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elecció, que van ser "Magallanes" de
Ferrer Ferrán i "Danza oriental" de
J.M.Izquierdo. La puntuació rebuda
pel jurat va ser de 99,16 punts sobre
100 (98,88 – 99,38 – 99,20). Es tracta
de la primera banda en totes les
convocatòries que supera la xifra de
90 punts aconseguint un segon trofeu
especial, el Città de Sinnai, per
aquest motiu. La Banda també va
recollir un premi al millor director del
certamen, Pablo Anglés Galindo. Tot
el jurat format pel prestigiós
compositor André Waignein, i els
italians Armando Saldarini i Franco
Arrigoni es van desfer en elogis cap
als benicarlandos.

a Banda Juvenil "Ciutat
de Benicarló" va guanyar
el passat cap de setmana

el primer premi en el III Concurs de
Bandes "Città di Sinnai" a l'illa de
Sardenya, (Itàlia), el passat dia 20 de
juliol. La Banda participava a la
convocatòria fins a 18 anys. Va
quedar per davant de la banda
eslovaca (segons) i la italiana (tercer
premi). 

L’obra obligada "Big sky overture" a
elecció entre tres, de Philip Sparke, va
completar-se amb dues de lliure

La Banda Juvenil de Benicarló aconsegueix tots els premis en
el concurs Internacional de Sinnai (Itàlia): 

Primer premi, Premi especial i Millor director 
Els joves de la banda van demostrar una gran qualitat que va ser reconeguda
amb 99,16 dels 100 punts en joc. Nous projectes ja ronden per la ment de la

societat musical, que editarà en breu un CD amb música de circ
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text REDACCIÓ

Dijous passat 19 de juliol, Josep Igual va oferir un
recital en el claustre del Convent de Sant Francesc, a
Benicarló. La qualitat de les seves cançons, escrites
damunt de la seva guitarra Ovation, és un argument
suficient per a felicitar al trobador Igual. Acords
rescatats del pop anglosaxó dels seixanta que no poden
ocultar més d'una nit de fados a Lisboa. Calor estival i
humà en una nit de cartografia que fa menys agrest
l'àrid territori dels temps moderns. Elvis viu. 

Josep Igual al Mucbe 

text LA FILOXERA fotos: JESÚS MAESTRO

PUBLICITAT: 964 47 56 98
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“La qualitat dels membres del jurat era grandíssima”

L’estança a Sinnai amb les demés
bandes i les visites programades fan
d’aquest concurs una nova fita
alcançada per la Societat Musical
"Ciutat de Benicarló". L’expedició va
estar formada per 55 músics i 35
acompanyants i va discórrer en un
gran ambient.

Pablo Anglés: “La qualitat dels
membres del jurat era

grandíssima”

El director de la Banda, Pablo
Anglés, va admetre que la banda
havia anat molt preparada i molt forta
però que hi havia la incertesa de com
seria el certamen i què es trobarien.
“Els membres del jurat eren la
principal referència i la qualitat era
grandíssima. El president era
segurament un dels dos o tres millors
compositors d’Europa de música per a
vent”, explica, orgullós, Anglés. 

Segons segueix explicant Pablo
Anglés després d’actuar l’expedició
local va intuir que ho havia fet millor
que la resta de bandes “però va ser
una agradable sorpresa la puntuació
final, tot un rècord en el certamen que
fins ara no havia passat dels 89
punts”. Els elogis del jurat i els
qualificatius son gairebé un altre
premi per a tots els músics. El
president del tribunal va dir que “havia
viatjat per tot el món, per Europa, els
EEUU i el Japó, que havia escoltat
moltíssimes bandes i que mai havia
escoltat una banda de tanta qualitat
com la nostra”, explica el director.
Altres missatges inequívocs eren de
felicitació per a la resta de les bandes
però assenyalava els benicarlandos
com el seu problema “ja que ho
havien fet molt per damunt d’allò
normal”. Un dels altres membres del
jurat, afegeix Pablo Anglés, va arribar
a manifestar que “podríem competir
en qualsevol nivell amb bandes
professionals. Això anima molt”. 

La banda juvenil ha aconseguit
aquesta fita a base de molt de treball i

molta seriositat. El concert va tindre
lloc en un teatre d’una sonoritat molt
bona. “Damunt veníem d’assajar al
carrer en les condicions més
complicades justament perquè quan
el músic arribara allí trobara unes
condicions molt millors, el que va
motivar-los i fer que es trobaren més a
gust i des del primer acord els músics
van apreciar que sonaven molt be. Tot
llueix més i el músic es motiva”.

La noticia dels premis va ser
rebuda amb cautela “perquè una cosa
son les expectatives i l’altra el resultat
final i des dels organitzadors del
viatge tractàvem de transmetre que
havíem d’acceptar el que ens
donaren, fora bo o dolent, i respectar
la decisió, que finalment va ser
boníssima”, va concloure Anglés.

El passat dimecres a la nit la Banda
era rebuda oficialment a l’ajuntament. 

Projectes

La banda està que no para. S’ha fet
un enregistrament de música de circ i
un altre CD amb els temes que han
guanyat certàmens en els darrers
anys. El proper mes actuaran al Palau
de la Música de València des d’on
l’organització els ha buscat “i serem la
primera banda de Castelló en
participar en un bis a bis amb una
banda com la de la Porta de Sant
Marcel·lí, guanyadora del certamen
provincial de València i tots diuen que
guanyarà l’autonòmic. És un honor
estar només un esglaó més  a sota de
bandes com la de Lliria, Bunyol o
Cullera. Cal tenir en compte que
parlem de 500 bandes i és un honor
que ens consideren en eixa posició”,
indicà Pau Anglés.

ve de la pàgina anterior

La Benicarlanda Claudia Campos Mejías, de 12
anys, nadadora del Club Natació Benicarló i sota els
colors de la selecció Valenciana va estar nadant el
passat 27, 28 i 29 de Juny en el Campionat d'Espanya
Aleví celebrat en el parc esportiu de l'Ebre (Saragossa)
en piscina de 50 m. Claudia, gran revelació de final de
temporada, amb 2 mínimes nacionals en els 100 i 200
m braça va completar els seves proves amb uns cronos
d'1:34.99 i 3:16.76 respectivament. En esta competició
nacional on es van batre les seleccions d'Andalusia,
Catalunya, Aragó, Madrid, I. Balears, Castella La
Manxa, Extremadura, Canàries i Galícia, cap dels
components de la selecció Valenciana va poder
aconseguir medalla, però si una gratificant experiència
per a tots ells, i per a Claudia, que segur tornarà a
repetir en pròximes edicions.   

Un cap de setmana que s'iniciarà amb el
desplaçament de les nadadores Susana del Olmo,
Paula Saura, Raquel Fabregat, Meritxell Sospedra,
Andrea Fuentes (anys 93 i 94) i el nadador Marc
Fresquet (anys 91-93) al Campionat d'Espanya Infantil
d'Estiu a celebrar en la ciutat de Madrid els dies 29-30-
31 de Juliol i 1 d'Agost. El Club Natació Benicarló estarà
àmpliament representat en este campionat tant a nivell
individual com per proves d'equip en relleus.

I diumenge que ve se celebrarà la XV Edició de la
clàssica Peñíscola-Benicarló de 8.500 m. on
aproximadament uns 50 nadadors i nadadores de tot
Espanya es disputaran este preat i ja clàssic trofeu que
tindrà el seu inici a les 09:00 hores en la Platja Sud de
Peñíscola i sobre les 11:00 hores l'arribada a la Platja
del Morrongo de Benicarló. El lliurament de trofeus es
realitzarà en el Parador de Turisme.

I per a finalitzar també recordarem que en els dies 2-
3-4-5 d'Agost en la ciutat de Tarrassa (Barcelona) se
celebrarà el Campionat d'Espanya Júnior d'Estiu, on el
Club Natació Benicarló també estarà representat, esta
vegada per Miguel Piñana (anys 89-90). Uns dies
trepidants per als nostres jóvens nadadors i nadadores
i com no, per a la seua entrenadora Lucía Vicente.
Molta sort a tots ells.   

Campionat d’Espanya Aleví i XV Edició de la Clàssica Peníscola 

text CNB
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El Clínic, que va registrar un ple absolut de les places
oferides, va ser impartit pel tècnic del Benicarló ONDA
URBANA, Eduardo García ‘Miki’, conjuntament amb el
tècnic del Bujalance, Federico Vidal “Fede”. El dissabte
a la tarda es va portar a terme un campus on una
cinquantena de nens van rebre les instruccions de tres
dels seus ídols. D’una banda, l’organitzador del clínic i
capità del Benicarló ONDA URBANA, Antonio Vadillo, i
per un altre, els jugadors: Isco (Benicarló ONDA
URBANA) i Saúl (El Pozo Múrcia). 

Vadillo feia una valoració molt positiva en la clausura
del Clínic i afirmava que “ha estat un èxit en tots els
nivells, però el més important per a mi, i per a
l'Ajuntament de Jerez, és que tots els participants han
quedo molt satisfets. Els tres dies s'han desenvolupat
en un ambient molt agradable, i els participants ens
animat a portar a terme el pròxim estiu, la segona edició
del clínic”. Miki, tècnic del Benicarló ONDA URBANA, va
considerar que “ha estat molt gratificant veure com tots
els assistents tenien una gran predisposició d’aprendre
i d’adquirir nous coneixements”. 

El dissabte a la nit es va fer el lliurament de diplomes
durant la celebració d’un sopar en un restaurant de
Jerez, que va contar amb la presència del president del
Benicarló ONDA URBANA, Joaquín Bel, la Delegada
d'esports de l'Ajuntament de Jerez, Ainoa Gil, el gerent
municipal, Gabriel Selma, així com el President del
Jerez 93 FS, Joaquín García. 

Està previst que el pròxim estiu es porti a terme la
segona edició del Clínic.

El Benicarló ONDA URBANA premiat amb el
Trofeu Mercedes-Benz a l'equip més esportiu

Dimarts passat es van donar a conèixer els premis
dels Millors de la Temporada 2006-07 que s'atorguen
cada any als protagonistes més destacats de la LNFS.
L'equip benicarlando ha estat guardonat amb el Trofeu
Mercedes-Benz a l'equip més esportiu de la Divisió
d'Honor, i l'Ocaña Portes Uniarte ha estat premiat amb
el mateix Trofeu com equip de Divisió de Plata. Ambdós
equips han estat els menys amonestats de les seues
respectives categories. 

D'altra banda, el jugador de l’Interviú, Schumacher,
amb 39 gols, i el jugador de ElPozo Ciutat de Múrcia,
Esquerdinha, amb 44 punts, rebran el Trofeu Puma als
màxims golejadors de Divisió d’honor i  Plata
respectivament. 

Els premis seran lliurats en la Gal·la de Presentació
de la Temporada 2007-08 que se celebrarà a principis
de setembre.

Vadillo, jugador del Benicarló ONDA URBANA, va clausurar la primera
edició del clínic que duu el seu nom. 

El jugador del Benicarló ONDA URBANA, Antonio Vadillo, va clausurar ahir a migdia el “1r
Clinic Antonio Vadillo”, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a palau d'Esports de Chapín

en Jerez. 

text REDACCIÓ

3ª Edició del “Concorso Bandístico Internazionale” 
CITTÀ DI SINNAI (Illa de Sardenya)

Bandes seleccionades i participants en la secció B 

(fins 18 anys d’edat)

Drustvo Brkinska Godba 2000 (Slovenia)
Banda Gionalie delle Scuole di Musica Comunali Mililli e Canicattini Bagni (Siracusa – Sicilia)
Banda Juvenil “Ciutat de Benicarló”

Cada banda interpretava un programa de 25 minuts de música amb una obra de preparació, una obligada
i dos lliures

Benicarló va interpretar Benicarló (Vicent Feliu) – Big Sky Overture (Philip Sparke) – Danza Oriental (José

Manuel Izquierdo) – Magallanes (Ferrer Ferran).

La puntuació va ser la següent:
Drustvo Brkinska Godba 2000: 81 punts sobre 100
Banda Gionalie delle Scuole di Musica Comunali Mililli e Canicattini Bagni: 82 punts sobre 100
Banda Juvenil “Ciutat de Benicarló” 99,2 punts sobre 100

La màxima puntuació atorgada fins ara era de 88 punts l’any 2005

Vam ser la primera banda a la que se li atorga el Premi “Città di Sinnai” que es concedeix a part
del primer premi, a la banda que supera els 90 punts.

La puntuació del jurat internacional no va deixar cap dubte. Simplement sensacionals!
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La remodelació de la Plaça Major de La Jana ha
servit per a reorganitzar el centre de la localitat i realçar
els edificis patrimonials i més emblemàtics de la
localitat. A la Jana, com en moltes poblacions de
l'interior del Maestrat, la plaça major és el centre de la
vida social del municipi, on la gent s'interrelaciona, on
s'instal·la el mercat, es va a missa i als plens
municipals. Fins a l'actualitat aquest espai es trobava
desorganitzat, envaït pels automòbils i pobrement
il·luminat. Després de la remodelació dirigida per
l'arquitecte benicarlando Enric Moya, la llum dóna la
importància que mereix als vianants, a l'església del
segle XVII amb una gran portada barroca, el seu
campanar, el miliari romà i l'Ajuntament. 

La remodelació ha servit per a identificar-los i
destacar-los en el conjunt urbà del poble, amb interès
arquitectònic. La plaça compta ara amb una font
accessible que és possible travesarla i fins i tot jugar
amb l'aigua. El soroll de la font relaxa i ajuda a
refrescar l'ambient en les tardes d'estiu, influència de
l'arquitectura mediterrània i àrab en els espais públics.
Els punts de llum estan conformats per elements
austers i simples per a no restar el protagonisme que
mereix la façana de l'església alhora que delimiten el

contorn de la plaça. Tan sols una torre de llum de grans
dimensions destaca en la plaça, alhora que situa al
Consistori com un edifici públic i singular. Els treballs
de remodelació van posar en relleu algunes restes
arqueològiques, com el ja documentat pou que es va
treure a la llum o diverses “sitges”, antics dipòsits de
cereals amb centenars d'anys. El paviment, que es
mimetitza amb l'entorn contribueix a reforçar l'efecte
estètic de la pedra de la façana de l'església. La
remodelació ha recuperat un espai urbà d'ús per als
ciutadans molt propici al retrobament, a les converses
i al fer poble.

La remodelació de la Plaça Major de la Jana feta pel benicarlando Enric Moya
realça els edificis més emblemàtics de la localitat 

text JORDI MAURA

El PSPV ha denunciat que el PP ha trencat les regles
escrites de no proposar a polítics en actiu com
mantenidors de les festes majors de Benicarló. Aquest
acord ho va promoure el mateix PP de la localitat però
ara ha volgut que siga l'exalcalde, i actual diputat
autonòmic, Jaime Mundo i número 13 en la llista dels
conservadors qui ostente aquest càrrec. 

“Suposa una evident ruptura d'aquest acord. PSPV i
Bloc vam proposar altres noms de gran èxit personal i
intel·lectual de fora de Benicarló perquè creiem que és
el perfil del mantenidor que s'ha de buscar”, va
assegurar Enric Escuder. El portaveu socialista va
manifestar que sense tenir res contra Mundo “es trenca
clarament el perfil i la proposta del PP, però tampoc
anem a fer polèmica d'aquest tema”, van concloure.

El PP imposa Mundo com a mantenidor de les festes de Benicarló 

text JORDI MAURA

L'empresa americana Ashland Chemical eliminarà
les olors que provoquen els seus processos químics i
industrials per a la fabricació de resines eliminant els
filtres de carboni que utilitzen en l'actualitat per a
substituir-los per uns oxidadors tèrmics que eliminen
les emissions a l'atmosfera de compostos orgànics
volàtils (COV). Segons va indicar el regidor de Medi
Ambient i Urbanisme, Antonio Cuenca, “l'objectiu és
augmentar fins al 99,9 per cent l’eliminació de les
olors”. Per a això es realitzarà una inversió d'entre tres
i cinc milions d'euros, el que “deixarà a l'empresa en
l'avantguarda en aquest camp”, va afegir Cuenca. 

Aquest revulsiu per a la qualitat de l'aire de l'entorn
de la indústria es pretén que estiga iniciat en el primer
trimestre amb els nous filtres de carboni, que reduiran
les emissions entre un 60 i un 80 per cent i amb
l’oxidador, entre un 95 i un 99,9 per cent d'extracció en
el tercer trimestre de 2008. L'oxidació tèrmica
funcionarà amb gas natural canalitzat procedent del
ramal que travessa la comarca. Després de la
implantació d'aquest sistema, que l'empresa utilitza a
EEUU on les lleis mediambientals són més estrictes,
tan sols emetran vapor d'aigua i CO2. El carbó actiu
disminueix la seua capacitat d'absorció i filtrat de
compostos orgànics volàtils (COV) amb el seu ús,
mentre que amb el procés d'oxidació tèrmica la
capacitat és constant i il·limitada. 

Fi als problemes de la indústria 
Acabades les olors i molèsties s'eradicaran els

problemes d’encaix de la indústria en la zona
d'expansió de la localitat. El concert previ tan sols
preveia que la indústria acollís activitats de menor
incidència ambiental. “Si es porten a terme aquests
canvis no afectarà per res a la construcció d'habitatges
en la partida Povet”, va recalcar el responsable
d’Urbanisme, que va mostrar el calendari d’actuacions
platejat per Ashland.

Ashland Chemical eliminarà en poc més d'un any les olors químiques en el
seu entorn 

Presenta un projecte de oxidador tèrmic que eliminarà les olors en un 99,9% 

text JORDI MAURA

“El portaveu socialista va manifestar
no tenir res contra Mundo” 
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AIGUA PER A BEURE (i2)

ls països desenvolupats, es beu, cada cop més,
aigua envasada en compte de la que surt per
l’aixeta.  De 1999 a 2006, la producció d’aigua
envasada, segons l’Associació Nacional

d’Empreses d’Aigües de Beguda Envasades,  s’ha
incrementat un 60%: ha passat de 3602 a 5765 milions de
litres en set anys. El consum també ha pujat, de 78 a 129
litres per persona i any. Dos terceres parts, es
consumeixen a les llars i la resta en hotels, restaurants,
bars... Segons l’estudi de la consultora Canadean “la sed
de los españoles 2002”, un 16,5% dels líquids consumits
són aigües envasades front el 25% d’aigua de l’aixeta, però
la diferència va escurçant-se any en any. 

Les aigües envasades venen regulades pel Real Decret
1074/2002. Són aigües aptes pel consum
humà que es comercialitzen embotellades.
Es classifiquen en aigües minerals naturals,
aigües de brollador o “manantial” i aigües
preparades. Les primeres tenen una
composició d’ions minerals característica
més o menys constant –aigües
carbonatades, clorurades, baixes en sodi...-,
gran puresa, i s’originen a aqüífers ben
definits i vigilats. Les de “manantial” o
brollador tenen un origen subterrani i les
seves característiques de puresa permeten el
consum humà. Les aigües preparades són
aquelles sotmeses a tractaments
fisicoquímics autoritzats per a que siguin
aptes pel consum humà. A 2006, les aigües
minerals naturals representaren un 95% de la
producció, les de brollador un 2,77% i la resta les
preparades.  

Les dades anteriors apunten a la següent situació: en un
futur proper l’aigua potable que ens arriba canalitzada a
casa l’emprarem per la higiene, neteja..., però beurem
aigua mineral natural envasada. Per què s’està produint
aquest canvi d’hàbits? És raonable mediambientalment
parlant?

La comercialització de les aigües envasades començà
desprès de la II Guerra Mundial. Es venia a les farmàcies
pel seu pretès caràcter terapèutic. A partir dels anys
setanta, s’estén la seva venda a tot tipus de comerços,
hipermercats especialment, amb un expansió contínua als
diversos països desenvolupats. Els experts apunten
diverses raons: el desig d’una aigua més sana i natural,
unes millors característiques organolèptiques com el sabor
i olor, i la seva identificació amb un major poder adquisitiu.
Les empreses del sector gasten molts diners en publicitat
per reforçar aquestes idees. La  raó és claríssima: segons
dades de 2003, a l’estat espanyol  mil litres d’aigua
envasada (1 m3) costaven 340 € i, en canvi, el mateix
volum d’aigua de l’aixeta sols valia 1,5 €. 

Moltes marques com  Lanjarón o Viladrau, basen la seva
publicitat en el seu origen natural a Serra Nevada o el

Pirineu com a prova de la seva puresa i salubritat. Cal
recordar alguns escàndols com el de la marca Dasani de
Coca-Cola, a Anglaterra, on comercialitzava l’aigua potable
que arribava a les seves plantes com mineral natural.
Quant els seus efectes salutífers, sovint, són ficticis o
poden estendre’s a tot tipus d’aigües. Les que realment
tenen uns efectes terapèutics reconeguts són les
medicinals, no les minerals naturals. La propaganda de
Font Vella “agua ligera que te ayuda a no engordar” seria
aplicable a tot tipus d’aigües perquè totes aporten zero
calories a la dieta. El que és realment sà, és beure molta
aigua a banda del tipus, per fer funcionar el ronyó. Hi ha
estudis que han detectat aigües potables en males
condicions, però també n’hi ha d’aigües envasades. En

Rocus Klont de la Universitat de Nimega
(Holanda) estudià 68 marques d’aigües de 16
països i trobà que un 37% d’elles tenien
bacteris com legionela o estafilococ. En
conclusió, les qualitats salutíferes de l’aigua de
l’aixeta són totalment comparables a les de la
majoria d’aigües envasades.

Els restaurant de major renom ja ofereixen
una carta d’aigües junt a  la de vins.  Com va a
ser igual beure Perrier o Solán de Cabras que
un got d’aigua de l’aixeta? Per favor!

Segons un estudi de Candean, publicat en
2007, el factor clau en el consum d’aigua
envasada és la duresa de l’aigua de l’aixeta, la
seva concentració de sals de calci i magnesi.
La duresa condiciona el sabor de l’aigua, i  on
aquesta és més gran, hi ha un major consum

d’aigua envasada. 
Aquesta activitat econòmica té impactes importants

quant a consum de recursos i emissió de contaminants. La
majoria d’envasos (84%) estan fets de polietilé de teraflatat
(PET); la resta vidre retornable (8%) i altres. El PET s’obté
del petroli, recurs un retornable; l’any 2006 es van gastar
2,7 milions de tones de plàstic per fer els envasos, sols es
van reciclar un 20% i la resta es van incinerar o soterrar.
Altre impacte és el transport: els camions realitzen milers
de quilòmetres duent l’aigua de la planta als punts de
consum, cremant combustible i emeten diòxid de carboni,
el principal gas responsable del canvi climàtic. 

Per ser l’aigua envasada un be de consum prescindible
i que té un impacte ambiental notable, ONG  com la
Federació Activa de Consumidors (FACUA) o institucions
d’arreu del món com Els ajuntaments de Roma, París,
Nova York i Salt Lake City, han fet campanyes a favor de
l’aigua de l’aixeta i en contra de l’aigua envasada per
l’impacte ambiental que causa.

Si l’únic motiu objectiu per refusar l’aigua de l’aixeta és
la seva duresa, seria convenient que els serveis municipals
d’aigua instal·laren sistemes de descalcificació. Sortiríem
guanyant. 

Pere Bausà

A

L'Ajuntament de Benicarló va assegurar dilluns
passat que en una contestació als seus requeriments,
Renfe els ha manifestat que adaptarà les estacions de
Benicarló-Peníscola i Vinaròs. Tal petició ja va sortir
endavant en el Senat arran d'una contestació a una
moció del senador del PP Juan José Ortiz sobre
l'existència de barreres arquitectòniques en les
estacions de Benicarló-Peníscola i Vinaròs. Segons el
regidor d'Urbanisme, Antonio Cuenca, “acceleraran la
instal·lació d'ascensors per a facilitar el canvi
d'andanes a les persones amb discapacitat”. A més
aquest edil va demanar a Renfe que evite la
“deplorable” imatge de l'estació i els seus jardins, pel
que els va brindar un conveni amb aquest objectiu.

Renfe assegura que adaptarà les estacions del Maestrat encara que sense
fixar terminis 

text REDACCIÓ

El grup de percussió de l’entitat, creat de forma
estable a iniciativa del seu professor Alex Llorens, va
oferir el passat diumenge 15 de juliol a la plaça de
Santa Maria el seu primer concert, que va servir per
presentar als seus integrants, alumnes de l’Escola de
Música i músics de les Bandes Juvenil i Gran.

El programa, format per obres de diferents estils, va
explorar les possibilitats tímbriques dels instruments de
plaques, membranes, petita percussió o fins i tot
instruments no tan habituals creats a partir de material
reciclat (contenidors, fragments de metall, fusta…)

L’espai al carrer obert al públic i utilitzat com lloc
d’oferta cultural en els últims temps per l’Associació
Musical “Ciutat de Benicarló”, la participació de músics
d’edats molt diverses i l’acolliment agraït del públic va
fer pasar a tots una estona agradable, amb ganes de
més música de percussió per a un futur pròxim.

Concert del Grup de Percussió
text REDACCIÓ
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JOC DE XIQUETS
Quan érem menuts jugàvem:

"Galteta en galteta, nasset en
nasset, llengüeta en llengüeta...
no!, que està salaeta". Igualet
que el segon cognom del senyor
Josep Espiell. Això sí, segons la
flamant regidora de Cultura, que
va canviar Saleta per Salaeta.
Ens preguntem els tafaners, per
què no s'informa bé aquesta
gent abans de sortir a parlar en
públic? I tot, perquè no tenia
Cuenca al costat per "matizar". I
és que no pot faltar aquest
senyor.

MÉS ENCARA
Un altre tafaner diu que

simplement la regidora Durà va
ser traïda pel subconscient i va
fer esment a la influència que el
president local del partit, “El
salao”, té sobre els membres de
l'Ajuntament. Ja ho dèiem els fa
falta el regidor Cuenca per
“matizar”. I ´se que aquesta gent
encara són massa novells. Ja ho
vam dir, ací l’ínic que es
mereixia la dedicació exclusiva
és “Cuenca”. 

ZONA DE SEGURETAT
Un tafaner malpensat diu que

Marta Sánchez ha demanat que
durant el seu concert hi ha haja
una zona de seguretat entre ella
i el públic per tal d’evitar
l’assetjament dels seus fans.
Després d’haver-lo consultat
amb la resta de la colla el mateix
tafaner no es creu que siga per
això sinó perquè no vegen,de
prop, el rastre de les nombroses
operacions de cirurgia estètica a
què ha estat sotmesa. Estem
acabats.

CERCAVILA RARA 
A veure si algú ens ho pot

aclarir. Després de mirar amb
deteniment els fulls de publicitat

d’una cosa que la van
denominat “Cercavila Jam-
Literària” no sabem que
redimonis volien dir o que
pretenien. El dia 21 van treure al
carrer una colla de músics i
xancuts a la qual la seguien una
altra colla de gent, xiquets i
xiquetes principalment, que
segons resava la publicitat
havien de llegir llibres o apunts.
Divertida va estar la visió dels
xancuts, pegant bots,
acompanyats pels músics i
xiquets però, continuem sense
entendre que tenia a veure la
lectura amb la cercavila i menys,
això de llegir apunts. Per a la
propera vegada, a més, que
contracten a algun que altre
mestre perquè ajude amb això
dels apunts. Tal volta ho podrien
convertir en una mena de repàs
gratuït.

REGADA NOCTURNA 
Si senyor. Un 10 per els

encarregats de regar, i fer regar
(algú ho haurà pensat), les
plantés per la nit. Els hem vist
pegar-li la mànega als
supercoxiets de la plaça de la
constitució, que ja els feia falta
tal com estaven de secs, vora
les dotze o la una de la
matinada. Així s’aprofita l’aigua,
no com quan els dona per regar
el terra de la plaça, que no
serveix per a res. Bé, sí, per
tindre més estalactites al
soterrani, perquè amb les
goteres que té ... 

CORDA A LA CONSTITUCIÓ
Els tafaners no us enganyem,

hem descobert quin és el
sistema tan, tan (ens quedaríem
curts de paraules per definir-lo)
... , galàctic, extraterrestre, que
utilitza el nostre ajuntament,
després de l’horari ORA per obrir
i tancar el pàrquing de la plaça
de la constitució: una corda. I
és que som bons en aquest
poble fent apanyos (recordeu la
bandereta blava). Es veu que els
municipals estan farts de donar-
li al botó i han tirat pel recte, qui
vullga entrar que s’ho curre, que
desfasa el nus. Sembla que
quan arriba l’últim municipal
d’aparcar el seu vehicle al torn
de nit, passen la corda.

R A D I O C A T I V I T A T
BENICARLANDA

Primer de tot els tafaners hem
d’entonar el “mea culpa”. Ens
vam errar quan vam dir que el
nostre exalcalde, Mundo, seria
el representant del PP a la
comissió de la radiotelevisió
valenciana. Doncs no, no ha
estat així. I és que, de tant en
tant, els tafaners, també fiquem
la pota, però el que diem a
continuació és cert, “verdad de
la buena” que diu un anunci de
telèfons, completament cert:
Mundo serà el portaveu a les
Corts de SEGURETAT
NUCLEAR. Un poc més i de
l’ensurt no ens refem, Sí, Sí,
portaveu de Seguret Nuclear. Ja
veiem els titulars cada vegada
que faça la seua actuació: parla,
el Capitán Neutrón, o millor, La
Panxa Radioactiva. Que Deu
ens agafe confessats! Això sí, si
va de visita a la central nuclear
de Cofrents, abans de tornar al
poble que li passen el
comptador geiger. La seguretat
abans de res, per molt Capità
Neutró que l’hagen batejat. 

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Un sandvitx de pernil en dolç dissecat. Unes
fulles anèmiques de lletuga. Una pel·lícula de
maionesa desmaiada. Veig aterrar un pardalot amb
cadència compassada. No em facen explicar
perquè volen aqueixes bèsties de carcassa lluent.
Prou tràngol tinc en haver d’entaforar-me en una.
Acompanyo el mos amb whisky, posat en botelleta
de butxaca adquirida lliure d’impostos en uns
establiments que semblen ser en un llimb fronterer
inexplicable. Per entaforar-me en un pardal
mecànic sense fer cap número necessito dopar-me
d’aigua de foc. Cadascú té les seves fòbies. No sé
com suren aquests aparats. Tampoc no entenc del
tot algun poema de Keats, però no deixa d’agradar-
me. Voler entendre-ho tot és una estupidesa. Som
limitats. Molt limitats. 

La pau no dura. Si n’arriba a ser de gran una
terminal! Doncs, res, un conegut. Escriptor, a sobre.
“Ei, Josep, on vas? A Lisboa. “A Lisboa? No
canviaràs mai. Lisboa està molt passada”. Jo també
estic molt passat. “Prepares res?” La retirada. Fa
mesos que anuncio que plego i ningú no s’ho creu.
O fa com que no ho ha sentit. O els importa un rave,
exactament. Cosa que alleugera molt de llast. 

Quan marxa el novel·lista, que segons m’explica
ha trobat una passió nova al Brasil, llegeixo algun
poema de Billy Collins. El nord-americà fa una
poesia intimista, serena, de jardins ordenats i
misteris emergint dels objectes quotidians. No em
puc concentrar massa. Haver d’internar-me en una
càpsula de Portugàlia em neguiteja. Les
estadístiques són favorables. Corres més risc en
una carretera. Ja ho sé. Però cadascú té les seues
angoixes indomables. 

Una xicota que no he vist venir s’asseu a tocant.
Porta un crucifix de fusta penjat del coll llarg. Rostre
rodó. Cabells de morenor rogenca, somriure
lluminós. És xerraire. Va a Angola. Ha de fer
algunes escales. És d’una oenegè mig
confessional. És monja? Qualsevol li ho pregunta.
Capote, si veia una monja en un avió s’abaixava

immediatament. Era molt supersticiós. No sóc
Capote, evidentment, però... sóc supersticiós? És la
noia monja o novícia? Descargolo una altra
ampolleta lliure d’impostos. Sóc  supersticiós? 

Quan veig la parada del control policíac
decideixo no volar cap a Lisboa. Li desitjo tota la
sort a la cooperant i agafo un tren cap al centre de
la ciutat. Pitjo un timbre. Un seguidor de fa temps
s’alegra de l’aparició. Em porta a sopar a un
tailandès. Acabem a un club de jazz. El jazz s’ha
convertit en la coartada estètica d’alguns esnobs
molt burros. Un quartet del país emulsiona
compacte. Hi ha un pianista jove interessant. El
lector comenta que m’estic fent massa conegut i
que ja no costa tant trobar els llibres, que s’ha
perdut exclusivitat. Marededéu, la síndrome de la
secta! Ja hi som! Sé com acaba la cosa. Li dic que
estic a punt de plegar. Troba que és el millor que
puc fer “abans no enganxes moltes vendes i
comences a fer rosquilles i vinga rosquilles
comercials”. 

Això mateix. 
Però mentre no acaba de venir la meua

adulteració total, encara em presta el llit juvenil de
l’habitació d’invitats. M’adormo recuit i pensant si no
apuntar-me a una oenegè i emigrar a Angola a tirar
una maneta positiva.             

TERMINAL

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

exposició pintura

RAFAEL BLASCO
Lloc:Parador de Turisme
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FE

Marselino, a més del poder municipal, també ha rebut el
traspàs de l’eterna promesa local: el centre de salut. Jaime
Mundo ho prometé impunement una elecció darrere d’una altra
i, encara que el cabàs de vots no es ressentí - sembla que la
gent de dretes no emmalaltisca mai - de centre de salut, res de
res. Calia, per tant, enfrontar-se a ell abans que es rovellaren
els records. Ara bé, els temps canvien i la nova generació
millora i adapta la prometença a les exigències
contemporànies d’una ciutat de vint-i-sis mil habitants. El nou
centre de salut de Benicarló, no serà qualsevol centre de salut.
Tindrem el més gran de la Comunitat Valenciana. Deixarem de
ser cua de sargantana i ens convertirem en cap de fardatxo.

Diuen que la Generalitat ja ha enllestit els duros (paraula de
Paco Camps). És qüestió de tràmits legals que la cosa
comence a rutllar. Licitacions, concessions i publicacions
oficials ens separen del paradís sanitari on la grip serà joiosa,
la mancança oblidada i el pacient beurà dolces begudes

afrodisíaques. Les infermeres lluiran breus minifaldilles, els infermers cenyides samarretes. La suor obrirà
pas al perfum. Les estretors del purgatori finalitzen, la fe ens reclama. Des del Sènia fins al Segura, traieu
pit benicarlandos!

Tolito

José Maria Sanchez és Txemacántropus i exposa
fins al 12 d'agost en el Museu de la Ciutat de Benicarló
(Mucbe). Nascut a València en 1963, aquest artista ha
destacat com a il·lustrador per a moltes editorials. És el
creador per exemple de la mascota del Babalà, de la
televisió valenciana. “El meu esquelet”, és el títol de
l'exposició que aquests dies es pot visitar en el centre
cultural del Convent de Sant Francesc.
Txemacántropus, amb una dilatada carrera com
dissenyador gràfic, construeix una obra carregada de
ironia, on la tècnica de la il·lustració es barreja amb els
ingredients clàssics del còmic. Creador de mascotes i
personatges impossibles, el treball de Txemacántropus
evoca una estetica amb intel·ligents mirades entre la
poesia i l'humor negre: “He començat les meues
vacances i he venut el meu esquelet perquè ja estava
molt usat. Ara tinc una mica de diners, però he caigut al
terra. M'he convertit en una taca, i això té molts
avantatges. M'he ajuntat amb altres taques i ens
barregem per a formar noves tonalitats”, explica Jose
Maria Sanchez, “Txemacántropus”. En la mostra
col·labora l'Ajuntament de Benicarló, la Diputació de
Castelló i Ashland. El Mucbe tanca els dilluns i obre de
dimarts a dissabte de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores.
Els diumenges de 10.30 a 13.30 hores.

Exposició en el Mucbe d'il·lustracions de José María Sánchez 

text JORDI MAURA

Accident al polígon El Collet

El 21 de juliol el SAMU es va tindre que fer càrrec de
l’ assistència medica d’ un home de 50 anys al polígon
industrial El Collet. Al accidentat li havia caigut part de
la càrrega de vidre d ‘un furgó, presentant ferides i dolor
a l’esquena.

Esquerra inicia la tria de candidats

Esquerra ha iniciat ja el procés d'elecció dels seus
candidats per a les eleccions al Congrés dels Diputats
i el Senat de març del 2008. En la reunió de l'Executiva
d'Esquerra-País Valencià celebrada aquest matí s'han
confeccionat els equips de campanya i s'ha donat el tret
d'eixida perquè les distintes assemblees comarcals del
partit inicien des d'ara mateix el procés de tria dels
candidats. 

L'Executiva republicana ha designat com a director
de campanya Joan Barres,, que ha manifestat que
"Esquerra és un partit útil per als valencians, com
venen demostrant Agustí Cerdà i la resta dels nostres
diputats a Madrid. Des d'Esquerra anem a seguir oferint
als ciutadans del País Valencià una opció valenta,
basada en la il·lusió, el treball i la seriositat"

Eliminen el bus al polígon

Poc ha tardat l´actual equip de govern en adoptar la
decissió. El bus que havia habilitat l´anterior
responsable de Medi Ambient per a transportar
treballadors al polígon industrial farà, en breu, l´ultim
viatge al complexe. A tenor dels usuaris que utiltzen el
servei, no s´han aconseguit els resultats que es
pretenien.

El nou regidor de Medi Ambient, Antonio Cuenca, ha
reconegut que el servei d´autobús es va implantar amb
la millor de les intencions, i ha lamentat que la gran
majoria de treballadors preferisquen acudir al treball
amb cotxes particulars. 

L´objectiu del servei era conscienciar als treballadors
sobre la necessitat d´utlitzar el transport public. La
reducció de la contaminació, i la descongestió del
trànsit en aquesta perillosa via, es contemplaven com a
les derivacions més positives del servei. Però la
iniciativa, no ha calat entre els treballadors que
diariament, es desplacen al poligon.

Conferència sobre Mercats Municipals

Representants del Mercat de Benicarló van estar
presents a la conferència sobre Mercats Municipals que
va tenir lloc a la Cambra de Comerç de Castelló el
passat dilluns 23 de juliol amb el títol“Els mercats del
nou mil·lenni”, a càrrec del Director d'Estudis de
l'Institut de Mercats Municipals de Barcelona, Óscar
Martín.

La Regidora de Comerç i Mercats, María Ortiz,
juntament amb un representant dels venedors del
mercat i el tècnic municipal de comerç van assistir a la
conferència, que va comptar amb la presència de
nombrosos representants polítics, tècnics municipals i
venedors de diversos mercats municipals de la
província de Castelló. Durant l'acte es van abordar
temes d'interès per als mercats municipals, com ara els
horaris comercials o les necessitats i sistemes de
remodelació física dels recintes, des del punt de vista
de la dilatada experiència de l'Institut de Mercats
Municipals de Barcelona, entitat que gestiona 40
mercats a la capital catalana.

Breus

text REDACCIÓ
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ermeta’m que comence
amb un detall al qual
incomprensiblement no

se li ha donat el ressò mediàtic
pertinent. En la famosa roda de
premsa de la regidora de Turisme
i el regidor d’Urbanisme, aquest
darrer, el senyor Cuenca, va
suggerir la creació d’un centre
d’alt rendiment esportiu al nostre
terme tot aprofitant les bondats
del clima i l’estratègica situació la
nostra ciutat al “triangle
Peníscola, Benicarló, Vinaròs”.
Ah, quant de temps feia que no en
sentia parlar d’aquesta figura
geomètrica per referir-se als tres
pobles aquests. Això del “triángulo
turístico” s’ho va inventar el
benvolgut Pepe Palanques i ara,
amb una falta de consideració
important, el ressusciten des de
l’Ajuntament sense esmentar
d’una manera explícita l’autor de
tan afortunada expressió. Si en va
fer córrer de rius de tinta el
cèlebre “triángulo”. Hi ha qui
encara està pegant-li voltes al
nano per saber si nosaltres som
un vèrtex o un costat, si el nostre
terme és un catet o la hipotenusa
i, és més, si la figura és
equilàtera, isòsceles o escalena.
En fi, perdone’m la boutade, però
és que ve l’estiu, tinc ganes de
vacances i tinc el cervell mig
reblanit. Per cert, per cert, la
informació no ho aclareix i no
acabo d’entendre això del centre
esportiu d’alt rendiment. Farem
primeres figures mundials en
bufos, en papaterra o en fava va?
I el rendiment, per a qui serà? I ja
mato el tema de la roda de
premsa, disculpe’m. Manifesta la
senyora Iruretagoyena que la
qualitat de les places hoteleres de
Benicarló –tret de les de
l’albergue, faltaria més, que per
alguna cosa el seu marit n’és un
dels que manen- no és alta i si no

és alta, infereixo que és perquè és
baixa. Poc de tacte, no li sembla?
Jo no he tingut mai necessitat
d’allotjar-me en cap dels hotels
d’ací el poble, però sempre n’he
sentit parlar molt bé. La gràcia
que els haurà fet a la gent del
Marynton, del Pinche de Oro, del
Sol o del Rosi. Trobo que una
persona que ha de parlar en
públic ha de medir molt bé les
seues paraules i tractar de no ferir
mai cap susceptibilitat. No en té
poca de faena Cuenca a aqueix
Ajuntament!

Tal i com he anat llegint l’article,
el documentadíssim article de
Pere Bausà, se m’ha anat obrint la
boca de l’espasme. No en tirem
poca d’aigua. Que prop del 30%
de l’aigua potable del País
Valencià es perda per les
canonades bé deu ser un
escàndol, no? Compte vosté
quanta se’n perdria si els deixaren
fer el transvasament que tant
necessiten al sureste español.
Polaris World, servicios
inmobiliarios.

Es comprén que les coses del
Compromís no acaben d’anar bé,
ho assegura Vicent Coll tot
demanant que la mòmia de Lenin
agafe confessats als de la
senyora Marcos. Em ve al
pensament la lletra de la cançó de
Machín que porta el nom
d’aquesta mateixa coalició de

partits (però en castellà) i que diu
més o menys així: “tu destino es
como el mío, si eres vela, yo soy
viento, si eres cauce, yo soy río, si
eres llaga, yo lamento”. Això, que
no sé jo si no haurem d’anar fent-
nos tots un pensament i plegar
veles i no allargar més agonies
que són el goig de saplanes i
sevilles de les nostres vides. 

El senyor Adell no comprén
com els capellans volen
consagrar a València un temple
dedicat als màrtirs de la Guerra
Civil. Jo tampoc ho acabo
d’entendre, i més quan són
aquests mateixos senyors els qui
es passen el dia remugant per
qualsevol llei dememòria
històrica. Per cert, que comprovo
que els títols de les
col·laboracions de Tolito (quin fart
de riure amb aqueixa família treta
de l’Espanya més profunda i
nostra) i d’Adell són
intercanviables perfectament. 

Robespierre aquesta setmana
ha usat la guillotina per tallar
verdures i hamburgueses... i, de
passada, per no perdre el costum,
ha fet rodar més d’un cap.  

Bé, mire, el cas és que jo
m’estic com Joan Heras, ja estem
quasi que a l’agost i també m’he
fet ja els meus bons propòsits. De
tots els que esmenta el seu
col·laborador em quedo amb dos.
Un, desconnectar, com si jo fóra
una rentadora o una túrmix;
reconec que em costa poc això,
que el que realment m’és un és
esforç és connectar alguna
vegada. I dos, i sobretot, apropar-
me el màxim d’hores possibles al
dia a la condició vegetal.
M’encanta avorrir-me.

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA. 

La droperia se m’ha apoderat
definitivament...

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 594

text EL LECTOR

P
L'alcalde de la localitat, Marcelino Domingo, va

anunciar ahir que fruit de les seues converses amb el
cap del Consell, Francisco Camps i el conseller de
Sanitat, la localitat veurà modificat el projecte de centre
de salut fins a convertir-lo en el major del País Valencià.
Aquesta infraestructura és de vital importància ja que
duu anys sense executar-se, el que ha comportat el
col·lapse de l'actual centre sanitari. Domingo va
explicar que el centre és una prioritat de l'actual equip
del PP i que “no hi ha excusa” perquè no s'execute el
més ràpidament possible. 

A una posterior reunió amb el director general de
Salut, l'alcalde va acudir amb una llista de mancances
de l'actual centre, sufragat pels benicarlandos en els
anys 80 i que ha quedat obsolet al créixer les
necessitats d'una població que té ara prop de 26.000
habitants. Després de la reunió se li va fer sabedor del
compromís de modificar el projecte, petició que ja ha
estat traslladada a l'arquitecte redactor, Enric Moya,
perquè l’adapte per a convertir-lo en un Centre Sanitari
Integrat (CSI). Això suposarà una planta més a les tres
ja existents, de manera que contarà amb 760 metres
quadrats addicionals, amb el que la nova superfície útil
serà de 4.200 metres quadrats. 

Primeres solucions 
“Amb l'augment tindrem resoltes moltes de les

manques i l'absència de pàrquing serà també pal·liada”,
va assegurar Domingo. El compromís del Consell és
que a la fi d'octubre l'obra estiga licitada i siga
adjudicada al febrer. “En això estarem molt damunt
perquè no volem que se'ns enganye”, va manifestar
l’alcalde. El cost de l'obra passarà del 1,7 milions
d'euros a 2,5 milions. D’altra banda el primer regidor va
anunciar que la Conselleria “no va posar cap
impediment”  perquè en els pròxims mesos es puga
obrir un consultori auxiliar en un altre punt de la
localitat, i així restar afluència a l'actual centre sanitari.
Les úniques condicions és que el local tinga 400 metres
quadrats.

Benicarló executarà en 2008 del major Centre de Salut del País Valencià 

Amb les modificacions el cost augmenta en 800.000 euros i tindrà una superfície de
4.200 metres quadrats

text JORDI MAURA

FLASH!
Sí, és cert. La foto es va fer amb nocturnitat i

traïdoria. Tampoc negaré que tornava d'un generós
àpat regat amb bons vins. Vaig decidir creuar el
carrer just en el moment que els meus sentits em
van trair. Tres gegants  em van bloquejar el pas.
Vaig suposar que seria l'efecte de l'ingerit aquella
nit. En la meua contradicció, vaig barallar
estoicament amb les meues al·lucinacions, com
gentilhome cavaller. Fet que va acabar amb el meu
cos en el cuartelillo, després de pas per la
farmaciola més pròxima. Al matí següent vaig
comprovar amb estupor que els gegants no estaven
i en el seu lloc, algú havia col·locat uns enormes
contenidors de reciclat versus 2007. La veritat és
que seguien bloquejant el pas. Que gran follón,
disposar de pas de vianants, amb contenidors a
muntons. 

Volem el teu Flash!!!
laveubenicarlo@terra.es

Creuament del carrer Vinarós amb carrer Lluís Vives.
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Sensacionals joves músics benicarlandos

Si senyors, de sensacional es pot
qualificar l’actuació general de la Banda
Juvenil de Benicarló en el seu concurs
italià. El jurat del III Concurs de Bandes
"Città di Sinnai" a l'illa de Sardenya no
sortia de la seua admiració, els joves
benicarlandos havien brodat la seua
actuació. Un jurat de primera línia, que
no va restar elogis a l’excel·lent
actuació dels nostres músics, no havia
vist mai, en tots els anys anteriors, com
cap banda superava els 90 punts sobre 100, que
donava peu a aconseguir el Premi Especial del jurat. I
no sols van superar els 90 punts, encara més, van
arribar fins els 99,16. Millor, impossible.

Certament, quan es fan les coses correctament els
resultats no es fan esperar i el treball d’assajos
continuats, d’aquests joves músics benicarlandos, va
donar els seus fruits en aquest certamen internacional. 

Des de La Veu no podem més que donar la nostra
enhorabona més sincera a tots els que han fet possible
aquesta fita, principalment als joves músics i al seu
director però, sense oblidar aquells que estan al darrera
donant-los suport, la junta de l’Associació Musical i com
no a tots els pares.

Després d’haver aconseguit tocar l’Olimp de la
música, i de ficar el nom del nostre poble a la mateixa
alçada, els nostres músics, ara, també es mereixen que
la nostra administració els tinga una mica més en
compte i, independentment que els faça una recepció a

l’ajuntament o els acovide a una paella
(que ja ens pareix bé), el que cal és que
ell també estiga a la mateixa alçada
ficant-los unes instal·lacions adients a la
seua categoria. Fa poc la nostra banda va
anar a Llíria, acompanyada d’un
representant del nostre consistori, i van
poder veure, i gaudir, del que allí
representa la música. Una estima, per part
de la seua administració, i també de la
seua ciutat, cap als seus músics,

envejable, que s’ha traduït en unes instal·lacions
impressionants. Òbviament, Llíria, és l’Olimp de  la
música valenciana però el nostre Olimp particular ja el
tenim ací, és l’Associació Musical Ciutat de Benicarló, i
cal que l’estimem amb les mateixes ganes. I
l’administració, la primera. Ara cal que fique, sense
excuses, al seu abast, unes instal·lacions que ja seria
hora tinguérem per la categoria que els nostres músics
estan demostrant des de fa molts anys.

Aquest últim premi ho demostra, ara falta veure si
l’ajuntament també té la suficient categoria per tindre
aquesta Banda. L’esport és important, la cultura musical
també, i a més, té projecció internacional. Esperem
veure la categoria del nostre ajuntament en unes
instal·lacions professionals que ja tarden.

Per acabar el que cal és tornar a felicitar els nostres
músics. Ells si s’ho mereixen. Són sensacionals.

595
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

E
D

IT
O

R
IA

L

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
laveubenicarlo@terra.es

Administració, subscripcions
964 475698 

©COPISTERIA GRÈVOL
Dipòsit legal/ CS-193-2004

Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2
12580 Benicarló

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

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

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

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

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

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

SAMARUC
Fotografies/ NATALIA SANZ, GREGORIO SEGARRA

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

PublicitatAmb el suport

Carxofa: no podia ser d’altra manera per als joves de la Banda Juvenil de Benicarló. Com ara
carxofes del temps no se’n troben, les que hem pogut aguantar les fem amb un bon suquet de rap
que segur serà del grat del músics després de la gesta que van fer a Itàlia. Amaniu bona cosa de
pa per sucar i un bon vi i que vaja de gust.

Panissola: continuem com abans, hem tret fotografies, hem tret articles però sembla que ací
els municipals només veuen el que volen, i és que quan començaran a multar, de debò, els cot-
xes mal aparcats damunt la zona de vianants, tocant fins i tot, la paret de la façana del Museu de
Benicarló? Totes les panissoles que es puguen replegar, ara que estan ben seques i enganxoses,
per els polítics i policia que ho permeten.

Un tafaner descarrilat ha iniciat la seua creuada
per aconseguir que els d’Antena 3 estrenen nous
capítols dels Simpsons. Per aixó estem fent unes
proves de selecció de nous personatges. 

Envia el teu Simpson preferit i col·labora perquè
els nous episodis es registren a Benicarló i no a
Springfield. Ara que ja tenim Krustyburger i quasi
que tot un senyor Burns, expert en tecnología
nuclear, es un bon moment....

Nota: Qualsevol paregut dels personatges de la
“dreta” amb regidores amb dedicació exclusiva o
caps de l´oposició es pura coincidencia. A vore sinó
farem com a El jueves ...

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

Per Xavi Burriel

Tots al Burguer-Queen!!!
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