira de
Frankfurt. No hem perdut l’ocasió de tornar a fer
una mica els passerells. Hi ha 101 escriptors elegits
des de l’oficialitat. Com els dàlmates del conte. Les
quotes de tota mena, editorials, de partit, de les
capelletes, ocupen la seua plaça. 

L’única presència particular a la fira alemanya
serà de paper imprès. Un editor creu que una
novel·la editada fa dos anys sonaria molt bé en
alemany i intentarà l’aposta. Amb un acurat
traductor, tots podem sonar bé, i fregar-li el turmell
esquerre al mateix Goethe. Però més val no
esperar res. Pobra criatura, enmig de tones de
llibrots i llibrets, sense un mal templer, ni cap codi
secret en el seu ventre... 

Com era previsible des d’algun sector de la
premsa madrilenya s’ha aprofitat la conjuntura per
atacar novament, perquè els escriptors catalans
que s’expressen en castellà han dit que
s’abstindran d’anar a la fira en benefici de
l’expressió en català (quanta generositat!), però allà
l’afer s’ha llegit com un veto oficial. D’aquest figurat
veto s’escandalitzen molt, però de que el Instituto
Cervantes, quan munta saraus exteriors, sempre
obvie les literatures en basc, gallec i català, no en
diuen res: perquè això és la “seua” normalitat
asimètrica, cega i ,ai, encara imperial. 

Tot plegat, molta política d’uns i altres, als quals
en realitat la literatura i la cultura els importa
exactament un rave. Quina fatiga dóna tornar a ser
enmig d’una nova espiral amb poca ventilació. I tot
per a poc. Per a molt poc. La de Frankfurt és una
fira d’editors i agents en compra-venda de drets de

traducció de llibres. Els escriptors no pinten res allà.
Si de cas menjar algunes salsitxes i prendre sidra.
Als jocs florals sobre la cultura convidada
acudeixen quatre gats, segons els més variats
testimonis directes. Qui ha de jugar fort allà són els
editors. Passada la flamarada quedarà el que haurà
de quedar. Potser uns títols traduïts a l’alemany, al
francès, italià, portuguès o a l’anglès. Que ja es
bastant. La resta? Literatura de periòdic -i no de la
millor-,  i política de vol ras i emmetzinat. 

SALSITXES I SIDRA

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant
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El curs s’ha acabat. Les notes finals han donat
alegries, disgustos o indiferències. Les aules , els
passadissos i els patis de les nostres escoles i instituts
queden estranyament deserts i incomprensiblement
silenciosos. El curs es tanca, s’arreglen els papers i es fa
neteja de tot allò que sobtadament ha esdevingut inútil o
simplement caducat, i de seguida, quasi sense el temps
just de fer un punt i a part, s’inicien els preparatius del que
serà el proper curs. Aquest també és un bon moment per
a aturar-se una mica i fer balanç de com han anat les
coses –un balanç que ha de ser
necessàriament col·lectiu i alhora
íntim, personal. 

Però sempre hi ha qui, oportú com
sempre, decideix afegir als nervis del
final de curs elements que fan que la
festa sigui més grossa i més plena de
colors i de petards. En aquesta ocasió
em tingut una aportació per partida
doble –potser molt més convergent del
que podria semblar a primer cop d’ull :
les declaracions incendiàries de la
Conferència episcopal sobre la matèria
que s’haurà d’impartir a l’ESO sobre
valors de la ciutadania i els drets
humans i, per altra banda, l’anunci en
ferm de la concertació del Batxillerat.

Comencem per la qüestió del
concert del Batxillerat perquè, en
realitat, aquest és el tema realment important i
transcendent. Les declaracions de la Conferència
Episcopal mereixen un petit comentari, però no cal
dedicar-hi massa temps: només el just i necessari que és
recomanable dedicar a les posicions abrandadament i
inequívocament integristes. Però, contràriament, la
decisió de concertar el Batxillerat no és una anècdota
d’uns fanàtics. La decisió del govern del PP –ja
comentada fa anys i concretada abans de les passades
eleccions- respon a una voluntat i a una opció política
molt clara: afavorir i subvencionar amb els diners públics
les escoles privades, majoritàriament de caire religiós, en
detriment de l’escola pública que cada vegada més es
veu abocada a una difícil situació, a una dificultat evident
de poder oferir un servei de qualitat. El PP creu que hi ha
d’haver una educació a dos nivells :una de més
qualitativa –que evidentment es fa des de les escoles
privades i, especialment, les religioses- i una de segon
ordre, dedicada a fer tasques més assistencials i de
guarderia –anava a escriure de magatzem- dels joves
que si estan a l’institut com a mínim no estan fent
bestieses vés a saber on. La duplicitat entre educació

pública i privada planteja problemes molt seriosos que, a
més , es veuen agreujats quan el govern decideix apostar
clarament per a millorar una de les dues línies. 

Aquesta decisió tindrà efectes molt importants i, d’una
manera molt especial, en ciutats com la nostra. El fet que
un centre educatiu del poble ara ofereixi el Batxillerat
perquè tindrà els diners públics per fer-ho anirà en
detriment del nombre de matrícula del Batxillerat en els
dos instituts públics que avui ofereixen la possibilitat de
fer els estudis postobligatoris . La pèrdua de matrícula
implica, d’entrada, dues coses molt significatives: per una
banda, la pèrdua de professorat –tenint en compte que el
professorat és el recurs fonamental i bàsic perquè un

sistema educatiu funcioni- i, per
altra banda, la pèrdua de la
veritable diversitat de l’alumnat
–fins ara vivíem una autèntica
diversitat de condicions socials, de
trajectòries escolars, expectatives,
etc. En un altre sentit, la reducció
dels batxillerats públics implicarà
en el futur alumnat de la
concertada  –tal i com volen que
així sigui- una pèrdua de mirada
democràtica i plural sobre la
realitat ja que des d’un Batxillerat
confessional, estrictament regit per
valors doctrinals molt
conservadors i d’un nacionalisme
espanyol perillós, els nostres joves
no tindran l’oportunitat d’elaborar
el seu propi pensament amb la

llibertat que només l’escola pública pot oferir.
I vés per on arribem a l’altre tema. La Conferència

Episcopal rebutja la nova assignatura sobre la ciutadania
i els drets humans perquè fomenta d’una manera
perillosa el “relativisme moral”. Els bisbes  no poden
concebre que es transmetin valors com la llibertat de
pensament i la llibertat d’opció –per exemple, sexual-
sempre que es fonamenti en el respecte als altres. Si el
relativisme és pecaminós, cal defensar l’absolutisme com
a camí recte, únic, vàlid. De camins, doncs, a la vida,
només n’hi ha un: els bisbes saben quin és. Tot plegat és
curiós i preocupant: sento l’olor de socarrim del tribunal
de la Inquisició. Sento massa a prop les actituds
integristes i fanàtiques que  en nom de la veritat de Déu,
Jahvé o Al·là maten, condemnen, estigmatitzen, expulsen
,castiguen. 

En fi, que Déu ens agafi confessats perquè vivim
temps difícils per a l’educació. Sort que el curs s’ha
acabat i podem gaudir –hedonistes i relativistes com
molts de nosaltres som- d’aquest gran invent de la nostra
societat que són les vacances. Una mica de tranquil·litat
ens anirà bé per afrontar tot allò que ens espera.

AI, L’EDUCACIÓ

text JOAN HERAS

Fronteres Benicarló es cremava, es cremava
Benicarló

Benicarló fa fallida. La primera roda de
premsa de Cuenca, Vallés i Marselino, investits
d’autoritat, així ens ho ha explicitat. Factures
milionàries sense comptabilitzar, obres escolars
que no tenen electricitat, partides
pressupostàries esgotades, edificis que
s’enfonsen, nòmines en perill, projectes
malintencionadament paralitzats, escoles sense
terrenys, iaios al geriàtric quasi famolencs,
xiquets que no volen baixar la brossa...
Maleses, malifetes, destrosses i catàstrofes.
Una malèvola orgia de nacionalistes i
socialistes que ha arrasat la impecable tasca de
govern dels catorze anys conservadors. Ens
gitàrem a la terra promesa i ens hem aixecat a
Sodoma i Gomorra. 

Satanàs, príncep de la tenebra, ens ha
subjugat aquest bienni malèfic als ritmes
compulsius de danses endimoniades: despesa!
vici! despesa! vici!... Qui no s’ha aterrit amb el
fum roig que treia la casa de la Baronessa a les
nits? Els aquelarres han segut allí una constant.
Una companya meua de feina -la molt bruixa-
ho pot certificar. A més a més, un funcionari de
confiança m’explicà que Escuder signava els
decrets d’alcaldia amb la música de revolucions
invertides dels discs d’ACDC. El mateix
funcionari, també és testimoni de les caceres
nocturnes de Guzman, equipat amb banyes i
cua, buscant jovenetes verges a les què xuclar
la sang. 

Sens subte, el maligne ha senyorejat les
terres benicarlandes aquests dos anys. Ha fet i
desfet. Ha tallat el bacallà. Ha assolat la feina
de la bona gent. Preneu en el nostre nom, el
dogma de la nova bíblia política.  Creieu o
convertiu-vos en estàtua de sal!

Tolito

ELS BISBES A LA CONTRA

La CEE -Conferència Episcopal Espanyola-,
ens ha “obsequiat” amb una nota de condemna
de la nova assignatura d’ “Educació per a la
Ciutadania”, acusant el govern de l’Estat d’
“adoctrinament ideològic” (!?). Francament, no
s’entén que una proposta curricular adreçada a
“construir una consciència moral i cívica, d’acord
amb els principis que regeixen les societats
democràtiques, plurals, complexes i canviants,
en les que vivim” -com es declara en la
presentació de la nova assignatura- es puga
considerar “adoctrinament ideològic”. No serà
que la CEE té por de que les persones arriben a
prendre decisions lliures i responsables? I de que
siguen respectuoses amb el pensar dels altres? I
de que rebutgen la discriminació i la violència, el
racisme o la xenofòbia? I de que es comporten
com a persones civilitzades? I de que es
comprometen en la defensa de la justícia i del be
comú? I de que respecten l’orientació sexual de
cadascú? I de que treballen pels valors
democràtics?...

No serà que als bisbes els espanta una
ciutadania adulta, que no combregue amb les
rodes de molí del seu dogmatisme i de la seua
intransigència?

Marc Antoni Adell
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empre he pensat que
això de la política és
una cosa massa

recargolada i excessivament
relativa. Voldria –o no- que algú
m’explicara com és possible que
uns diguen que a l’ajuntament hi
ha un forat de diners que riu-te’n
tu dels forats negres de l’espai, i la
part contrària diga que no, que
l’ajuntament està totalment
sanejat i que tot això són
manipulacions del nou equip de
govern que vol justificat per
davant la seia incompetència.  A
mi tot això em fa fàstic, perquè
quan dos diuen coses contràries,
algú ens està enganyant, i a mi no
m’agrada que m’enganyen. He
arribat a pensar que l’ajuntament
no deu tindre un deuta tan gran
tenint en compte que tots els
regidors de l’equip de govern
tenen un jornalet mínim dels
quaranta mil duros. També penso,
i és la postura més còmoda, que
el temps posa cadascú al seu lloc
i al final de la correguda tot es
sabrà. O no. Per cert, que vaig
vore per la tele el ple de la
repartidora de jornals, i no sè per
què però no em van agradar les
formes d’alguns que van prendre
l’ús de la paraula, com tampoc no
em va agradar que el portaveu del
Bloc parlara en la mateixa llengua
de Cuenca quan li contestava al
portaveu del Pp. Tinc la sensació
que aquesta legislatura no
m’agradarà gens, i m’agradaria
equivocar-me.

Feta aquesta necessària a
l’hora que prescindible
introducció, vull felicitar-la pels
continguts de la revista d’aquesta
setmana. És tot un luxe del quan
no pot presumir ningú més que
vostés, tindre al mateix número
Aleix Castellnou, Pere Bausà,
Josep Igual, Xavi Burriel, Tolito, el
Samaruc i Vicent Coll.

Mentrestant hi ha qui es dedica a
publicar vomitius escrits farcits de
faltes d’ortografia, fruit de la més
absoluta ignorància, sobre temes
que je estan aclarits pels científics
des de fa molt de temps. Com
anava dient, vostés seran
pobrets, però de qualitat van ben
coberts. Només hi ha una pega,
que són els del futbol amb els
seus escrits deslligats i sense cap
tipus de contingut. Semblen
monòlegs de Cantinflas. Pel que
fa als continguts del textos de les
primeres espases, tot això que diu
Castellnou del bricolage és una
gran veritat, perquè a vore qui no
té a casa una sierra de calar, una
barrita arreglatodo o un tros de
contrachapado de okume, per no
parlar de tubillones, cepellones i
no más clavos. També estic
d’acord en fer una enquesta per
vore quan ens costen els
accidents causats directament per
aquesta activitat i posar-los un
impost específic (com té ara el
tabac) per tal de fer front a
aquesta plaga que esn ve dels
Estats Units.

He llegit amb interés l’article de
Pere Bausà i em sembla
absolutament lògic que el països
emergents no vulguen baixar les
emissions de gasos amb el
contundent argument de “si
vosaltres els esteu llançant des
del segle dinou, ara ens toca a
nosaltres”. Efectivament, a vore
que arriba el primer a vore la

destrucció del planeta. La qüestió
és produir i consumir sense
mesura. Ací tenim el nostre futur.

Greenpeace diu coses que no
té ni idea. Qui li ha dit a aquestos
esvalotats tot això de la costa
nord del nostre poble? Es veu que
no s’han enterat que el que volen
fer els propietaris és defensar les
costums i patrimoni dels nostres
avantpassats, cosa que xoca
frontalment amb tot això que
diuen aquesta colla
d’embolicadors revolucionaris i
malfactors.

Molt oportú el còmic de Xavier
Burriel, encara que reconec que
no les he vist, es veu que el seu
explotador també ronda per allà.

No m’he pogut aguantar i he
vist el curtmetratge que s’anuncia
a la pàgina dotze. Molt divertit,
especialment la primera escena
que recomano molt vivament a
tothom.

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA

No sé si està fet a posta. No
entenc, per més voltes que li he
pegat, què fan tres fotos
relacionades amb el món pesquer
il·lustrant el tema de la setmana.
Serà perquè el peix “nada”, i a
l’ajuntament els que han entrat no
s’han trobat “nada de nada”. Si, ja
sé que és un acudit fàcil, groller i
de mal gust, però alguna cosa
havia de posar.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 591

text EL LECTOR

S

Una vegada més, l'Auditori de Benicarló es
convertirà en “el Kit Kat Club“. Els dies 21 i 22 de juliol
i 14 i 15 d'agost, la música, el ball, l'alegria, la màgia del
“Cabaret” de Teatre de Guàrdia -el musical que va
obtenir un èxit veritablement sense precedents el
passat mes d'abril- tornarà a fer-se realitat per als

espectadors de la nostra ciutat, comarca i turistes que
ens visitin. Les noves representacions es realitzaran
segons el següent horari: en aquest mes de juliol,
dissabte 21 a les 22.30h i diumenge 22 a les 18.30h. i
a les 22.30h. En el mes d'agost, dimarts 14 a les 22.30h
i dimecres 15 a les 18.30h. i a les 22.30h. Absolutament
totes les sessions són numerades i ja poden adquirir-se
en venda anticipada en el Centre Òptic Eva Marín. 

Teatre de Guàrdia posa a la venda les entrades per a "Adéu a Berlín" 

text TDG

La localitat de Benicarló, després de la suma de
vendes a l'engròs i detall de carxofes produïdes al
Maestrat, conclourà l'actual campanya de carxofes amb
el triple de carxofa comercialitzada amb el segell de
l'única denominació d'origen de les comarques de
Castelló, el que suposa tot un rècord. La meteorologia
i la irregular campanya provocada per una atípica
climatologia que va propiciar un hivern més calorós de
l'habitual i una primavera freda en les diferents zones
productores de la Península, ha trastocat moltes de les
previsions de comercialització i producció. Així a
Benicarló les altes temperatures van dur a obtenir una
producció de primera categoria però no extra. “Al no fer
fred no les va gelar i per tant vam poder etiquetar molta
carxofa amb el distintiu de la denominació d'origen
reservada a les millors”, va explicar Juan José Melet,
president del Consell Regulador de la Denominació
d'Origen (CRDO). 

Les baixes temperatures que s'han perllongat al llarg
de tota la primavera han llançat fruits de suficient
qualitat fins a gairebé l'estiu, un fet del tot inusual en la
planta i que ha obligat a fabricar etiquetes de la
denominació fins a dues ocasions. La creu que ha dut
aquest comportament inusual ha estat que la indústria
conservera, situada al sud d'Espanya i a Múrcia
principalment, s'ha pogut beneficiar de l'allargament de
la campanya i de la producció de Múrcia, quelcom que
habitualment no ocorre i del que treuen profit els
productors benicarlandos. La indústria conservera no
destaca pels seus bons preus però si permet fer un
balanç positiu a larrodonir la campanya, fet que aquest
any no ha ocorregut. “Entenem que es tracta d'una
situació imprevisible i puntual fruit de la climatologia. De
repetir-se en el futur tal vegada hauríem de plantejar-
nos si la indústria segueix sent un escenari rendible i
que ens resol els números”, va valorar Melet. Els
responsables del CRDO consideren que la situació
d'aquest any forma part d'un cicle i no d'un canvi
climàtic “al que ens hauríem d'anar adaptant”, va
concloure Melet. 

Ara les estaques 

La flor de les carxoferes dóna un to blau intens
aquests dies als camps benicarlandos. En els pròxims
dies una vegada estiga més seca la planta es recolliran
les estaques d'aquesta hortalissa per a garantir la
producció la pròxima campanya. El de les estaques és
el mètode de reproducció i plantació de les carxofes de
la varietat blanca de Tudela, la pròpia del Maestrat i de
moltes localitats de la ribera de l'Ebre.

Benicarló finalitza la campanya triplicant la comercialització de carxofes
amb denominació d'origen

text JORDI MAURA
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Passió celestial ... pels diners

I és que els diners tot ho poden,
fins i tot, canviar les situacions
econòmiques dels ajuntaments en
menys d’una setmana. Hem passat
d’una quasi fallida, “delicada”, a un
situació “socorrida”, que permet
pujades de sous espectaculars.

Perquè açò no hi ha qui ho
entenga. La passada setmana ens
debatíem, entre l’espasa i la paret,
pel fet que els proveïdors del nostre ajuntament
no cobraven, que els treballadors del centre
geriàtric, després de l’estiu, també podien veure
perillar el seu sou i que faltava comprovar la
brigada, cau de la barra lliure del Bloc, segons el
PP, on hi havia, també moltes més factures per
consignar. La situació que ens va dibuixar
Marcelino va ser tan catastròfica, amb partides
esgotades i negatives (suposadament haurien
estirat més el braç que la mànega), que donava la
sensació que estàvem més prop de la fallida
tècnica que de tocar el cel.

Però d’una setmana per a l’altra resulta que ...
les coses han canviat. Han canviat tan
radicalment, en sentit positiu per les butxaques
del regidors del PP, que ara resulta que hi ha
diners de sobra perquè aquests s’apugen els
sous, si fa, no fa, més d’un 60%.

Per justificar allò que és
injustificable, ara, surt el regidor
Cuenca i fa seu allò de “donde digo
digo, digo Diego” i se’n surt amb
aquestes declaracions, “els números
son molt socorreguts i depén del
cristall amb el que es miren. S’ha
parlat de quantitats astronòmiques
que no son certes”. Afegint, fins i tot,
“no he dit que la situació econòmica
siga dolenta, sinó que les partides han

estat mal aplicades”, Per a pagar factures sembla
que no tenen diners però per apujar-se els sous ,
sí. 

I és que, certament, els números poden ser
molt sofrits però, no va ser el PP, amb el seu cap,
Marcelino, el que va obrir la capsa dels trons
indicant el milió set-cents mil euros que no tenien
consignació pressupostària? O siga que ara ja la
tenen, però per pagar-se els supersous que s’han
ficat.

Les paraules de Cuenca  són una desvergonya
i un insult a la intel·ligència i l’únic que fan és
donar fe d’aquelles altres conegudes de Zaplana
que és van fer famoses a tot arreu del País. O és
què, també els ha tocat la loteria com a Fabra?

592
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

E
D

IT
O

R
IA

L

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
laveubenicarlo@terra.es

Administració, subscripcions
964 475698 

©COPISTERIA GRÈVOL
Dipòsit legal/ CS-193-2004

Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2
12580 Benicarló

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA
Cap de Redacció/ JORDI MAURA

Consell de Redacció/ XIMO BUENO,
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

CASTILLO, TONYO FIBLA,
JOAN GREGORI, JOSEP M. SAN
ABDON i RODOLFO SERRANO

Col·laboradors/ PERE BAUSÀ, JOAN HERAS,
XAVIER BURRIEL, NATALIA SANZ, CARLES LLUCH,

RAMON PARÍS, JOSEP V. TAUS, TOLITO, JORDI MAURA,
JESÚS MAESTRO, G. SEGARRA, VICENT FERRER,

SUSANNA ANGLÉS, VICENT COLL, JOSEP BARBERÀ,
J.M. SANABDÓN, DR. CLIMENT, ROBESPIERRE I EL

SAMARUC
Fotografies/ NATALIA SANZ, GREGORIO SEGARRA

La Veu respecta la llibertat d’expressió. La res-
ponsabilitat de les opinions és de qui signa l’es-
crit. La Veu es reserva el dret d’acurçar els textos
que sobrepassen les 20 línies. Els articles hauran
d’anar signats amb nom, adreça i número de DNI,
encara que podran aparèixer amb pseudònim.

PublicitatAmb el suport

Carxofa: per als professor i alumnes del conservatori que fins al darrer dia del mes de juny
(aquesta setmana encara sonaven alguns instruments), han estat treballant. Almenys alguns. Els
trombons i els pianos no ha parat de sonar fins al moment d’agafar les vacances d’estiu. Ja que
no van començar a hora, han apurat fins al final i això no està malament.

Panissola: Per a Marcelino Domingo, alcalde, pensàvem que portaria nous aires i noves for-
mes de fer política, però no. El primer que fa és dir que li han deixat la caixa buida. Home, això ja
ho han dit sempre tots els nous alcaldes de qualsevol color polític i poble. No ha estat massa ori-
ginal. I la pregunta del milió és: si no hi ha diners, com es pugen el jornal un 60%? Malament
comencem!

FLASH!
No paren les exposicions al Mucbe, i des de

La Veu oferim aquesta suggerent imatge que no
mostra massa de les obres exposades a les
vitrines, encara que invitant a una visita amb
esperit de contemplació.

Volem el teu Flash!!!

laveubenicarlo@terra.es


