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FLASH!

El Club Natació Benicarló va guanyar el trofeu del XXV
aniversari del Club Natació Vinaròs, un trofeu molt desitjat pels
nadadors i nadadores i celebrat el passat cap de setmana junt
amb altres 8 Club de la Comunitat Valenciana en la piscina de
Vinaròs. Una gran actuació de l’equip que va quedar plasmada
en la classificació general en el 1r lloc amb 896 punts amb un
bonic trofeu i 600 euros en metàl·lic, seguits en 2n lloc pel Club
Natació Vinaròs 859 punts i en 3r lloc el Club de Natació
Castalia Castelló Costa Azahar amb 846. 

L’equip masculí, imposant un ritme molt intens va arrollar a
la resta d'equips. També van deixar noves marques nacionals
per part de Miguel Piñana en els 200 m estils i 100 m esquena
i Marc Fresquet en els 200 m estils; José Antonio Adell va
aconseguir una mínima autonòmica en els 400 m lliures. Així
l’equip va estar format per Miguel Piñana, Ferran Remolina,
David Marqués, Vicent Prats, Marcos Fuente, Agustín Parra,
Marc Fresquet, Javier Traver i José Antonio Adell. Per equips
de relleus es van aconseguir el 3r lloc en els 4 x 200 m lliures
compost per (Marcos Fuente, Miguel Piñana, Ferran Remolina
i Marc Fresquet) i el 3r lloc en els 4 x 100 m'estils 4:24.15
(Miguel Piñana, Ferran Remolina, David Marqués i Marc
Fresquet). 

En individual masculí van destacar: Miguel Piñana 1r lloc en
els 50 m esquena 28:23, 1r lloc en els 100 m esquena, 1r lloc
en els 200 m estils 2:17.33 i 2n lloc en els 200 m papallona
2:18.80; Marcos Fuente el 2n lloc en els 400 m estils 5:17.84,
3r en els 200 m braça i 3r en els 50 m braça 34.28; Marc
Fresquet 1r lloc en els 100 m lliures 54.94, 2n lloc en els 200
m estils 2:20.21, 13é en els 100 m papallona 1:03.88 i 3r en els
400 m lliures 4:21.34; Ferran Remolina 2n en els 50 m braça
34.00 i 3r en els 100 m braça 1:15.57; Agustín Parra 4t en els
200 m braça 2:53.13 i 4t en els 400 m estils.

L’equip femení es va superar així mateix, i tot i la diferència
d’edat (eren més joves), que en un principi, i en teoria, podia
anar en contra seua, igual que al equip masculí, no va ser així
i van ser capaços de superar-ho sense dificultat. L'equip va

estar compost per Paula Saura, Raquel Fabregat, Janina
Rodríguez, Meritxell Sospedra, Susana del Olmo, Sara
Marqués, Montserrat Astor, Inmaculada Cerdá, María Coll i
Andrea Fuentes. Paula Saura i Raquel Fabregat van
aconseguir dos noves marques nacionals en els 50 m lliures i
200 m esquena respectivament i Janina mínima autonòmica
en els 50 lliures. Per equips de relleus es va aconseguir la 3r
posició en els 4 x 100 m'estils i un temps de 5:00.12 ( Janina
Rodríguez, Paula Saura, Raquel Fabregat i Susana del Olmo)
i 2n en els 4 x 200 m lliures i un temps de 9:30.75 compost per
(Paula Saura, Meritxell Sospedra, Raquel Fabregat i Susana
del Olmo).

Van destacar en individual femení: Raquel Fabregat 2n en
els 800 m lliures 10:07.23, 2n 200 m esquena 2:31.62 i 3r en
els 200 m estils 2:44.71; Montserrat Astor 1r en els 50 m
esquena 35.60; Janina Rodríguez 2n en els 50 m esquena
35.79; Paula Saura 1r en els 100 m lliures 1:03.30, 1r en els
200 m papallona 2:37.65, 1r en els 50 m lliures 29.24 i 2n en
els 400 m estils 5:34.18; Andrea Fuentes 4t en els 100 m lliures
1:06.72; Susana del Olmo 1r en els 100 m braça 1:18.52, 2n
en els 200 m lliures 2:17.27, 2n en els 100 m esquena 1:14.37
i 3r en els 400 m lliures; Sara Marqués 3r en els 100 m
papallona 1:22.56 i María Coll 4t en els 100 m papallona
1:23.55.

El Trofeu XXV Aniversari del Natació Vinaròs per a Benicarló
El Club Natació Benicarló, novament, va ser el millor

text REDACCIÓ

text i foto: LA FILOXERA

El primer disc de la banda benicarlanda Tsunami ja està al
carrer. El cd inclou 11 temes de pop amb guitarres oníriques i
veus plenes de sentiment. Un treball molt acurat de Coco, Elena,
César i Migue. Les fotografies i el disseny del disc son obra de
Jesús Maestro. 
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de treball i de ferma fiscalització
de les promeses de l’equip de
govern, a més de fer propostes
beneficioses per a la ciutat.
Guzmán va recordar que el Bloc
representa un número important

de benicarlandos i que el projecte
dels nacionalistes es una ciutat de
tots i totes. En aquest sentit va fer
un prec reclamant que el PP i el
nou alcalde facen tots els
esforços posibles perquè en la
legislatura hi haja consens “basat
en el diàleg, el respecte,
progressisme i transparència on
primen els interessos col·lectius,
el valencianisme, el medi
ambient, la qualitat de vida i el
benestar. El respecte i l’educació
mantinguda al llarg de tot l’acte
fins ací es va interrompre amb
aquesta petició.

L’ex alcalde, Enric Escuder, va
recordar la necessitat de seguir
amb l’objectiu iniciat per l’equip de
govern eixint de rellançar
Benicarló. Així el socialista va
recordar que la localitat aviat
tindrà 30.000 habitants i que es
troben en marxa molts projectes
com la variant de l’N-340, la

Benicarló Marcelino
Domingo va recuperar
per al PP el govern de
la localitat amb una

folgada majoria absoluta després
de dos anys de govern PSPV-Bloc
com a conseqüència d'una moció
de censura. Els populars van
aconseguir més de 6.000 vots,
configurant a Benicarló com la
localitat on el PP obté més vots en
el nord del País Valencià. El saló
de Plens estava de gom a gom per
assistir al traspàs de poders. La
localitat ha fet un escorament del
centre esquerra a la dreta i molts
no s’ho van voler perdre. En els
parlaments el candidat del Bloc,
José Luís Guzmán en nom del
grup municipal i de tot el col·lectiu
va donar l’enhorabona a Domingo,
desitjant-li sort en els propers
quatre anys. D’altra banda va
agrair tots els vots rebuts de gent
que confia en la candidatura i va
anunciar que faran una oposició

Benicarló torna al blau
Marcelino Domingo serà el nou alcalde de Benicarló després de convertir la

localitat en el bastió dels populars al Maestrat amb més de 6.000 vots
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text REDACCIÓ
Com ja deveu saber, la nostra població, està

agermanada amb Ladispoli. Ciutat italiana que té la
característica comuna amb la nostra en el conreu de la
carxofa de la qual també fan una festa anual. En la
passada festa de la carxofa, que es va celebrar al mes
d’abril, en aquesta ciutat, una representació de la nostra
ciutat, alcalde, polítics diversos, falleres, periodistes i
més, va assistir-hi, tornant així la visita que els
representants italians ens van fer el passat hivern.

Quan aquesta comitiva benicarlanda va tornar
d’aquest viatge carxofolcòric alguns dels allí presents
van fer arribar a La veu de Benicarló (cosa que agraïm
sincerament), una mostra d’una publicació que es fa en
aquella ciutat, i quina va estar la sorpresa, que era com
la nostra Veu. Sí, així com sona, una mena de Veu en
verd i negre, com la nostra de fa uns anys, que té de
nom “L’Ortica del Venerdí”. Traduïda seria “L’Ortiga del
divendres”. Només el títol ja ens sembla prou curiós i
una ullada pel seu interior ens fa veure quina és la seu
línia editorial, semblant a la de La Veu benicarlanda, no
es talla per res. Altra curiositat, i similitud amb La veu de
Benicarló, és que també surt en divendres com la d’ací i
a més té 10 anys d’existència, paregut al temps que fa
que La veu està al carrer (encara que nosaltres ja tenim
vora dotze anys).

Certament és un fet simpàtic que pensem no havíem
de deixar passar i comunicar-ho als nostres lectors.
Algunes persones consultades per la nostra redacció
ens han dit que, tenint en compte aquesta similitud,
estaria bé, que igual que la nostra ciutat està
agermanada amb Ladispoli seria una cosa interessant,
perquè no, fer el mateix amb aquest dos mitjans de
comunicació que són referència a les nostres dos
ciutats.

Així que, a partir d’ara intentarem ficar-nos en
contacte amb el nostre mitjà de comunicació comú,
italià, i veure si seria factible este agermanament,
especial.

A partir d’ara, començarem a moure els fils per veure
quina és la predisposició del nostre nou consistori sobre
aquest cas tan particular.

Esperem els suport de tots els lectors de La veu
benicarlanda perquè la iniciativa siga considerada. Així
que, si no us importa, ens agradaria que ens féreu
arribar les vostres mostres de suport a la iniciativa. Les
anirem publicant fins que presentem la sol·licitud i d’igual
manera intentarem que la iniciativa arribe a la part
italiana. Continuarem.

Una Veu en italià, L’Ortica del Venerdí 

text REDACCIÓ
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é, a hores d’ara puc
afirmar que la situació
futbolística a Benicarló
és allò que el mestre

Palanques anomenaria un
hervidero. Hi ha moviment per tots
els costats. El CDB de la meua
ànima ja ha començat a renovar
jugadors i a donar baixes; com
que encara no és trenta de juny i
els futbolistes tenen encara
contracte fins que s’acabe el mes,
no diré cap nom, però sé que hi
ha qui se’n va, per exemple, a
Sant Rafel, hi ha qui no sap què
ferà i hi ha qui és queda. Tot obvi,
ja ho sé. Ja en parlaré de tot quan
sàpiga alguna cosa de cert i quan
no tinga ja realment res per
escriure. 

Per una altra banda, el futbol
local a segona regional està
absolutament revolucionat. El
meu amic Josequi Mateu i Juan
Pascual Sorlí van per les teles
explicant el seu projecte. El
Ràcing i l’Atlètic Benicarló
s’ajunten i faran dos equips de
segona regional, un de més
potent i un altre, comprenc jo, de
més fluixet. La finalitat és pujar
prompte a primera regional amb
joves del poble. Això està bé,
m’agrada la filosofia i m’agradaria
sobretot que aquesta filosofia fóra
la del CD Benicarló. A més, no sé
per on he sentit que s’ha creat un
nou equip que pretén també
federar-se. Bé, també em sembla
bé. Només que en aquest poble
som de la flamerà; ara quatre
equips competint i fa dos o tres
anys només n’hi havia un. 

Però per a mi, el gran tema de
la setmana no té res a veure a les
vicissituds domèstics de l’univers
futbolístic. Ni pensar-ho. El gran
esdeveniment de l’any ha estat
sens dubte la reaparició de José
Tomás a la plaça de bous
Monumental de Barcelona. Sí
senyor, aquest xicot de Galapagar
va aconseguir després de vint-i-

dos anys que la família Balanyà
no perdera diners en
l’organització d’un espectacle
taurí. Un cartell deia: “Exhaurides
les localitats”, i els més fanàtics
van pagar més de vint mil duros
per veure com aquest jove
trepitjava terrenys inversemblants
jugant-se la vida. Jo no tinc vicis
tan cars i si els tinguera tampoc
no me n’haguera anat tan lluny
per veure una corrida. Això sí,
vaig seguir l’esdeveniment per
tots els mitjans de comunicació
que vaig poder. A les televisions
se’n van atipar de repetir una i
altra vegada la curumbela que li
va pegar un bou que no el va
desgraciar de casualitat, La
Vanguardia va dedicar la portada
de dilluns a tan magne
esdeveniment i, per exemple, a
RAC1 va ser el tema estel·lar de
la tertúlia del programa de Xavier
Bosch. No l’he vist més que dos
vegades a José Tomás –res a
veure, naturalment, tot i la
coincidència de nom i cognoms
amb el nostre malaguanyat vicari-
i sempre m’ha impressionat.
L’actitud suïcida, literalment
suïcida, que pren davant aquelles
bestioles banyudes és realment
esgarrifosa. A BCN va aconseguir
tallar totes les orelles que el
reglament permet i va sortir, com
diria el genial Soto Viñolo, a
hombros de los capitalistas. Dins

la plaça hi havia ministres,
cantants (Sabina i Serrat per
exemple), gent del tomate,
periodistes seriosos... i fora més
de tres o cinc mil persones
deixant anar propostes tan
assenyades com aquella que
assegura que “si els toros són art,
el canibalisme és gastronomia”.
Deu ser veritat. Tot. 

Més d’un es preguntarà a quin
sant he parlat d’un tema que tan
poc té a veure amb el CDB. Fins i
tot jo mateix m’ho pregunto i jo
mateix trobo algunes respostes
que poden resultar versemblants.
Una seria que l’afany provocador
d’aquesta pàgina acaba d’arribar
avui a l’extrem més elevat i que
espero que a partir d’ara mateix
tothom amb un dit d’enteniment
s’afegesca al boicot proposat fa
un parell de setmanes. També pot
pensar algú que el no em ve de
gust és parlar del Madrit i la seua
flamant lliga. També igual és
veritat. I sobretot, sobretot, queda
clar que possibilitat més
substanciosa és la d’aquells que
saben que ja no sé què posar i
que comprenen que siga com
siga he d’escriure un mínim de
vint-i-dos línies en lletra times de
dotze. 

Nota. Asseguro que la instània
que es reprodueix en aquesta
pàgina no té cap garrama. No sé
si ja l’havia ensenyada ací, però
n’estic molt pagat que un mite
com José Tomás –sí, d’ací a uns
anys aquest senyor serà un mite-
em dedicara una fotografia que
em va portar de Galapagar mateix
el meu amic Pepe Albella. 

Segona part de la nota. Em
consta que a l’altre que signa
aquesta pàgina i a qui José
Tomás no li ha dedicat res ni
ganes, aquesta setmana no ha
escrit res. Que quede clar perquè
sé que no li farà gens de gràcia
veure’s tot això per ací.  

CAMPEONAMOS!

B

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

“La majoria de juraments o promeses de l’oposició van ser en valencià i a la dreta en castellà”

canalització del Barranquet, el
Passeig Marítim Sud, els Plans de
defensa de la Costa Nord, les
vivendes de protecció oficial, les
noves escoles, el projecte de
Ciutat del Moble, el futur Registre
de la Propietat o aprofundir encara
més en la Participació Ciutadana.
Per Escuder “cal una gestió
intensa. L’ampliació del polígon
industrial queda a les seues mans.
El repte és fer realitat tots eixos
projectes en marxa perquè així ho
ha decidit el poble, sense
excuses”. A continuació va afegir
que comptaran amb el nostre
suport i que assumeixen la
responsabilitat de treballar des de
l’oposició crítica però responsable
i va acabar desitjant-los sort
“perquè l’encert de vostés serà el
benefici de tots els
benicarlandos”.

Poca solemnitat
Domingo, en un discurs poc

solemne tot i la importància de
l’acte de dissabte passat, va
adquirir un compromís amb tota la
societat al assegurar que posaran
“tot el nostre esforç en no
defraudar-los”. Així va afegir que
els regidors ja s’han posat a
treballar i que espera la
col·laboració de tots els regidors
en fer propostes interessants. “No
els tanquem les portes i
escoltarem les seues propostes”,
va dir. Domingo va manifestar que
“asumeixo el càrrec com alcalde
de tots i arreplego la vara amb tot
l’orgull del món i que un dia va
tindre a les mans el meu avi” i va
acabar dedicant-li el triomf i

l’alcaldia al seu pare “una gran
persona”. Acte seguit en acabar el
parlament va baixar de la tarima i
va besar els seus familiars més
directes que, emocionats, l’havien
escoltat.

Iruretagoyena jura l’Estatut
Algunes de les novetats, com la

presència de Mamen
Iruretagoyena van anar
acompanyades d’alguna
anècdota, com que per exemple,
la ex regidora del PP d’Euskadi
jurara per primera vegada de la
seua veu la Consitutució
espanyola i l’Estatut d’autonomia
valencià. “Al País Basc per tal
d’evitar fòrmules que intenten
burlar el jurament de la
Constitució es fa servir un

jurament o promesa en la que sols
pots dir juro o promet. M’ha fet
il·lusió jurar en llibertat per allò en
que crec com és la Constitució i
l’Estatut”, va dir. A les ja
conegudes novetats de l’equip de
govern s’afegeixen les
incorporacions de Maria Pilar
Bayarri Belles (Bloc) i María
Ángeles Romero (PSPV). La
majoria de juraments o promeses
de l’oposició van ser en valencià i
a la dreta en castellà, amb
l’excepció de l’alcalde Marcelino
Domingo. Durant l’acte es va
produir una anècdota com és el fet
que Utiliano Martínez va estar a
punt de llegir la promesa o
jurament del càrrec d’alcalde ja
que se li va donar un paper
equivocat a la mesa.

ve de la pàgina anterior
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La que va ser candidata d’Esquerra Unida a
l'Ajuntament de Benicarló, Montse Trías, ha iniciat una
campanya perquè els simpatitzants i població de
Benicarló en general presenten un model de recurs
d'alçada contra la Resolució de la Conselleria de
Territori del passat 8 de març que concedia
l'Autorització Ambiental Integrada IPPC a les
instal·lacions de perfumería i cosmètica de la
multinacional americana IFF-Benicarló SA. 

Segons EU la negativa de la formació a la IPPC es
fonamenta en l'autorització a IFF per a produir resíduos
perillosos que podran ser emmagatzemats durant un
període igual o inferior als sis mesos”. A més afegeix
que s'inscriu a la indústria en el registre de gestors
autoritzats de residus del País Valencià. Així en les
al·legacions fan constar la proximitat de l'empresa
química al nucli urbà “que està considerada en el Pla
d'Emergència Territorial de la Generalitat com zona d'Alt
Índex de Risc per la concentració de les químiques IFF
i Ashland Chemical Ibèrica SA, el transport de
mercaderies perilloses per la N-340 al pas per Benicarló
i la AP-7 i el risc d'inundacions pels barrancs existents
en el municipi”. 

Finalment recorden que el Pla d'Emergències
d'Evacuació de la Població en cas de risc químic que
data de 1976 està obsolet “i per tant no es garanteix la
seguretat de la població de Benicarló ni de les
poblacions adjacents en cas d'accident o fuita química,
segons Esquerra Unida. 

Es desmarquen 
La nota difosa per Montse Trías per internet titlla a

l'empresa de “cancerigena” i assegura que la
Conselleria li ha concedit una ampliació “per a la
construcció d'un magatzem de residus perillosos”. El
col·lectiu local de Esquerra Unida a Benicarló es va

desmarcar a mitjan tarda de la campanya iniciada per
Trías per la via cibernètica. Tot i que en l'escrit assegura
que és una campanya a nivell local i comarcal, l'actual
coordinador local d'EU va assegurar que l'acció i l'escrit
és única i exclusivament de Montse Trías i que “EU de
Benicarló no s'ha reunit per a discutir aquest punt ni s'ha
pres cap consideració referent a això”.

Opinions contradictòries dins EU sobre la concessió de
l’Autorització  Ambiental a IFF-Benicarló SA 

text REDACCIÓ

Els jugadors del Benicarló ONDA URBANA, després
d’acomiadar-se dels seus respectius companys, van
iniciar un merescut període de descans després de
collir la millor temporada de la història en Divisió
d'Honor. El conjunt dirigit per Miki, que va finalitzar la
fase regular en quarta posició i va ser semifinalista del
play-off pel títol, ha obtingut el premi de la ANEFS a
l’equip revelació de la temporada 2006-07 

Per a afrontar sense contratemps l’estiu, el
preparador físic de l’equip, Fernando Jovaní, ha donat
instruccions a la plantilla per a no perdre la forma física
al llarg d’aquest estiu. Està previst que els jugadors
s’incorporen de nou als entrenaments la primera
setmana del mes d’agost.

El Benicarló ONDA URBANA candidat a organitzar
la Supercopa d'Espanya 2007. 

El màxim mandatari del club benicarlando, Joaquín

Bel, presentarà demà en la seu de la LNFS la
candidatura per a l’organització de la Supercopa
d'Espanya 2007 a Benicarló. 

Joaquín Bel, president del Benicarló ONDA
URBANA, assegura que “creiem que el nostre projecte
esportiu necessita un esdeveniment de gran
envergadura com és la Supercopa, ja que ens donarà
un plus de l'impacte mediàtic que necessitem. Alhora,
els espònsors, tant els institucionals com els privats,
han decidit fer una aposta gran de futur com inici de la
temporada 2007-08, el que suposarà un punt d’inflexió
en el desenvolupament del projecte”.

El president benicarlando creu que “l’afició de
Benicarló es mereix gaudir d’un esdeveniment d’aquest
tipus. Estem segurs que gaudiren amb ell i donaran la
imatge d’implicació social que aquest esport necessita”. 

En el trofeu participaran quatre equips de la categoria
de Divisió d'Honor de les competicions organitzades per
la LNFS. El termini per a presentar les propostes
finalitzarà el divendres 22 de juny a les 14.00 hores.
L’adjudicació, que es realitzarà per concurs, serà
comunicada a la fi del mes de juny.

La plantilla del Benicarló ONDA URBANA inicia les seues
vacances d’estiu 

text ONDA URBANA

L’Associació d’Editors del País Valencià celebrarà per
segon any consecutiu el seu Encontre d’Editors al
Parador de Benicarló. A les jornades, que arriben a la
vuitena edició, està previst que acudisquen desenes de
treballadors, editors i personal d'aquestes empreses,
que abordaran aquest any aspectes com la
Intel·ligència Emocional aplicada a l'empresa editorial,

les Noves Tecnologies en la gestió editorial, El llibre de
text i la nova Llei del Llibre i qüestions com els
contractes editorials, la gestió de Qualitat-excel·lència o
l'adquisició en les biblioteques públiques. En les
jornades, que posen en contacte al sector valencià i que
tindran lloc el 5 i 6 de juliol, col·labora la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports de la Generalitat
Valenciana.

Els editors valencians tornaran a reunir-se al juliol a Benicarló 

text JORDI MAURA

Diumenge passat dia 3, van celebrar conjuntament
els clubs de Judo JJ de Benicarló i Vinarós, en el Dojo
del Poliesportiu de Benicarló, la competició que tancava
el curs. Per a l'ocasió s'esperava als representants del
Club de Judo Alcanyís que, per causes alienes, no van
poder assistir. La participació va ser nombrosa tant de
públic com de judoques, demostrant un bon nivell que fa
tenir bons pronòstics per a la temporada que ve. 

Es va fer lliurament de les samarretes a tots els
esportistes que van participar durant el curs 2006/07 . A
la final de la competició de Jiu Jitsu modalitat de Duo-
Kata, amb edats entre els 10 i 12 anys, quedaren
finalistes la parella formada per Sebastián Esteban i
Oscar Caldés. Amb un aperitiu i un bon ambient fester
es va acomiadar la temporada. 

Club de Judo & Jiu-Jitsu “ Benicarló i Vinarós”

text JOSÉ IGNACIO VICENTE

Un exemple de la nota de premsa a Vinaros News
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En primer lloc va actuar el quintet de metall
Estilbrass, del qual forma part el professor de Música
Asensi Magraner, amb una sèrie de populars melodies
que van ser del gust tant de pares com da’lumnes com
de professors. A continuació va ser el torn del cor de
professors, que es van atrevir amb tres cançons i per
ultim es van lliurar les orles als alumnes de quart d’ESO
i segon de Batxillerat. 

També va es va fer entrega dels diplomes
acreditatius als alumnes participants en les proves
Cangur de matemàtiques i els premis als millors
expedients acadèmics per als alumnes membres de
l’AMPA. 

Aquesta primera part va acabar amb la interpretació
de la cançó “Que tinguem sort”, de Lluís Llach i a la qual
fins i tot es va unir una part del públic. 

La festa va continuar a la pista annexa de l’avinguda
Iecla amb l’actuació del grup de rock Genna -integrat
per alumnes del centre- i amb un sopar de germanor
entre tots els membres de la comunitat educativa. 

Per a aquest proper dilluns dia 25 de juny, apartir de
les 21 hores, hi ha previst un recital de poesia dels
alumnes de batxillerat a la sala d’actes del nostre
institut. Els beneficis que se’n traguen aniran destinats
a la tasca encetada pel pare Jony amb l’ONG Provocant
la Pau.

FI DE CURS AL COROMINES

textREDACCIÓ

Dissabte passat es va celebrar a l’IES Joan
Coromines l’acte de cloenda del present curs
2006 – 2007. 

Dilluns dia 25 de juny, a partir de les 21 hores, hi ha previst un recital de
poesia dels alumnes de batxillerat a la sala d’actes.

Un llibre recordatori...
Bloc de notes d´un ginecòleg 
d´Enric Sànchez-Cid.

Enric Sánchez Cid ens torna a
sorprendre amb aquest llibre que
podria confondre’s per un llibre de
memòries, però que no és allò que
ben bé diu al títol: BLOC DE
NOTES D´UN GINECÒLEG. I és
que entre un llibre memorístic i un
“de notes” hi ha moltes
diferencies: l’expressió, la manera
d´escriure, com fer-ho, com
contar-ho i la diferència més gran
és com ho conta i com estructura
allò que conta. Jo diria més que és
un llibre de coses que li han
passat a un bon metge
especialitzat amb ginecologia,
dotat d’un magnífic sentit de
l´humor i d’una gran humanitat en
aquest intens passeig seu que
està enllestint per la vida. Tot això,
ben conjugat, és aquest llibre.
Molt possiblement descobrim
coses molt peculiars, pot ser com
ell, des del present, observem que
la seva afició al dibuix i a la

il·lustració surt de les classes
d´anatomia del Dr. Lluc a la
facultat de Medicina quan
dibuixava a la pissarra per
explicar els diferents temes.
Segons Sánchez-Cid “eren
perfectes, minucioses”. Quan
parla de les amistats de carrera
anomena, només de passada, la
presencia per aquells temps i
aquelles contrades d’ “el President
de la Generalitat Jordi Pujol que ja
destacava pel seu catalanisme,
que mai va dissimular” .
Respecte al moviment polític:
“vaig estar allunyat de l´activisme
polític, doncs en tenia prou amb el
que li va passar a mon pare.
Excepcions?, sí sempre: “no va
ser per motius polítics que vaig
ficar-me amb les activitats anti-
governamentals quan, el règim
franquista creia assegurat el
suport internacional, s´inicia una
repressió que quasi elimina del tot
els elements clandestins.
Barcelona fou un dels centres
d’un bon brou clandestí i
antigovernamental. En aquest

context en Sánchez Cid ens conta
algun que altre important
esdeveniment que sacsejà
“l´estabilitat”.  Algunes anècdotes
del seu pas acadèmic o de les
seves estades, com a estudiant, a
la Clínica Puigvert són reflectides
amb tota la naturalitat i humilitat,
això ens fan somriure, creient que
la vida és simplement un bon
peatge per on passar.
L´optimisme és una de les
ferramentes que més i millor sap
utilitzar en Sánchez Cid. El llibre
és una mena d´anecdotari, una
rere l´altra com a soldat, com a
recent  nomenat metge, a
Montblanc, amb les particulars
coses del dia a dia i les més
planeres vivències que ens porten
de la mà, també, en el seu dia  a
dia. Són un grapat de relats
basats amb allò que ha viscut, o
que ha vist viure, aquest
personatge tan polifacètic com és
n´Enric Sánchez-Cid.  El llibre ha
estat editat pel Col·legi Oficial de
Metges de Tarragona.
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Un veí de Benicarló, presentarà un contenciós
davant el Ministeri de Foment. Juan Manuel Bueno, que
ja te presentat un contra l’Ajuntament de Benicarló,
reclama que el traçat de la variant de l’actual Nacional
340, no s’adapta al Pla General d’Ordenació Urbana.
Aquest mes, els tècnics han posat les estaques que
marcaràn l’eix central de la carretera. I no ho han fet pel
lloc designat en el projecte. 

Aquesta és la tercera variació que ha patit el
projecte. I només en el primer cas, el traçat estava
consensuat i aprovat pel Ple de l’Ajuntament. Si la
senyalització que s’està realitzant ara és la definitiva,
Bueno denuncia que hi ha veïns afectats als que no els
serà posible al·legar, perquè el projecte no ha estat
exposat a cap lloc. 

Tórna la corba de la carretera

text REDACCIÓ

LA INVASIÓ VERDA DELS RIUS VALENCIANS

l novembre passat  publicàvem un article sobre
el muscle zebra, xicotet mol·lusc originari de la
Mar Negra que està envaint els malmesos rius
valencians; una altra espècie invasora exòtica,

el jacint d’aigua,  s’estén per la nostra xarxa fluvial.
El jacint d’aigua. (Eichhornia crassipes) és una planta

aquàtica flotant perenne procedent de l’Amazònia. Pot
assolir més de 1,5 metres d’alçada i forma masses
compactes que suren sobre les superfícies d’aigües
tranquil·les de rius, llacs o aiguamolls. Es reproduieix
sexual – té unes boniques flors violàcies- i aseuxalment, a
partir de fragments de la planta. Aquest segon mecanisme
és el responsable de la seva ràpida propagació. Té un
ràpid creixement i en uns 6 a 10 dies pot doblar la seva
biomassa. La temperatura òptima de l’aigua pel jacint va de
10 -30 ºC. 

Per la seva capacitat de formar tapissos aquàtics i la
bellesa de les seves flors, el jacint d’aigua s’empra molt en
jardineria. Amb el buscador “google”, si posem les paraules
“jacinto de aigua” i jardineria, obtindrem prop de 20.000
enllaços. La seva utilització ornamental per professionals i
afeccionats , explicaria la seva presència a uns 53 països
arreu del món.  

A 2003, la Unió Mundial per la Natura (UICN)
–coneguda per les llistes “roges” d’espècies en perill
d’extinció- publicà el llistat de les 100 espècies invasores
amb majors impactes ecològic i econòmic als territoris que
envaeixen. Hi figuren la formiga boja, la colobra arbòria
cafè, la perca del Nil..., i en un lloc destacat jacint d’aigua.
Els seus impactes són diversos: cobreixen la làmina
d’aigua, desplacen altres espècies autòctones, i redueixen
la biodiversitat. Retenen sediments a les seves arrels
causant una pèrdua de nutrients minerals a l’ecosistema
aquàtic. També redueixen l’oxigen dissolt a l’aigua. La gran
evapotranspiració que produeixen – 3 a 4 vegades més
que l’aigua lliure- afavoreix la pèrdua d’aigua  en forma de
vapor. Respecte els danys econòmics, impedeix o dificulta
la navegació, redueix la capacitat de producció de les
centrals hidroelèctriques i embussen els canals de reg,
conduccions... El jacint d’aigua crea un medi propici per a
la proliferació de mosquits que poden transmetre
infermetats humanes.  

El jacint d’aigua s’ha introduït, de forma més o menys
accidental, arreu del món. A Florida aparegué l’any 1880;
actualment la legislació de l’estat preveu sancions que van
des de la multa econòmica fins els seixanta dies de presó
per possessió i dispersió de la planta. Un segle desprès
envaïa el Llac Victòria on va assolir una extensió superior
a 1000 hectàrees i posà en dificultats la pesca i la
navegació. A Àsia la trobem en Filipines, Xina, Malàisia, Sri
Lanka...  

A la Península Ibèrica el trobem a la majoria de les
zones humides. L’any 1997, es detectà una xicoteta colònia
de jacint d’aigua a un canal de Gava (Baix Llobregat). En
un any, la planta es transformà en una plaga perillosa i es
decidí la seva eradicació mecànica. Prop de 70 quilòmetres

riu Guadiana, al seu pas per Mérida, formen envaïts pel
jacint de l’aigua en 2005. Les actuacions del pla integral
d’eradicació, inclòs en el Programa A.G.U.A., van retirar
135.000 tones del riu. S’ha establer un seguiment de la
plaga via satèl·lit. 

La Conselleria de Territori i Habitatge elaborà, a 2006,
un mapa de la distribució del jacint d’aigua al País Valencià.
Aleshores hi era present a la marjaleria de Castelló, al riu
Albaia –entre Genovès i Xàtiva- i al tram final del riu Algar.
(Marina Baixa). No se n’ha vist a la marjal de Penícola, Prat
de Cabanes, Albufera i marjals de Xeresa i Pego-Oliva. 

A maig d’enguany, es constatà la gran expansió del
jacint d’aigua al riu Albaida, amb una extensió de 7000
metres quadrats. El seu creixement, amb l’arribada de les
temperatures benignes, ha segut exponencial. Es tem
l’arribada del jacint al Xúquer, de qui és afluent l’Albaida, i
a tot el sistema de canals de regadiu que té associat.
Diverses màquines han estat extraient tones de  jacint del
riu Albaida durant dies. Possiblement, aquestes accions no
seran definitives i caldrà repetir-les en diverses
temporades. 

Per eradicar el jacint d’aigua s’han utilitzat diverses
estratègies com el control mecànic,  el químic amb
herbicides i el biològic. El mecànic és el més car
econòmicament i el químic requereix la repetició freqüent
del tractament per la revifada de les plantes, a més de la
utilització de substàncies que no danyen el medi. El control
biològic es basa en l’ús dels enemic naturals del jacint
d’aigua com arnes, corcs o patògens com fongs. Els
mètodes biològics implementats per la FAO al Llac Victòria,
a 1995, han aconseguit l’eradicació de més d’un 60% del
jacint d’aigua. Tanmateix, molts experts recomanen la
prevenció com la millor opció, la restricció o prohibició de
l’ús en jardineria del jacint d’aigua, la planta aquàtica
invasora més perillosa d’arreu del món. 

A les floristeries de Benicarló se’l pot trobar,
normalment, en forma de bulb. Cal ser sabedors de la seva
perillositat  perquè, a veure si, per un descuit, la trobem
entapissant les sèquies de la marjal de Peníscola d’ací un
temps. L’autocontenció, no fer tot allò que es pot com l’ús
d’espècies exòtiques com ornamentals, és sovint una
mesura intel·ligent. 

Pere Bausà

E

La Fundació Caixa Benicarló va disposar de 100.500
euros procedents de l'entitat fundadora, la Caixa Rural
Benicarló, per al seu fons de formació i promoció
cooperativa. Amb aquests fons l'entitat realitza activitats
com les beques universitàries, la jornada de
convivència cooperativa amb motiu de Sant Isidre, el val
escolar o col·labora amb el Consell Regulador de la
Carxofa de Benicarló, entitats socials, educatives,
culturals i esportives. A més ha engegat aquest any una
beca en col·laboració amb la Universitat Jaume I para
inventariar i digitalitzar els fons fotogràfics del periodista
José Palanques. L'objectiu de la fundació és atendre i
promoure obres benéficoassistencials, donar suport a la
cultura local i custodiar, defensar i difondre el patrimoni
cultural i artístic de Benicarló.

La Fundació Caixa Benicarló va comptar en 2006 amb 100.000 euros de
pressupost per a formació i cultura 

text JORDI MAURA

Imatges de la recent Assemblea General
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Nova falla! I és que este poble no
deixa de sorprendre’ns. Tindrem una nova
falla a les properes festes “més
tradicionals”. Dotze. De la collita de “Nou
Barri”, que és així com sembla es dirà la
nova falla, el proper anys tindrem nou
personal desfilant pel poble i un nou
monument per cremar-se. Vinga que no
pare la festa!

Voreres farcides de cotxes. Els
tafaners estem totalment d’acord: els
cotxes envaeixen les zones peatonal.
Però no tan sols aquests llocs tenen
problemes, les voreres del nostre poble
s’han convertit, igualment, en pastura de
cotxes. I és que només cal pegar-se una
passejada per l’avinguda Marques de
Benicarló i ens trobem, quasi sempre, la
vorera contraria a la de la mar amb cotxes
en fila de punta a punta del carrer.
Certament no és d’estranyar, el nostre
ajuntament potencia eixa mena
d’aparcament, els carrer Colon, amb zona
blava, ne’s un bon exemple d’allò que no
s’hauria de fer, els cotxes aparquen a les
dos bandes meitat damunt la vorera,
meitat al vial. I és que, on anirem a parar?

Cuenca bilingüe? Un tafaner ens ha
transmès en la reunió setmanal, on surten
totes les tafaneries, un comentari molt
assenyat en veure el còmic passat. Com
és que el nou regidor Cuenca (nou d’ara,
fa anys ja ho va ser), el pinten “parlant” en
valencià? I és que és tan difícil que aquest
home n’amolle una en valencià com que
Guzman puga ser alcalde alguna vegada.
Per això, al nostre estimat guionista del
còmic li fem un suggeriment, la propera
vegada que el traga podria fer-ho parlant
en castellà i ... subtitulat. Aniria més amb el
personatge i, per caracteritzar-lo una mica
millor, per allò d”Espanñol de pura cepa”,
altre suggeriment, amb tricorni. Més
espanyol, impossible.

Vots ratllats. Ja que parlaven del
regidor Cuenca, segons diversesfonts que
van estar en el recompte del vots de la
passades eleccions, molts vots nuls a les
passades votades, ho van ser per

taxadures. I segons tots els comentaris qui
més ratlles va patir va ser ... Cuenca. Si
senyor, aquest home no deixa indiferent ni
els seus propis votants. El comentari més
repetit, al final d’aquesta correguda de vots
nuls era que si aquests vots haguessen
estat vàlids, fins i tot Mundo hagués entrat.
Ja ho vam dir, per pels no va sortir el
“guerrero nº 13”.

Nou consistori. I ja que parlem de
política, els tafaners, voldríem fer una
mena de monogràfic de curiositats que
van ocórrer al Ple de constitució del nou
consistori, i és que la primera estrena
política va estar farcida d’anècdotes
sucoses.

-Joaquina Bel. És que aquesta dona
és tot un portent, després d’haver estat
triada a la taula de constitució (per ser la de
més edat), va fer els honors de rebre l’urna
dels vots dels regidors on es triava el nou
alcalde de mans del fins llavors alcalde
Escuder i ... allí que se la veu intentant
obrir-li la tapa a l’urna, fent força a la revora
que aquesta tenia. I força en feia però no
ho aconseguia el i el micro, que estava
obert, va captar unes paraules seues dient
una cosa així “Enric, Enric, que esta tapa
no es pot llevar”. La resposta va ser “és
que no té tapa”. Nerviosa que devia estar
la senyora.

-Més Joaquina. Després d’haver
aconseguit “extraure” la tapa, ho va
continuar fent amb les paperetes allí
dipositades i va començar amb el seu
recompte. “Marcelino, Marcelino, ...,
Escuder, ..., Guzman”, fins que va acabar
i se n’adone que, de Guzman, només n’hi
havia una papereta. Alguna cosa no
anava bé. El personal allí present feia la
mateixa cara d’incrèdul que ella. Suposem

que més d’un devia pensar, com ella, algú
del Bloc no haurà votat a Guzman? Quin
enrenou es presentava. De sobte, algú li
diu “t’has deixat una papereta a l’urna”. Li
va canviar la cara, ràpidament, l’agafa i diu
“Guzman”. Una esbufegada general es va
escoltar per tota la sala ... seguida d’un
somriure generalitzat (per no dir una riota)
L’assumpte s’havia solucionat. Més
nerviosa impossible, no?

-Esbroncada a Guzman. No sabem
si s’ho mereixia o no. Però no està bé. La
gent, independentment de si li agrada el
discurs del polític, o no, en un Ple
protocol·lari com aquest, hauria de saber
guardar les formes i no ficar-se a
esbroncar ningú per més que li
desagraden les seues paraules. Les
formes cal saber guardar-les,

-Esbroncador professional?Un dels
esbroncadors del fet anterior que va
destacar sobre la resta va ser l’exregidor,
benicarlando més benicarlando entre els
benicarlandos. Entre el tumult es va
escoltar clarament “Paco, calla. Paco,
calla, calla”. I és que alguns no se’n saber
estar de ser una mica bocamolls. Com ara
no tenia a Mundo que li retirara la veu o, li
apagava el micro, doncs això  ...
ESBROFEEEUUUHHHHH. I és que no
canviarà mai aquest home.

-Oblit de Marcelino. Bé va estar el
comentari del nou Alcalde sobre el seu avi,
que va ser alcalde de Benicarló. Però vam
trobar a faltar el de l’altre familiar que va ser
ministre de la república. Després de la
patinada dels dies anteriors ... millor no dir
res, no? Quantes tonteries es diuen en “el
fragor de la batalla”.

-Periodista amb vara. Un conegut
periodista benicarlando, per uns moments
(de glòria suposem), es va creure alcalde,
amb la vara de manament a les seues
mans. I a fe que ho podem testimoniar.
Per si algú no s’ho creu, els tafaners, tenim
la foto que ho demostra. Si algú ho
demana ja la publicarem. Qui malament
tenen custodiada la vara de conduir el
poble. Ni que fórem borregos! 

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Surto a comprar el pa i em trobo el capellà amb
galtones rogenques. Funció social d’un escriptor?
Anar a comprar el pa! El pa i la prosa intel·ligible
han bastit algunes civilitzacions. Em diu, amb noble
i escolàstic orgull,  que torna de donar el combregar
als malalts. La psicologia consoladora a peu de
capçal ja només la practica l’església de base. Els
metges de família han passat avall. Una errada
terapèutica. El placebo d’escoltar i lliurar una
paraula agradosa no té rival. El felicito. No es pot
començar millor el dia que administrant el
combregar. Quina enveja em fa algú que és
propietari d’una resposta per a tots els “per què”
d’aquest trànsit. 

Recordo un sacerdot amic, que em va explicar
que la primera que va preparar un malalt per passar
a l’altra riba, per lògica inexperiència no va estar
molt fi. Va  fabricar la recurrent metàfora del preciós
viatge que l’esperava quan l’ànima abandonés la
presó del cos. Però l’ancià li va respondre, amb
l’invicte seny de molt anys d’agricultura i paciència,
que tal com es trobava no estava per anar enlloc. 

Amb els dubtes sense orgull avanço per carrers
on el salvatgisme més despersonalitzador ha
aixecat arquitectures asmàtiques. No sé si algú
s’adona del to suburbial, de ciutat-dormitori, que va
gangrenant les nostres viles. 

Al cafè em parla un empresari de serveis
funeraris que proclama que “qui no arrisca no
guanya”. Quanta impostura! On és el risc en el seu
negoci infal·lible? Intenta convidar-me a un didalet
de whisky. “Whisky a les nou del matí? Se’ t veu la
intenció. No cal que arrisques tant, pardal”.

A l’hora convinguda arriba la periodista. Una
flamarada rossa ha animat la grisalla de naips
somnolents dels jubilats. Cerquem un espai sense
massa contaminació acústica. La primera pregunta
amb l’enregistradora encesa és la de sempre.
Resumir en quinze segons un grapat de pàgines
fetes en mesos de feina. L’entrevista és el gènere
periodístic de més alta ficció. Procuro ser lacònic,
però evidentment no evitaré el malentès. Vés a
saber què en sortirà. La xicota vol fer unes fotos al
carrer. El venedor de cupons - que no em toquen
mai- capta la jugada i diu que també vol sortir al
periòdic. Li dic que s’abstinga, que amb un
discapacitat per foto ja n’hi ha prou, no cal posar-se
barrocs. Enllestim el tràmit. La periodista marxa. És
evident que venia fastidiada per haver-se hagut de
desplaçar tant al sud, i fastidiada se’n ha anat.
Quan passo per davant del bust de bronze de l’Arbó
li pico l’ullet. “Bon dia, mestre”. Amb aquestes i
altres bagatel·les anem passant. Qui dia passa any
empeny.

BAGATEL·LES

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant



O P I N I Ó 13L O C A L8

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

LLIBRES QUE ENS APLEGUEN AMB
FORÇA

Un llibre que representa un homenatge al
nostre art.

La Diputació de Castelló mitjançant el seu
departament editorial ha publicat un llibre que
és tot un homenatge al patrimoni històric i
també artístic de tots els valencians. Es tracta
d´un estudi previ a les apostes artístiques del
mestre Lembrí. Així la  col·lecció Universitària
publica, dins la secció Geografia i Història,
“Petrus Lembri”.

L´autora  del llibre és Fanny Sarrió Martín.
Podrem endinsar-nos en la restauració,
recuperació i conservació d´aquestes dos
“fustes” ens adonarem del treball dut a terme
gràcies a la tècnica, ciència i al procés de
l´equip restaurador.

La etnologia rural de la Serra d´Espadà.

Les terres situades entre l´ Alt Millars, l´ Alt
Palància i la Plana Baixa tenen un paisatge i un
ecosistema que mereixen tot un estudi més
ampli i detallat. D´aquesta terra les
característiques hidriològiques, botàniques,
faunístiques i orogràfiques ... són dignes de tota
atenció i és que aquest Parc Natural en la serra
d´Espadà té un particular encant. El llibre sota
la ploma i la direcció de Pablo Vidal González
val molt l pena i ens apropa a un indret molt
particular del País Valencià Recordeu:
“Mosquera. Etnología de un paisaje rural de la
Sierra de Espadán”.

Susanna Anglés

Els endemoniats de La Balma i Àlvar
Monferrer i Monfort.

Aquest és un llibre que edita la Generalitat
Valenciana mitjançant la seva Sèrie Minor i dins
la secció d´etnografia. És un llibre interessant
que es complementa molt bé amb tot allò escrit,
amb un to periodístic, per Alard Prats, quan va
visitar Sorita i La Balma per a escriure  un llibre
que, en realitat, era més un macro-reportatge.

En el llibre d´Àlvar Monferrer i en la seva
primera part hi ha un desglosament amb Sorita i
el santuari de La Balma. Entra a presentar-nos
què és Sorita com a poble i com viuen els seus
habitants la religió i la devoció a la Mare de Déu
de La Balma.

Ens explica, en aquesta primera part, la
llegenda de la trobada de la imatge, el santuari,
la seva creu coberta. Passa després a descriure
com són les festes de la Mare de Deu de la
Balma i els romiatges que visitaren La Balma.

La segona part ja entra dins els tema dels
endemoniats de La Balma, presentant els
testimonis històrics i literaris on destaca la ploma
d´Alard Prats.

També es tracta de resoldre els exorcismes de
la Balma.

Dedica, a més, una part del llibre a descriure
vint-i-set casos de possesió diabólica i els
exorcismes, on la histèria, la depressió i la
esquizofrenia són els tres casos més seguits
perquè pot ser eren els que efectivament més es
donaven. Es seguien també els rituals per tal de
portar a terme els exorcismes.

Per a consideracions finals, Àlvar Monferrer
analitza la discriminació del gènere i la condició
de la dona; les possessions diabòliques com a
fenomen universal, l´exorcisme com a teràpia...

La fitxa del vehicle que conduïa Javier Sospedra,
l'agent de la policia local de Benicarló multat pels
Mossos al ser captat per un radar suposadament a 213
quilòmetres per hora, indica que en condicions òptimes
de circuit, amb el dipòsit buit i un sol passatger el vehicle
tan sols pot arribar a velocitats màximes de 200
quilòmetres per hora. Conduir a tal velocitat amb una
autocaravana és més propi de pel·lícules com Els bojos
del Cannonball que d'un agent de la policia que
col·labora amb la DGT en cursos de formació. 

Aquest era un dels continguts del recurs administratiu
que tem puga acabar formalitzant-se per la via judicial,
ja que les primeres al·legacions als Mossos d’Esquadra
li han vingut desestimades malgrat les dosi de
surrealisme del seu cas. 

“El turista de caravanes circula tranquil, no a 200
per hora”

Sospedra va rebre dimarts el suport de nombrosos
veïns de Benicarló, i fins i tot va tenir cridades
telefòniques d'associacions de turisme en caravanes,
que van veure amb estupor el seu cas per televisió. “El
turisme d’autocaravana és un turisme de tranquil·litat
que, quan circules a més de 80 per hora, comences a
notar vibracions de la autocaravana. Amb la caravana i
la família es viatja tranquil”, assenyala l'agent.

Últimes informacions apunten que després d’haver
estat atesa la seu queixa pel defensor de poble català,
l’expedient sancionador anava a ser retirat.

La fitxa tècnica del vehicle de l'agent multat pels Mossos
demostra que era impossible que circulés a 213 km/h

L'agent rep mostres de suport de l'Associació de Caravanes de Catalunya  

text JORDI MAURA

ELS NINOTS INDULTATS

guió i dibuix JESÚS MAESTRO

Javier Sospedra
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questa setmana estic molt
tocat anímicament i no sé
com me’n sortiré

d’aquesta cita setmanal amb una part
dels lectors de La Veu. Hom pot
pensar, amb tota la raó del món, que
aquesta secció tampoc no es mereix
l’espai que ocupa perquè no requereix
originalitat. Efectivament, la raó de
ser d’aquest espai no és altre que fer
una espècie de comentari dels
continguts de la setmana
passada, i per a això
només cal tenir una certa
vocació parasitària i
temps. Però és ben cert
que no totes les setmanes
són iguals, i de vegades
no agrada el tema i les
notícies són ensopides i
sense punta. Però
aquesta setmana no és el
cas. El tema de la
setmana és
interessantíssim, i deixa
ben palesa la mala
educació de la majoria
dels que al nostre poble
agafen el cotxe per a anar
a pixar al cantó o entre el meu cotxe i
el del veí. Però tot i això, he de repetir
que el meu estat d’ànim no està per a
escriure-li cosetes a la directora
virtual d’aquest setmanari ni per a
escriure res en general. Jo sé,
senyora Garcia, que a la majoria dels
lectors poc els interessa res del que
em passe a mi, però és que aquesta
setmana ha hagut un esdeveniment
que m’ha ferit a l’hora que ha
aconseguit deixar-me la moral a
l’alçada del betum de les sabates.
Que la Caixa Rural ha guanyat no sé
quant? Que un xoriço va xoriçar una
pleisteison? Això no és res al costat
del meu neguit, que si que es mereix
una primera plana de vostés i de tota
la premsa local. Segurament té molta
més importància que el fet que al
ppoble de Ppeníscola un artesà del
que ja no en queden s’haja inventat

un gelat amb gust de regalícia i fonoll.
No tinc cap dubte que aquest gelat
podria aliviar una mica el meu
immens neguit i preocupació a l’hora
que les seues propietats digestives i
antiflatulèntiques (es deu dir així?)
m’ajudarien a pair amb garanties les
meues cabòries. Fins i tot una reunió
de jutges de pau homenatjats, amb
tota la càrrega d’aquesta virtut
teologal que deuen acumular entre
tots, no serien capaços de pacificar el
meu trasbalsat esperit. Què dura i

cruel és de vegades la vida per a gent
com jo, hipersensibles i marcats amb
una emprempta massa forta pels
nostres líders, autèntics déus
mediàtics admitrats per tothom. Ja es
poden cullir tones i tones de patates
del color que siguen que no podrien
soterrar la grandesa de la meua gran
pena. Estaria tota la vida pelant i
fregint patates roges i no m’ho
passaria tan malament com ara. Mire
si estic apurat, senyora Garcia, que ni
aixecant el trofeu de campió de
l’altruista copa de les penyes de
futbol, ni el del campionat de la no
menys filantròpica i desinteressada
lliga de les penyes de futbol-7 farien
pujar el meu ànim. Potser algú voldrà
saber la causa del meu desfici. Doncs
bé, en primer lloc he de dir que jo no
son com eixos del futbol, que jo visc
tot l’esport que a ells tant se’ls en fot.

He sentit dir que potser Alonso el pilot
de fòrmula u abandone l’equip
maclaren perquè un nouvingut que
compta amb el descarat suport de la
premsa anglesa s’ha proposat fer-li la
vida impossible. Mire, senyora
Garcia, jo em vaig compra tot
l’equipatge de color blau cel de la
casa renol quan el meu ídol portava el
cotxe francés i el patrocinava la
telefònica. Ara vinc de comprar-me el
de l’equip maclaren mersedes que
m’ha costat el sou d’un mes. Què

faig? Em sento
enganyat. L’any que vé,
quan el nostre Camps i
la nostra Rita li donen
la copa a l’Alonso, quin
uniforme portaré? Un
del superaguri o del
ferrari roig? Potser
hauré de treure el del
renol? Fabio Briatore
tornará a ser el més
guapo de tots? El calb
de telecinco es deixarà
créixer els cabells?
Però la meua inquietud
i preocupació es centra
ara en posar-me o no
posar-me la equipació

que m’he comprat. Penso que si me la
poso li faig el joc a jámilton, però
també penso que si no me la poso he
llançat un mes del meu jornal a les
escombreries. Ho sento, però la foto
que hi ha a la pàgina divuit del seu
setmanari m’ha portat a aquest
terreny tan apassionant i que tots els
amants del mateix vivim amb tanta
passió. Que algú m’ajude i em done la
seua opinió, perque ara fa una
temporada que no veig samarretes
blaves de fernandoalonso.

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA

Per supost que jo mateix, que no
he estat capaç de llegir-me La Veu
com s’ha de llegir i per això emn
surten aquestes bajanades sense
lliga ni susbtància que algú maleirà.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 589

text EL LECTOR

A
De nou, quan arriba l’estiu, els bons ciutadans

d’aquest Estat tenim la cita anual amb el senyor
fisc. Aquesta trobada  no és necessàriament
voluntària i volguda sinó que és  el deure –bé, més
aviat en diuen obligació- de tot ciutadà per tal  d’
aclarir els seus comptes amb l’Estat en tant que
contribuent responsable. Fins i tot, amables com
són aquesta gent d’Hisenda, ens faciliten la feina tot
fent-nos arribar un esborrany de la nostra
Declaració. Què més volem, caram? Ens fan la
feina i, de passada, ens ensenyen
que ens tenen ben controlats, ben
registrats i ben identificats. Aquest
nivell de control tan elevat sens
dubte que ens facilita la feina –és
molt més fàcil i ràpid fer la
declaració- però, no cal dir-ho,
també evidencia fins a quin punt
l’Estat disposa de mecanismes
–potser no tan innocents com
aquest- per a saber exactament què
fem, què som, com vivim.

No voldria, però, que s’entengués
malament la meva posició respecte
la necessitat de contribuir amb impostos –directes o
indirectes- perquè l’Estat disposi de recursos
econòmics per a poder dur endavant polítiques
serioses que garanteixin un benestar a la
ciutadania. Sóc partidari d’un sistema d’impostos
potent sempre i quan –és clar- aquests diners es
gestionin amb eficàcia i transparència i s’inverteixin
en serveis que garanteixin un nivell de vida digne.
Si volem una sanitat i una escola públiques de
qualitat, uns bons transports públics, etc., cal que
entre tots hi contribuïm. Evidentment, però, la
contribució hauria de ser proporcional a les rendes
de l’individu, i això em sembla que avui no és
massa així: contribueix més qui més té? 

També és cert que molt sovint els nostres diners
no són emprats en allò que seria realment
necessari. Podríem posar una llarga llista
d’exemples –que cadascú la repassi mentalment-,
però em centraré en un punt concret: la despesa
militar. Els pressupostos de l’Estat espanyol relatius
al 2007 destinen el 5,5% del seu total a despeses
que tenen a veure amb la guerra i els militars. En
aquest 5,5% s’inclouen les partides pressupostàries
del Ministeri de Defensa, les pensions de les
classes passives militars, les inversions en
programes militars europeus, les aportacions a
l’OTAN i tot allò que té a veure amb la Guàrdia Civil

com a cos militar. És curiós i trist constatar que
aquestes despeses militars han augmentat en un
5,1% respecte les de l’any 2006 i que el 32% del
global de les inversions previstes aquest 2007
–només es tracta d’uns 3.195 milions d'euros, poca
cosa- serà destinat a temes militars. Amb els
nostres euros el govern del senyor Zapatero
contribueix activament i apassionadament, al costat
d’altres estats europeus que també aposten
clarament pel militarisme,  a la fabricació d’estris tan
necessaris com ara l'avió de combat Eurofigther,
l'helicòpter de combat Tigre, els míssils Iris i Taurus,
l'avió de transport militar A400-M, i alguns de nous

que sorgeixen, com el gegantí
Obús de 155 mm o els vaixells
de projecció estratègica,
desembarcament i proveïment
BAC i BAM, entre altres. I més
enllà dels nostres diners que es
destinen a aquestes interessants
inversions, també és bo tenir
present que el nostre govern
considera com a informació
secreta les vendes d’armes
d’indústries espanyoles a
l’estranger, amb la qual cosa
justifica –amaga, encobreix- la

venda d’armes a països amb règims dictatorials,
per exemple. 

Des de fa un grapat d’anys des de l’ONG Justícia
i Pau (no cal  dir que totes les dades que aquí
reprodueixo les he capturades a la seva pàgina
web)defensa l’objecció fiscal com una forma política
de dir no a les despeses militars i sí a les despeses
amb finalitats socials autèntiques i necessàries. El
mecanisme és senzill: cal descomptar uns diners de
la nostra declaració –allò que proporcionalment
seria destinat a despeses militars- i ingressar-ho en
un compte d’una ONG o d’una entitat que faci feina
social. Quan es presenta  la declaració s’hi afegeix
un escrit explicant el fet i el resguard de l’ingrés fet
a un compte amb finalitats solidàries. En un món en
què les possibilitats d’acció democràtica són força
reduïdes, una iniciativa com l’objecció fiscal pren
una força molt important. Imagineu-vos, per un
instant, que un percentatge elevat de ciutadans la
duguin a terme. La gràcia d’aquesta protesta
política és que és fàcil, que toca els diners i que
posa en evidència la vergonyosa política militarista
del govern del PSOE 

Entreu a la pàgina www.justiciaipau.org i
informeu-vos-en una mica més. Val la pena.
Paguem els nostres impostos amb consciència i
voluntat de pau.  

OBJECCIÓ FISCAL

text JOAN HERAS

Fronteres
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Quatre anys d'esperança?

Les paraules que es pronuncien són
les que en realitat sonen, una altra cosa
és el què han volgut sentir les orelles
dels que estan escoltant.

Si preguntem a tota la gent que
estava abarrotant el saló de plens de
l’ajuntament de Benicarló el dissabte 16
de juny per la vesprada sobre que van
dir els diferents oradors, que van
intervenir en la sessió, podem obtenir
opinions ben diverses segons la
ideologia política de cadascú.

El que ens importa ara és el què va dir l’alcalde per
als propers quatre anys. Va dir el que havia de dir, les
frases típiques i tòpiques d’una sessió com aquesta:
alcalde de tots, escoltarem a tots, no us defraudarem, ...
No res, en realitat, no va dir res, com toca en un dia tan
assenyalat. Confiem que tinga uns bons assessors a
l’hora de treballar i que aqueixes paraules, com ja hem
dit, tan típiques i tòpiques, queden plasmades en fets i
obres bens reals.

Seran quatre anys d’esperances per a uns, de manar
per manar per a uns altres, descontrol i fiscalització per
a uns tercers, i de carències, esperem que satisfetes,
per a la majoria del poble, tota la gent que no va pensar
que, el dissabte per la tarde, a l’ajuntament de

Benicarló, hi havia un acte tant important
com el canvi d'alcalde de la ciutat.
Nosaltres, il·lusos, som dels de les
esperances.

Per altra part, l'única publicació
setmanal del País Valencià a nivell local i
íntegrament en català (o valencià, pel
nom no ens barallarem) ha de fer algun
comentari sobre la llengua emprada pels
regidors en la jura o promesa del càrrec.
No faltaria més, cadascú pot jurar o

prometre en qualsevol de les dues llengües oficials del
nostre país, però caldria recordar que la riquesa de les
diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un
patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i
protecció. 

Els sonen, senyors i senyores regidors i regidores,
aquestes paraules? Suposem que tots ells i elles saben
ben bé que aquesta frase no és nostra però,
segurament molts dels que tant la defensen ni se l’han
llegida. 

Ni respecte ni protecció.
Si tenen algun minutet lliure ho poden llegir vostés

mateix, els ho facilitarem el més possible: Constitució
Espanyola, Títol preliminar, article 3.3. No ens ho
inventem. 
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Carxofa 1: Moltes, moltes carxofes per a tots els xiquets i xiquetes, i xicots i xicotes, que han
acabat el curs. Uns han treballat molt i s'han guanyat la carxofa pertinent, altres han treballat
menys i no se la mereixen tant però també els la donem, després estan el altres que han treballat
ben poc i se n'aniran cap a casa carregats de carabasses però com el proper curs rectificaran
també s'emporten una carxofa.

Carxofa 2: Un grapat de carxofes per a tots els mestres i professor que han acabat el curs i han
hagut de treballar a les aules en front d'uns alumnes, pocs per cert però de pes, que els fan bus-
car tots els recursos pedagògics per a poder treure alguna cosa clara i que, de vegades, resulta
impossible. Massa vegades els ensenyants necessiten tenir molta paciència ... i molts alumnes
també. 

La gimnasta benicarlanda Inés Domingo, del Club
Mabel, va aconseguir la medalla de bronze en el
concurs general del XXXIII Campionat d'Espanya
Infantil individual,
celebrat el passat cap de
setmana a Logronyo. La
jove esportista, que l’any
passat es va proclamar
campiona d'Espanya
Aleví, va assolir, a més,
altres dues medalles en
el concurs individual, al
penjar-se la de plata en
cercle i la de bronze en
corda. També va
participar en aquests campionats d'Espanya la
gimnasta de categoria Cadet, també pertanyent al Club
Mabel, Nuria Solanes, que va assolir classificar-se
entre les 10 primeres en el concurs general, mentre
que en les finals individuals per aparells, va quedar 5ª
en cercle i 7ª en pilota. Ambdues gimnastes estan sent
seguides de prop per l’equip tècnic de la selecció
espanyola. Amb aquest nou èxit, el Club Mabel
segueix en la primera línia de la gimnàstica rítmica
nacional.

El Mabel al pòdium del campionat d’Espanya

text i foto: GREGORIO SEGARRA


