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D’intens, espectacular, fita, èpic podríem qualificar les
carreres més vibrants de la història del Club Natació
Benicarló, que van tindre lloc en el Campionat Autonòmic
Infantil, organitzat a Castelló en les instal·lacions de la piscina
olímpica els dies 13-14 i 15 de Juliol. El Club Natació
Benicarló va ser proclamat, en el seu equip femení infantil,
Campió Autonòmic. Més de 16 medalles aconseguides entre
l’equip masculí i el femení, i noves mínimes nacionals. Sens
dubte, el millor del millor del País Valencià, que va acabar
amb la celebració novament en l’aigua de tot l’equip junt amb
la seua entrenadora Lucía Vicente, el nostre President
Antonio Saura i una cançó talismà corejada per l'equip
femení " el pollo con una pata, el pollo con las alitas y el pollo
con la colita" lletra de la qual donarem compte en una
pròxima crònica, amb tot luxe de detalls, juntament amb tot el
que va succeir en aquest espectacular Campionat
Autonòmic.

També es va participar el passat 7 i 8 de Juliol a Xirivella
(Valencia) en la XXIX Edició del Trofeu José Sagreras amb un
total de 53 equips participants i 310 nadadors. El Club
Natació Benicarló va estar representat per Albert Astor,
Carlos Fuente, Manuel Montserrat i Ferrán Marzá. Per equips
es va participar en els 4 x 100 m. estils i lliures. A nivell
individual Albert Astor va aconseguir participar en una de les
finals en els 100 m lliures amb un temps d'1:09.95, que li va
valdre per a entrar entre els 14 primers de la final. Tots els
nadadors van realitzar temps dins dels seus respectius
rècords personals, en un cap de setmana realment calorós
on pares i espectadors miraven amb enveja el xapoteig en
l’aigua d'estes joves promeses.

I clar que ens recordàvem dels més peques, però l'activitat
del Club és tan intensa que es fa difícil, setmana rere de
setmana, titular les cròniques. El passat 29 de Juny en les
instal·lacions del Club de Tenis de Benicarló es va realitzar
una exhibició amb els més xicotets del Club (3-6 anys), la
pedrera més impressionant i que amb més afecte mimem. Allí
van estar amb els seus entrenadors Isabel i Paco ensenyant
als pares i familiars com al llarg de la temporada, han aprés
a nadar ¡ i de quina manera ¡, amb una formidable carrera de
25 m croll i 25 m papallona. I per a finalitzar va estar el
lliurament de trofeus per a tots ells, així com un refrescant
gelat i molt, molt d’afecte.

La història no es va fer esperar: Campiones Autonòmiques Infantils
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d’explotacions agrícoles a ple
rendiment en una zona de cultiu
d’hortalisses i posarà en greus
complicacions la viabilitat
econòmica d’unes altres. 

A Benicarló algunes estaques
que s’han situat en les proximitats
de l’aljub del camí del Mas
preocupen, ja que es troben a
escassos quatre metres del
mateix. Aquestes indicacions
marquen les finques afectades i
amb aquests mesuraments s’està
redactant el projecte definitiu
d’execució del vial. Alguns
d’aquests aljubs daten del segle

l secretari general de la
Unió de Llauradors i
Ramaders, Joan
Brusca, va anunciar

dimarts passat que el sindicat
agrari estarà “vigilant” tant en el
traçat de la variant de l’N-340 al
seu pas pel Maestrat com en el
desenvolupament de les obres
perquè no quede danyat cap
element etnològic de la localitat.
La Unió ja va rebutjar en el seu
moment, i seguirà fent-ho, el
traçat d’aquesta carretera ja que
estimen que afectarà a mig miler

La Unió de Llauradors vigilarà que l’N-340 no destrosse
cap element etnològic del Maestrat 

Algunes de les estaques dels terrenys afectats pel traçat es troben molt prop

d'un aljub del segle XVIII
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Va acabar l'IV Torneig Internacional d'Handbol que
durant tota la setmana ha vingut celebrant-se a
Peníscola. Divendres passat van tenir lloc les finals de
les vuit categories, proclamant-se vencedor en la Sènior
Masculina, el C.B. Alcobendas, després de vèncer en
una disputada i igualada final al C.B. Castelló, per 18-
16.

Els de la Plana van arribar a gaudir de quatre gols
d’avantatge en els compassos inicials del partit, però la
falta d’efectius a la banqueta, poc a poc, va passar
factura i els madrilenys van anar retallant el
desavantatge fins aconseguir, ja en la segona meitat,
donar la volta al marcador i endur-se, amb tot
mereixement, el títol.

El lliurament de trofeus va estar presidit per Andrés
Martínez, Alcalde de Peníscola i Juan Antonio Escuder,
president del C.H. Peníscola Maestrat, organitzador de
l’esdeveniment. Els campions en la resta de categories
van estar: Benjamí mixt: C.H. Peníscola Maestrat; Aleví
Femení: Utenos KKSC Lituània; Aleví Masculí: Brau
Danderbelle Bèlgica; Infantil Masculí: Maksimir Pastele
Croàcia; Cadet Femení: Zabok Croàcia; Cadet Masculí:
Alcobendas; Juvenil Femení. Utenos KKSC Lituània i
Handbol Platja: C.H. Peníscola Maestrat. Després del
lliurament de trofeus, l’organització va obsequiar a tots
els assistents amb una monumental torrà.

Va acabar l'IV Torneig Internacional d'Handbol

text REDACCIÓ
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Sóc conscient que cada
vegada això meu va pitjor. Sense
anar més lluny, per exemple, la
setmana passada vaig fer
novament un dels meus
turbulents i habituals ridículs. Per
un mal entés sentit de la
professionalitat –com s’escau
aquesta paraula en aquesta
pàgina- no vaig gosar publicar
cap dels noms que m’havia
avançat el directiu Esteller de les
possibles incorporacions per a la
plantilla que la temporada que ve
defensarà amb professionalitat
–sí, professionalitat- la samarreta
del CDB.Vaig pensar, si fan
alguna roda de premsa, bé
m’avisarà algu, no? Però que va,
jo no sé si es van convocar tots
els gasetillers, si es va redactar
alguna nota, si se’ls va comunicar
a cadascú individualment què hi
havia i què no o si, simplement, va
ser allò tan nostrat de maricón
l’últim i tots els altres es van
llençar a donar els noms de
Juanín, Miguelín o Jorge
Salvador, apel·latius que, per un
altre costat, ben poc diuen als no
iniciats en el món del futbol
intercomarcal.  I jo, com un sepiot
havent de suportar la humiliació
de veure’m, justet al costat de la
meua col·laboració, una notícia
signada per l’amic José Vicente
Ferrer en la qual es desvetllaven
tots els noms, cognoms i origen
de les noves incorporacions. Ara
mateix em sento molt malament,
moralment enfonsat,
psicològicament abatut i
emocionalment destrossat. 

Com que ningú em va dir res
que ja es podia fer pública la
relació de tots aquests fenòmens
de l’esport rei, trobo ara que
encara se’n van deixar un parell.
Per un costat puc assegurar que
se’m va parlar d’un tal Elías que
es veu que deu ser molt bo i d’un
Ivan que havia estat a la Ràpita i
últimament a l’Amposta. I també

sé, perquè ho sé jo que m’ho han
dit, que encara han de vindre un
parell o tres més de cracs i que a
la porta de l’empresa del nostre
president fan cua i són exèrcit tots
els que volen vindre a fotre’ns
(perdó, perdó, volia dir a triomfar)
al CDB. Jo no cauré de molt alt: el
carnet, els numerets de la rifa i la
loteria, però molt de compte
perquè tinc entés que hi ha gent
disposada a avançar diners de la
seua butxaca per tal de conformar
aquesta plantilla que ens ha de
dur a la glòria des del dia del
primer amistós contra l’Alcalà.
Poc coneixement perquè ja se
sap que sacar y no meter se echa
la casa a perder. 

Si se’m permet em veig ara en
condicions de donar la meua
opinió sobre l’engrescador
projecte esportiu que se’ns
planteja. Algunes coses soltes,
inconnexes i incoherents, en sóc
conscient. Una, per exemple. Un
antic president em va dir un dia
que si es vol fer un equip per pujar
de categoria l’has de fer
necessàriament basant-te en
jugadors que vinguen de la
categoria a la qual aspires a
arribar. De moment, i això és
parlar per no callar, tots els que
vénen l’any passat van jugar a
preferent o fins i tot a segona
regional. No vol dir res això,
només que m’ha vingut al
pensament que m’ho va dir una
vegada un president. 

El mateix president em va
explicar també que als equips
convenia tenir dos porters bons,
dos porters amb aspiracions a ser
titulars perquè si no pot succeir la
tendència a la relaxació s’apodere

del qui se sap sempre el primer de
l’alineació. Així doncs, bé pel
fitxatge de Guillamon, del porter
Guillamon. De l’altre Guillamon,
del davanter Guillamon,
sincerament, no n’estic tan
convençut de la seua eficiència;
aquest xicot ens va fer molt de
paper a primera regional, però per
ser l’home resolutiu d’un equip
punter de preferent i amb més de
trenta anys, no sé jo si... Del tal
Juanín m’han dit que a Càlig la
remenava d’allò més bé, tan a
Càlig últimament com a la Ràpita i
a Roquetes altres temporades; es
veu que no és molt alt però que
pega un bots que els treu a tots un
pam. Miguelín (no confondre amb
el matador de toros Miguel Mateo,
protagonista del film “El momento
de la verdad” i competidor directe
de Manuel Benítez “El Cordobés”)
també ve precedit d’una
segurament merescuda fama de
golejador. Ens n’atiparem de
marcar gols, ja ho veig vindre. I de
Jorge Salvador, què dir de Jorge
Salvador, aqueix senyor tan
simpàtic que ens ho fa passar tan
i tan bé als matins d’M80Radio;
vaja, igual m’he equivocat i no és
el mateix però tot i vindre de
l’equip de les eternes decepcions
sonores (el San Jorge) ha jugat al
Castelló i això, com tothom sap és
una garantia de no res. En fi. 

Acabo al mateix lloc que ho
vaig deixar la setmana passada.
Paco Esteller va respondre-li a
Gregorio Segarra al progarma
televisiu “Poliesportiu” que no li
semblava bé el nom proposat per
al Camp de futbol per algunes
associacions i homes de futbol en
general d’ací el poble. Em van
saber mal, sobretot, la falta de
sinceritat i  la pobresa i, per què
no dir-ho, l’escarransiment dels
arguments. Mala imatge la que es
va donar del Benicarló. He fet una
recerca amb el google i m’he
trobat que per Pitxi Alonso hi ha
39900 entrades. N’he buscat uns
altres, no cal dir-ho. I ja està, no
vull parlar més. 

POBRE DEL POBRE

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

“El regidor Antonio Cuenca va assegurar que cap element n’eixirà
perjudicat pel desenvolupament del vial.”

XVII i XVIII i han estat molt
estudiats per grups culturals del
Maestrat per la seua importància
per abeurar el bestiar que
s’utilitzava en el camp i el que
passava per les vies pecuàries de
la zona. “En el cas que s'execute
el traçat aprovat estarem molt
vigilants i del costat dels
propietaris perquè no surtiguen
més perjudicats i defensarem els
aljubs o altres elements com
sènies perquè són quelcom
relacionat amb el camp i la nostra
història, és un patrimoni dels
benicarlandos i farem totes les
al·legacions en el cas que després
de les actes es constaten
afeccions als elements
etnològics”, va assegurar Brusca.
La Unió no descarta presentar

alternatives de traçat en el cas
que el vial produisquen aquestes
afeccions en el tram Peníscola-
Benicarló-Vinaròs.

El regidor Antonio Cuenca va
assegurar que cap element
n’eixirà perjudicat pel
desenvolupament del vial.

ve de la pàgina anterior

Ben conscients en som, els que
apostarem, des del principi, pel
Compromís que les coses no van
anar com esperàvem en els
resultats. No se ben be si ha estat
una oportunitat perduda, de la qual

trigarem a refer-nos, o simplement ha estat la crua
realitat d’aquest país contra la qual ens hem
estavellat. Ja es ben cert, també, que molts se
n’alegren dels minsos resultats electorals del
Compromís, i no son precisament els elements més
incondicionals de la dreta autòctona. Malgrat tot allò
que s’ha exposat abans l’espectacle no s’ha acabat,
i molts acudim perplexos al protagonisme que la
coalició esta assolint en els mitjans de comunicació.
Els mateixos que criticaven abans, critiquen ara,
al·ludint a la seua gran part de raó, quan van
argumentar, a l’inici de la història, que ells no
entraven en eixa operació. Immersos en
l’autocomplaença esperen que arribe el seu demà,
amb la serenor d’haver-se mantingut inamovibles en
la seua impol·luta integritat. Eixa sort tenen.

L’espectacle, com deia abans, continua, i no es
massa agradable, si atenem al tractament dels
mitjans de comunicació quan referència a les
discrepàncies dins del Grup Parlamentari de
Compromís. Es cert que s’ha incomplert la mare de
totes les bases de la discreció, la qual aconsella
rentar la roba bruta dins de casa. Es cert. El que
passa es que hi ha qui a la dot ja va dur tot el farcell
ben brut. Una vegada més, al·ludint als principis del
materialisme històric del qual fan un ús excessiu uns,
els socis del PCE, i altres, diverses teories marxistes
(ara no se si de Karl o de Groucho), es demostra la
incapacitat de l’esquerra dogmàtica i desenllustrada
per albirar una mica més enllà de les seues
entranyes. I és que el comunisme espanyol ha
passant més temps dedicant-se a les depuracions
internes que a incidir en la transformació real de la
societat. I el País valencià? Ah,  sí: una petita realitat
confosa i equivocada que potser no cal l’atenció de
l’avantguarda revolucionaria. Que  la mòmia de
Lenin els perdone, que no saben el que fan...

REVOLUCIONARIS FLORITS

text VICENT COLL

Tocs i Vares

“Molts se n’alegren dels minsos
resultats electorals del Compromís”
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Faltaven deu minuts per a les tres de la tarda quan
els clients del Centre Comercial Costa Azahar de
Benicarló van escoltar un gran soroll en el complex. Per
causes que s'investiguen a la grua articulada de
l'empresa local Martínez, que elevava peces a les obres
que s'executen en el complex comercial, li va cedir el
pes i es va escorar cap a un costat amb el que tota
l'extensió del braç articulat va caure sobre la nau que
ocupa una sabateria del centre. Un informe posterior va
assenyalar a problemes mecànics com a responsable
de l’esglai.

Per fortuna l'horari en el que es va produir l'accident
i el fet que l'establiment estigués gairebé buit va evitar
danys majors. El soroll segons testimonis presencials
va sonar com unes petites explosions, a l'anar caient
l'estructura extensible de la grua sobre les bigues
metàl·liques del recinte. “Va ser com un terratrèmol, no
sabíem que passava”, va explicar Salva un client que
estava en el restaurant xinès a escassos metres del lloc
dels fets. 

En el complex es trobaven diversos bombers del
Consorci provincial gaudint d'un dia lliure i que després

de realitzar una primera comprovació van avisar als
seus companys, que van comprovar l'estructura
d'aquesta nau afectada. En l'accident va poder influir la
brisa marina que bufava a aquesta hora i el poc espai
per a realitzar les operacions de càrrega i descàrrega
que executava la grua. Marisa Montero, treballadora de
la sabateria afectada va explicar que per sort, “no hi
havia ningú en el magatzem de la botiga, encara que un
minut abans hi havia estat una companya”. L'estructura
del negoci ha quedat seriosament danyada. “Vam veure
com caia la grúa i la meua companya em deia: corre,
corre!”, va indicar.

“Va ser com un terratrèmol” 
Una grua es desploma sobre una nau del Centre Comercial de Benicarló sense

provocar ferits 

text JORDI MAURA
La Marxa al Bartolo és una prova esportiva de fons

per muntanya molt singular pel seu recorregut, ja que
parteix del mateix centre de Benicàssim i entra
ràpidament en el bell paratge natural del Desert dels
Palmells i té el seu final en la bonica platja de
l'Almadrava a Benicàssim. 

Alredor d'un miler d'atletes es van donar cita el matí
del passat dissabte dia 15 a les 7:00 h enfront de
l'església de Benicàssim per a prendre part en la
novena edició de la marxa al Bartolo. En un dia ideal
per a la realització d'aquest tipus d'esdeveniments, càlid
per l'època de l'any en la qual ens trobem però sense
arribar als extrems d'altres edicions, la majoria dels
participants han arribat a la meta. El recorregut, un
clàssic en el senderisme regional, es caracteritza per la
seva duresa ja que des de pràcticament el nivell del mar
s'ascendeix fins a la forest Bartolo a 700 metres d'altura
i amb un desnivell acumulat de 1055 metres en pujada
i de 1070 en baixada durant 24 kms. per a després
descendir de nou fins a la platja de l'Almadrava on
aquesta situada la meta. 

Amb un temps de 1 h 52´36´´ Sergi Alberich del Club
C.A. Grup Poblet-Baix maestrat s'ha imposat en la
novena edició de la Marxa al Bartolo, en segon lloc ho
ha fet l'atleta Ramón Rectala Vera (Independent) amb
1h 57´ 27´ i en tercer Abel Belles Guimera també de
l'equip cadufero amb 1 h 59´59´´ 

Des del primer instant Sergi prenc el comandament
de la prova aconseguint una distància de quatre minuts
respecte al segon classificat qui va mantenir, en tot
moment, una bonica pugna amb el tercer. AL seu pas
pel control del Desert existia un avantatge de quatre
minuts, que es va mantenir al pas pel segon control

situat en el Bartolo. Un petit error de Ramón Recatala
baixant cap a la Font Talla, qui es va equivocar de camí
durant un minut, va permetre augmentar l'avantatge
aSergi qui la va mantenir fins a la meta. Ramón
Recatala reconeixia en la meta que malgrat aquest
incident mai es va veure amb forces d'atacar la posició
de privilegi de Sergi. L'avantatge entre el segon i el
tercer classificat va ser de dos minuts en tot moment.
És destacable el paper del C.A. Baix Maestrat de
Benicarló qui va situar a dos dels seus atletes entre els
tres primers classificats. Per altra banda la resta de
participants del club  benicarlando van complir i els seus
resultats van anar: Francisco Velasco Garcia 2h 54’51”;
Marc Urgilles Arnau 3h 29’51”: Santiago Arin Esteller
2h03’08” (veterà); José Gregorio Bretó Paris 3h49’09”. 

En categoria femenina la igualtat entre les quatre
primeres classificades és l'aspecte més destacable,
sent la classificació la següent 1ª Inmaculada Pitarch
Badal 2 h 45´58´´, 2ª Diana Preses Aparici 2 46´13´´,3ª
Patrícia Cabedo Serrà 2 h 46´58´´ i 4º la  estadunidense
Nancy Kleinrock 2 h. 48´ 11´´. Inmaculada Pitarch va
creuar la meta amb símptomes d'haver sofert una
important caiguda, pel que va necessitar l'assistència
de l'equip médic que habitualment acompanya les
proves organitzades pel club Mim. 

SERGI RUIZ  ALBERICH DOMINA LA IX MARXA AL BARTOLO 2007 

text REDACCIÓ
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El nou president de la Federació Espanyola del
Moble (Federmueble), Alfredo Roe, que relleva en el
càrrec al benicarlando Remigio Pellicer, va anunciar
dilluns que aquesta organització apostarà per treballar
en la Patronal Europea de Fabricants de Mobles de
creació en 2006 i on està integrada Federmueble per
garantir que “la globalització, que ha fet aquest món
petit, siga per a nosaltres interessant”. A més buscarà
ajudes als reptes que s'enfronta el sector del moble.
Entre aquests la competència de països en vies de
desenvolupament. Un dels reptes assenyalats per Roe
és la competència deslleial que es fa amb els països
emergents i va demanar barreres d'entrada. “A Europa
treballem en unes determinades condicions de
sostenibilitat mediambiental, de respecte als
treballadors i amb unes condicions que allí són molt
diferents. No se fins quin punt això ho hem d’aguantar
o si hem de frenar-los els peus un poc”, va afegir. 

Una altra dels vessants de la seua línia d'actuació
passarà per treballar en la cohesió empresarial per a
millorar l'entorn empresarial i capacitat d'intermediació
del món empresarial amb l'administració i universitats.
Roe considerara el Maestrat com una comarca
“privilegiada” dins del sector del moble per la
modernització de maquinàries, processos i dissenys.

No obstant això va recordar que el cluster del Maestrat
du set anys produint el mateix i que “s'han produït
canvis en el consumidor als que ens hem d'adaptar. Qui
no s'adapte ho passarà malament”, va concloure.

Alfredo Roé demana barreres a l'entrada de moble que competeix
deslleialment 

text JORDI MAURA

FLASH!

La Jove benicarlanda Paula Dobón
Chic representarà enguany la Coral
Polifònica Benicarlanda.

L’acte de proclamació es va realitzar a
l’ermita del Crist de La Mar.
Posteriorment es va fer un xicotet
piscolabis de celebració.

felicitats!

Volem el teu Flash!!!

laveubenicarlo@terra.es

Els regidors de Turisme i d'Urbanisme, Mamen
Iruretagoyena i Antonio Cuenca, respectivament, van anunciar
dilluns que les intencions de l'actual equip de govern passen
perquè en el desenvolupament de la franja litoral nord de
Benicarló es reserve el 50 per cent del sòl per a places
hoteleres. “Es tracta d'una oferta molt important que ha de ser
d'un nivell superior a les existents perquè el turisme vinga a la
localitat a fer-ne ús d'elles”, va explicar Cuenca. A més el
Consistori ha recolzat en el si del Consell Municipal de
Turisme (CMT) que s'amplie la zona nàutica de la localitat i es
reserven places per a augmentar l'oferta hotelera de la
localitat en el document de revisió de l'actual PGOU. Segons
va indicar Iruretagoyena, responsable de Turisme, “els
informes municipals ens diuen que, amb l'excepció del
Parador de Turisme, la qualitat de les places hoteleres no és
alta, pel que hem d'apostar per una millor capacitat hotelera
d'acord amb l'oferta d'oci i activitats complementàries de la
localitat”. A aquest extrem l'edil de Medi ambient i Urbanisme,
Antonio Cuenca, va afegir que la zona esportiva que preveu el
futur PGOU no té perquè ser un camp de golf i que “podria
acollir un centre d'alt rendiment esportiu aprofitant el clima i el
triangle Peníscola, Benicarló i Vinaròs”. 

Ampliació de la carretera 

L’Ajuntament també es va reunir la passada setmana amb
el mig centenar de veïns afectats per l'ampliació del traçat de
la carretera CV-135 de Benicarló a Càlig després que el
passat 9 de març la Diputació presentés en l'ermita del Socors
de Càlig el projecte definitiu. Per a l'obtenció dels terrenys el
PP els va plantejar que s'acolliren a l'expropiació de les seues
finques o a la cessió a canvi de l'aprofitament urbanístic que
els corresponga. A més en el cas de cedir el Consistori
sufragarà les despeses de segregació i escriptura de les
finques obtingudes. La intenció del PP local és disposar dels
terrenys a la fi de 2007 “per a tenir així diners pressupostats
per a l'ampliació en els comptes de la Generalitat de 2008”. 

El vial permetrà segons l'edil d'Urbanisme “accedir al
Maestrat històric”, en referència a Cervera i Sant Mateu. En un
futur el vial comunicarà amb l'autovia de la Plana una vegada
es desbloquege el seu desenvolupament des de la
Generalitat. 

Millores en Renfe

A més reclamaran a Renfe que adeqüe l'estació de
Benicarló a l'accessibilitat que ha estat tantes vegades
reclamada per col·lectius de discapacitats i que va ser
sol·licitada per majoria en el Senat, ja que els discapacitats
tenen greus problemes per a accedir a l'andana central en
sentit a Castelló i València, alhora que el Consistori ampliarà
en un futur el pont del ferrocarril que crea un coll d'ampolla en
la CV-135. 

Ordenança d'abocaments 

El Consistori d’altra banda ha informat a les empreses de
la localitat de l'existència d'una ordenança d'obligat
compliment sobre els abocaments industrials. En la carta els
demanen que s'adapten als requisits i informen dels
abocaments als col·lectors perquè l'impacte mediambiental
siga menor. Per altra banda i a diferència de Vinaròs i
Peníscola, la localitat no posarà límits a la construcció a l'estiu
per a garantir el descans de les persones, al no disposar ni tan
sols d'una ordenança reguladora encara que si algunes
recomanacions. “No anem a deprimir un sector com el de la
construcció en benefici d'uns altres”, va afegir Cuenca.
Finalment el regidor va anunciar que l'empresa
Construcciones Roca construirà les VPO en el PAI de Sant
Gregori ja que, entre altres aspectes, es va valorar que el preu
ofert de venda al públic serà de 1.092 euros el metre quadrat,
una xifra molt avantatjosa que li va merèixer una valoració
molt alta.

Benicarló vol que la meitat del sòl que es desenvolupe en el litoral nord siga
per a hotels de qualitat 

L'equip de govern vol disposar dels terrenys per a l'ampliació de la CV-135 i que hi haja així
finançament en els pressupostos autonòmics de 2008.

text JORDI MAURA  foto JESÚS MAESTRO

El Consistori està a més preocupat
pel fet que la proliferació de segones
residències en la localitat estiga
estacionalitzant a dos mesos la
campanya. 
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AIGUA PER A BEURE (1)

a aigua és essencial per a la vida. Vora del
setanta per cent del nostre cos és aigua, la resta
són proteïnes, greixos, sals minerals...
Necessitem ingerir uns dos litres d’aigua diaris,

be en forma líquida, be en aliments com fruites. 
Les grans civilitzacions del món antic, com l’egípcia,

xinesa o hindú, aparegueren prop de grans rius com el Nil,
Ganges o Groc. Aleshores, es consumia l’aigua quasi
directament del riu, pou o brollador, i,  sovint, transmetia
malalties infeccioses. En l’actualitat, encara hi ha al món
més de mil milions de persones que no disposen d’aigua
adequada pel seu consum i milers d’elles moren diàriament
per malalties de tipus diarreic. Al primer si que en tenim, i
arriben a les llars canalitzades o
embotellades. Tractarem l’aigua
que bevem com a recurs natural a
conservar.

La legislació estatal distingeix
entre aigües de consum humà (Real
Decret 140/2003)  i aigües
envasades (RD 1074/2002). Si es
centrem en les primeres, l’aigua de
consum humà és la subministrada
per xarxes de distribució o
l’emprada a la indústria alimentària
en el seu procés de producció. Per
poder ser consumida, l’aigua deu
ser salubre i neta: no contenir cap
tipus de microorganisme, paràsit o
substància, en una quantitat o
concentració que pugui suposar un
risc per la salut humana, i acomplir els requisits fixats per
la norma.

La denominació “aigua potable”, que emprem com a
sinònim d’aigua apta pel consum humà, no apareix a la
norma reguladora (RD 140/2003). Si que es defineix
l’expressió Estació de Tractament d’Aigües Potables
(ETAP): conjunt de processos de potablització situats
abans de la xarxa de distribució o conjunt de canonades
que duen l’aigua fins l’usuari. Aleshores, en sentit estricte,
aigua potable seria aquella que surt d’una ETAP. 

Al mon antic, ja es feien servir mètodes per millorar la
qualitat d’aigua com filtres d’arena o de fang porós, repòs
en recipients i, fins i tot, l’adició de substàncies vegetals i
minerals per facilitar la precipitació d’impureses i clarificar
l’aigua. A partir del segle XVIII, a les gran ciutats europees
s’emprà la filtració lenta en arena de forma regular. Al segle
XIX, es descobreix que l’aigua pot transmetre malalties si
conté microorganismes patògens, i des de principis del XX,
s’empren substàncies desinfectants com lleixiu, clor, fluor o
ozó. 

Les xarxes de distribució d’aigües potables no són tot
allò eficients que deurien. Segons una enquesta de l’Institut
nacional d’Estadística (INE) de 2004, la mitjana estatal de
pèrdues per les canonades és del 18,7% i, en concret, al
país Valencià un 28,4%, uns 84 litres d’aigua potable per
habitant i dia. Ja es podria fer un esforç i millorar la xarxa

de distribució dels nostres pobles!
L’aigua potable és dels productes de consum més barat

i representa un 1% de les despeses d’una llar, quasi res si
ho comparem amb els aliments, energia elèctrica,
transport. Fins i tot, es té el convenciment que l’aigua és un
dret gratuït. Si comparem el cost de l’aigua potable –dades
d’AEAS-  als membres de la Unió Europea a 2005, l’estat
espanyol és el tercer en pagar l’aigua més barata (1,28
€/m3), sols per davant de Lituània (0,64€/m3)  i Itàlia
(1,14€/m3), i molt allunyat de Dinamarca (4,50 €/m3). Per
autonomies, Balears paga l’aigua més cara (1,76 €/m3) i
Cantàbria la més barata (0,56 €/m3); el País valencià està
a la zona mitjana. Segons la Directiva 2000/60/CE que

estableix la política europea d’aigües,
el preu de l’aigua ha d’igualar el costs
íntegres de tot el procés per a 2010.
El preu actual és al voltant d’un 10%
del cost  real. Possiblement amb els
nous preus, l’interès  per l’estalvi
d’aigua a les llars serà més gran. 

Si analitzem el rebut d’aigua de
casa, veurem que paguem per l’aigua
consumida – segons el tram de
consum- i per l’anomenat cànon de
sanejament -0,25 €/m3 per a 2007-,
quantitat abonada per a la depuració
de les aigües residuals que produïm.
Quantes estacions depuradores
d’aigua residual tenim ja pagades els
benicarlandos amb el cànon?

El consum mitjà d’un ciutadà a
l’estat espanyol és de 171 litres d’aigua potable al dia (INE
2004), un dels més baixos de la Unió Europea. Per
autonomies, els consums van de 187 litres per habitant i
dia de Cantàbria a 141 d’un ciutadà de La Rioja; un
valencià en consumeix 178 l/d. Evidentment, la major part
d’aquesta aigua no la gastem per a beure, si no per la
neteja personal, de la llar, WC...  El consum domèstic
representa sols un 14% del total a l’estat espanyol, amb un
80% de consum agrícola i un 6% d’industrial. Les
campanyes a favor d’un estalvi d’aigua a les llars poden
tenir uns resultats quantitatius poc importants, però són
fonamentals pel canvi d’actitud front l’aigua per part dels
ciutadans.

Aquest allau de dades poden dur-nos a una sèrie de
reflexions. Per la importància que ha tingut l’aigua potable
en la salut dels països del primer món, el seu preu ha sigut
i és molt baix. Hem passat d’una esperança de vida mitjana
d’uns 40 anys a finals del segle XIX, i actualment ja en
tenim uns 80 anys, en part gràcies ha disposar d’un aigua
salubre i neta. 

Al País Valencià tenim moltes pèrdues a les xarxes de
distribució urbanes, el consum per habitant és alt i, en
canvi, el preu és baix. No són les dades que s’esperen
d’una societat que presumeix d’utilitzar l’aigua amb
saviesa.

Pere Bausà

L
Si senyors ja tenim rei. Veure el nostre alcalde,

Marcelino, com ha estat coronat rei d’un
“restaurant” de menjar ràpid (tot un eufemisme si
tenim en compte el que es menja allí, una mena de
pasta de fem), fent d’amfitrió de la inauguració d’un
Burguer King, no sé si és un insult a la restauració
benicarlanda o a la intel·ligència de la resta de
comerços del nostre poble.

Sembla que Domingo vol anar per la via ràpida
(com el menjar), en això del populisme barat que
tant de resultat li va donar a Mundo. Però, Mundo
era molt Mundo, i la seua esquena era molt ampla
en experiència cosa que al senyor Domingo encara
li falta. 

Òbviament cadascun pot anar allà on li vinga en
gana però quan un és el representant màxim de la
ciutat, dels seus ciutadans, la cosa canvia. Fer de
correveidile d’una multinacional estrangera del
menjar brossa em sembla de mal gust, d’un mal
gust supí i d’una manca de tacte massa important
per a un recent i estrenat aprenent d’alcalde.

Com deia abans sembla que la inexperiència, o
els mals consells (Cuenca no se n’ha adonat de la
pífia?), li està fent pegar més d’una greu patinada.
Començant per allò que no teníem un duro a
l’ajuntament quan després ... acaben desdient-se,
que els treballadors del geriàtric veuríem si
cobrarien a partir del setembre, la història d’una
bandera blava virtual, feta de retalls de la del 2001,
les males formes en els plens i ara ... ara se’n va a
inaugurar un “fast food”. I damunt, als seus morros,
el cap d’aquesta multinacional per a la “zona de

Levante”, li refrega que allí només es despatxaran
els millor productes de l’horta ... murciana. 

Què vol, també menysprear (i emprenyar) els
nostres llauradors? Com si ací no tingueren bona
cosa de productes de l’horta, molt millors que els de
Múrcia! Aquest home s’ha begut l’enteniment.

O siga que quina cosa millor que foter-se una
bona “Big King XXL” adobada amb una bossa del
succedani de patata fregida que dura, i dura i ...,
amb el pot d’amanida de l’horta de Múrcia i, un got
XXXXLLL de Coca-Loca, ben plena de cubitos de
gel (així en cap menys). Ah, i unes bossetes de
ketxup. I és que sense unes bones xorritades
d’aquesta salsa de topmata,  no faríem el pes ...
america!

En fi, que si jo fos un restaurador benicarlando
m’ho pensaria molt de deixar-lo entrar al meu
restaurant, no siguera cas que confongués un bon
rellom de vedella amb la BIG XXXL d’abans. 

Menys ho deuen entendre els comerços de la
ciutat, a partir d’ara ficaran instància perquè la
nostra màxima autoritat vaja també a la inauguració
de qualsevol dels seues locals, per què,
suposadament, tots som iguals, no?

I que hauran de dir els nostres estimats llaurados
que veuen com la nostra primera autoritat els deixa
a l’alçada del betum consentint que, a casa nostra,
se’ls en fumen a la seua cara amb el vist-i-plau
favorable del nostre alcalde.

Anem apanyats! I tot açò amb menys d’un més
que porta de govern. Farem córrer rius de tinta amb
aquest personatge tan polivalent i polifacètic.
Veurem quin sector serà el proper en rebre la seua
... cantata.

Vista la devoció que ha mostrat per aquesta
mena de restaurants de verdures “fresques” (i
carns), de Múrcia, la nostra primera autoritat, jo li
proposaria que per eixe dinar de germanor que fan
a festes, pagat per l’erari públic,  o siga tots
nosaltres, els regidors i regidores, reines, dames,
comissió de festes i un llarg etcètera, fera la reserva
al “susodicho Burguer”. En un plis-plas tots arreglat,
farts i contents. I sobretot baratet, que amb els sous
que s’han ficat ja tenim prou despesa.

Vinga que així que tanquem aquesta primera
crònica, que com deia abans no serà l’última del
personatge, ja el podem proclamar formalment,
Marcelino I Rei. Conegut des d’ara, per la seua
afició culinària, amb el pseudònim de Marcelino, el
del “poco pan i menos vino”. 

The Marcelino King

text ROBESPIERRE

La Guillotina
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ENCARA LA BANDERETA

Segons fonts generalment
mal informades, el material usat
per camuflar la bandera blava
de la platja del Morrongo i
convertir la de l’any 2001 en la
del 2007, no va ser típex, ni
pintura acrílica sinó blanc
d’Espanya. No podia ser d’una
altra manera amb el partit de
l’equip de govern que tenim.  

L’EXPERIÈNCIA

Per a l’any que ve  el cap
pensant d’aquesta estratègia de
màrqueting ja té amanida la del
2003. Només haurà d’arredonir
del tot la darrera xifra. Amb tant
d’enginy i tanta eficàcia, sí
senyor, aquests homes i
aquestes dones ja justifiquen el
jornal que es guanyen. 

MUNDO A CANAL 9

Les notícies són poc clares,
però alguna cosa hi ha. Un
tafaner va poder llegir al
“Mediterráneo” de dimarts
passat que Jaime Mundo
passava a formar part d’algun
Consell de RTVV. Que no siga
res. 

PUGEM GALONS

Una filla del senyor Fabra ha
estat nomenada recentment
senadora per la circumscripció
de Castelló. I el nostre Redorat
Fresquet ha estat nomenat
suplent de la filla de Fabra.
Enhorabona i també que no siga
res. 

ENCARA MÉS AMUNT

Un altra benicarlanda
d’il·lustre cognom, Maria Victòria
Palau, ha estat també

nomenada cap d’alguna cosa
important relacionada amb el
món del turisme. Els tafaners
estem preocupats perquè amb
tan considerables quotes de
poder com ocupen tota aquesta
gent no sabrem on podrem
aparcar els camions que vindran
al poble carregats de bitllets i
bitllets d’euros. Insistim: que no
siga res. 

DEL BENICARLÓ AL
LIVERPOOL

Els del futbol com sempre no
en deuen saber res, però un
exporter del C. D. Benicarló ha
passat a ser entrenador dels
porters del Liverpool. Es tracta
de Xavier Valero recordat, entre
altres coses, perquè era
vegetarià i a més, valent ell, en
el seu moment es va declarar
insubmís i no va voler anar a
servir Espanya. Quina gentola;
ja fan bé d’anar-se’n a
l’estranger individus com aqueix. 

PREOCUPACIÓ

Un parell de tafaners no fan
més que pegar la panadera
dient que ells troben que les
obres virtuals del col·legi
número 4, el que de moment ha
d’anar al conevent de sant
Francesc, estan massa
endarrerides. Allà a hores d’ara
no s’ha fet una mala ratlla ni s’ha
plantificat un mal barracó. A vore
si encara ens agarraran amb els
pixats al ventre...

GUANTÁNAMO

És la saviesa popular. A les
modernes i flamants
instal·lacions provisionals del
Col·legi Eduardo Martínez
Ródenas hi ha qui els hi troba
una certa similitud amb el
conegut emplaçament nord-
americà a Cuba. Com és la gent
de canalla!

BOUS

Corre la brama que enguany
a festes d’agost no hi haurà
prova a les dotze del mig dia.
Diuen que després de l’entrada
de les nou s’acabarà fins la
vesprada. Si és cert hi ha un
tafaner que va dir que li pegaria
foc a no sé sap què perquè no el
vam entendre de tan empudegat
com estava. No, si serà deixar-
s’ho Geroni i començar els
problemes.  

Ho hem vist en un anunci d’un
cotxe. Un senyor hi apareix tot
feliç i satisfet perquè s’ha
inventat una paraula:
“guzmanear”. Ara el nostre
regidor del Bloc per Benicarló no
pinta massa cosa a l’hora de
prendre decisions a l’Ajuntament
així que ací el que heurem
d’acostumar-nos a “marcelinear”
o, com no, a “cuenquear”

XIC

Diuen que amb tants hotels i
tantes platges de fina arena com
faran a la Mar Xica la cosa
quedarà tan pija que fins i tot
canviaran el nom i en diran “Mar
Xic”.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

A trenc d’alba ja era davant el full en blanc,
disposat en un alt faristol. El fetge havia fet esclatar
totes les alarmes; la diabetis assomava el nas;
l’espatlla i els ronyons havien quedat bloquejats en
els dos accidents africans d’aviació, en uns dies en
els què el món l’havia donat per mort i les gasetilles
de tota l’esfera difonien les seves necrològiques.
Durant un temps, regat l’instant amb refinat
xampany francès, s’havia dedicat a cruspir-se les
necrològiques; a tenir una idea de què dirien quan
passés avall. Dirien que no tenia humor; que el seu
món d’aventures mascles presentava una
escenografia a penes versemblant en molts trams, i
que potser ocultava alguna ambigüitat que
enterbolia el mite. 

Palplantat davant la taula-faristol, va aconseguir
rematar 372 paraules. El ritme habitual. Feia temps
que sospitava que algunes ombres dels serveis
secrets nord-americans l’espiaven. El pitjor que li
pot passar a un paranoic és que el perseguesquen
de debò. Anys més tard es comprovaria que tenia
raó: la seva bona comunicació amb el castrisme el
posava a l’ull de mira. Va dinar una amanida amb oli
d’oliva andalús, fet portar expressament, i amb un
rajolí de llimona caribenya. Va buidar una ampolla
de Chianti. Complí amb el ritual de la migdiada,
adquirit en els dies d´èpiques corresponsalies
celtibèriques, i després va desplaçar-se fins a
l’embarcador on hi havia fondejat el seu Pilar de
fusta polida. Unes hores més tard tornava,
acompanyat d’un ajudant de pell torrada, a qui li va
regalar el resultat de la singladura. Abans de posar-
se al cotxe per tornar a Finca Vigía, va buidar dos
vasos llargs amb sucs de fruita i rom en una taverna
marinera. Tots els mariners el saludaven com un
company i li castellanitzaven el nom de pila. Ell
havia aconseguit que els contractessen com a
extres a la versió cinematogràfica de “El vell i la
mar”, i que es remuneressen decentment. 

Un any més tard, quan amb una escopeta de
doble canó de caçar ànecs es va volar el cap, els

pescadors de Cojímar van aplegar la xavalla de la
seua pobresa crònica i van recollir trossos de
bronze per encarregar-li un bust de l’escriptor a un
escultor que tampoc va cobrar-los l’encàrrec. Va ser
un dels primers homenatges a l’autor de “Les neus
del Kilimanjaro”, i probablement dels més sincers. A
dins un templet d’obra directa s’hi va instal·lar el
bust, que avui és verd i ensenya un Hemingway que
gairebé somriu. Els pescadors de Cojímar van
posar el record prop del moll on embarcava el
narrador, on el consideraven un camarada més. 

Ara, d’aquell esperit contradictori, capaç de les
més altes generositats i alhora dels més mesquins
càlculs i revenges, s’ha editat (Lumen) un volum,
amb 49 contes, que el mateix autor va deixar
escollits entre la seva narrativa curta (menys curta
que la mida europea; gairebé nouvelles, podríem
dir), on rau el millor pols del caçador blanc, que
sempre cercà sentir  a la distància del calfred
davant l’halitosi de la mort. Us adonareu que la
seua prosa eixuta, que els vívids  diàlegs, reclamen
la paternitat de tants tons i canvis d’angle literaris
que vingueren més tard.      

ELS CONTES DEL CAÇADOR BLANC

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

exposició escultura

EL TEMPS i ELS SILENCIS, Teresa Rosa Aguayo

Aquesta exposició romandrà oberta fins el 19 d'agost

Lloc:Mucbe 

GUZMANEAR
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Per a una part important de la ciutadania, l’estiu és
sinònim de vacances. És bo no oblidar, però, que això de
les vacances és una conquesta social molt important del
moviment obrer i que és una realitat molt moderna.
També és bo recordar que el dret a descansar –dret
reconegut en la declaració universal dels drets humans
del 1948- no és gaudit per una immensitat de ciutadans
d’aquest món nostre ni, tampoc, per una part cada
vegada més significativa de conciutadans directes, de
persones que viuen i treballen aquí –la precarietat
laboral, els contractes deixalla, els efectes de les
deslocalitzacions, la no regularització de la situació legal,
etc, fan que això de les
vacances pagades sigui una
mena de privilegi d’uns quants.

Fer vacances, estar de
vacances, gaudir d’unes
vacances… dret o privilegi?
Suposo que les dues coses
alhora. Però bé, pensem en
les nostres vacances, en
aquesta illa tropical que es
dibuixa com un paradís
necessàriament terrenal
mentre anem creuant amb
dificultats les aigües
tumultuoses o massa avorrides dels mesos que ens en
separen. Per a molts de nosaltres ja ha arribat –o està
ben a punt d’arribar- el màgic moment d’atracar el nostre
vaixell en el feliç port de les vacances. I és precisament
en el moment en què estem a punt d’arribar a aquesta illa
de temps paradisíaca o quan tot just comencem a
passejar pels seus dies de ritme diferent que ens
plantegem seriosament un seguit de bons propòsits per a
aprofitar tant com sigui possible aquesta època tan
especial. En definitiva, el fet d’obstinar-nos a establir uns
objectius, a determinar uns propòsits que ens faran trobar
un sentit a les vacances, respon a una certa necessitat
d’haver de trobar un profit a allò que fem –si no en traiem
res no estem contents- i a una tendència –no sé si
humana o cultural- a la ritualització –les vacances són un
moment propici per a determinar intencions, objectius,
que poden referir-se només a aquest període o ser l’inici
de canvis futurs de més abast. Sigui per profit, per ritual
o pel que sigui, em sembla que qui més qui menys ens
plantegem uns bons propòsits per a les vacances.

Tots estarem d’acord que el propòsit més general –em
sembla que no cal demanar al CIS que en faci una
enquesta- davant les vacances és la necessitat de
desconnectar. Sovint parlem de la voluntat i la necessitat
de desconnectar-nos de la rutina, dels companys de

feina, dels problemes laborals o domèstics quotidians, del
despertador que implacablement ens arrenca dels
somnis a unes hores maleïdes. Certament, doncs, tots
volem desconnectar de coses o situacions, però també
és ben cert que la manera de fer-ho, o com a mínim
d’intentar-ho, és ben diferent. El repertori de possibilitats,
d’estratègies,  de desconnectar és ampli i divers i, ben
mirat, força curiós: des de perdre’s uns dies en un indret
refotudament allunyat del planeta fins a dedicar-se amb
passió al bricolatge en el repetitiu marc d’una segona
residència, des de tornar al poble natal i passar uns dies
amb la família que durant la resta de l’any és només una
realitat telefònica fins a caminar un grapat d’hores
seguides un dia rera l’altre per unes muntanyes
altíssimes o per camins que recorren un grapat de fulls

de mapes, des de submergir-se
amb contundència a les
programacions dels quasi
infinits canals de televisió fins a
intentar apropar-se tant com
sigui possible a la condició
vegetal –a la platja, al sofà, al
llit, a  sota un pi… En fi,
cadascú busca allò que li
resulta útil per a treure profit
d’aquesta meravella de dies.
No vull dedicar més d’una breu
referència a aquells que,
immersos en la brutal rutina de

la desconnexió, ofegats per  un avorriment letal,
secretament compten els dies que falten per poder
retornar a la dura i apassionant realitat del món laboral
(sé que hi ha persones d’aquestes característiques però
no sóc jo qui n’ha de parlar).

Potser seria bo encetar un quadern d’estiu –una mena
de llibreta de vacances com les que els mestres
s’entesten a recomanar als pobres nois i noies perquè
durant els dies d’estiu vagin fent alguna coseta- i deixem
constància a la primera pàgina dels bons propòsits per
aquest període. Anotem-hi el que considerem bo: viatjar
tan lluny com sigui possible, llegir aquells llibres que
durant l’any no hem  tingut temps de fer-ho, pintar
l’habitació dels nens aprofitant els dies que se’n van amb
els avis, resseguir cada nit com creix i decreix la lluna,
retrobar els carrers de la infantesa, descobrir la quietud
d’uns carrers que habitualment els vivim plens de soroll,
prendre el sol sense límits encara que diuen que això no
és gens bo….Cada dia, a manera de diari, podem anar
deixant per escrit el rastre del que hem fet i així, quan les
vacances arribin al seu final, podrem repassar i fer balanç
amb propietat. 

És clar que, ben mirat, després de tot el que hem dit,
ens podem fer un bon propòsit: no fer-nos bons propòsits.

QUADERN D’ESTIU/1: BONS PROPÒSITS

text JOAN HERAS

Fronteres BUCLE
El germà del cunyat d’un cosí de Madrid, un intel.lectual de

ciutat, opina que l’hamburgueseria americana és un
establiment comercial que té una vessant política: “És una
trituradora ideològica que uniformitza qualsevol diferència!”. La
dona del cunyat, farta de tants remucs de grandesa, replica: “Si
la gent hi acudeix, deu ser perquè els agrada... Amargat!” –
encara que aquest darrer renec se’l guarda a la butxaca. És el
primer dia de vacances i enguany no vol obrir ella el meló de
la discòrdia. La neboda de la cunyada d’esta dona, viu a
Cuenca damunt d’un negoci idèntic. “El greix que aboca
l’extractor ens matarà. Inhalem colesterol de nit i de dia”. El fill
adolescent d’aquesta neboda calla. Quan la mare no el veu,
entra al local de menjar ràpid i engoleix apressadament dues
hamburgueses gegants. En canvi, la seua parella mai
l’acompanya perquè només confia en la qualitat de la marca M.
“És l’única que ofereix vedella de la millor qualitat. Ho diuen els
anuncis de la tele”. Els pares de la companya, parentiu polític
d’un senyor de Múrcia, estan satisfets. “Mentre ma filla no se
drogue, que faça el que vulga”. El senyor de Múrcia, demana
un transvasament de greix immediat i el primer cunyat, el
germà d’aquell intel.lectual de ciutat, ho exigeix amb estúpida
vehemència. La dona del murcià pregunta un altre cop: “Però,
qui m’explica per quins set sous l’alcalde d’aquest poble
inaugura hamburgueseries americanes?” 

Tolito

RENDIBILITATS

El negoci de la construcció desbocada sembla que dóna bons rèdits: que li ho pregunten, si no, al PP que
n’ha fet bandera electoral(ista) del “progrés” urbanístic –és a dir de la corrupció generalitzada i de la
depredació del territori-. Ara l’església oficial s’apunta a aquells rèdits fàcils, “invertint” en les consciències
dels votants dels “populars”, amb la “construcció” d’un temple a València, dedicat als màrtirs de la guerra civil.
Ho fa en l’espai públic cedit a l’arquebisbat de València, en la zona d’expansió de la ciutat de les Arts i les
Ciències, en l’antic recinte fabril de la Cross. Així s’ “harmonitza” el negoci immobiliari dels prebostos del PP
amb la manipulació del sentiment de dol, dels què encara creuen què el colp d’estat de Franco contra la
legalitat republicana fou una cruzada, per salvar Espanya de la “garra” del marxisme.

Sembla que els anys han passat en va: la nostra és una història circular que ens porta sempre allà mateix,
una història de cercles viciosos. Lamentablement.

Marc Antoni Adell
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ense cap discussió, la
notícia de l’any ha estat
la inauguració del

burgerking. No ha faltat la
presència de l’alcalde donant les
gràcies com a representant del
nostre poble per l’atenció que han
tingut de vindre a instal·lar-se ací i
no al costat. Mire senyora Garcia,
no vull passar per antinosequè ni
per pronosequè. Sí que he llegit i
sentit que aquest tipus de menjar
té molt mala fama, però jo no puc
opinar perquè no l’he provat mai.
A casa meua només mengem
hamburgueses de pollastre amb
pa de barra, així que ja es pot
imaginar quins són els meus
coneixements en la matèria que
ens ocupa. En canvi, sí que puc
opinar que em sembla molt bé
que una marca tan coneguda
òbriga un establiment al nostre
poble encara que siga de menjar
ràpid, així als amants d’aquest
tipus de menjar no els caldrà
anar-se’n al poble del costat per a
gaudir d’un macmenú o un
maxiburger. La presència de
l’alcalde potser siga més
discutible si tenim en compte la
procedència del productes que se
serviran. No tinc cap dubte que el
nostre alcalde, en acabar l’acte,
va informar al senyor Cil (?) que a
Benicarló tenim productes tan
bons o més que els que hi ha a
Múrcia. Ara, que a la roda de
premsa de la presentació
d’aquest “restaurant” faltava el
nostre Cuenca matisant les
paraules de l’alcalde. Clar, no pot
arribar a totes les bandes. El
reportatge gràfic és molt bo.

Avui tinc ganes d’acabar
prompte perquè la calor i la son
m’estan assetjant. Cal remarcar
que sóc persona de voluntat dèbil
i molt consentidora amb els
desitjos mandrosos del meu cos
humà, que es passa el dia

demanant fresqueta, postura
còmoda i poca feina. Per això
passaré directament a les notícies
de la pàgina dotze, on m’he
quedat amb les ganes de saber
qui és eixe de l’aire condicionat
sorollós. Això no ho fan bé,
almenys podrien donar-nos unes
pistes o situar l’aparell per tal que
el poble sobirà puga verificar
personalment les autèntiques
molèsties que causa l’aparell en
qüestió.

Elo nostre alcalde s’alegra
perquè no surt al rànquing dels
més ben pagats. No sé si això vol
dir que no li semblen bé els sous
que s’han posat els altres
alcaldes. La qüestió és que tots
estan ben pagats, però qui
s’emporta la palma en proporció
als habitants de cada poble són,
una vegada més, els peníscolans,
que guanyen per golejada.

Quanta raó té Coll quan diu que
molt de criticar els sous que s’han
posat els polítics, però quan
vinguen les properes eleccions,
ningú no se’n recordarà o no es

tindrà en compte a l’hora de
dipositar el vot. Pel que fa al
contingut d’aquesta pàgina tretze,
he de dir que estic doblement
content. Per un costat veig que la
regularitat de Tolito comença a
esdevenir real, i per un altre Coll
s’està centrant en la política local,
on és molt més incisiu.

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA

Primera. Amb tota sinceritat li
he de dir que a mi m’importa ben
poc un esdeveniment que es fa al
poble del costat, siga una
concentració de moteros o de
jugadors de bufos. Si jo em
compro La Veu ho faig perquè vull
llegir coses que es fan al poble,
que per a assabentar-me del que
es cou pels voltants ja tinc unes
altres fonts d’informció menys
oneroses.

Segona. Encara que la relació
d’objectes intervinguts a la banda
de malfactors eixa que han
detingut semble molt exhaustiva,
encara s’han deixat algunes
coses com ara quatre  maletes i
un nino de peluix. Ho he vist a la
foto que acompanya la notícia,
que és en blanc i negre.

Tercera. Els del futbol ens
diuen que no ens poden donar
noms i a la pàgina del costat, un
periodista amb prestància ens
informa puntualment de tot.
També bategen l’entrenador local
i li diuen “Xoque”. Es podria
pensar que la mà del SALT n’ha
tornat a fer de les seues, o també
que és una característica del
caràcter de l’entrenador local. A la
mateixa notícia també llijo que
queden dos jugadors per tancar.
Per tancar? És que han fet alguna
cosa dolenta? Si estan a punt de
tancar-los, per què no ens diuen
les seues inicials?    

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 593

text EL LECTOR

S

El passat dissabte va tindre lloc el tradicional sopar
d’estiu de La Veu de Benicarló. Com tots els “finals de
curs” amics i col·laboradors ens vam aplegar de nou per
compartir un bon menjar i un bon parlar, encara que en
aquesta ocasió érem un nombre més bé reduït. Bé, els
que no van vindre s’ho van perdre.

Venia sent habitual els darrers anys acudir a sopar a
un conegut “xiringuito” de platja ubicat en la Mar Xica.
Enguany, però, desprès d’aparaular una taula, ens vam
trobar amb la sorpresa que “l’empresa” no havia complit
la seua paraula i ens vam quedar al carrer. Sobra dir
que en el futur ens ho repensarem a l’hora de tornar al
ja anomenat “xiringuito”. D’aquesta manera ens vam
haver d’espavilar per trobar una alternativa. I no era
fàcil, per que aquest dissabte a la nit Benicarló bullia de
gent als carrers, bars i restaurants. Finalment vam fer
cap al restaurant “Los tres fogones”, just en la Ratlla del
Terme. Quina llàstima que l’accés i el parquing en
aquest indret siga tan precari. Autoritats, prenguen
nota: a vore si d’una vegada per totes s’habilita
correctament aquesta carretera de la Ratlla del Terme
des de la Nacional fins a la costa. En el futur deuria
esdevenir una connexió clau per accedir a les zones
residencials entre Benicarló i Peníscola.

A pesar de la nostra particular “travessera del desert”
per la nit benicarlanda, finalment vam poder seure a
taula. El sopar va ser variat, segons el gust de cada
comensal. Carn i embotit ibèric, però també arròs negre
i rap a la marinera, van ser els plats més demandats.
Ens haguera agradat poder regar aquestes menges
amb un bon vi del país, però com sol ocórrer en els
nostres establiments de restauració els nostres propis

vins estan oblidats. Però que açò no esborre l’èxit de la
vetllada, per que vam sopar be, amb quantitat (algú fins
i tot massa, que desprès no podia amb el postre) i
qualitat i a un preu raonable. La casa ens va obsequiar
amb uns licorets digestius, que es fan tant d’agrair a la
fi d’un bon sopar.

Com és habitual en aquestes vetllades de La Veu,
vam acabar a la zona de pubs del port per fer unes
canyetes i acabar de fer la xarradeta. A la direcció de La
Veu volem fer-li arribar aquest missatge: esperem un
proper sopar per a Nadal o cap d’any, com ha de ser!

El tradicional sopar d’estiu de La Veu de Benicarló

text REDACCIÓ

"Willkomenn, bienvenue, wellcome". Al Cabaret. Al Kit Kat
Klub. Un reducte de llibertat, d'alegria, de seducció, d'ironia,
de diversió, en un Berlín que s'enfonsa Alemanya, 1931. El
retrat de les vides d'uns personatges que tenen encara la
capacitat de somiar. D'uns personatges als quals donen vida
dramàtica els actors Joaquín Casp, Nuria Sánchez, Mª Elena
Herrero, Agustín Martinez, Ximo Vizcarro i Pilar Tafalla. Amb
un genial mestre de cerimònies, encarnat per Sergi Marzá.
L'esdevenir d'un poble que, deixat de la mà de les seves
principals classes dirigents, es deixa arrossegar per la
vorágine del nazisme. Tota una generació condemnada al
desastre. Benvinguts, també, a l'espectacle més ambiciós de
Teatre de Guàrdia, que el passat mes d'abril va arribar un èxit
veritablement sense precedents. Gairebé tres mil persones

van abarrotar un Auditori que es va quedar petit. Va ser la
culminació de vuit mesos d'intensíssim esforç, unint sacrificis
i voluntats. Gairebé vuitanta persones obstinades a oferir, als
espectadors de Benicarló i comarca, tota la màgia del més
cèlebre dels musicals. Veu, ball i música en directe. Amb
coreografia de Carlos Delshorts i Lluís Marzá, orquestra
dirigida per Danhy Ibañez, sota la direcció musical de Nuria
Sánchez. Tot aixòdirigit per Josi Ganzenmüller. 

Les noves representacions es realitzaran en l'auditori
benicarlando segons el següent horari: aquest cap de
setmana, dissabte 21 a les 22.30h i diumenge 22 a les
18.30h. i a les 22.30h. I el pròxim mes d'agost, dimarts 14 a
les 22.30h i dimecres 15 a les 18.30h. i a les 22.30h.
Absolutament totes les sessions són numerades i poden
adquirir-se, en venda anticipada, en el Centre Òptic Eva
Marín.

Aquest cap de setmana torna "Adéu a Berlín”

text REDACCIÓ

Reconstrucció Virtual dels fets
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N-340, la variant de la destrossa

Ja la tenim embolicada altra
vegada. La variant de l’N-340 al seu
pas per Benicarló, que va estar, í
serà, tot un maldecap per a molts
llauradors, sembla que ho
continuarà sent. Aquesta discutida
variant, ficada en calçador pel
PSOE, que no ha tingut en compte
en el seu desenvolupament les
opinions dels llauradors, que
indicaven que el traçat no era el
més adient pel fet que tallava les
finques de la pitjor manera possible,
sembla que pot continuar fent de les
seues, ara, també, en l’aspecte
arquitectònic.

Si ja és greu que el nostre
“patrimoni” agrícola, tant important
per l’economia local, no haja estat
tingut en compte en cap moment
(faran la festa de la carxofa amb les que portaran
de Múrcia, que tant sembla que li agraden al
nostre alcalde), ara, la ratlla traçada des de
Madrid (per què serà que tot el mal sempre ve
d’Espanya?), pot comportar que algun aljub,
patrimoni etnològic benicarlando per antonomàsia
del mon llaurador, patisca també algun que altre
avatar.

Joan Brusca, Secretari General de
la Unió de Llauradors ha tornat a
incidir en el fet que el traçat d’aquesta
carretera deixarà el nostre terme erm
d’explotacions agrícoles viables on
les hortalisses són la font de vida de
moltes famílies i que ara, per les fites
que ja han esta ficades, algun aljub,
com el del camí del Mas podria tindre
molts números per desaparèixer.

Sembla que els capspensants de
carreteres han tornat pels seus “fueros”
i continuen traçant les carreteres com
quan Franco dissenyava pantans, fent
la ratlla per allà on els hi ve en gana.
Però el més trist de tot açò és veure
com la calsse política benicarlanda es
plega als dictats de Madrid i no piula
res a favor dels seus sector econòmics.

El PSOE local, ja es va fer el “longuis” en el seu
moment quan ací manava, ara, des del PP,
manant també, surten dient que no cal patir que
no hi haurà cap element arquitectònic que
perillarà.

Amb tanta credibilitat, per què serà que no ens
ho creiem?
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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: un basquet de carxofes per a tots el manyos i manyes que, a pesar de tot, tornen cada
any a passar les vacances ací a Benicarló. Tenim una platja xicoteta i amb una claveguera que
continua tirant aigües brutes a 100 metres de la platja, però ells ací. Com sempre s'ha dit, tenen
més moral que l'Alcoiano. 

Panissola: cinc panissoles, una per a cadascú, per a Ramón París, Ximo Bueno, Àlvar Anyò,
Joan Gregori i el Dr. Climent. Han estat primeres plomes d'aquest setmanari però ja fa temps,
alguns més altres menys, que no podem llegir les seues col·laboracions. A veure si amb aquesta
panissola els animem i es posen a escriure una altra vegada. Espavil senyors! 

Jarabe de Palo, Marta Sánchez i Los Tres
Temores a les festes de Benicarló 

Les festes de Benicarló que es desenvolupen del 18 al
26 d'agost han inclòs en el seu programa nombrosos
concerts. Entre aquests el de Marta Sánchez (dissabte
19), Jarabe de Palo (dijous 23) o el festival Pop Tour i una
vetllada el dissabte 25 dedicada al pop-rock dels 80 amb
Las Nuevas Amistades d'Alberto Comesaña, Los
Refrescos, Tenessee, Los Tres Temores o El Norte. El dia
18 en la gal·la del certamen actuarà l'orquestra Centauro
i en la gal·la de les entitats La Nave i Montes Blancos. El
20 serà el multitudinari sopar de pa i porta i també acudirà
la companyia musical de Breno amb el seu espectacle
Broadway.

L'edil de Turisme i Platges de Benicarló, Mamen
Iruretagoyena va anunciar ahir que la localitat contarà
amb una ordenança que reguli els usos de la platja. La
mesura sorgeix com a conseqüència de les nombroses
morts en les platges valencianes i escoltant a les
peticions de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, que han proposat una ordenança marc que
reguli aquesta perillosa pràctica entre els turistes.
Iruretagoyena va assegurar que aplicarà mesures de
seguretat en les platges, que incideixin sobre la
presència de gossos en la costa i vehicles motoritzats,
com quads. En el matí d'ahir va realitzar una visita a la
Mar Xica i va constatar la presència d'aquests vehicles
i animals i va manifestar en roda de premsa la seva
intenció d'aplicar aquesta normativa sancionadora que
va qualificar de necessària. 

La tècnic de Turisme, Sara Bayarri, va indicar que
s'aprovarà en Ple en un breu termini, suposadament
aquest mateix mes i en plena campanya estival. L'edil
de Turisme va assegurar a més que ha comprovat la
situació “lamentable” dels serveis de les platges.  Així
ho va constatar l'edil en una visita a la costa nord, en
la qual va poder comprovar l'existència de gossos i fins
i tot quads practicant en el litoral, una falta que es
sancionarà tan aviat es disposi del suport legal. 

De cara a la pròxima temporada la paltja es dotarà
d'accessos i renta peus cada 45 metres. El objectiu és
que les tres platges que són orgull de Benicarló tinguin
bandera blava. Juan Compte, representant de Creu
Roja va indicar que el Morrongo contarà amb una moto
aquàtica valorada en 12.000 euros que els auxiliarà en
els seus serveis. A més es repararan les dutxes que
perden aigua i es col·locarà una cada 45 metres que
utilitzaran aigua del mar ja que l'ús de dolç és “un
balafiament”, va manifestar. 

Mamen Iruretagoyena activarà l'ordenança d'usos de la platja a Benicarló 

text JORDI MAURA

FINS AL  29 DE JULIOL: “INCONSCIENTE COLECTIVO” al Castell de Peníscola


