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Francisco Javier Torres Clavijo (15/04/1976,
Cadis) va fitxar pel Benicarló ONDA URBANA
aquest estiu. Isco, que és com se li coneix
esportivament, està entrenant amb l’equip des del
passat dia 30 per a preparar la Supercopa
d'Espanya, que se celebrarà a Benicarló el 8 i 9 de
setembre, i l'inici de Lliga, que començarà el 15 del
mateix mes. El jugador, que s’ha adaptat molt
ràpidament al seu nou equip i als seus companys,
assegura que té moltes ganes de debutar. 

Com t’estàs adaptant a l’equip i a la ciutat? 
De moment bé. Tinc la sort de conèixer a alguns

companys i a Miki. Els primers dies m’estan ajudant
molt, i com passem moltes hores junts, vaig coneixent
més als altres companys. Respecte a la ciutat, la vaig
coneixent a poc a poc. 

Quines sensacions tens de cara a la nova
temporada? Fins a on creus que pot arribar l'equip? 

Les sensacions són molt bones. Tenim un gran equip
i s’intentarà repetir la temporada anterior i fins i tot
millorar-la, perquè no. L’objectiu seria arribar a alguna
final i, òbviament, guanyar-la. Cal ser ambiciós. 

El dia 17 serà tu debut en un amistós davant
l'Aldea. tens ganes de debutar ja? 

Sí, amb moltes ganes. Després de tant temps
entrenant, sempre agrada jugar algun partit encara que
siga amistós. Encara així, els amistosos són
enganyosos i normalment són proves que fa
l’entrenador per a tenir més coses clares. 

Un dia més tard, jugareu un triangular a Salou, on
estarà el FC Barcelona Senseit, que s’ha reforçat
molt aquest estiu i serà un rival directe. Creus que
es podrà veure ja el nivell real de l’equip? 

El nivell real de l’equip no es veurà fins que estiguem
dins de la competició. Aquest partit serà molt enganyós
i es podran traure poques conclusions. Per a ells serà
un banc de proves perquè s’han reforçat amb molts
jugadors, i haurien de començar a conjunyir l’equip. Per
a nosaltres serà un partit per a amidar que moment
estem. 

El Benicarló ONDA URBANA jugarà el seu primer
partit amistós el 17 d’agost a L’Aldea (18.00 hores)
davant el Faraó FS. El 18 d’agust, el conjunt de Miki
jugarà un torneig triangular en el pavelló municipal
de Salou (18.00 hores), davant el Platges de Salou i
el FC Barcelona Senseit.

Isco, jugador del Benicarló ONDA URBANA:
“tenim un gran equip i s’intentarà repetir la temporada anterior i, fins i tot, millorar-la“ 
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l’obtenció dels terrenys al llarg de
la darrera legislatura i de
l’adequació dels solars que
hauran d’acollir els barracons, fins
que acaben les obres de
construcció del futur centre.

Aquesta setmana havien de
començar les obres per a
l’ampliació del CEIP Eduardo
Martínez Ródenas. Les màquines
ja van enderrocar les cases dels
terrenys adjacents, requisit previ
per a l'inici de les obres, i a finals
d’aquesta setmana o principis de
la que ve Ciegsa havia de
començar les obres. L’adequació i

a precarietat al sector
educatiu al que han dut
els últims anys del PP
al front de la

Generalitat per tot el país du el
bon camí per alleugerir la
surrealista situació actual. El
trencament de ràtios a tots els
nivells, les dificultats que suposen
la incorporació tardana d’alumnes
i la falta de mitjans han tibat la
corda fins al límit. L’històric
problema del col·legi públic
Ródenas, pareix que fa intenció
de començar a caminar cap a la
solució definitivament, després de

Que venen les escoles!

Després d’anys de deixar anar passant les carències dels centres educatius a la
nostra localitat la situació s’ha fet ja tan insostenible que sembla que, ara sí, les

noves escoles seran una realitat

L

E S P O R T S
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El Club Natació Benicarló va nadar el diumenge passat 5
d’agost en la XLVII Edició de la Travessia al Port de Vinaròs
aconseguint un rotund èxit en les seues diferents sèries
nadades amb còmput total de 8 pòdiums. 

El la travessia de 2000 m. masculina l’equip Benicarlando
va aconseguir l’or en la seua categoria, i segon lloc en la
general absoluta per part del Marc Fresquet, i José Antonio
Adell va aconseguir la plata. En la categoria femenina es va
aconseguir el triplet, or, plata i bronze per a les nadadores
vingudes del Campionat d'Espanya Susana del Olmo, Raquel
Fabregat i Meritxell Sospedra.

En la travessia mitjana de 800 metres Albert Astor i Manuel
Montserrat es van penjar la plata i el bronze respectivament i
Lucía Piñana va arreplegar una nova plata en la seua
categoria.

També van arreplegar trofeu Agustín Parra, Ferrán
Remolina, Vicent Prats, Jordi Curto i Sara Simó. Un conjunt de
13 nadadors presentats en esta ocasió per l'entrenadora Lucía
Vicente que va elogiar els seus nadadors i nadadores al
finalitzar la prova, festejant el trofeu obtingut com a Club més
representatiu de la travessia.

A més cal recordar que l’equip de nadadores del club, en la
categoria infantil, va fer un excel·lent en els passat campionats
d’Espanya de Natació celebrats a Madrid. Susana del Olmo va
quedar sisena en la final de 200 m braça. L’equip de relleus,
format per la mateixa Susana del Olmo, Paula Saura, Meritxell
Sospedra i Adrea Fuentes, va fer un molt bon paper en les
seues proves individuals respectives, a més dels 4x100 lliures
i 4x100 estils, millorant les seues marques anteriors, tot i el
cansament que portaven acumulat de tota la temporada.

Igualment indicar que Miguel Piñana va fer bo el seu treball
de tot l’any al finalitzar la temporada participant en les diverses
proves, en les que tenia mínima, del campionat d’Espanya
Junior que és va celebrar la passada setmana a Terrasa.

Estrelles fins al final
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“En total, la superfície ocupada serà de 1.907 m2, 845 dels quals corresponen
al solar cedit a l'Ajuntament.”

ampliació del Martínez Ródenas
té un pressupost total de més de 4
milions d'euros i consistirà a
reformar els dos edificis ja
existents i a ampliar les
instal·lacions del col·legi.

D’altra banda també van
començar les obres de
condicionament dels solar que
acolliran les aules prefabricades
del nou centre d'educació infantil i
primària que té previst crear la
Conselleria d'Educació de la
Generalitat Valenciana a
Benicarló. Les aules estaran
ubicades, fins que es desenvolupe
el sector on anirà instal·lat
definitivament el col·legi, al recinte
situat entre el Casal Municipal, el
carrer de Madrid i el carrer de la
Pau. Es tracta d’un recinte que
disposa de pistes esportives i
jardins, al qual s’ha afegit un solar
adjacent cedit voluntàriament a
l'Ajuntament, on se situaran part
de les instal·lacions del nou
col·legi.

Per adaptar aquest recinte a les
necessitats del col·legi, han
començat les obres de
condicionament i d’instal·lació dels
serveis d’infraestructura mínims,
així com l’asfaltat del solar cedit i
la col·locació dels mòduls de les
aules prefabricades. De moment,
el proper curs aquest col·legi
provisional només disposarà de
tres aules de línia infantil. Les sis
aules de primària restants
s’incorporaran a partir dels cursos
vinents. En total, la superfície
ocupada serà de 1.907 m2, 845
dels quals corresponen al solar
cedit voluntàriament a
l'Ajuntament.

ve de la pàgina anterior

L’Spórting Benicarló -nom amb el qual s'ha "rebatejat" el
club resultant de la fusió entre el Rácing i l'Atlètic després de
no ser admès en la federació el nom d'Unió Esportiva,
inicialment proposat- ha començat la pretemporada amb
sengles derrotes. Dissabte passat, l’Spórting "B" era golejat
per un Preferent, el Traiguera, que va demostrar tenir un equip
bastant arregladet que no hauria de sofrir per a mantenir la
categoria, si el nivell d’aquesta temporada és similar al de la
passada. I tot just 24 hores després, també en el Municipal
que no va a ser "Pichi Alonso", l’Spórting "A", amb tota la seva
artilleria queia per 1-6 enfront d’altre Preferent, el Vinaròs, si
bé el marcador resulta del tot escandalós després de veure el
partit. Cert que els llagostiners van ser superiors i van fer
mèrits més que suficients per a guanyar, però la golejada es
va gestar en els últims 20 minuts de partit, després que els de
Juanjo Martorell li plantessen cara en tota la primera meitat i
part de la segona. Molt favorable la impressió causada per un
equip que només té un objectiu: l’ascens a 1ª regional. Quant
al Vinaròs, va demostrar tot el que es venia parlant en els
corrillos estiuencs: té més equip que l’any passat i un jugador,
Agus, que pot ser "la bomba" de la temporada. 

L’Sporting Benicarló inicia la pretemporada
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Dissabte passat, l’Spórting "B" era golejat per un

Preferent, el Traiguera

La Supercopa 2007, que se celebrarà a Benicarló el
8 i 9 de setembre, ja té logotip i cartell. Divendres passat
3 d’agost, els 5 membres del jurat encarregats
d’examinar les 33 obres presentades al llarg del termini
establert per a això, van dictaminar per unanimitat donar
per guanyador el logotip i cartell presentat sota el
pseudònim de Sèneka. 

En la primera volta, que tenia per objecte fer una
preselecció de les obres admeses, van quedar tres
obres finalistes de cartells, les següents: “Benicarló
Centre d’energia”, “Daroal” i “Séneka”, i de logotips:
“Vent del Nord-oest”, “Séneka” i “Bygen BFS”.
Efectuada una segona votació, exclusivament sobre les
obres preseleccionades, va resultar triada per un total
de 5 vots, la titulada “Séneka”, sent aquesta, en
conseqüència, la guanyadora del concurs de cartell i
logotip. El jurat va agrair a la resta de participants la
seva participació i la qualitat de les obres presentades.
Totes elles seran exposades durant la celebració de la
Supercopa en el Parador Nacional de Benicarló, hotel
de concentració dels equips participants. 

El guanyador percebrà la quantitat de 4.000 euros,
que li seran lliurats el diumenge, 9 de setembre, abans
que done començament la final de la Supercopa 2007

Alfonso Velasco guanyador del logotip i cartell de la Supercopa 2007 a Benicarló 
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VUITANTA QUILÒMETRES PER HORA,  VELOCITAT MÀXIMA

juliol passat, el grup Ecologistes en Acció
publicà l’informe “La calidad del aire al Estado
español 2006”. Uns 18 milions de persones
viuen a zones on es superen els límits de

contaminants legals i respiren aire contaminat. Catalunya
és l’autonomia on més vegades s’han ultrapassat els
nivells de contaminació: 209 vegades de  533 estatals. El
trànsit rodat  és el principal responsable.

El govern català era coneixedor d’aquesta situació que
afecta, sobretot, l’àrea metropolitana de Barcelona. A maig
de 2006, s’aprovà el Decret 226/2006 que declarà zones
de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos
municipis del Barcelonès, Vallès Oriental i Occidental, i
Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen  (NO2)
i per a les partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 10 micres (PM10).
Estableix dues zones, la 1 - ciutat comtal i
els municipis que l’envolten- de protecció pel
NO2 i PM10, i la zona 2 – la 2a corona de
municipis- de sols pel PM10. Calia elaborar
d’un pla d’actuació per a reduir la
contaminació atmosfèrica d’aquests
municipis.

Una comissió interdepartamental elaborà
el Pla d’Actuació  per la Millora de la Qualitat
de l’Aire dels Municipis de l’àrea
metropolitana de Barcelona que s’aprovà amb el Decret
152/2007 de 10 de juliol d’enguany. Es pretèn reduir un
30% les emissions de PM10 i NO2 per a 2010. Conté 77
mesures referides als sectors del transport, industrial,
energètic, domèstic i de sensibilització  ciutadana. El sector
del transport és el principal responsable de les emissions
de NO2 (40%) i PM10 (52%) a la zona 1. Les mesures
proposades són diverses:  construcció d’aparcaments
dissuasoris a les estacions ferroviàries suburbanes,
ampliació de les xarxes de metro i ferrocarrils de rodalies,
ampliació del carril-bus, foment del cotxe compartit, del
transport a peu i en bicicleta... Però la mesura que més
polseguera ha aixecat ha segut de la reducció del límit de
velocitat a les autopistes, autovies i carreteres de la zona 1
de 120 km/h a 80 km/h. Per la zona 2, es “recomana” una
velocitat de 90 km/h i, a partir de 2009, una velocitat
màxima “intel·ligent”, en funció dels nivells de
contaminació, la congestió viària o la capacitat de dispersió
de l’atmosfera. 

Les reaccions contra aquesta mesura han segut molt
fortes. En una enquesta “on line” de La Vanguardia,
contestada per 3021 persones i publicada el 14 de juliol
passat, un 70% estava en contra de la reducció de la
velocitat màxima a 80 km/h front un 29% a favor.  Els
opositors assenyalaven raons diverses: la contaminació
depèn del consum de combustible i aquest de les
revolucions del motor més que de la velocitat,  hi haurà
més embussos, cues..., és una mesura amb finalitat
recaptatòria per les multes, ineficaç perquè a les hores
punta ja es va per sota de 80 km/h, serà difícil de fer
acomplir la nova limitació, no hi ha alternatives per l’estat

lamentable del transport públic, incoherent amb la
publicitat a TV3 de cotxes de 150 cavalls...

Les associacions d’automobilistes o relacionades amb
el sector també s’han oposat a la mesura. El Reial
Automòbil Club de Catalunya (RACC) ha al·legat per raons
tècniques i d’aplicabilitat. El RACC considera que és la
congestió dels trànsit la culpable, amb frenades i
arrencades, de la contaminació  i no la velocitat. Afirma que
a 80 km/h molts conductors no aniran a cinquena marxa
sinó a quarta, i, és conegut que a marxes curtes – amb el
motor més revolucionat- el consum i la contaminació són
majors; és més, el RACC pronostica, fins i tot, l’emissió de
NO2 augmentarà un 25%. També assenyala la dificultat
d’acompliment del nou límits de velocitat. Planteja com

opcions la aplicació la generalització de la
“velocitat intel·ligent” de la zona 2 a totes dues,
la promoció de l’anomenada “conducció
eficient”, un Pla Renove per la substitució de
vehicles molt contaminants, la construcció de
noves autovies...

És curiós que de totes les mesures del Pla
d’Actuació sols s’hagi destacat la limitació de
velocitat. El consum d’un cotxe depèn de la
potència del motor – cilindrada i revolucions
per minut- i aquesta es transforma en força
propulsiva i velocitat. Les marxes distribueixen

la potència: quan més curtes més força i menys velocitat, i
viceversa. Així, a igualtat de velocitat, les marxes llargues
necessiten una menors potència i  un menor consum. A
partir de 50 -60 km/h ja és recomana passar a cinquena
marxa. Els embussos i congestions es produeixen no per
anar més esplai si no quan la diversitat de velocitats és
gran: els lents fan de tap als ràpids que els agafen aviat. La
construcció de més autovies, a més de consumir territori
de forma irreversible, simplement ajornen el problema com
demostren les diverses rondes, bypass, circumval·lacions,
M-30, M-40, M-50.... que s’han fet. El que si és
denunciable és l’estat dels rodalies a Barcelona, cal donar
alternatives reals.  A més, hi ha precedents: a 8 cantons
suïssos la velocitat màxima  és de 80 km/h i a Bèlgica a 90
km/h.

Considerem la limitació de velocitats una mesura
encertada dins d’un pla d’actuació on cal  dissenyar
opcions realistes. A molts ciutadans  els costa deixar el
cotxe perquè per ells és molt més que un mitjà de
transport. Cal donar alternatives però també restringir el
seu ús quan la saturació del viari o els nivells de
contaminació ho requereixin. 

No com ha fet el nostre regidor de medi ambient que ha
eliminat el bus al polígon per manca d’ús. Era ingenu
pensar que els treballadors deixarien el seu cotxe, calien
mesures restrictives o tenir una mica de paciència. La
millora de la carretera de Càlig, necessària per seguretat,
el que farà també serà ajornar el problema de la congestió
del trànsit, no solucionar-lo.

Pere Bausà

A ecessàriament caldrà
començar això amb un
record per al nostre
president que a hores

d’ara està encara recuperant-se del
gravíssim accident laboral que va
patir el passat mes de juliol. Queda
dit. 

L’actualitat estrictament esportiva
del CDB passa pel partit que
diumenge passat es va disputar al
terreny de joc de la UD Caligense. De
tan important esdeveniment, com és
obvi, a hores d’ara no en sé més que
el resultat. Comprendrà el lector que
amb la soleguina que cau aquests
dies de canícula i amb la ingent
quantitat de mosques que m’han
atacat els garrons totes les vegades
que he pujat al camp del Càlig no me
n’havia d’anar jo a posar la meua
integritat física en perill per un
amistós de dos equips sense rodar. El
que deia, vam guanyar per 0 gols a 2.
No sé qui va marcar ni com, ni si vam
dominar ni qui va fer d’entrenador,
però bé, em sembla un bon resultat
atés que l’equip local ha tornat a
configurar una plantilla de jugadors de
superior categoria per tal de tornar a
intentar l’ascens després de la
xarlotada de la temporada passada
en la compra-venda del partit del
Culla. Vaja oració llarga que m’ha
sortit. 

A mi però el que em preocupa ara
de veritat són les festes d’agost.
Sense necessitat de pegar massa
colzades em vaig fer dilluns passat
amb un d’aqueixos programes
comercials que tant de moda s’han
posat en els darrers anys i que són la
cosa més poc glamurosa i carrinclona
que mai s’haja vist, tot ple de
propagandes i d’entrevistes que
quedarien millor en altres
publicacions locals. Bé, el que deia,
només arribar a casa em vaig posar a
llegir-me’l tot. Dos vegades me’l vaig
haver de llegir per certificar que sí,
que m’havia quedat sense festes. A
l’edat que tinc només m’interessen un
parell de coses de la immensa
quantitat d’actes que es fan: els bous
i el futbol. I ací és on m’han mort. Per

un costat m’he trobat que el meu
Benicarló, per primera vegada des
que tinc entenimentet, no organitza
cap partit contra cap pontente equipo;
el primer diumenge i l’últim i el dia de
sant Bartomeu al Municipal Pitxi
Alonso qui jugarà serà la UD
Benicarló A i B contra no se sap qui. I
què faré jo? En fi, confio que no es
tracte més que d’una errada i que
realment el meu CDB sí que jugue
aquests dies de festes. 

I els bous, amb els bous sí que
m’han ferit de veritat. Encara no atino
a entrellucar el motiu pel qual s’ha
suprimit la prova del migdia. Per mi
era l’excusa perfecta per passar-me

el matí pel món. Després de l’entrada
sempre me n’he anat a esmorzar i
l’esmorzar s’ha allargat sempre més
hores de les previstes, però, clar, com
que després deia que me n’anava a
vore un parell de bovets al port, quan
arribava a casa ningú me’n demanava
comptes. I ara què, què diré? Sí, mira,
m’he quedat fins les dos assegut a la
cadira del bar pegant-li al mam i dient
poques lligues. No, això no em convé.
No sé de qui ha sigut la brillantíssima
idea, si ha sigut consensuada, si és la
nova manera de procedir del nou
regidor de falles i falles (perdó, perdó,
de falles i falles volia dir), si és per
estalviar-se diners o si és perquè ara
farem com als pobles grans,  però el
cas és que a mi m’han fet un
desgraciat. Ja ni les festes em
queden.

De tota manera, em penso però
que aquest dissabte juguem contra

l’Alcalà. Això si puc sí que ho aniré a
vore. Em treuré el carnet, si el partit
és de nit em menjaré un xusco i em
beuré un parell de cerveses i seré un
home plenament feliç. Tan poqueta
cosa com necessito i tan difícil que
m’ho posen, veritat? 

Unes altres coses que no vénen
massa al cas. O només una mica,
vaja. El nostre defensa Burriel ha
fitxat fnalment per la Rapitenca, de la
tercera divisió catalana i tant de bo li
vagen les coses bé. També he sabut
que el Vinaròs va guanyar ací no sé si
l’Sporting, el Racing o la UD Benicarló
per 1 gols a 5 i que els del poble
aqueix s’han reforçat moltíssim, que
estan fent unes campanyes
publicitàries increïbles amb gossos,
barbacoes i futbolistes amb
disfresses de romans del tot a cent.
Això ens faltaria ara, que enguany
que nosaltres hem tirat la casa per la
finestra per agarrar el maillot el primer
dia que ens vinguen aquests amb
fitxatges estrella i a tocar-nos els
quinze diners. 

Vinga home, i jo sense prova.  

POSTDATA, és a dir, escrit una
data després. Al supermercat,
casualitats, em vaig trobar Burriel; em
va contar d’allò més content que
havia estat titular amb la Rapitenca en
el partit que havien jugat contra el
Lleida i em va explicar que a festes
d’agost vindrien a jugar un partit
contra el CDB perquè, es veu,
l’entrenador de la Ràpita havia tingut
sota les seues ordres Cornago. Vaig
inferir, no sé per què, que Cornago
deu ser ara el nostre entrenador.

No cal dir que aquest xicot em va
mig arreglar les festes. A més, em va
explicar que ell sí que havia anat a
Càlig a vore el Benicarló. Es veu que
tot i faltar-nos encara algunes
incorporacions tenim una magnifica
defensa. 

Més postdata. Un dia després va
ensopegar amb Ramon Gasulla,
entrenador del Càlig. També em va
insistir que tenim una defensa molt
bona i que ells enguany aspiren una
vegada més a tractar de pujar. Per
cert que Adrián Masip, el gran dels
germans Masip, jugarà a Càlig
aquesta temporada. 

LA PROVA

N

text RODOLFO SERRANO
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Un any més, el Centre Geriàtric de Benicarló va
celebrar amb èxit de participació el Dia de la Gent
Gran, que va tindre lloc el passat 26 de juliol. Durant tot
el dia es van programar múltiples activitats, des d'una
missa a primera hora del matí fins a jocs de taula, de
petanca i bitlles i un berenar. A la vesprada va actuar la
Casa d'Aragó i per finalitzar es van repartir els regals a
tots els qui havien participat.

Totes les activitats es van realitzar al jardí del Centre
Geriàtric.

Èxit de participació en el Dia de la Gent Gran

text REDACCIÓ

Des del passat dimecres i fins el 12 d’agost estarà
obert a la Plaça Mestres del Temple el Mercat Mariner
Mediterrani, una proposta que compta amb 25 parades
d’artesania, tallers d’elaboració d’àmfores i atraccions
infantils. Per les vesprades a partir de les 19 hores es
faran tallers sobre la dansa del ventre i, a partir de les
20.30 hores es realitzarà la dansa de Matsú, ball de
banderes i símbols sincronitzats amb música oriental. A
la inauguració va estar present l’alcalde, Marcelino
Domingo i les regidores Mamen Iruretagoyena i María
Ortiz.

Mercat Mariner Mediterrani a la plaça Mestres del Temple

text JORDI MAURA fotos JESÚS MAESTRO

laveubenicarlo@terra.es
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L O C A L

La desmoralització és general. Tots els qui
depenen en un grau o altre de l’humanisme són
atacats pel mal depressiu. La partida lliurada en les
darreres dècades entre civilització i barbàrie la va
guanyant d’escandalosa i premeditada golejada la
barbàrie. I el que és pitjor: tenim una barbàrie
disfressada de civilització, de “progrés”. 

Va capcot el sacerdot de base, amb l’ànima als
peus l’escriptor, arrossegant l’esperit cendrós el
pensador, amb ganyota agra el pintor, el professor
conscient, el periodista cultivat, el científic
responsable, el metge il·lustrat...tothom que haja
detectat el vulgaríssim, massiu i implacable
apocalipsi de l’excel·lència humana que ens van
imposant.

No és que hom sia un optimista arrauxat, un
rialler sistemàtic, però potser si analitzem amb certa
calma l’afer podem trobar un rastre d’esperança.
Perquè si ens neguem l’esperança sí que serem
abocats al desastre complet. 

Ningú no negarà el prestigi canònic que ha
assolit una època com la del Renaixement. La
quantitat i qualitat del llegat de bellesa i fondària és
enlluernadora. I, si repassem els manuals històrics,
ens adonem que va estar una etapa amarada de
brutalitats bàrbares, de costum llardosos i pitjor que
vulgars, amb les quals es violava i matava amb una
alta impunitat. Va estar un període de supersticions
fanàtiques, de brutícia i lletjor, de persecucions i

espant. En el seua darrera etapa vital, a Miquel
Àngel se li feia intolerable la bestialitat que
l’envoltava i fins trobava que la mort tardava massa
en citar-lo. Però, mentre, es refugiava en el seu
treball. Entre la més ardent opacitat pot respirar la
bellesa i la saviesa. Si més no cal seguir bregant,
treballant en aquest sentit, i no caure en els
paràmetres en que el salvatgisme mercader ens vol
enquadrar. Que el status d’algú es mesure per seu
diner és obra de nous rics i corporacions que
aspiren a grans masses de consumidors acrítics –i
a fe que ho estan aconseguint.

Sóc tan pessimista, en puritat, com els meus
companys davant el futur de la cultura. Però mentre
resten humans hi ha la possibilitat de capgirar-
almenys parcialment- algunes percepcions. Potser
aquesta és un pura il·lusió, però renunciar-hi ens
abocaria a l’abisme. Cal fer molta pedagogia. I
suportar la marginació que procuren les
corporacions als qui denuncien els seus programes
de pensament únic, dèbil,  banalitzat per
l’espectacle pla i frontal (Chomski, per exemple, és
una veu silenciada als gran mitjans de l’imperi on la
llibertat és una estàtua). 

És cert que, en efecte, molts episodis de la
humanitat semblen les contalles d’un ximple cruel,
però també en tots aqueixos temps s’ha obert pas
la intel·ligència, la bellesa i la convivència tolerant
en un racó o altre. No ens podem permetre la
desesperança paralitzant, anestesiant, que vés a
saber si també aquest estadi aclaparat forma part
dels plans dels qui ens embafen amb allaus de
propaganda teledirigida i despersonalitzant.     

IMPRESCINDIBLE ESPERANÇA

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

El Patronat de la Fundació Caixa Benicarló ha
atorgat les beques universitàries corresponents al curs
escolar 2006/2007 que enguany ha arribat a la seua XI
edició.

Es tracta d’un programa dirigit al alumnes que
finalitzen els seus estudis de Batxillerat en els Instituts
d’Ensenyament Secundari de Benicarló i que per al
proper curs comencen estudis universitaris fora de la
nostra ciutat. La dotació econòmica individual és de 900
€.

Atenent les bases de la convocatòria els beneficiaris
d’aquesta edició han estat Paula Guzmán Tena i Victor
Gallego Arce del IES Joan Coromines i  Meritxell
Balaguer Arnau, Cristina Marín Marzal i Alejandro
Maura Mundo del IES Ramon Cid. A tots ells la nostra
enhorabona junt amb el desig de que segueixen
treballant amb la mateixa intensitat i eficàcia que ho han
fet fins ara.

Invertir en formació és, sense cap mena de dubte, el
camí mes segur per no perdre el tren del progrés, i
preparar als nostres joves per tal de guanyar la batalla
de la competitivitat, estimulant en ells la creativitat, la
capacitat d’innovació i l’ús de les tecnologies mes
avançades, és la direcció correcta per tal d’encaminar
adequadament el futur individual i col·lectiu. La
Universitat aportarà a tots estos joves els coneixements
i la metodologia necessària per aconseguir-ho amb èxit.

Des de la Fundació Caixa Benicarló estem
convençuts que tots els recursos econòmics destinats a
esta línia de col·laboració sempre seran pocs, per això
el nostre compromís de complementar l’esforç públic en
este apassionant terreny de formació de l’excel·lència.

La propera XII edició de beques de la Fundació Caixa
Benicarló incorpora dos novetats substantives e
importants: l’import individual de cadascuna de les
beques serà de 1.000 € i el nombre de beneficiaris es
duplicarà passant de 5 a 10.

Portem així a terme el nostre compromís front a la
societat de seguir revertint una gran part dels recursos
econòmics que obtenim de la gestió que dia a dia duem
a terme. 

CONCEDIDES LES BEQUES DE LA FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ

text FCB

“QUAN L’ATUR FEMENÍ ÉS EL DOBLE QUE EL MASCULÍ, LES INSTUCIONS NO PODEN RESTAR AL MARGE”

La diputada del BLOC diu que “alguna cosa passa en la nostra societat quan la igualtat de les persones front
al mercat laboral continua sense funcionar”

La diputada provincial del BLOC, Maria Gràcia Molés, ha mostrat la seua preocupació “pel fet que en aquests
moments la taxa d’atur provincial registre unes xifres que pràcticament dupliquen l’atur femení per damunt del masculí.
Si la xifra d’homes aturats és del 4’52% i en canvi el de les dones arriba al 10’57%, tots ens ho hem de fer mirar, vol dir
que la societat no està funcionant correctament a l’hora d’oferir a tots els ciutadans una igualtat d’oportunitats real en el
món laboral. I aquests paràmetres, units en un altre ordre de coses als d’una violència de gènere que no s’atura, i que
ens du a situacions brutals com les que hem patit recentment, ens demostren que encara no s’està fent suficient,
sobretot des de les institucions, per fomentar la igualtat entre els sexes, no únicament a nivell de les lleis, sinó de la seua
efectivitat real al si de la societat”.

Molés ha reclamat “una major implicació de les administracions, i en el nostre cas de la Diputació com “ajuntament
d’ajuntaments”, en aquest esforç per  incrementar la presència de la dona en la vida laboral i en el conjunt de la societat,
contribuint així a trencar els mites i tabús que, per desgràcia, encara són presents en importants àmbits, uns mites i
tabús que tant contribueixen a mantenir aquelles absurdes concepcions de domini que poden arribar als casos de
violència que després tots lamentem. És en orígen com hem de tallar aquestes actituts, i no cap dubte que la presència
de la dona, en peu d’igualtat amb l’home, en tots els àmbits de la vida laboral té un gran paper a jugar en aquest canvi
de mentalitat tan necessari”.

BLOC
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Agents de la Guàrdia Civil de Benicarló van detenir el
dilluns, 6 d’agost, a G.P.P., de 34 anys i veïna de la
localitat, com presumpta autora d'un delicte de robatori
amb violència i intimidació. La detenció es va produir
després de les investigacions desenvolupades per la
Guàrdia Civil després de la denúncia presentada per la
propietària d'un habitatge situat en el camí d'Ulldecona

el passat dia 03. Pel que sembla la detinguda va
penetrar en el domicili aprofitant que la porta estava
oberta sostraient diverses joies. La víctima, que estava
sopant en aquest moment, es va adonar del que ocorria
i al preguntar-li que feia en la seva casa aquesta li va
donar una empenta llençant-la contra la paret i causant-
li lesions de caràcter lleu. 

Finalment, la Guàrdia Civil va localitzar a la
presumpta autora procedint a la seva detenció i la seva
posada a la disposició del Jutjat de Guàrdia de Vinaròs. 

DETENCIÓ PER ROBATORI

text 3X4.INFO

Carta a la directora

Al Doctor Climent.

Som lectores de La veu. Cansades de l’afició del “Doctor” de treure fotos de senyores
a la seua revista, i ja que, pel que es veu, açò no té remei, proposem que, com també hi
ha senyores que la llegeixen, es fique “ell” davant de l’espill i trega una foto seua. Veurem
la seua cara i, de camí, el seu “cul”.

No creiem que cap senyora que el veja perda el son. Més bé, potser, que deixe de
comprar la revista.

Unes lectores  

POLICIA CANINA
Des que vaig saber això de les unitats policials

canines que el regidor - policia ens vol implantar, per
tot arreu veig gossos vigilant implacables. Desconfio
d’aquells que abans eren els meus millors amics i
ara m’oloren recelosos com si fóra un delinqüent o

un perillós assassí. Passejo inquiet per carrers i
places amb l’ansietat de sentir-me controlat per un
pastor alemany o un gos salsitxa del servei secret.
Visc igual que en una pel·lícula d’espies de la guerra
freda. Si m’assec en alguna terrassa a xerrar, abans
de llençar una crítica irada contra el nou govern del
faraó Kuen-Ka (sensacional imatge), vigilo a dreta i
esquerra per si un ‘peteret del mediterrani’ dirigeix
l’orella a la meua conversa. Aquests animalets oïxen
un bufit a cent quilòmetres. 

Sé que pensareu que sóc un paranoic però m’és
igual, jo no em refio. Ells esperen alerta que baixe la
guàrdia per a caçar-me. Sense anar més lluny, el
gos del veí de l’entresol, fa un parell de mesos que
em lladra les nits que arribo a casa begut. Denuncia
impúdicament la meua embriaguesa al veïnat i em
destrossa encara més la reputació. No té escrúpols
el malparit. Vol guanyar punts per a l’oposició al preu
que siga. 

TOLITO

AGENDA
Divendres 10
22:30 h Espectacle musical. Solo tu... only you a

càrrec de Diabolus i Cor da Capo. Auditori.
Organitza: Regidoria de Cultura , Cor da Capo i
Assoc cultural Diabolus.

Dissabte 11
19:00 h Taller familiar “Enjoiar-te”. Per a nens i

nenes de 4 a 14 anys. Gratuït. Mucbe.

20:30 h Concurs de Pesca (fins a les 01:30 h).
Platja de la Mar Xica. Organitza: Club de Pesca
Deportiva Benciarló.

22:00 h Espectacle Musical. Musica de Circ a
càrrec de la Banda de Música “Ciutat de Benicarló”.
C. de València (davant de l'Auditori). Organitza:
Regidoria de Cultura.

23:30 h Clausura D'stiu 07. Espectacle de carrer.
Carbón Club a càrrec de la companyia Markeliñe.
Zona per a vianants als voltants de l'Auditori.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dissabte dia 11 i a partir de les 18'30 tindrà lloc
en la Petanca de Benicarló (c/Peníscola s/n), les
"IV 16 HORES" on participaran 32 equips vinguts
de diversos punts d'Espanya i França. El club
obsequiarà als participants amb 6000 € en
premis. 

Dimarts 14
22:30 h Teatre. Cabaret a càrrec del grup Teatre

de Guàrdia. Auditori. Preu: 10 €. Organitza: Teatre
de Guàrdia.

Dimecres 15
18:30 h i 22:30 h Teatre. Cabaret a càrrec del

grup Teatre de Guàrdia. Auditori. Preu: 10 €.
Organitza: Teatre de Guàrdia. 

Festes Patronals 2007 
Festes patronals en honor de sant

Bartomeu i els sants màrtirs Abdó i
Senén. Del 18 al 26 d'agost de 2007 

Diumenge 19
17:00 h Exposició de les obres realitzades al X

Concurs de Dibuix i Pintura Ràpida “Festes
Patronals 2007” (fins a les 20:00 h). Centre Cultural
Convent de Sant Francesc. Organitza: Comissió de
Festes.

18:30 h Inauguració de l'exposició Ràdios
Antigues, de Martín García Cruces (fins al 16 de
setembre). Centre Cultural Convent de Sant
Francesc. Organitza: Comissió de Festes i Mucbe.

19:00 h Inauguració de l'exposició d'obres de
Román Doménech, guanyador del XXXV
Certamen Biennal de Pintura “Ciutat de
Benicarló”. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc.

www.3x4.info farà un seguiment destacat de les
festes 2007

www.3x4.info farà un seguiment destacat de les
festes 2007, que es desenvoluparan del 18 al 26
d'agost, gràcies a la col·laboració d'empreses privades
i institucions.

A més, podeu consultar el programa de les festes
majors de Benicarló en format PDF. El programa, en
castellà i en valencià, publica algunes fotografies de la
reina, dames i dulcinea d'enguany.

Recordeu alguns videos d'activitats de l'any passat,
com el de la demostració de modelisme naval, les
entrades de bous, la Netweekend 2006, el Mercat
Renaixentista o l'amollada de coloms amb motiu de la
festivitat de Sant Bertomeu.
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El sector de la fusta i el moble espanyol, agrupat
entorn a Confemadera, ha subscrit un Compromís de
Bones Pràctiques Mediambientals que també aplicaran
les signatures del Maestrat pel qual totes les empreses
associades es comprometen a aplicar mesures per a un
major respecte al medi ambient. Entre aquestes
promoure la gestió forestal sostenible, utilitzar
processos de producció nets, gestionar adequadament
els residus i informar a clients, consumidors,
empresaris i treballadors del sector d'aquest
compromís. 

Els fabricants de mobles es postulen com defensors
dels boscos considerant la forest com un sistema
socioeconòmic actiu, en el qual la seva pròpia
existència i supervivència està íntimament lligada amb
la seva utilitat i, per tant, amb l'aprofitament –sostenible-
de la seva fusta. També veuen positiu millorar la política
de compra responsable de productes forestals, perquè
aquests procedeixin de boscos gestionats de manera
sostenible. També aposten per utilitzar únicament els
gestors de residus autoritzats establerts en cada
territori i la creació de noves plantes de transferència
que siguin viables. 

Per altra banda Confemadera ha signat un conveni
amb el Ministeri d'Educació en matèria de Formació
Professional que es presentarà el pròxim mes de
novembre a València durant el desenvolupament de
Maderalia que contempla cursos per al professorat que
dotin als ensenyaments secundaris i recursos humans
de les empreses de millors cotes de qualitat i eficiència. 

El sector del moble del Maestrat es compromet a millorar les seves pràctiques
ambientals 

text REDACCIÓ

El carrer Major es va omplir de gent des de primera
hora del matí d'ahir, a pesar de ser diumenge, i és que
la ciutat celebrava la VII edició del comerç al carrer.
L'objectiu de la cita era posar el fermall a la temporada
de rebaixes d'estiu. 

La cita va suposar un autèntic èxit quant a afluència
de gent, ja que aquest any, la concurrència es va
percebre més primerenca de l'habitual. Segons
remarcava la presidenta de la Unió de comerços, Maria
Luisa Martínez, que no fes sol i es mantingués nuvolós
va beneficiar als comerciants, ja que no van ser pocs
els quals van decidir canviar la platja per les llambordes
del casc històric i comercial. 

Des de les 10 del matí i fins a les 9 de la tarda, una
trentena de comerciants van mostrar els seus articles a
descomptes que en alguns casos arribaven a el 70%
“llencem la casa per la finestra” explicava Clara Arnau,
propietària de Clara Modes. 

L'oferta era molt variada ja que els articles que
s'oferien anaven de roba d'home i dona, moda
esportiva, passant per roba infantil, sabates, bosses i
complements, perfums i cosmètica, mercería, a joieria i
rellotgeria i fins i tot telefonia. 

La cita purament comercial es va amenitzar a partir
de mitja tarda amb l'art, de manera que les obres d'un
total de 14 artistes s'exposaven en la plaça de Sant
Bartomeu de Benicarló, just al final del carrer Major com
avantsala de la cita amb les rebaixes que oferien les
diferents mini carpes. 

El comerç benicarlando surt al carrer oferint descomptes de fins al 70% 

text i foto NOEMI OMS

REGIDORA DE NOM MOLT
LLARG

L’altre dia vam escoltar unes
declaracions de la nova
regidora de Turisme, bé, unes
no, diverses, perquè aquesta
senyora no deixa titella amb el
cap plantat, però a un tafaner
que té l’orella ben posada li va
sorprendre escoltar-la dir que
ella no tenia experiència
municipal. No té més
importància el fet aquest sinó
fora perquè l’any 2003, o siga
l’anterior legislatura, aquesta
bona senyora apareixia com
única regidora del PP a
l’ajuntament d’Hondarríbia.
Devia ser un lapsus lingue,
d’eixos que últimament el PP
local en té massa? O no?. Per
quina raó devia ser negar
aquesta evidència, que
qualsevol pot veure-la a la
xarxa (amb foto inclosa)? Per
què, ja és estrany anar a parar
a Benicarló sinó és té cap mena
de relació amb el nostre poble,
no? I de sobte, a més, aparèixer
a les llistes locals del PP per
entrar al nostre l’ajuntament?
Quantes, poques,
coincidències, no? I és que els
camins del PP, són ...
inescrutables. Almenys ha
pogut parar al millor lloc turístic,
darrera del Morrongo.

MÉS ...  “POGRAMA”

Mireu que ja ho vam dir, els
tafaners ho hem escoltat massa
vegades i ho hem dit unes
altres tantes, a aquests regidors
del PP, els fa falta unes bones
classe de repàs. Si primer va
ser el “pograma” electoral ara ja
tenim el “pograma” de festes. Si
és que sembla que això de
parlar com els bons valencians
s’encomana. Primer va ser

Mundo, després Flos, ara
Mercelino i ... també el regidor
d’Hisenda, Garcia Bautista.
Veurem qui serà el següent.
Unes bones classes de repàs
fetes pel professor Cuenca i tot
apanyat! 

PREGUNTA DE TAFANERS

Hem observat que enguany
hi ha una bona collita d’olives.
Amb totes les que hi ha
plantades pels jardins del poble
es podrien fer un parell de
parades al molí. Té pensat
l'Ajuntament qui les collirà? Per
què no fan garrafetes d’oli i les
done quan vinguen els de
Ladispoli? 

REPARTIDOR
TURISTICOMATINER

Així es com es treballa en
aquest poble. Un tafaner
matiner va veure a un altre
matiner, el regidor de festes,
Salinas, davant la nova parança
de Turisme, una hora abans
que obrira la seu porta, repartint
programes de festes. Veritat de
la bona. Sembla que les ordres
d’equip, del capo Marcelino,
funcionen millor que les
MacLaren a la fórmula 1.

PREMSA EMPRENYADA

Després de l’empreyamenta
de la premsa local per l’afer
protocol·lari, aquesta ja té
pensat anar a una botiga a fer-
se el vestuari de festes
(lluentors, marabús, i joies) i
passar-li la factura a la
Comissió de Festes per fer-los
anar d’etiqueta a cobrir aquests
actes. Segons conten, els
lluentors se’ls enganxen als
trípodes de les càmeres, els
talls de les faldes no els deixen
agenollar-se (deixant
entreveure alguna cosa més
que  ...), els escots provoquen
situacions surrealistes de
pèrdua de mamelles i els topos
i arreplegats no deixen veure
correctament el visor de les
càmeres, a més de les ungles
postisses que no deixen
enfocar correctament. Per no
dirs els tacons que no deixen
córrer per arribar a la notícia o
la ruidera que fan les pulseres
colant-se en el só de la
gravació. En resum, tot un
drama, i tot per voler fer bé els
seu treball. Mals temps per la
premsa local!

més tafaners...

laveubenicarlo@terra.es
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econec que de
vegades les fan de molt
bones. Per exemple, la

portada d’aquesta setmana, que a
alguns pot semblar deslligada,
però que m’ha semblat realment
brillant. Dic això de brillant, no
només pel fet que aquest regidor
haja proposat una obra digna de
faraons, sinó pel seu posar
hieràtic i actitud de “sobrao” a les
rodes de premsa que convoca,
siga en quina siga la temàtica.
Sense anar més lluny, a la
magnífica col·laboració de Tolito,
que espero mantinga aquesta
regularitat, tenim una perfecta
descripció psicològica del
personatge. He de reconéixer que
estem d’enhorabona, perquè els
seus col·laboradors han filat a la
perfecció el rerefons dels nous
regidors, tots ells, tots,
autèntiques mines informatives i
blancs perfectes per a les
esmolades plomes dels més
fotedors. No hi ha roda de premsa
de qualsevol membre de l’equip
de govern que no ens deixe un
munt de moments estelars i
comentaris sucosíssims. Jo, des
d’aquestes línies, suggereixo la
creació d’una secció fixa a la seua
revista que es podria titular “la
roda de premsa de la setmana.
Avui amb...”. Però ja sé que això
és una quimera perquè ningú no
llegeix aquestes línies i no se
n’assabentaran. Per si de cas, jo
la llanço, amb el risc que arribe a
orelles de la competència i ens
xafen la idea. Per tal de fer-ho
més fàcil, i no haver d’anar en
persona, totes les rodes de
premsa de l’equip de govern de
Benicarló apareixen una vegada i
una altra al canal cinquanta-sis,
on abans només feien els
divertidíssims plens de
l’ajuntament de Vinaròs. Alguna
cosa haurà canviat en el si

d’aquesta televisió que ens
dediquen aital cabdal informatiu.

Alguna cosa es mou al poble
en matèria d’educació? Realment
comencen les obres al Ròdenas?
Posarà Mundo la primera pedra
del Ròdenas? Acompanyarà al
xòfer del camió que portarà el
primer barracó del col·legi virtual?

Per què una cosa tan mundana
com una visita a una botiga de
coents souvenirs pot fer brollar un
article tan sublim? Tot i que
aquestes botigues estan plenes
d’autèntiques joies de l’horterisme
més “garrulo”, endinsar-s’hi en
una  esdevé un viatge fins al món
de l’absurd i ens adonem de la
manca de límits que té la
imaginació dels fabricants de
records. Jo recordo, amb especial
amor, uns artefactes transparents,
farcits de caragolets i de petxines,
que es posaven al mànec del
canvi de marxes del cotxe.
Insuperable? No, en absolut.

Ai, quanta raó té Joan Heras.
L’incontrolat aire condicionat ha
acabat amb moltes coses, com
ara la sensació de no ser a l’estiu.
Abans la gent sortia a carrer a
prendre la fresca, amb un
marraixó al costat. Ara, com diu
Heras, ens quedem tancadets a
casa, amb els nostres aparells
llançant aire calent al carrer sense
adonar-nos que al balcó estaríem
millor. Què hi farem.

He de reconéixer que aquesta
vegada Robespierre ha estat molt
moderat, perquè les paraules
haurien pogut ser encara més
dures. Potser encara està
carregant l’escopeta verbal per a
quan vinga l’època encara més
dura del Pp. Perquè encara no ho
hem vist tot. Com diria Xiquito,
alataqueeeer!

No diré res de les arriscades
aventures del doctor Climent.

Roda de premsa del Bloc-
Compromís. Però encara
existeix?

Molt bé els tafaners. Curtets i
punxents.

Un parell coses per a acabar.
Us heu adonat que el regidor
d’esports de Peníscola sempre
surt a les foto amb la mateixa
posse, la mateixa roba i la
mateixa bosseta penjada al coll?
El regidor de festes de Benicarlo
..... també ho és d’esports?

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA

He buscat com un boig eixa
“localitat catalana” on el nostre
Onda Urbana ha de jugar el
primer partit amistós de la
temporada. Crega-s’ho, senyora
Garcia, que he buscat i rebuscat
pertot arreu, fins i tot a l’internet.
No he trobat cap ciutat o poble
que es diga així, i he pensat que
com que juguen contra un equip
que es diu “el Faraó”, he arribat a
pensar que potser tenia alguna
cosa a veure amb la portada
d’aquesta setmana. Però després
m’ha vingut al pensament que
podria ser una cosa del SALT
eixe. Sense consultar res més, he
arribat a la conclusió que el partit
es juga a la veina localitat de
l’Aldea, on va estar de rector Emili
Igual, germà del seu col·laborador
Josep, i em consta que continua
sent una persona molt estimada
ente els seus feligresos. 

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 596

text EL LECTOR
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He de reconéixer que
estem d’enhorabona,
perquè els seus
col·laboradors han filat
a la perfecció el
rerefons dels nous
regidors...

NOMÉS UNA ENTRADA

L’altre dia un tafaner que es
veu afectat per eixe “Bulevard”,
tan famós que serà el bypass de
la N-340 al pas pel nostre poble
va assabentar-se que, segons
sembla als capspensants de
carreteres, o als d’ací, perquè
brillen per la seua absència, no
se n’havien adonat que ara, el
nostre poble només tindrà una
entrada, per la carretera de
Càlig, travessant el pontet
submergible i passant al camí
Convent, o per dal de la N-340.
Algú podria pensar que si amb
les dos entrades
tercermundistes que ara tenim,
una altra no seria possible.
Doncs sí! Una carretera
desastrosa, sense vorals, i un
pont inundable. Què és que no
podien fer-ho pitjor?

BOUS ... DE VESPRADA

Una altra de bona. Se n’ha
anat el bo de Geroni, que es
trencava les banyes (no sigueu
malpensats, en el bon sentit de
la paraula), perquè tinguéssem
uns bons bous a la mar i ... els
han retallat a la meitat. Els bous
de matí ja no es faran. Algú ha
tingut la brillant idea de llevar-
los, no sé sap per quina raó.
Tota la vida fent-los matí i tarde i,
ara, de matí, no res.
Començaran a partir de les
quatre, quan cau ben forta la
solana i tota la gent està
acabant de dinar i fent la
becaina. Bona estrena del
regidors de festes. Serà una
insolació matinera? Veurem si
quan la gent proteste canvia
d’opinió tant a sovint com el seu
grup. En dos mesos ho estan
fent quotidià això del “donde
digo, digo, digo Diego”

OFICIS ARTESANALS

Un tafaner que li agrada voltar
per aquesta comarca va estar
l’altre dia a Sant Mateu a una
mena de “Feria de Oficios
Artesanales” de la comarca. I vet
ací que hi havia una
representació del Port de
Benicarló. Dissabte, van cuinar
un all-i-pebre que estava per
xuclar-se els dits. Mireu si
estava per xuclar, que les
mosques van fer el seu agost. I
és que n’havien a milers. Ni amb
paleta matamosques podies fer-
les fugir. Per cert, diumenge,
van fer arròs en sípia, i tenia una

pinta esplèndida, però no el vam
tastar, aquesta vegada a qui
vam vore, abans que arribaren
les mosques, va ser a Mundo,
acompanyat. I és que aquest
home es sap l’ofici. Encara que
el seu no siga ... artesanal.

WEB PPERA

Un altre tafaner, al qual això
de l’interné, li agrada molt
(suposem pel que veu i no
hauria de veure), va entrar,
despistat pel que suposem, a la
pàgina web del PP de Benicarló
i ... va descobrir que no s’ha
actualitzat des d’abans de les
eleccions municipals. L’última
informació que es dóna és la de
la multitudinària presentació del
candidat Domingo al Parador.
Home, si tot ho fan de la mateixa
manera, deixant passar el temps
... només ens queden tres anys i
vuit mesos. No sabem com
deuen estar les pàgines dels
altres partits. Ja li direm a aquest
tafaner que es faça in `passeig
per la resta i ens ho conte.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Habemus, una, escola

Encara que siga en barracons,
eufemísticament aules
prefabricades, tindrem escoles
noves d’ací a uns anys. Ha esta
com la tria del Papa de Roma, pitjor
que un part, el fet que Conselleria
se n’adonés que amb tanta ràtio
trencada, amb tanta ONU a les
aules i amb manca de professorat
la nostra educació estava pel terra.

Ja ho diuen més val tard que mai, però no calia
tibar tant la corda tant per la banda de l’alumnat
com per la del professorat per no dir per les
protestes del pares, també farts, d’aquesta
situació.

Ara, el que caldrà veure és quan de temps
s’allargarà més aquesta situació de temporalitat
que representen els barracons. Sobretot pel que
fa al nou col·legi virtual que, encara que en aquest
primer curs només incorporarà aules de 3 a 5
anys, cada any anirà afegint-ne un de nou que, si
ningú li fica remei, i molt ens temem que ningú ho
farà tenint en compte experiències passades,

voldrà dir un barracó més, allí dalt,
darrera del Casal, abandonats com si
tinguessen la pesta.

Caldrà que tant pares, professors,
però sobretot administració local,
aquesta última molt més, perquè és la
nostra representant davant la
Conselleria de Cultura i Educació, i en
el su nom la regidora d’educació,
vetllen pel fidel compliment dels
terminis establerts a l’hora d’acabar

aquestes escoles.
El Rodenas ja ha comença l’enderrocament

dels seus voltants. És el preludi d’un aviat inici de
les obres, que desitgem no tinguen cap mena de
contratemps i vagen al ritme que corresponga,
perquè els alumes surtin de la precarietat que
signifiquen els barracons. Però el que ens angoixa
és que si el part del nou Ródenas ha tardat més
de deu anys, que pot passar amb el que ara és el
nou virtual?

Esperem que aquests barracons no s’acaben
convertint en una imatge habitual de la nostra
geografia educativa.
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PublicitatAmb el suport

Carxofa: tenim uns dibuixants que no ens els mereixem, aquesta setmana la carxofa per el
nostre estimat maquetador i dibuixant de portades Jesús Maestro. La del faraó de la passada
setmana va estar summament encertada i el paregut amb la mòmia de Kuen-Ka, encara més. Es
mereix un bon grapat de carxofes per fer una bona truita. Amb bon gust.

Panissola1: sense mala intenció, però que conste. Està bé la previsió de l'Ajuntament a l’hora
de posar les tanques per a les entrades dels bous dels matins de festes (és difícil tindre a tots
contents), però la gent que va amb cadira de rodes, carrets amb xiquets, etc. s’està prop d’un mes
sense poder fer ús d’algunes de les rampes de les voreres. Alguna solució podrien arbitrar, no?

Panissola 2: ben enganxosa  per els de protocol de la Comissió de Festes. Dissabte passat a
l’acte de proclamació de la Reina, a deu minuts del començament, no van deixar seure davant de
tot a la premsa escrita ni als fotògrafs que volien fer el seu treball, ferse-se ressò als seus mitjans
d’aquest acte. Fins que no van amenaçar de no publicar res no van fer cas. Això sí, als fotògrafs ,
no! Aquesta gent no entén que molta gent que no pota anar a aquests actes, perquè no cap o no
té invitació, segueix aquests esdeveniments mirant-ho per les revistes del poble o per les teles
locals? Al final aconseguiran que els mitjans passen d’aquest actes folklòrics.


