
L’   ÚLT IMA20

El dimarts 10 de juliol es va inaugurar al Parador de
Turisme l'exposició de pintura de l'artista Rafael
Blasco. Blasco va rebre una medalla nacional de
pintura en 1996 i posseïxen obra seva diversos
museus de la província de Castelló, entre ells el de la
Diputació. Escriu el catedràtic Antonio Gascó, Doctor
en història de l'art i acadèmic de Belles arts, que
Blasco, en els seus quadres,“investiga les possibilitats

de la llum, i un recurs propi en la pinzellada, que

concedeix als seus objectes una particular soltesa que

s'accentua més quan les hi contempla en la major

proximitat del quadre. Si la visió llunyana gana en

teatralitat, la pròxima ho fa en recursos cromàtics i en

ritmes”. El pintor Jesús Maestro va presentar l'acte
d'inauguració en aquest cicle organitzat per Nicole
Crutzen i patrocinat pel propi Parador. 

Rafael Blasco al Parador de Turisme

text LA FILOXERA fotos INMA ESBRÍ i JORDI MAURA  

“INCONSCIENTE COLECTIVO”
al Castell de Peníscola
del 14 al 29 de juliol

www.inconscientecolectivo.es.kz
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Veu, problemes d’agenda per les
eleccions, canvis al Consell de la
Generalitat, van fer canviar els
plans d’anys anteriors. Així,
l’endarreriment va portar aparellat
que, la festa que es feia per al
llirament, enguany, no és fera i
s’optarà per enviarles per correu.
La majoria de minicipis
costaners, inclòs el nostre, les ha
anat rebent entre la passda
setmana i aquesta, com és el cas
de Peníscola que la va rebre el
pasat dimarts dia 10.

A Benicarló el nou alcalde, es
veu que va pensar que no anava

a quedar-se sense hissar la
bandera blava mentre sonava
l’Himne Regional, quelcom que
com tothom sap, dóna molta sort.
Així que va encarregar una
operació de maquillatge però a
l’inrevés, de manera que una
bandera blava de 2001 semblara
com si fora de 2007. Fet el truc, i
saltat el protocol, la bandera va
poder ja ser penjada sense cap
problema, fent que durant unes
setmanes haja estat l’única
localitat amb aquest guardó, això
si un poc ‘tunejat’. 

A hores d’ara a La Veu no li ha
arribat cap explicació d’aquesta
curiosa iniciativa de maquillatge
PoPular benicarlando.

a platja del Morrongo
de Benicarló era l’única
a tot el País Valencià
que lluïa la bandera

blava que atorgava la Foundation
for Environmental Education
(FEE)  Blue Flag. Enguany, abans
de rebre-les. El canvi del Consell
de la Generalitat va retardar el
lliurament dels guardons. Un acte
que habitualment es realitzava al
mes de juny perquè les platges les
pogueren lluir des de l’inici de la
temporada, que el PP va instaurar,
i que a Benicarló, com era habitual
s’alçaria aprofitant la màgica nit de
Sant Joan. 

I és que el dia de Sant Joan, per
la nit, quan la van hissar, érem
l’únic poble que la tenia. Les
Banderes Blalves no s’havien
lliurat a cap municipi del País.
Segons fons consultades per La

Curiositats de l’estiu: Bandera blava reciclada i verdura
fresca de Múrcia

Marcelino Domingo fa túnning amb la bandera blava. La de 2001, la nit de sant
Joan, es va acabar convertint, per art de màgia, en 2007. A més ara ja som

internacionals, tenim hamburgueses americanes i hortalisses de Múrcia
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text REDACCIÓ

El jugador del Benicarló ONDA URBANA, Antonio
Jesús Vadillo, organitza la primera edició d'un Clínic de
futbol sala que duu el seu nom, i que es portarà a terme
en el Palau d'Esports de Chapín (Jerez), els dies 20, 21
i 22 de juliol. L'objectiu del  “I Clínic Antonio Vadillo” és
adquirir la formació necessària per a ampliar els
coneixements de futbol sala. 

Vadillo, natural de Jerez de la Frontera i capità del
conjunt benicarlando, assegura que “volem que hagi un
bon nivell de futbol sala en Jerez, per aquest motiu hem
cregut convenient organitzar un Clínic d’aquestes
característiques. Estic molt agraït a la gerència
municipal d'esports de l'Ajuntament de Jerez perquè
des del primer moment, van voler portar a terme
aquesta iniciativa pionera en la ciutat”. 

El preu és de 50 euros per persona i el límit per a
formalitzar la inscripció finalitza el 19 de juliol. Entre els
ponents estaran Eduardo García Belda “Miki, tècnic del

Benicarló ONDA URBANA, i Federico Vidal “Fede”,
tècnic del Bujalance. També assistirà Isco (Benicarló
ONDA URBANA) i Sául (Lobelle de Santiago). El
dissabte a la nit haurà un sopar entre els assistents, on
es realitzarà el lliurament de diplomes per part de
l'Alcaldessa de Jerez i de la Delegada d'Esports.

Vadillo organitza un Clínic de futbol sala en Jerez 

text REDACCIÓ foto RODOLFO FOTÓGRAFOS

Després dels dolents resultats aconseguits durant la
passada temporada, el C.D. Benicarló està redisenyant
la plantilla per a aconseguir un equip que siga més
competitiu, que estiga en la zona alta de la classificació
i que aconseguisca fer tornar als afeccionats al Camp
Municipal. Així ens ho ha confirmat el vicepresident del
club Francisco Esteller. 

Causen baixa en l’equip els següents jugadors:
Sánchez, Raúl Mora, Dani Marín, Rubén Irigaray, Ximo
Aparisi, Alfonso, Iván i Xavi Andorrà. Segueixen de la
temporada anterior: Calduch, Oscar, Víctor Esbrí, Layo,
Adell, Piqueres, Anta, Bel, Cornago, Raúl Martínez,

Julve i Alex Sorlí. Pugen del juvenil: Fuentes i Marcos
Cano. 

Els nous fitxatges són els germans Javi i Vicente
Guillamón, Juanín (Càlig), Jorge Salvador (Sant Jordi),
Miguelín (Almenara), quedant dos jugadors per tancar.
L'entrenador seguirà sent José Verge “Xoque” i el
preparador físic José Antonio Pérez Ollo. 

La pretemporada s’iniciarà a primers d’agost, estant
previstos els següents partits amistosos: Alcalá  l’11
d'agost, a Catí el 15 d'agost, i els tres partits de festes
contra l'Onda el 19 d'agost, l’amateur del Castelló el 23
d’agost i un equip del Vila-real el 26 d’agost.

El CD Benicarló redisenya la seu plantilla

text VICENT FERRER
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Dissabte passat em vaig trobar
en un bar l’amic Paco Esteller,
secretari tècnic em penso del
CDB. Dic que em penso perquè
en aquesta casa nostra el
personal acostuma a
ocupar més d’un càrrec i
així, tal com i el president
realitza també amb
manifest entusiame les
funcions d’entrenador no
m’estranyaria gens que el
“secretari tècnic” ocupara
alguna vocalia o fins i tot
alguna vicepresidència
primera o segona a
l’organigrama estructural
de Junta Directiva.  M’he
perdut molt prompte, no,
avui? Siga com siga,
l’animós xicot em va fer
saber que la voluntat
d’enguany és, una vegada
més i en van ni se sap
quantes, aconseguir un
dels llocs capdavanters de
la taula classificatòria
quan s’acabe la temporada. Ara
però es comprén que
començarem des del primer dia:
pim pam pim pam. Al primer partit
agarrarem el maillot i si la cosa
surt tal i com s’espera, d’ací a deu
mesos a jugar la promoció. És
cert que darrerament iniciem
sempre la precampanya amb
moltes ganes i moltes il·lusions i
sempre acabem fent figa quan
encara no s’han acabat les festes
de Peníscola, però si he de ser
sincer reconec que enguany les
dosis d’animositat que li vaig
observar al senyor Esteller
depassen amb les escreix les
d’altres vegades. 

Vaig escoltar els noms dels
més que possibles fitxatges i em
vaig quedar sorprés. Si ve tota
aquesta gent podem ser
candidats a tot. A tot, repeteixo,
perquè nosaltres igual som
capaços de llençar-nos a perdre
amb un empat a casa o amb un
mal rotllo qualsevol. Som així. En

un principi no ha de ser dolent que
ens reforcem amb futbolistes
d’experiència i qualitat
contrastada; ara bé, això ens ho
hem de poder pagar i de paganos
se’n troben per un any, a molt
estirar un parell, però la gent se’n
cansa de traure diners de la
butxaca. I més per vore el

Benicarló jugar contra pobles tan
importants com San Jorge per
exemple.  No sé, que coste i
valga. 

De moment sí que està clar que
els andorrans que van vindre se
n’han tornat pel mateix camí,
també que ja és oficial (bonica
expressió aquesta d’oficial
aplicada a submóns com aquest)
la marxa de Sànchez al San
Rafel, i també el fitxatge del jove
Irigaray per la Unión Deportiva
Caligense (encara es diu així?),
també és baixa el lateral Ximo;
Julve tot i la desil·lusió que
s’emportarà Gregorio Segarra,
continuarà entre nosaltres, no
sabem ben bé a què però entre
nosaltres. Ací s’ha confirmat que
vindran els germans Guillamon,
naturals d’Alcalà, un porter i l’altre
davanter centre; el porter és
mestre de música i el davanter no
ho sé però fa dos o tres anys ja el
vam tindre al nostre equip. De la
resta d’incorporacions serà

prudent i no diré res perquè
encara no són oficials (torna-li) i
sobretot perquè si les diguera el
lector es quedaria com estava ja
que estic convençut que no deu
ser un expert en les plantilles de
l’Almassora o de l’Amposta de la
temporada passada, per exemple. 

Però compte, perquè no només
està llençant la casa per la
finestra el CDB. Els del
poble del costat també en
volen d’aquesta nostra. De
moment ja s’han dut dos
exjugadors del Castelló de
segona divisió i han
confirmat que tindran com a
porter el famosíssim Marc,
un dels millors porters que li
he vist mai al Benicarló. No
sé per què se’n va anar
d’ací i per què canvia amb
tanta freqüència d’equip.
Alguna cosa estranya deu
haver. Però sí, sí, un
magnífic porter. En tots els
anys que porto seguint això
del futbol local, per a mi
dels millorets; pot ser el
vinarossenc Ciurana i pocs

més han fet partits tan bons com
aquest xicot. Sí, sí. Ja
s’apanyaran tots. 

Nosaltres iniciarem la
pretemporada jugant a casa un
amistós contra l’Alcalà, el dia
onze d’agost. Després anirem a
Catí i ací vindran l’Onda, el
Castelló i el Villarreal B, C o D o el
que siga. I ben aviat,
concretament el dia 2 de
setembre s’iniciarà el campionat
de lliga. Enguany amb dos
absències notables. Per un costat
el saguntino, que ha decidit jugar
al grup de més al sud i per un altre
precisament el Villarreal C o D
que per una carambola pujarà a
tercera divisió. 

La setmana que ve és possible
que torne a per contar alguna
cosa més, però sobretot per
comentar la resposta que va
donar l’amic Esteller al programa
Poliesportiu de CSNTV quan li
van preguntar per la qüestió del
nom del Municipal Pichi Alonso.

ENTUSIASME
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

“Som més internacionals que mai. Burger King ha inaugurat aquesta setmana a Benicarló”

Tindrem les millors verdures
murcianes

Som més internacionals que
mai. Burger King ha inaugurat
aquesta setmana a Benicarló el
seu quart restaurant de les
comarques de Castelló i el que fa
700 de la divisió mediterrània. La
botiga oberta en el Centre
Comercial Costa Azahar estrena a
nivell mundial la nova cuina i
mobiliari, en la qual s'han rebaixat
els tons rojos. L'acte va estar
presidit per José I. Cil,
Vicepresident de la Divisió
Mediterrània i responsable de
Burger King a Espanya i va
comptar, curiosament, amb la
presència de l'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo
Pruñonosa. 

El nombre d’obertures
programades al nostre estat en
2007 són les següents: 20
restaurants nous a Espanya i 70
en la divisió mediterrània. Aquest
nou restaurant oferirà, diuen,
l’oportunitat d’ocupació per a
moltes persones a Benicarló i a
les localitats pròximes, va
destacar el vicepresident. “Des de
Burger King volem animar als
joves de la regió a sumar-se a una
multinacional fortament
compromesa amb el
desenvolupament professional de
cadascun dels seus empleats”, va
explicar. Per acabar, el
representant de les
hamburgueseries americanes, va
acabar dient que compten amb les
matèries primeres de millor
qualitat i les que passen “estrictes
controls de seguretat alimentària”,
de manera que va vindre a
Benicarló a presumir de que tenen
“productos  de  la  huerta
murciana”. I l’alcalde tan content.

Vinga va! Que no tenim
encisams ni tomaques a
Benicarló, o què?.

ve de la pàgina anterior
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Caòtica és la situació que es viu en la carretera CV-
141, que enllaça la localitat amb la N-340 a
conseqüència de les obres de la carretera Benicarló-
Peníscola. Trànsit desviat, grues, senyals de trànsit,
munts de grava i rases obliguen als milers de vehicles
que cada dia acudeixen a Peníscola, per a descansar o
treballar. a realitzar peripècies al volant. Així a les cues
motivades pels treballs sobre aquests vials i que
complica l'accés a diverses urbanitzacions s'uneix la
circumstància que diversos turistes de la zona han de
caminar entre els vehicles o per sobre de murets al no
existir voreres en els camins rurals alternatius que
s'utilitzen per a desviar el trànsit. 

Sobre la CV-141 que suposa el principal accés a
Peníscola s'amuntonen enormes quantitats de terra i
elements de construcció. En la carretera que uneix
Benicarló amb Peníscola es realitzen els treballs de
pavimentació d'un dels dos sentits amb que contarà el
vial, que es manté tancat al trànsit. El vial és estret i
sinuós i ha d'acollir la circulació d'autobusos que
condueixen als turistes cap als establiments hotelers als
quals s'accedeix des d’aquets vial. L'esperada carretera
Benicarló-Peníscola, que construeix la UTE Cobra-
Sedesa per 5,43 milions d'euros, saldarà els comptes
pendents des de l'eliminació del vial costaner entre
ambdues localitats arran de la regeneració de la franja

litoral i la construcció del pas marítim executat en 2001
pel llavors ministre Jaume Matas. 

L'eix principal de la carretera, de 6,2 quilòmetres de
longitud total contempla cinc interseccions amb camins
rurals en glorietes, la creació d'un carril bici, voreres
àmplies i vorals i mitjana. Una gran millora però que és
de moment un mal de cap per als seus usuaris.

Carreteres informarà favorablement del projecte
d'accessos al Centre Comercial Costa Azahar 

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, va
assegurar ahir que la demarcació de Carreteres
informarà favorablement del projecte d'accessos al
Centre Comercial Costa Azahar de Benicarló, situat al
costat de la N-340 i al que s'accedirà per diverses
rotondes i passos elevats. “El projecte ha estat
consensuat i ens han manifestat que l'aprovació serà
immediata”, va explicar Domingo. Això desbloquejaria la
concessió de noves llicències comercials en la zona
una vegada eliminat l'inconvenient generat per
l'augment de trànsit en el vial. Domingo va explicar que
l'empresa propietària del complex té confirmada la
presència de Decathlon amb 4.500 metres quadrats en
el complex. En les últimes setmanes noves signatures,
Springfield, Women’s Secret i Benetton, han obert en el
complex després de l'adquisició de bona part del recinte
per Eroski. 

Les obres en la carretera d'accés a Peníscola col·lapsen camins i creen
situacions de perill entre els turistes 

Carreteres informarà favorablement del projecte d'accessos al Centre Comercial Costa Azahar 

text JORDI MAURA La piscina olímpica de Castelló va ser el nou
escenari on van triomfar els nadadors i nadadores del
Club Natació Benicarló el passat 10 de juny del 2007 en
el Campionat Provincial Benjamí. Ni més ni menys que
26 medalles es van portar a casa (9 d’or- 10 de plata i
7 bronze) on competien amb la resta de Clubs de la
Província de Castelló en les categories de 9, 10 i 11
anys. En el rànquing general per equips van aconseguir
la 2n posició amb 280 punts únicament superats pel CN
Vila-real. 

CN Vinaròs, CST CST Costa Azahar i C Aquatic
Castelló van haver de conformar-se amb la 3a 4a i 5a
posició respectivament, davant de la impressionant
actitud competitiva d'estos xicotets però molt grans
nadadors de Benicarló.

L’equip masculí va estar compost per: : Pau París,
José Julián Jaén, Marc Octavio, David Valdecarcos,
Jesús Santana, Francesc Aparicio, Juan Diego Ruiz,
Mario Tomás, Alejandro García, Josep Febrer, Ferran
Ibáñez y Arnau Fabregat.

En proves absolutes van resoldre molt bé les seues
curses, José Julian Jaén i Marc Octavio, van quedar en
2n lloc en les seues respectives sèries, en els 100 m
papallona i 200 m lliures. Per equips van aconseguir el
2n lloc en els 4 x 100 estils, amb 6:27.60, compost per
(Pau París, José Julián Jaén, David Valdearcos i Marc
Octavio) i el 4t lloc en els 4 x 100 lliures.

L'equip femení va estar compost per: Nerea Sorando,
Irene Sorando, Vanesa Bel, Sara Simó, Anna García,
Marta Valdearcos, Nicole Mateu, Gisele Mateu, Andrea
Remolina y Joana Vallés.

En proves absolutes no van voler ser menys que els
seus companys d’equip i Irene Sorando es va imposar
en 1r lloc en els 100 m papallona amb un temps
d'1:41.81. Nerea Sorando va aconseguir dos 2n llocs en
els 200 m estils (3.26.66) i 100 m lliures (1:24.71), i
Sara Simó el 3r lloc en els 200 m papallona amb un
crono de 4:26.37. 

24 Hores de Natació 

Nova edició de les 24 Hores de Natació en les
instal·lacions de la piscina municipal de Benicarló, el 7 i
8 de Juliol del 2007. Va obrir la cursa la millor esportista
del Club Natació Benicarló en el 2006, i Millor Esportista
de Benicarló, Susana del Olmo Cerdá i va ser tancada
per la Dama del Club, per a aquesta nova temporada,
Patricia O'connor Sanz. El Club Natació Benicarló va
aconseguir novament superar els rècords anteriors,
l’any 2005, 82.250 metres, el 2006, 82.450 metres i
enguany, 2007, 85.550 metres, acabant, com no podia
ser menys, amb una altra excel·lent temporada 2006-
2007. El President Antonio Saura va agrair la
participació de tots els nadadors del Club, pares, socis i
simpatitzants, amb diverses generacions que van nadar
juntes en l'aigua i que any rere any donen suport a la
labor del club. No va faltar orxata per a tots, un sopar de
“germanor” i com ja ve sent tradicional a la matinada
Isabel ens va delectar amb el seu xocolate amb xurros.
Altres fonts del Club a la vista de les excel·lents
actuacions en l'aigua de pares i amics van arribar a
conclusió que pot arribar a crear-se un equip Màster per
¿a l'any que ve?. De totes maneres t'esperem a tu
també. Gràcies a tots.

El Club Natació Benicarló 2n en el Provincial Benjamí

text REDACCIÓ
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Més de quatre-centes motos es van donar cita a Vinaròs el
cap de setmana passat en la primera edició del “Biker Party”. 

Organitzat per l'associació homònima, la primera
concentració mototurística “Biker Party” ha estat tot un èxit,
segons la mateixa organització i els participants a
l'esdeveniment que, els dies set i vuit, van gaudir de la finca
Masdemón i del bon rotllo que allí es va viure tots entorn de
les bèsties metàl·liques. 

La concentració ha assolit un merescut lloc quant a
organització, ressaltant el bon fer de tots ells preparant, no
només els clàssics concursos i exhibicions, sinó sis concerts
dels grups “Fúria 629”, “Dj. Soak”, “Evilive Labyrinth”,
“Autodefensa Animal”, “Kólico” i “Víking M.D”. , així com la
realització de graffitis, jocs, una gran barra i barbacoa, rutes
turístiques i ja al vespre, stripteases per a elles i per a ells. 

Tal com s'ha confirmat a aquesta publicació, la Biker Party
de l'any que ve ja està preparant-se, per tal de convertir-se en
un referent motero al nord de la comunitat tal com s'ha vist en
aquesta primera edició a tenor del nombre de visitants i dels
punts d'Espanya des dels quals han acudit, recorrent alguns
més de set-cents quilòmetres per a gaudir d'aquest cap de
setmana. 

Més Imatges de la biker party a www.lafiloxera.es.kz

POLS, PNEUMÀTIC I METALL 

text LA FILOXERA  fotos HUGO DEL ARCO

El Servei de Publicacions de la Diputació de Castelló ha
editat un llibre fotogràfic, amb imatges per a recordar, de la
Peníscola dels anys 50 i 60, aleshores encara un poble
agrícola i mariner. L'autor de les instantànies és el madrileny
Nicolás Sánchez Calvo, que es va enamorar de Peníscola
l'any 1942 fins al punt d'establir-se a Castelló. El seu fill Pepe
Sánchez, en el pròleg recorda els estius que passava amb el
seu pare en la Pensió Cabo de Mar, al costat mateix de la
Plaça dels Bous. 

Veïns de Peníscola i de tota la comarca s'emocionaran
passant les pàgines del llibre amb fotografies bucòliques i
impossibles d'una Peníscola abans del turisme, abans de
Charlton Heston i el Cid i la construcció. En el llibre apareixen
pintors, carreteres sense hotels, mariners, remendadores,
xiques prenent el sol i a pescadors amb el rall, carrerons,
fonts, sénies com la que il·lustra la portada del llibre i
seqüències que semblen capturades del Cid durant el
rodatge en 1961. El disseny gràfic ha correspost a Álvaro
Bautista i ha estat editat per la Diputació.

La Diputació edita un llibre d'imatges antigues de Nicolás Sánchez que
ofereixen una bucòlica Peníscola 

text JORDI MAURA

La Guàrdia Civil contínua durant el dia d'avui amb les
investigacions en el marc de l'operació denominada
“Ona 2” en la qual durant el dia d'ahir es va detenir a 10
persones de diverses nacionalitats. Fins al moment als
detinguts se'ls imputen els delictes de Lesions, incendi
d'habitatge, detenció il·legal, robatori amb violència i
intimidació, receptació, contra la salut pública, tinença
il·lícita d'armes, estafa i falsificació, robatori i ús de
vehicle a motor, associació il·lícita, conspiració i
proposició per a delinquir. 

En la fase final de l'operació, a les 05’30 hores d'ahir,
la Guàrdia Civil de Castelló amb el suport d'efectius de
Tarragona va procedir a entrar en 7 domicilis de forma
simultània per a evitar la fugida dels detinguts i la
destrucció de proves i posteriorment, es van realitzar
registres en 3 domicilis més, sent finalment 10 els
registres realitzats en les localitats de Vinaròs, Benicarló
i Xert, a més de les localitats tarragonines de La Sénia
i Ulldecona. 

Els detinguts vivien a Xert, La Sènia, Vinaròs,
Peníscola i dos més a Benicarló: G.P., home de
nacionalitat romanesa de 28 anys, capitost de la banda
i M.K., home de nacionalitat russa de 38 anys. 

En els diversos registres s'ha intervingut els efectes
que a continuació es relacionen, gairebé tots ells
adquirits fraudulentament amb les targetes de crèdit
falsificades. La majoria d'ells àdhuc tenien el tiquets de
compra: 

3.500 €., en metàl·lic, 1 Pistola de foc real calibre
6,35 amb un carregador amb 5 cartutxos del mateix
calibre,1 Caixa amb 23 cartutxos del Calib. 6,35 mm.,1
grillet dels utilitzats per les FF.SS, 1 defensa extensible
(Arma prohibida per a particulars), 3 Ordinadors
personals,145 Targetes falsificades, 20,5 gr.,de
cocaïna, 15 gr.de marihuana i una balança de precisió,
33 pastilles d'èxtasis, 53 flascons de colònies i perfums
de grans marques,120 peces de roba de vestir, com
xandals, samarretes, pantalons, vestits de cavaller,
vestits de senyora, camises, jerseis, sabates i
complements, tots de grans marques, 13 Rellotges de
senyora i de cavaller, gran quantitat de joies com
arracades, cadenes, anells clauers d'or i plata, pendents
de comptabilitzar, 55 ampolles de begudes alcohòliques
de 1ª qualitat, electrodomèstics varis, 6 televisors de
plasma ,3 dvd de sobretaula, 1 càmera de fotos digital,
15 Telèfons Mòbils, 1 Antena parabòlica, 1 Bicicleta
estàtica i altres objectes de gimnàstica, 5 parells
d'Ulleres de Sol, de la marca RAY BAN i ARNETTE, 2
Matxets de grans dimensions, amb detalls
ornamentals,2 Katanes o espases japoneses i gran
quantitat d'eines com martells pneumàtics, cisalles,

potes de cabra, etc.... 
A més els agents de la Guàrdia Civil van confiscar

lectors de Targetes de crèdit i elements com targetes de
crèdit en blanc, plantilles de lletres adhesives, bandes
adhesives de codis magnètics i programes informàtics,
tots ells per a ser utilitzats per a la falsificació de
targetes de crèdit, a més de diversos documents
d'identitat com passaports i D.N.I.s falsificats. 

Igualment s'ha recuperat un turisme marca Renault
amb matrícula francesa procedent de robatori. Demà
seran posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció
nombre 2 de Vinaròs la gran majoria dels detinguts. 

La Guàrdia Civil confisca objectes per valor superior a
100.000 euros a la banda desarticulada 

text JORDI MAURA
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LOCAL

OZÓ BO, OZÓ DOLENT (i2)

nguany,  les mesures d’ozó dels primers
quilòmetres de l’atmosfera (troposfera)  als
pobles de la comarca dels Ports,  han superat,
ja, diverses vegades els llindars a partir dels

quals pot ser nociu per la salut humana. En concret, fins el
10 de juny, Vallibona els sobrepassà 37 vegades, la de
Morella 30 vegades o Sorita 21 vegades.  Aquesta
fenomen no és excepcional, de fet, nivells alts d’ozó
troposfèric ja van ser detectats a principis dels anys
noranta pel Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani
(CEAM). Aquest organisme d’investigació de la Generalitat
Valenciana estudiava la mort dels boscos dels Ports,
explicada aleshores per la pluja àcida generada per les
emissions d’òxids de sofre de la
central tèrmica d’Andorra de Terol.
El CEAM proposà que els alts
nivells d’ozó també podrien causar
la degradació i mort de pins,
carrasques o càdecs. 

L’ozó troposfèric, a diferència de
l’estratosfèric, és un contaminant
que pot tenir efectes negatius pels
éssers vius. No hi ha fonts
emissores artificials d’ozó, aquest
es forma per reacció d’altres
contaminants precursors com els
òxids de nitrogen i hidrocarburs a
zones amb intensa  radiació solar.
Els òxids de nitrogen i hidrocarburs
són emesos per fonts com
automòbils, refineries... 

L’ozó és el component més característic del nomenat
esmog fotoquímic, contaminació descrita per primer cop a
Los Ángeles a 1944. El terme esmog prové de la unió de
les paraules angleses smoke (fum) més fog (boira) i
descriu una boira contaminant. Fou descrit, en primer lloc,
a Londres al segle XIX, on es formava a l’hivern a partir de
les partícules de carbó i els òxids de sofre i nitrogen
emeses per les calefaccions, forns i tèrmiques; és l’esmog
àcid o clàssic, tant típic de les novel·les d’Ágatha Christie.
L’esmog fotoquímic és diferent del clàssic: és genera a
partir de contaminants emesos per automòbils a l’estiu en
climes càlids amb alta insolació. Està format per moltes
substàncies i l’ozó és la més representativa. Els efectes de
l’ozó troposfèric són diversos: causa malalties respiratòries
als humans – sobretot a nens i ancians- , afecta a la
vegetació i és un gas amb efecte hivernacle 200 vegades
superior al diòxid de carboni. Es recomana no fer activitats
físiques prolongades a l’aire lliure si els nivells d’ozó són
elevats. 

La norma europea específica sobre l’ozó troposfèric és
la Directiva 2002/3/CE que estableix un sistema de
vigilància i d’informació a la població, i fixa un objectius de
reducció a llarg termini. Marca una sèrie de llindars de
concentracions màximes: el de protecció a la salut humana
(110 μg/m3 promig en 8 hores) i, per  a exposicions curtes,
el  d’informació a la població (180 μg/m3 promig horari),

amb efectes transitoris, i el d’alerta (360 μg/m3 promig
horari) amb risc per la població més sensible. 

La Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la
Contaminació Atmosfèrica compta amb 40 estacions:
Morella, Sant Jordi, Vallibona, Sorita, Penyeta... Aquestes
estacions proporcionen mesures horàries d’una sèrie de
contaminants atmosfèrics que es pot consultar a la web de
la Conselleria de Territori, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
Des de 2006, el CEAM du a terme una campanya estival
de vigilància nomenada “Previozó” per avisar a la població
en cas de superació dels llindar d’informació o d’alerta.
Entre altres opcions, s’ofereix un servei de missatges a
mòbils d’informació sobre les possibles superacions dels

llindars d’ozó troposfèric. 
Un recent estudi assenyalà que 50

de les 56 grans ciutats de l’estat, de
més de 100.000 habitants, superaven
els límits legals de contaminació de
l’aire en partícules en suspensió,
monòxid de carboni, òxids de
nitrogen... però, paradoxalment,
estaven per sota dels llindars màxim
per l’ozó troposfèric. En canvi,
globalment, l’Estat Espanyol és
l’estat europeu que més incompleix
les directrius europees quant l’ozó. El
4 de juliol, Terol enregistrà 250
μg/m3, rècord europeu de l’any.

Al País Valencià succeeix quelcom
semblant: a la costa, on es
produeixen els precursors de l’ozó,

estan les grans ciutats i vies de comunicació, els nivells
d’ozó són més baixos que als pobles de l’interior. Les
estacions de mesura d’Els Ports, com ja hem assenyalat,
recullen tots els estius més del 50% de les superacions
dels llindars de referència, amb Vallibona com a
capdavantera del país. L’explicació més acceptada
assenyala que és l’orografia i el règim de vents estival el
que distribuiria l’ozó troposfèric a quilòmetres de la zona de
formació. A partir dels fums de tots els automòbils que
circulen prop de la costa i les fuites de les refineries que hi
ha des del nord d’Itàlia a Múrcia, i la radiació solar es
formaria l’ozó durant les hores centrals del dia de maig a
setembre. Per la tarda o nit, a causa de l’escalfament de tot
el dia, l’aire del centre peninsular s’eleva i fa que
s’estableixi un règim de vents des de la costa cap l’interior.
Així l’ozó format a la costa mediterrània seria arrossegat
pels vents, canalitzats per la vall del Cervol o de la Rambla
de la Vidua, cap els Ports i l’Aragò. 

Aquest és un altre cas que demostra la globalitat dels
processos ambientals: sofreixen els efectes contaminants
territoris i persones que no han emès els contaminants. Un
reducció del trànsit motoritzat a la costa, de ben segur que
reduiria els nivells d’ozó troposfèric a l’interior. 

Pere Bausà

E
La classe política dels municipis del litoral del

Maestrat no està per la labor d'anar més enllà del que
marquen les ordenances municipals amb les antenes
de telefonia mòbil i facilitar la instal·lació de noves
antenes com reclama el sector de la telefonia mòbil.
Tant a Vinaròs com a Benicarló i Peníscola els seus
alcaldes recorden que hi ha normativa municipal que
regula on i com es poden instal·lar antenes de telefonia
mòbil. Així l'alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu (PSPV) va
apel·lar a l'ordenança vigent i al contingut del PGOU,
“que marca que tan sols en sòl d'indústries terciàries es
poden instal·lar les antenes i no dins del poble”.
L'alcalde de Vinaròs assenyala que el PGOU vigent “és
molt restrictiu i és el que hi ha” i que tan sols complint
les ubicacions permeses o modificant-lo podrien
permetre's noves antenes en la població. 

A Peníscola el seu homòleg Andrés Martínez (PP) va
assenyalar a l'ordenança reguladora com l'instrument
vàlid i vigent davant les peticions de les operadores de
telefonia mòbil de facilitar la implantació de nous pals
per a garantir la correcta recepció del senyal de mòbil.
A Peníscola “estan prohibides les antenes en la zona
urbana i tan sols poden posar-se en rústica o
urbanitzable”, va explicar el primer edil. Tal decisió es
va prendre fa ja dues legislatures quan governava
l'independent Rafael Serrat. “Les ordenances estan
ahí”, va concloure. 

S'obrirà el debat

Finalment l’alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo,
va recordar que existeix un acord plenari que impedeix
instal·lar noves antenes. “Recentment es va obligar a
Vodafone a desmantellar-ne una que pretenia situar
prop de l'estació de Renfe”, va recordar Domingo. En
aquest sentit va assegurar que malgrat les demandes
de col·laboració manifestades per les operadores “no hi
ha cap petició realitzada en aquest sentit en el
Consistori i seguim mantenint que no anem a autoritzar-

ne de noves”. No obstant això la primera autoritat
intueix que “en un futur aquesta situació s'haurà
d'actualitzar, ja que les noves tecnologies van a més, la
població augmenta i la gent demanda aquests serveis”.

Benicarló, Vinaròs i Peníscola exigiràn a les operadores de telefonia l'estricte
compliment de les ordenances 

L'alcalde de Benicarló entén tot i això s'haurà de reobrir el debat amb una població en
augment i una creixent necessitat de serveis de noves tecnologies

text JORDI MAURA

exposició gràfica

Txemacántropus - José Mª Sanchez -El meu esquelet- 
Aquesta exposició romandrà oberta fins el 12 d'agost

Lloc:Mucbe   Organitza:Mucbe 
Col·labora: Ashland Chemical Hispania s.l. 
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ACLARIDA
Ens hem quedat molt decebuts

després de comprovar que l’aclarida
a què han estat sotmeses la major
part de les palmeres del poble no ha
afectat la farola de la rotonda de
l’inici del passeig Marítim. Des d’una
forta ventada que vam patir fa prop
de mig any se li han quedat totes les
palmes espenjollades i diràs que no
se’n vulga saber ningú res. Igual és
que esperen que primer caiguen els
dàtils. 

DEDICACIÓ
Si el regiodr Soriano i la regidora

Vallés tenen dedicació absoluta,
com hauria de ser la dedicació del
regidor Cuenca? Hem buscat als
diccionaris i per definir la seua
situació no hem trobat l’adjectiu
adequat. “Dedicació total”?,
“superlativa”?, “il·limitada”? 

EVIDÈNCIA
Fa vore un tafaner que des dels

inicis del sistema democràtic la
primera autoritat del consitori
benicarlando sempre ha dut un més
o menys cuidat mostatxo entre el
nas i la boca. Recordem-ho. Primer
va ser el doctor Febrer, després
Juan Vicente Rambla, el va seguir
Jaime Mundo i l’últim ha estat Enric
Escuder. Ara, ara el que porta el
bigot és precisament Antonio
Cuenca. 

L’ÚLTIMA PARAULA
No tenim constància que el

regidor abans esmentat s’haja llegit
L’última paraula, divertidíssima
novel·la de Toni Cucarella. El que
tenim clar però és que sempre és la
seua. 

TUBARRO

Amb l’estiu es torna a fer més
evident la presència als nostres
carrers de les motos que circulen
amb el tub d’escapament desbocat.

Sembla com si no els diguera res
ningú. A més, es permeten el luxe
de circular lentament, per donar a
temps a tots els veïns dels carrers
per on passen a recordar amb
entusiasme les famílies senceres
dels motoristes. A vore si ara que el
poble s’omplirà de municipals es pot
solucionar definitivament el tema.

FIRME EN MAL ESTADO

Acudit fàcil. No estem parlant de
les persones que signen documents
tot mostrant evidents símptomes
d’intoxicació etílica. No. Ens referim
a l’estat del terra de la immensa
majoria de zones de vianants del
nostre poble. Una vergonya, una
veritable vergonya: plaça
Constitució, plaça Sant Bartomeu,
plaça del Mercat... Algú, algun dia
serà capaç d’assumir alguna
responsabilitat?

ÀNECS
És cert que el pont del

barranquet ha quedat d’allò més
bonic, com no podia ser d’una altra
manera tractant-se d’una obra
emblemàtica pagada pel senyor
Fabra. Succeeix que els pobres
ànecs que feien la vida allà a la
entre el pont i la mar s’han quedat
sense canyes per refugiar-se i no
sap a hores d’ara on deuen pondre.
L’altre dia s’hi passejava
tranquil·lament per allà un
piragüista. Igual estem davant una
nova promoció del turisme de
qualitat que aviat ens envairà per
complementar la variada oferta de
camps de golf de la comarca. 

PROBLEMES VIRTUALS (I)
Els tafaners ens vam assabentar

d’uns xicotets problemes que va
tindre Conselleria per ubicar un dels
dos col·legis virtuals. Sembla ser
que els anteriors regidors-manadors
dels nostres destins com a poble
van oferir uns terrenyets que hi ha al
costat de la pista del Casal (que és
on anirà el susodicho), per si feien
falta. Doncs, sembla que sí, que
eren necessaris però quan els van
demanar, la resposta va resultar que
“nones”. Ara, han canviat els
regidors-manadors i ... tot
solucionat. Part d’eixos terrenys on
s’ubicarà algunes de les aules
prefabricades del cole número
“Quatre”, són dels pares de la
regidora Maria Ortiz (PP). I clar que
els han cedit, faltaria mes! Tot siga
per no donar-li més maldecaps a la
seu filla.

PROBLEMES VIRTUALS (II)
Ah, i el trocet de terreny per on

havia de passar el cablejat de la
llum i el pal que els sustentaria, i
que el PP va denunciar que no
estava cedit, perquè el prtopietari
tambñe deia que “nones”, ja està
solucionat. El canvi de govern
també ha afavorit la cessió
immediata. Tindrà alguna cosa a
veure el fet que també és d’un
familiar del PP?

HORARI INTENSIU
El regidors del PP fan les hores

que siga. Per exemple, la regidora
que indicaven abans, de comerç, es
va dedicar dimecres passat  a visitar
“el dimecres” i saludar un per un a
tots els venedors ambulants. Que
ningú pense que ho feia per quedar
be, sinó perquè ha de fer les hores
de regidora. I és que de 8 a 15h, no
falta ni un regidor en l’ajuntament.
Uns passegen, els altres es fan
cigarrets, etc ... Ordres superiors
així ho han marcat.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Li han donat a Bob Dylan el Príncep d’Astúries.
Per ser un far per a una generació, segons el jurat.
Uns definició que al joglar de Minnesota no li farà
gens de gràcia. S’ha passat molts anys desmentint
aqueixa responsabilitat de gurú o profeta. Ja
veurem si acudeix a recollir-lo. El jueu errant ha
inoculat la poesia, la literatura, en el rock, que ja és
molt. La seva influència ha fet que el circ musical es
mire una mica més les lletres. 

Com a poeta, és un Beat de cap a peus. Posar-
lo sense embafaments primmirats a tocant dels
Corso, Ginsberg, Kerouac o Ferlingethi és d’estricta
coherència descriptiva. Fent cançons és com un
Picasso, tan polièdric com el geni malagueny. Els
“acabats” industrials –d’estudi- li han importat molt
poc. Cada nit que toca en un racó o altre del
planeta, en la seua gira que no s’acaba mai –“Never
ending tour”-, canvia les melodies, distreu els
seguidors, l’enfila segons l’estat d’ànim i se’n va per
on ha vingut molt sovint sense haver dit ni bona nit.
És el músic més anti-convencional del rock and roll. 

Des dels anys seixanta s’ha reinventat dotzenes
de vegades, sense deixar de ser del tot ell. En les
seves cançons hi ha més dubtes i contrasentits que

sentències (tret d’algun moment puntual, dels més
soporífers de la seva trajectòria, d’enfebrat fervor
bíblic)Les seues recents “memòries” són, en veritat,
i tal com calia esperar, una novel·la en ziga-zaga,
mecanografia electritzada i per moments
hiperlúcida; Dylan és un expert en rescriure i
esborrar els rastres de la seva autèntica biografia.
Les seves “Cròniques” (Global-press) són el relat
d’un Beat amb molta pols de carretera a la
carcanada, però que ha llegir i digerit amb profit
Rimbaud i altres visions de la vida i l’art.

Potser quan el criden per acudir davant uns
prínceps i la seua cort daurada, l’excèntric
cantautor decidesca tornar a disfressar-se de bufó.
Sempre ha estat més acostat a les fogueres dels
marginats que de les lluentors de les anacròniques
corts europees. O, si més no, això ha cantat i canta.
L’episodi amb el papa polonès? Potser un altre
caprici per desorientar i emprenyar els qui el
creuen, precisament, far referencial o xamà
il·luminat. No deixa de ser paradoxal que una veu
tan sovint obscura, fatalista, sia titllat de far. La vida
es comprèn que no pot deixar de ser un malentès.
Hi ha jurats que veuen el que volen veure i no
exactament la realitat crua i autèntica. Hi ha
guardons que sembla que es premien la seua
miopia feliç.

JOGLAR GUARDONAT

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant
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ECONOMIA
L’economia és una ciència oberta a tot el món, no discriminatòria. Les aportacions teòriques són múltiples i les

aplicacions pràctiques, infinites. No hi ha principi sagrat, ni vulneració del dogma impossible de defensar. Qualsevol
posicionament, per inversemblant que parega, sempre troba un pilar d’arguments en què fonamentar-se. En aquest
sentit, Marselino i la resta no inventen res augmentant-se dos-cents mil euros els salaris, malgrat assegurar que la
nòmina dels treballadors de l’OACSE no està garantida. La Polla Records (per què no ix en l’anunci de la generació
dels setanta del refresc de cola?), a la seva mítica cançó El Congreso de Ratones, ja va plantejar la mateixa filosofia
econòmica: “Com a primer punt de l’ordre del dia, actualitzarem el nostre sou. Com a segon punt, baixarem el dels
altres”.

També el teorema econòmic del cost d’oportunitat és aplicable al cas que ens ocupa. L’enunciat estableix que, en un
entorn de recursos escassos com el nostre, qualsevol assignació d’aquests implica la renúncia d’altres possibilitats.
Explicat d’altra manera, els dos-cents mil euros extraordinaris que s’han regalat els regidors del Partit Popular, deixem

d’invertir-los, per exemple, en millores per al centre geriàtric. O per a teatre de
carrer. O per a endreçar la platja de la mar Xica... 

Encara que la majoria absoluta té presa la decisió, nosaltres, ferms
defensors de la participació ciutadana, us encoratgem a que feu arribar a
l’alcalde de la ciutat la vostra tria del cost d’oportunitat per a la despesa dels
dos-cents mil euros en qüestió. Ací va la nostra:

EXPOSEM:
Que la pujada salarial dels regidors és intolerable,
SOL.LICITEM:
Destinen 200.000,00 EUR a subvencionar la barregeta matinera.

Benicarló, 29 de juny de 2007
Tolito

Sembla que el nou equip de
govern benicarlando va entrar al
galliner esvalotant les gallines, amb
la intenció  de que la polseguera no
deixés veure algunes vergonyes.
Malgrat això, els fets han anat
demostrant diverses teories ben

confirmades a dia d’avui.
La primera ratifica que l’adjudicació de

retribucions als regidors de del PP s’ha fet
exclusivament en base de les necessitats i
situacions personals dels representants de l’equip
de govern, i no d’acord amb la responsabilitat que
cadascú ha assumit. S’han atorgat unes
remuneracions a la carta en base a les promeses
que es fan fer en el seu dia, a l’hora de confeccionar
la candidatura.

Ara ens veiem que les persones que van
renunciar al seu lloc de treball per la incompatibilitat
de ser membres del consistori, necessiten
dedicacions exclusives, o almenys unes
indemnitzacions substancioses que els compensen.

Certament es veuen ben compensats... I en base a
això s’han anat fent arreglos per a qui ningú no tinga
penúries econòmiques per causa de la seua vocació
politica.

Si atenem a l’alarmisme creat a l’inici de la
legislatura sobre la mala salut de l’economia del
consistori podem concloure que tot ha estat una
martingala per distreure el personal. La greu situació
no ha estat problema per incrementar
considerablement els sous de l’equip de govern, i
ara sembla que tampoc serà necessari demanar
una auditoria per investigar les irregularitats del
bipartit. 

Concloent. Ha estat una magnífica posada en
escena, ara però caldrà veure si l’argument de l’obra
assoleix les expectatives del persona. Les dels
regidors del PP, almenys, si que han estat ben
satisfetes. Econòmicament parlant, de moment.
Llàstima que al maig de 2011 pocs ens en
recordarem d’aquest principi .

EL GALLINER

text VICENT COLL

Tocs i Vares

Ha començat a l'Ajuntament de Benicarló un taller
pràctic decreació de pàgines web per a empresaris
interessats en adherir-se al projecte CompeTIC. Aquest
programa de desenvolupament tecnològic empresarial
està promogut per l'Agència de Desenvolupament
Tecnològic de la Secretaria Autonòmica de
Telecomunicacions i Societat de la Informació, i compta
amb la participació de l'Ajuntament de Benicarló, a
través de l'Agència per al Foment de la Innovació
Comercial (AFIC).

Diversos empresaris i associacions han participat en
el taller, acompanyats per la regidora de Comerç i
Mercats, María Ortiz, que ha animat tots els empresaris
a utilitzar aquest servei que permet la presència gratuïta
a internet de les empreses de la ciutat.

El projecte COMPETIC (http://www.competic.es)
ofereix tot tipus de serveis gratuïts relacionats amb la
promoció de l'ús d'Internet en els seus negocis.

Així per exemple, les empreses poden crear webs
amb gratuïtes amb el domini de competic o poden

disposar d'ofertes espeicals per connectar-se a la xarxa
amb banda ampla. A més, també s'ofereixen cursos
online sobre el funcionament del sistema.

Aquests serveis es complementen amb els que
l'AFIC ofereix als comerciants de la ciutat amb la "Guia
Comercial" present a la web municipal, amb "aparadors
virtuals" gratuïts per a les empreses interessades, o el
servei "CastellóXXI" de l'Antena a Benicarló de la
Cambra de Comerç de Castelló.

Taller pràctic decreació de pàgines web per a empresaris interessats en
adherir-se al projecte CompeTIC

text REDACCIÓ
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i fa dues setmanes
l’ajuntament estava en
una situació de fallida

total, de col·lapse econòmic sense
precedents, on el bienni negre de
les forces esquerranes i
proetarres havia deixat la nostra
casa gran més endeutada que
montigú, només uns dies després
la situació econòmica ha millorat
notablement. Sense cap mena de
dubte, ja es veu la mà dels nous
regidors que ens han de salvar de
les garres dels sinistres
governants de règim
anterior. En una actuació
sense precedents, no
només han eixugat el
deute heretat, sinó que ho
han fet tan bé que encara
els han sobrat uns
dinerets per a posar-se
uns modestíssims sous
que els facen més
portable la ingrata tasca
de manar. Els nostres
regidors s’han posat ell
mateixos el seu sou. Hi ha alguna
empresa on passe això? M’he
marejat amb tant de número i tant
de sou. A les properes eleccions
segur que no serà gens difícil
trobar candidats, perquè almenys
tenen el pa (i el marisc) assegurat
durant quatre anys. A vore qui
troba un contracte temporal amb
les mateixes condicions: quatre
anys amb possibilitat de pròrroga,
jornal assegurat, Seguretat
Social, poder de decisió i
possibilitat de fixar-te tu mateix la
teua retribució. En fi, que després
de pintar un panorama més negre
que la gola del llop, resulta que es
treuen del barret un grapat de
perres per als seus sous.
Fantàstic. Ara tots diuen que el
resultat es veurà d’ací a quatre
anys, que el sou que s’han posat
es quedarà petit si es compara
amb la feina que faran i els

projectes que es duran a terme.
Molta feina han de fer per a
justificar la pasta que
s’emportaran. Ja vaig dir la
setmana passada, i ho repeteixo
aquesta, que no m’agrada el to
prepotent dels que fins ara han
parlat als plens en representació
de l’equip de govern. Aquesta
serà la legislatura del corró.

Com sempre, els de
salvadorsdelsvalorsdelsnostresav
antpassats es pixen fora del test i
critiquen una gent tan poc
sospitosa com Greenpeace

perquè denuncien l’urbanisme
salvatge. Es veu que la defensa
del patrimoni dels nostres avis
passa per la construcció de vinga
altures i vinga edificis i vinga a
guanyar diners. Es veu que eixe
és el legat dels nostres
avantpassats, ací teniu una terra,
un pou i una caseta per a tirar-lo
tot i fer bona cosa de pisos,
apartaments i pareados. Aquesta
tradició si que m’agrada. A més a
més, hi ha bona sintonia amb el
nou equip de govern perquè clar,
una veu de tres mil vots té més
força que ningú.

És molt preocupant tot això que
exposa Joan Heras. La pluja de
diners que el pp està llançant cap
a l’escola privada (religiosa) és un
autèntic escàndol. Mentre els
xiquets dels col·legis públics han
de fer classes dins de barracons,
els col·legis religiosos gaudeixen

de totes les comoditats i tots els
serveis a costelles de tots. A més
a més, treuen diners de tot, i fins i
tot fan negoci amb el menjar dels
xiquets. Com es veu que no en
tenen prou, i és un tema que
també toca Marc Antoni Adell,
tampoc no els agrada
l’assignatura d’Educació per a la
Ciutadania. Però què volen
aquesta gent? Tornar al prietas las
filas i fer missa abans d’entrar a
classe? Com es pot declarar la
guerra a una assignatura que es
diu “Educació per a la

Ciutadania”? Faré una
confessió que potser no
siga el millor lloc per fer-la,
però cada dia me n’adono
una mica més que la meua
ideologia la van polint dos
forces vives: el pp i la
conferència episcopal.
Sempre diuen el contrari
del que jo penso.

Com que la nostra
carxofa es diu blanca de
Tudela? De Tudela? No ho
entenc, jo em pensava que

la nostra carxofa era només
nostra i de ningú més. Vol dir això
que a Tudela fan les mateixes
carxofes que nosaltres? Mare
meua, quin embolic.

La que faltava, una fallera
torera a la plaça de bous del poble
del costat. També vindria la reina
del carcaval (si, he escrit carcaval,
no és una errada) a vore els bous
a la mar o un partit del Povet.
Espere’s.

Robespierre, després d’haver
fet una bona repassada als que
van perdre les eleccions, posa a
caldo els nous governants. Que
no decaiga.

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA

Sense dubte, la tafaneria que
parla sobre el Burger King. Quina
poca lliga.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 592

text EL LECTOR

S

En l'última assemblea celebrada per la Federació
Espanyola dels Industrials del Moble (Federmueble) a
Madrid es va acordar que l'empresari Alfredo Roe sigui
qui substitueixi a Remigio Pellicer, que ha ostentat el
càrrec en els últims anys. Pellicer és fundador i
conseller delegat de Cuindec, S. L., dedicada a la
fabricació de mobiliari de cuina; IziLack, S.L., de
fabricació de pintures en pols termoendurible i Remyal,
S. a., grup empresarial que desenvolupa activitats de
promoció immobiliària, oci i turisme. 

Roe va destacar “l’esforç" que tota la indústria
espanyola del moble està realitzant per a ajustar-se al
creixement i evolució del sector. Alfredo Roe, nomenat
en 1992 director de la Unitat Tècnica de AIDIMA a
Benicarló,  va dirigir ST Mobles i, des de fa vuit anys, és
el director general de Benicarló Mobles 2000, empresa
fundada en 1999 i dedicada a la fabricació de moble
funcional. En l'assemblea general han estat presents
tots els dirigents empresarials representatius de les 23
associacions i federacions del sector del moble de tot el
territori nacional, que aglutinen a 21.260 empreses i
134.130 treballadors. 

Alfredo Roe relleva a Remigio Pellicer al capdavant de Federmueble

text REDACCIÓ

L'adjunt al Síndic de Greuges de la País Valencià ha
instat a l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, que
elimine la contaminació acústica que produeix en un veí
l'aparell d'aire condicionat propietat de J.B.V.. Segons
assenyala el defensor es tracta d'un “aparell d'aire
condicionat summament sorollós”, com va quedar
comprovat després d'un mesurament sonomètric que
va acreditar la superació dels nivells legals. Com a
conseqüència es va obrir expedient sancionador i es va
adoptar com mesura cautelar la no utilització de
l'aparell entre determinades hores nocturnes. El ciutadà
que va acudir al Síndic assenyala que aquesta mesura
s'ha incomplit sistemàticament i que la intervenció
municipal ha estat ineficaç i que malgrat comunicar-lo a
l'Ajuntament, aquest no ha fet res. Després de requerir-
li el Síndic un informe, a l'inici de l'any l'Ajuntament va
remetre un ofici el 15/1/2007 donant compte de les
seues actuacions i confirmant que el citat aparell d'aire
condicionat superava quan es va realitzar la inspecció
corresponent els nivells d’immisió acústica admissibles
en diversos decibels. Per aquest motiu es va obrir un
expedient sancionador per incompliment de la
normativa sobre contaminació acústica imposant una
multa, acordant a més, prèviament, la mesura cautelar

de suspensió de l'ús de l'aire condicionat entre les 22 i
8 hores. També es va constatar, per part de la Policia
local, que almenys en una ocasió la mesura cautelar va
ser incomplida, i l'afectat va denunciar en diverses
ocasions tal circumstància recordant que no s'ha posat
solució alguna al problema. 

El Síndic recorda a l'alcalde que l'aplicació d'una
sanció econòmica no ha resultat eficaç, pel que li
demana, per semblar raonable, “obrir un nou expedient
per a determinar com és el nivell de molèsties que
actualment produeixen, i si escau adoptar mesures de
major contundència per a garantir el compliment dels
nivells legals de contaminació acústica”. També
reclama que si si se segueixen donant els sorolls
s’imposen mesures correctores o s’acorde el seu
precintat fins que siguen corregides les deficiències
existents, tal com permet la Llei 7/2002 de 3 de
desembre de protecció contra la contaminació acústica. 

Finalment el defensor del ciutadà valencià
“recomana” un seguiment del compliment de les
mesures cautelars o definitives que s'adopten, a petició
de l'interessat. El Consistori no ha fet cas a la petició en
l'últim mes, pel que la queixa ha quedat publicada a la
web del Síndic.

El Síndic de Greuges insta a l'Ajuntament de Benicarló a obrir denúncies
contra un aparell d'aire condicionat sorollós 

text JORDI MAURA

L'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, percebrà
per la seua deducció exclusiva 4.216 euros al mes en
14 pagues anuals. El regidor d'Urbanisme, Romualdo
Forner, de la mateixa localitat serà el millor pagat del
seu ram amb 3.794 euros al mes en 14 pagues. A
Benicarló l'alcalde Marcelino Domingo cobrarà 1.800

euros per una dedicacióm parcial i el seu primer espasa
Ramón Soriano, 2.570 al mes. 

A Vinaròs els sous seran de 3.714 euros al mes en
14 pagues per al seu primer edil el socialista Jordi
Romeu i de 2.857 euros per a l'exalcalde Javier Balada
(PVI). Domingo es va alegrar aquesta mateixa setmana
de no sortir al rànquings dels alcaldes millor pagats.

Andrés Martínez encapçala el rànquing dels sous d'alcaldes del Maestrat 

text JORDI MAURA
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En “bones” mans? Doncs ... bé comencem

En bones mans hem caigut.
“Comencem queixant-nos de la
falta de diners a l'ajuntament,
continuem pujant-nos els sous
un 60% i seguim...

La nit de Sant Joan prenem el
pel a tots els benicarlandos
hissant un bandera trucada
mentre ens omplim la boca
cantant la lletra de l'himno

regional. I què facilet és canviar un 1 per un
7... (D'ara en endavant demanarem les dates,
amb lletra, com en el talons bancaris).

La gent és molt sofrida, s'ho traga tot, si
han engolit fins ara banderes blaves amb
cagallons surant al costat, per què no han
d’admetre una bandera blava que no era tal?

Que més dona si les han repartit o no. I és
que el dia Sant Joan, no podíem trencar la
tradició! Podem fer el que ens done la gana
que la gent igual ens votarà. 

Bones mans, i millors aliments. L'amo del
Burger King ens invita a inaugurar el local de
Benicarló on la verdura “fresca”, serà de
murciana.. Doncs molt bé, anirem a beneir-lo
tot. L'alcalde d'un poble ha de participar en
tots els actes socials de la localitat. A partir
d'ara anirem a totes les inauguracions (si hi
ha fartera i si són dels nostres. és clar):

anirem a la inauguració de les
perruqueries, dels bars, de les
tendes, de les sabateries,
consultes de dentistes, paradetes
del mercat, ... i quan una
construcció faça aigües fora
també anirem. Tranquils que la
gent igual ens votarà”. 

Pensament únic

Nota  de  l'editorial: en bones mans hem
caigut. L'alcalde de Benicarló fent publicitat
d’una bandereta virtual i d'una empresa
alimentària, de menjar ràpid per a uns o, de
menjar fem per a altres. I a més com a
Benicarló no hi ha horta, les verdures les
duran de Múrcia, que regaran amb l'aigua de
l'Ebre que veurem passar, passar i res més,
per ací prop. En bones mans hem caigut. Que
el nostres senyor ens agafe confessats
perquè possiblement ens atropelle un cotxe
en algun pas de vianants que no s'ha repintat
enguany. En aquest lloc el voldríem veure sr.
Marcelino, inaugurant coses per al poble
encara que siguen petites. Coses tan simples
com la repintada d'un pas de vianants que, de
segur, alguna vida salvarà..
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La Veu respecta la llibertat d’expressió. La res-
ponsabilitat de les opinions és de qui signa l’es-
crit. La Veu es reserva el dret d’acurçar els textos
que sobrepassen les 20 línies. Els articles hauran
d’anar signats amb nom, adreça i número de DNI,
encara que podran aparèixer amb pseudònim.

PublicitatAmb el suport

Carxofa: una bona caixeta de carxofes per a Calcilla. Sense ser cap festa, sense participar en
cap concurs, sense cap motiu especial, només pel gust de fer una cosa ben feta. L'aparador de
ca Calcilla està fet amb molt de gust: una cosa senzilla però molt bonica. Si teniu un moment aneu
passejant pel Camí Convent i mireu-lo. Felicitats!

Panissola: un grapat de panissoles per a “Los Vigilantes de la Playa” de la Creu Roja de
Benicarló. Només parlen per als forasters, els del poble no comptem. Que se’n donen vergonya
de parlar en valencià? Se senten ridículs parlant valencià? Això és greu. Creiem que els de la terra
mereixem un respecte, al menys, el mateix que els forasters, és clar. 

L’Oficina  Mòbil,  llevat  d’impossibilitats  tècniques  que  ho  impedisquen,  es
desplaçarà a la ciutat de Benicarló el dia 18 de juliol de 2007

El Servei Territorial de Consum de Castelló envia periòdicament als diferents municipis de la província
l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor, per tal d’atendre les consultes i reclamacions que poden
formular en qualitat de consumidors i destinataris finals dels béns que consumim i els serveis que utilitzem.

A l'Oficina Mòbil vostè pot formular consultes sobre qualsevol tema relacionat amb el consum i també
realitza inspeccions en els establiments de la zona per a comprovar-ne el bon funcionament.

PUBLICITAT: 964 47 56 98

Per Xavi Burriel

Practicant l’ofici de polític
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