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número 13 a les llistes d’aquesta
formació a les últimes eleccions a
l’Ajuntament de Benicarló. 

En el seu extens currículum hi
figuren algunes circumstàncies com
haver estudiat a la Salle i al IES
Ramon Cid, Enginyeria Tècnica Tèxtil
a Terrassa, haver fet el servei militar,
impartir classes durant un any al
Col·legi la Salle, haver estat
treballador de diverses empreses
tèxtils i de mobles de la ciutat i haver
presidit durant dos anys la primera
Comissió de Festes. Ha estat també
14 anys alcalde de Benicarló i és
portaveu de Seguretat Nuclear a les
Corts Valencianes. El seu
nomenament polític com a pregoner
va estar envoltat per la polèmica al
incomplir el PP l’acord polític que cap
polític en actiu seria nomenat per
conduir un acte que mai hauria de
tenir cap connotació com la que
tindrà. 

n any més les festes
tornen a estar ací. La
reina de festes 2007,
Elena Esteller, ha animat

al públic perquè participe dels
diversos actes que tindrem, sense
grans canvis, ni el pressupost, ni en el
nivell d’activitats. El programa és més
previsible que el guió de la pel•lícula
‘Atrapat en el temps’ (el dia de la
marmota). No obstant incorpora certs
detalls que eleven el nivell fins
extrems que deixen els protocols en
evidènc0ia i qualsevol altra festa a
l’alçada de les sabates. Ens referim a
l’acte d’exaltació de la Reina de les
Festes, Dulcinea i Cort d’Honor i el
pregó polític de les Festes Patronals,
a càrrec del Sr. Jaime Mundo Alberto,
diputat autonòmic del Partit Popular i

Demà comencen les festes més esperades de l’estiu
Més de 200 actes entre bous, concerts, demostracions, festa i cultura conformen

el programa elaborat per la Comissió de Festes
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“Diumenge tindrà lloc un concurs de camiseta mullada a la
platja del Morrongo”

Però la festa de debò començarà
dissabte a migdia amb les campanes
al vol, la cercavila i la crida i el
llançament del coet anunciador de les
festes. La primera de les jornades
festives arranca forta amb el concurs
de tir i arrossegament al tirasset fins a
les 21.00 h organitzat per la penya
Surrach 2000, la II Exposició de
Modelisme Naval i la delirant ronda de
tunos, a càrrec de la Tuna
d'Empresarials de Castelló. Una
novetat que esperem no decaiga i
l’any que ve es perpetuí amb més
tunos. El ball popular després de
l’exaltació tindrà lloc a la plaça dels
Mestres del Temple.

Ja diumenge tindrà lloc un concurs
de camiseta mullada a la platja del
Morrongo organitza’t per la Penya
KeRule. Esta serà la jornada de les
coses plantades. Així tindrem més
modelisme naval, l’aplec de sanctus i
la concentració i plantada de Gegants
i Cabuts. Seguint amb coses
plantades el programa segueix amb
els bonsáis al Marqués de Benicarló.
La Plaça Mestres del Temple, tota una
troballa per a l’organització d’actes
acollirà la Fira d’Antiguitats. Per la
tarda s’inaugurarà l'Exposició de
Ràdios Antigues de Martín García
Cruces al Convent de Sant Francesc,
espai que compartirà amb Román
Doménech, guanyador del XXXV
Certamen Biennal de Pintura Ciutat de
Benicarló. També arribarà la musica
taurina amb el concert a la plaça de
l’Ajuntament a càrrec de l’Associació
Amics del Ball de Saló i la Banda de
Música Ciutat de Benicarló.

Dilluns els més agosarats
intentaran emular la gesta de
‘Balandra’ imposant-se a la XXIV
Mostra i Exhibició de la Gastronomia
Marinera. També hauran arrancat els
actes taurins. Esdeveniment molt
utilitzat per molts com excusa per
quedar a esmorzar. També el camp
tindrà protagonisme amb la LXII
Exposició de Productes del Camp i
Eines i Aparells de Treball del Camp
Antics. Una activitat que promet és
l’espectacle de Circ Internacional de

Shanghai, catalogat recentment -tot i
el discutible criteri d’Antena 3- com un
dels millors espectacles del món, amb
el premi al Millor Espectacle Estranger
de Broadway. El pa i porta serà a partir
de les 21 hores

Dimarts comencen els bous a la
mar. Dimecres a les 18.00 h
s’inaugurarà la XVI Fira Aternativa a la
Plaça de l’Emperador Carles I, una
fira que s’assembla molt a la Marinera
Mediterrània, a la d’oficis de Sant
Jordi i a la medieval de… A la mateixa
hora s’obri la Netweekend, la cita dels
informàtics. Per la nit arriba
l’homenatge a les dames de les

entitats locals. Es retrà homenatge a
la Persona Destacada en l’Àmbit
Cultural, el Sr. Josep Espiell Saleta, a
la Millor Esportista 2007, Susana Del
Olmo Cerdá, a la Persona Destacada
en l’Àmbit Esportiu, el Sr. Manolo
Llorach Neri i a l’Associació
Destacada en Serveis Socials, Club
de la Tercera Edat. 

Divendres els sarraïns poden anar
amb compte, perquè tindrà lloc una
demostració a les 19 hores del grup
d’almogàvers mercenaris medievals
aragonesos Lurte. Lletres en
aragonès i música acompanyades
d’una bona posada en escena.
Després dels aragonesos actuarà una
coral japonesa. Dissabte a les 11.30
hores serà el torn de l’esperat mercat
del Renaixement i Segle d´Or amb els
falcons, els bufons i tot això.

La desfilada de carrosses i batalla
de confeti, la XXI Trobada de
Dolçainers

i Tabaleters i la traca final de festes
i gran castell de focs d’artifici,a càrrec

de Pirotecnia Tomàs de Benicarló
posaran el punt i final a un programa
carregat d’actes.

ve de la pàgina anterior

Deives Moraes va signar contracte amb el
Benicarló ONDA URBANA el passat mes de juliol.
Considerada una de les promeses del futbol sala
brasiler, va començar la seua carrera en
l'Internacional de Porto Alegre i d’ací va passar al
Ulbra, on va militar dues temporades. Més tard, va
recalar en el UCS per a posteriorment tornar a la
disciplina del Ulbra. El pivot brasiler, que s’ha
adaptat molt ràpid a la seua nova vida a Espanya,
afirma que “tinc
moltes ganes de
guanyar títols
amb l’equip”. 

Com et trobes
després de les
p r i m e r e s
s e t m a n e s
d’entrenaments?
Han estat molt
dures? 

T e n i m
e n t r e n a m e n t s
forts i complets,
però estic bé. Els
entrenaments són
molt variats, anem
al pavelló, a la
muntanya, a la
platja, crec que
aquesta varietat
és molt bona per a
nosaltres. 

Com t’estàs adaptant als company i a la ciutat? 

La veritat és que els meus companys són molt
amables i hospitalaris amb mi. Estic molt content amb el
tracte que estic rebent d’ells perquè la meua adaptació
està sent més ràpida. Respecte a la cuitat, estic content
perquè m’han rebut amb els braços oberts. Els meus
companys m’han comentat que l’afició sempre respon i
està amb l’equip, i això diu molt d’ells. 

Com definiries tu estil de joc? 

Sóc un jugador d’equip. Em prodigo més en l’atac
però també defenso. Crec que cal trobar un equilibri,
però el que tinc clar és que, el que l’equip necessita i
siga millor per a tots, això és el que jo faré. 

El dia 17 d’agost primer partit de pretemporada a
l'Aldea. Imaginem que amb ganes de debutar amb el
nou equip? 

La veritat és que si, que tinc moltes ganes. Duem
molts entrenaments i cada vegada tinc més ganes de
jugar amb l’equip i veure el nostre nivell. Per altra
banda, estic desitjant disputar la Supercopa d'Espanya
i començar la Lliga el dia 15 de setembre. 

Un dia més tard davant el FC Barcelona Senseit,
un rival que l’any passat va patir molt i aquest any
s’ha reforçat molt bé. Creus que es podrà veure el

nivell real de
l’equip o
a q u e s t s
partits només
són proves
per al tècnic? 

E n c a r a
seran proves,
però cal jugar
el partit per a
guanyar, com
tots. Els dos
som equips
competitius i
això ens
ajudarà per a
veure el nostre
nivell en
a q u e s t s
moments. El
Barça té
jugadors com
Fernandao o
PC que són

grans jugadors, però nosaltres tenim un grup molt
competitiu i donarem que parlar. 

Què esperes d’aquesta temporada, a nivell
personal i col-lectiu? 

Espero molt. A nivell personal espero poder ajudar a
l’equip en cada partit i demostrar el meu nivell, col-
lectivament espero el màxim. Tenim una gran afició que
estarà ací animant sempre, i un bon equip format per
grans jugadors i bones persones. Volem guanyar títols,
personalment m’agradaria que fora aquesta mateixa
temporada. 

Els afeccionats benicarlandos podran veure
debutar al nou reforç del conjunt de Miki aquest
divendres, en el pavelló municipal de l'Aldea, davant
el Faraó FS (18,30 hores).

Deives, jugador del Benicarló ONDA URBANA, assegura que
“tinc moltes ganes de guanyar títols amb l’equip”

text REDACCIÓ

Els concerts
Diumenge 19 a les 23.00 h. Marta Sánchez en concert. Entrada gratuïta. 

Dijous 23 Gran concert de Jarabe de Palo. Entrada gratuïta.
Dissabte 25 Festival Pop Tour,amb l’actuació dels grups Las Nuevas

Amistades de Alberto Comesaña, Los Refrescos, Tennessee, El Norte i Los
3 Temores.

L'espectacle de Revista, és l’únic que no serà debades, tot i que segons el
cartell inicial de festes havia de ser-ho(canviat amb una enganxina al

damunt).

Els concursos
De parxís, dilluns a la Penya els Tararots i dimecres de guinyot. De pesca, a
la Mar Xica organitzat per la Penya els Amics i dimecres de pòquer. Dimarts
de coloms joves, interessats apuntar-se. Torna el llançament del pernil de la

Penya Mechero a l’emblemàtica Plaça Constitució dimarts a les 18.30
hores. Dijous d’all i oli a les 19 hores al recinte de penyes.

Imprescindible
La degustació de meló de moro. Dimarts 21, 19.30 hores a la Placeta dels
Bous organitzat per la Penya Masclet. També la VI Volta a Peu Nocturna al
Terme amb dos modalitats. Inscripcions a la Plaça Constitució (16 i 17 d’a-
gostde 20.00 h a 22.00 h). Anirà be per rebaixar certs excessos. El dia de
Sant Bertomeu orxata al carrer Sant Joan organitzada pel Sector Crític (17

hores) i cóc amb tomata un hora més tard de la Penya Els Salats. 
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otes les meues
preocupacions i els
meus dubtes de la
setmana passada han

quedat definitivament superats.
No per la qüestió taurina, que em
té encara capficat, però sí pel
tema balompèdic que gràcies a
Déu ha quedat del tot resolt. Vaig
vore en un aparador d’una botiga
dos magnífics cartells a colorins,
de disseny, preciosos, en què
s’anunciaven els propers partits
que disputarà el CDB ací a casa
durant aquestes falles que
s’apropen. Falles?, he dit falles?
Va, vinga, sí, veig jo que això de
las fiestas josefinas va poquet a
poquet donant un tènue i subtil
tamís al nostre poble que d’una
manera transversal ens va
omplint a tots perquè com deia
aquell senyor comte duc
d’Olivares surta el efecto sin que
se note el cuidado. Com deia, uns
anuncis cridaners, amb el
predomini del roig i el blau del
Benicarló, amb un senyor jove
amb la cara pintada amb aqueixos
colors tot incitatnt el personal a
fer-se’n soci i entre tant de dibuix i
tant de missatge subliminal vaig
poder llegir quins serien els
nostres rivals per als partits de
festes. Diumenge vinent ens
visitarà l’Onda, de la tercera
divisió valenciana, ferm aspirant a
pujar i potente equipo dels de
veritat. El dia de sant Bartomeu
vindrà la Rapitenca amb Burriel al
capdavant; per cert, Xoco va dir
públicament que aquest xicot
l’havia enganyat (forta paraula,
certament) i que no se’n pot un
refiar ni d’aquells a qui s’ha criat
de pit. Per últim, l’altre diumenge,
vindrà un combinat del Villarreal
CF, un combinat dels equips B, C,
D, juvenil i si m’encanto igual ens
porten Riquelme que no saben
què fer-lo. 

Dissabte passat, puntualment,
em vaig presentar al Municipal
Pitxi Alonso per tal de presenciar

el debut del nou projecte del CDB.
N’érem pocs, molt pocs, un
centenar a tot estirar si incloem
l’àrbitre i els futbolistes dels dos
equips. L’espàrring que havia de
patir la primera golejada de la
temporada va ser l’Alcalà. Però
no, la cosa no va anar si més no
com jo m’esperava. La primera
part em va resultar tan i tan
ensopida que a l’hora del descans
li vaig regalar a un conegut els
numerets del pernil i me’n vaig
tornar cap a casa. Ni un gol, ni
una jugada de gol, ni una
modesta aproximació a la porteria
rival. Els forasters, amb un
entrenador pesat com el plom que
no parava de dir “no tiro, no tiro”
(?), corrien i corrien pel camp i els
nostres la tocaven i la jugaven bé
però quan l’esfèrica arribava a la
frontal de l’àrea ningú se’n volia
fer càrrec. Si algú vol saber com
va acabar la cosa pot llegir la
crònica de Gregorio Segarra que
figura ben prop d’ací. 

Per cert, durant aquests
primers minuts de la
pretemporada vaig tindre ocasió
de parlar amb l’amic Gregorio
Segarra, ell, sempre tan tendent a
la hipèrbole, em va assegurar que
si enguany no pujàvem hauríem
de considerar la campanya un
veritable fracàs. No sé, jo pel que
vaig vore, si no ve prompte un
davanter centre com Déu mana o
algú li diu a Julve que o agarra la
forma o agarra la maleta, ens
quedarem com sempre. 

Xoco, tot cruixidot, amb els
braços i les cames fetes pols,
armat d’una crossa i provist d’una
pràctica cadira de rodes, també
va tindre ocasió de presenciar el
partit i fins i tot de posar-se al mig
de la fotografia que acompanya
avui aquesta secció i que és
també gentilesa del col-laborador
abans esmentat (no torno a posar
el nom per no repetir-me tant). Em
va comentar l’altre dia un
exentrenador del CDB, home de
molta substància, andalús
graciós, que el president havia dit
que si a Nadal no érem líders
portaria els papers a l’Ajuntament.
Res de nou. 

Un parell de novetats i acabo.
Entre el centenar de persones
que érem per allà dalt vaig poder
vore el nou regidor d’esports,
Ximo Pérez Ollo; si fa compte
d’anar a tos els partits de tots els
equips de futbol del poble ja es
pot comprar una trenda de
campanya i instal-lar-se a Obres i
serveis. I l’altra. Després de més
de quinze anys, per fi s’ha canviat
el disseny del carnet del
Benicarló; enguany s’endevina
una imatge de l’antic camp del
camí la Mar que queda
pràcticament tapada per l’etiqueta
identificativa del soci. 

No faig això més llarg perquè
vull que la fotografia de la  plantilla
es veja bé (a vore quin dia em
toca una pàgina d’aqueixes
acolorides). Ara, que no en conec
més que sis o set...   

JA VA EL BENICARLÓ

T

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

La veritat és que ja no sé a que atenir-me. Entra el nou
equip de govern i diuen que no hi ha un duro. Segons van
ficar el crit al cel, l’alcalde Marcelino i el superregidor
Cuenca, teníem un “poblema” de liquiditat on segons tots
els indicis s’apuntava a que els d’abans, o siga el bipartit,
havia estirat més el braç que la màniga. Segons les
meues interpretacions apuntaven a que la caixa comuna
més pareixia una butxaca descosida que la guardiola de
tots el benicarlandos. 

No va passar més d’una setmana quan surt el faraó
Kuen-ka (que bona la portada de la veu, simplement
antològica), i diu que no, que no s’estava tant malament,
que s’havien interpretat malament les seues paraules i
que només hi havia un desfasse pressupostari. Que tot
havia estat una interpretació partidista (que no partidària,
suposem), de la premsa local no se sap per quins motius.
Que l’ajuntament tenia diners i que no tindríem problemes
(“poblemes” no, perquè no hi era Marcelino), per tancar
l’any. La premsa local va muntar en còlera i li va traure els
colors ficant-li, com vulgarment es diria, les declaracions
als morros fins que va haver d’assumir les seus inicials
parules.

Però aquesta gent sembla que no escarmenten i
tornen, erre que erre, pels seus furs, ara canviant
d’interlocutors, l’alcalde i el flamant nou regidor
d’hisenda, Pedro Garcia, i dient que sí, que s’havien
gastat més diners dels pressupostats i que hi havia
partides que estaven a zero o, fins i tot, amb números
rojos.

Sobretot les garrotades han anat cap a dos regidors
del Bloc, Guzman i Ferrer. Al primer per gastar-se tots els
seus diners de la seua partida i contractar, després, a
Xarxa Teatre, al més de maig, insinuant que era una acte
de campanya electoral, però amb despesa pública (com
si fos una novetat!). A veure, és que el seu partit, en els
dotze anys anteriors no ho va fer infinitat de vegades? No
cal tanta hipocresia, veurem si ell i el seu grup no ho
acabaran fent, també, en aquesta legislatura. Que ens hi
juguem, la paella dels dijos?

L’altre que va rebre les bufetades de l’edil de les peles
(perdó, del euros), com havia dit abans, va ser el regidor
Ferrer, d’obres i serveis, que segons Garcia, també va
estirar més el braç que la màniga, en més de 50000
euros, deixant un rastre de factures sense firmar, algunes
de l’any 2006.

Per altra banda va ficar el crit al cel perquè no hi
quedaven quasi romanents de tresoreria per cobrir les
despeses fins a final d’any i que dels tres milions que va
dir Escuder, no res de res. Que com a molt la meitat, i que
a dures penes aconseguirien dotar cada partida fins a
final d’any. Davant d’aquesta situació va dir que “volia

transmetre un missatge de tranquil·litat” en referència a la
situació econòmica de l’ajuntament. Quina forma més
curiosa tenen de transmetre tranquil·litat a la ciutadania!

La veritat és que des que han entrat a l’ajuntament ja
porten tres vegades (tres rodes de premsa), pegant pals
de cecs sobre la mateixa qüestió i muntant un rebombori
que no s’aclareixen ni ells.

I és que tal com ens pinten la situació un ja no sap com
agafar-s’ho, perquè sembla que també, com quasi no
tenim romanents, com si els romanents de tresoreria
fossen la panacea, el pressupost municipal no s’aguanta,
cosa que és totalment incerta.

Encara que no és la meua pretensió fer una classe
magistral caldria, a més d’un, explicar-los que són els
romanents de tresoreria, així, segons el sistema de
tresoreria espanyol, “s’entén per Romanents d'Exercicis

Anteriors a la diferència entre la suma total d’ingressos

percebuts i la suma total de despeses reportades, per

font de finançament, corresponent a períodes anteriors a

l’exercici vigent”. I que vol dir això? Que el que no és pot
pretendre és voler-ho finançar-ho tot amb el romanents,
sobretot, després de l’espectacular pujada de sous que
es van pegar, que segurament es menjarà una bona part
d’eixos famosos romanents que sembla tanta falta li fan al
PP. O siga que la idea interessada que sense romanents
no poden fer res i que tenen les mans lligades és tot un
“bluff”.

Al final tot es tradueix en unes preguntes molt simples,
tenim diners o no en tenim? Estem bé econòmicament, o
no? Tindrem diners per arribar a final d’any, o no?
Pagaran totes les deutes, o no?

A partir d’ací el que ha de fer aquest regidor, i la resta
del seu grup, és ficar-se a treballar de valent, que bona
falta fa, i deixar-se de comèdies. Però sobretot pagar als
seus proveïdors que si abans, amb el bipartit, tardaven 4
ó 5 mesos en cobrar ara, sembla que la  cosa se’n passa
de mare, estan tardant vora 8 mesos. Com sempre, els
proveïdors s’acaben convertint en la font de finançament
de l’ajuntament. Però sense cobrar interessos. De
vergonya.

Sant tornem-hi amb els quartos

text ROBESPIERRE

La Guillotina
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L'alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo, i el
regidor de Seguretat, Ramon Soriano, han donat la
benvinguda a 18 nous agents després de prendre
possessió dels càrrecs.

En els propers dies, els instructors prepararan els
nous efectius en les competències que se'ls

assignaran, entre les quals  destaca el control de la
zona de l'Auditori, la vigilància de la zona centre, de les
platges del Morrongo, Mar Xica i Caracola, el suport en
la vigilància de les zones rurals i la vigilància del nucli
urbà.

Amb aquests 18 agents, juntament amb les vuit
incorporacions previstes per la setmana que ve, la
plantilla d'agents de la Policia Local se situa en més de
70 efectius.

18 nous agents de Policia Local s'han incorporat als serveis de vigilància i
seguretat de Benicarló

text REDACCIÓ

Benicarló va tancar el calendari de bussejo adaptat
programat per a aquest estiu dintre del Pla d'Esports
Adaptats en Platges Accessibles i que ha discorregut
per diferents punts de la costa. La localitat ha acollit en
els últims anys escoles esportives d'estiu de diferents
disciplines esportives adaptades a persones amb
problemes de mobilitat. Un total de 75 persones van
participar en el bussejo adaptat. Cinc instructors i tres
col·laboradors van ajudar en les tasques d'introduir en
l'aigua als més decidits i col·locar-los el material
necessari per a iniciar la immersió. La valoració de qui
ho proven coincideix any rere any, “és una sensació de
llibertat i tranquil·litat que només t'aporta l'estar sota
aigua”. El bussejo adaptat tracta de ser una introducció
al món subaqüàtic a persones amb discapacitats
físiques en el litoral de la Comunitat Valenciana. Els
instructors, amb experiència en aquest tipus d'activitats,
ajuden al nou bussejador a donar els seus primers
passos sota l'aigua. A partir d'aquí coneix com es
respira en el mitjà subaqüàtic. En el bussejo adaptat
cadascuna de les persones que participen en l'activitat
és diferent. Per això, els instructors han d'ajustar el seu
treball a les necessitats de cada esportista, fent
prevadre sempre la seguretat del participant. 

El nombre d'immersions cada any va en augment,
des que es va iniciar el projecte en el 2004. Aquest any
s'han superat totes les previsions de participació, ja que

més de 600 persones amb discapacitat s'han ficat en el
Mediterrani per a viure noves experiències amb el
bussejo. No només elles, sinó també les seves familiars
han volgut unir-se a l'oportunitat que cada any els
brinda l'equip d'instructors de bussejo de la Federació
d'Activitats Subaqüàtiques de la Comunitat Valenciana,
que participa en el Pla d'Esports Adaptats en Platges
Accessibles, organitzat per la Conselleria de Benestar
Social, Conselleria de Cultura, Educació i Esports i la
Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat
Valenciana. 

Benicarló va acollir una immersió adaptada per a discapacitats 

text JORDI MAURA 

L'edil d'Esports de Benicarló, Joaquín Pérez Ollo, va
anunciar ahir que és la seva intenció dotar a la localitat
amb un camp per a la pràctica de la pilota valenciana,
un esport autòcton del que s'ha perdut la pràctica en la
localitat des de la desaparició dels dos últims trinquets
que quedaven plantats. 

En una inesperada declaració Pérez Ollo va
desvetllar que està treballant per a disposar dels
terrenys perquè aquesta pista puga ser una realitat en
la present legislatura. Els nous col·legis contaran també
amb pistes per a la pràctica esportiva d'aquesta
disciplina en els centres de primària i secundària, un
esport que també el Consell vol promoure a través de
la creació de la Ciutat de la Pilota. “Tal vegada algú en
el Partit Popular es quede sorprès de la proposta, però
estic disposat a dur endavant aquesta proposta”, va
afegir. 

Benicarló comptarà amb un trinquet
de pilota valenciana 

text JORDI MAURA 

La formació musical Tsunami participarà divendres
14 de setembre en un acte benèfic a Peníscola. El
conjunt benicarlando col·laborarà al costat d'altres
formacions en un concert solidari a benefici de
l'associació "A consciència", una entitat sense afany de
lucre que treballa en favor de projectes contra la fam a
Sud-àfrica. L'actuació tindrà lloc al paseig nord al costat
de l'oficina d'informació i turisme i serà en el marc de les
festes patronals en honor a la Mare de Déu de
l'Ermitana. 

L'espectacle d'entrada lliure disposarà d'una barra
els ingressos de la qual s'invertiran en els projectes que
"A consciència" ha emprès en el continent africà.

Concert benèfic 

text REDACCIÓ foto JESÚS MAESTRO

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. Coco al local  
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L O C A L

MANTENIDOR MUNDO

Jaime Mundo viu més enllà d’aquest món polític. Ha assolit
el paradís parlamentari de les Corts. La batalla diària de
declaracions i rèpliques a la premsa ha passat a la història per
a ell. Ara, les mentides del record, les ha transformat en
anècdotes d’una guerra que ha guanyat sobradament. Els
cinquanta-quatre escons de majoria absoluta constitueixen
una eina fantàstica de camuflatge per a un retir daurat: votació
sempre favorable i reverència si la circumstància ho reclama.
Els maldecaps que se’ls mengen els joves inquiets. El bon
funcionament del centre de salut, la plaça Constitució o la
merda inundant el Morrongo no són més que gracioses
batalletes polítiques per a contar als amiguets entre carajillo i
carajillo al bar del Palau dels Borja. A més, ja arriben els
homenatges dels nostres pels serveis prestats i s’han de
disfrutar sense angúnies ni manies. L’exaltació de reina i
dames és una perfecta excusa. Sis mil seixanta-tres vots
rebenten consensos i el que faça falta. Bones festes!

Tolito 

FLASH
Els rumors de que la propera pel·lícula de

Mortadelo i Filemón es rodarà a Benicarló
començen a pendre força: Açí podem veure (i
beure) com els inspectors de la TIA i els seus amics
Pepe Gotera i Otilio han fet de les seues a un
surtidor d´aigua prop del “solar preparat per a
l’hospital”. Amb una botelleta de suc i un poquet de
cinta queda llest per a próximes aventures. Qué
apanyats!

14 d'agost, mes universal de les vacances.
Platges plenes de gom a gom de banyistes i la de la
mar Xica, per molt que és una de les platges
secundàries de Benicarló, no és una excepció.
Tombar-se tranquil·lament al sol, és una de les
aficions favorites dels qui la freqüenten. Res estrany
fins al moment. El mar, convida a donar-se un
refrescant capbussó de tant en tant, quan la calor fa
insuportable la permanència en la tovallola. Tampoc
res estrany. La cosa estranya comença quan ens
fixem en la caseta de vigilància que Creu Roja té
instal•lada en la Mar Xica. Dos vigilants. Almenys
això se’ls suposa, perquè la seua actitud, ens fa
dubtar, i molt, del seu treball. Han arribat a les 10 del
matí al seu lloc de treball. Ombrel•les i unes cadires
per a passar el matí. Normal, que són moltes hores.
El set de vigilància es completa amb un ventilador,
una taula i uns llibres. I la situació, ja no és tan
normal. 

Que haja un ventilador en la caseta, ens va
semblar als banyistes fins a normal. “Potser li dóna
a algú un mareig i l’han de reanimar”, va pensar
algú. Però que ho utilitzen en la platja…El dels
llibres, revistes i altre material literari, doncs
bé…”És que s’estan documentant per a saber com
han d’actuar en cas d’emergència”, va pensar un

altre banyista, intentant donar crèdit al que estava
succeint. Doncs si senyors, així van passar el matí
els dos vigilants de la platja, llegint llibres, amb els
peus damunt de la taula i tan fresquitos amb el seu
ventilador. Això d’utilitzar els prismàtics per a vigilar
la costa, ni se'ls va ocórrer, com tampoc alçar la
vista del llibre. “Què estarà llegint, tan interessant
serà?”, va ser altre dels comentaris dels usuaris de
la platja. 

Que una ciutat com Benicarló s'estiga deixant
una pasta dels seus pressupostos a vigilar la costa
i que reba aquesta resposta és com menys,
preocupant, per no utilitzar altres qualificatius. Val
que lluïa bandera verda, però un accident ho té
qualsevol i aquests succeeixen, per desgràcia, en
segons. I els ulls dels vigilants són, en aquests
casos, la nostra salvació. Si ja no podem anar al
metge a l’estiu, només ens faltava que tampoc
puguem anar a la platja. 

Jo, l'any que ve, també vull ser vigilant de la Mar
Xica. Vacances pagades, fresqueta, en la platja i
llegint, que m’agrada molt i ara no tinc quasi temps
de fer-ho. Que s’ho facen mirar.

Natalia Sanz

laveubenicarlo@terra.es

DE VACANCES EN LA MAR XICA 
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El col·legi virtual que ha d'iniciar el curs, situat
temporalment en la pista del Casal Municipa,l té
problemes per a disposar del terreny adequat com
marquen els paràmetres de la Conselleria. Segons va
admetre ahir l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, cap empresa d'asfalt es troba en
disponibilitat de subministrar asfalt a l'agost a
conseqüència de les vacances dels seus treballadors i
als acords entre elles. Així l'adequació del solar que
s'exigeix abans de situar les aules prefabricades no
compliria amb els requisits tret que es trobi una solució
o alternativa en el curt espai de dos o tres setmanes.
No obstant això a pesar d'aquests contratemps els
treballs prossegueixen a bon ritme amb jornades
laborals intenses i fins i tot en cap de setmana per a
disposar del solar a temps i que l'inici de curs sigui el
menys problemàtic per als nens que estaran en
aquests ‘atípics’ centres educatius. 

Per altra banda, Domingo va anunciar una imminent
remodelació de l'Avinguda Catalunya, un dels
principals accessos a la població des del nord i la N-
340. Segons va explicar l'alcalde els treballs
contemplen l'eliminació de la perillosa mitgera d'un
pam d'altura i els fanals enmig del vial i la seva
redistribució en les voreres. Aquest espai per als
vianants serà també remodelat i el seu mobiliari urbà
arbrat serà arrencat i substituït. Els treballs podrien
tenir un cost d'uns 650.000 euros. De no aconseguir el
finançament públic d'algun organisme oficial, el primer
edil remena la possibilitat d'utilitzar crèdits d'altres
projectes no executats. A més compten amb romanents
de l'anterior legislatura. Les obres podrien iniciar al
setembre. També va assegurar que, si tot continua
segons el previst, abans de Nadal estaran en marxa les
obres de renovació de la tercera fase del carrer Crist de
la Mar, l'esmentada Avinguda Catalunya i les obres de
la carretera a Peníscola en el seu tram des de l'antic
escorxador fins a la Ratlla del Terme amb el municipi
turístic. A més, després de les festes majors
començarà la redacció dels projectes de modernització
dels carrers Jacinto Benavente i Alcalà de Xivert. 

L'alcalde anuncia per sorpresa que remodelarà l'Avinguda Catalunya al setembre 

text JORDI MAURA

A l’estiu, amb això de les vacances, podem
constatar d’una manera ben clara que la
globalització és una realitat palpable, ben nostra.
Les possibilitats de moure’ns per qualsevol lloc
d’aquest planeta que cada vegada és més petit –i
potser menys blau- i de parlar amb persones que
estan a milers de quilòmetres sense cap dificultat
evidencien que tot és més proper que mai. Si anem
repassant els destins per on s’han anat a perdre –o
estan perduts en aquest moment-  uns dies els
nostres parents, amics o coneguts segur que
haurem de recórrer a un bon atles per a situar-nos
una mica i, molt probablement, en alguns casos no
podrem buscar el país o la contrada en qüestió
perquè no tenim ni punyetera idea de com s’escriu,
de com l’hem de buscar ni sabem per on cau. I a qui
no li ha passat que ha trucat a un parent , amic o
conegut al seu mòbil –això de trucar al fix ja és
història-  i la persona en qüestió ens fa saber que
en aquell moment està passejant pel centre de la
capital d’Estònia –com es diu?- o que s’està prenent
una cervesa en una taverna berlinesa o que està a
punt d’entrar a un dels museus –trieu el que
vulgueu- de París? La facilitat immensa de
comunicar-nos siguem on siguem i la possibilitat
d’agafar un avió que ens porti a qualsevol indret del
món són elements que, sense adonar-nos-en gaire
perquè els anem fent quotidians, marquen canvis
en la nostra manera de viure. Un parent proper
m’acaba d’explicar coses força interessants de la
seva estada a Cuba però una de les petites
curiositats –més anecdòtica que realment
interessant- és la visita que van fer a la platja –no
me’n recordo del nom- en la que es diu que Cristòfol
Colom va posar el peu a terra, va clavar l’espasa a
la sorra i probablement va pensar que aquesta terra
índia tenia bon aspecte i que a partir d’ara ja era
seva. Ara, amb unes hores de vol i unes quantes
hores més per carreteres destartalades podem
arribar a la  platja en la qual  aquell aventurer
il·luminat hi va arribar després de llargues setmanes
de travessia de l’oceà. Ens podem imaginar a un
Colom brut i cansat que, després de clavar la seva
espasa a la sorra i de passejar una mica per l’indret
paradisíac, treu el seu telèfon mòbil i fa una trucada
–potser un SMS- a la seva estimada reina Isabel i li
fa saber que ha tocat terra, que l’objectiu es pot
considerar assolit, que aquell lloc té bona pinta.

La facilitat de viatjar posa cada vegada més difícil
les coses a aquells qui pensen que el seu paradís
estiuenc  és la pròpia casa o aquella caseta prop

del mar o en un poble perdut que els està esperant
perquè hi ha  tantes cosetes a arreglar o
simplement per no fer-hi res. La possibilitat d’anar a
qualsevol punt del món amb poques hores i, també
és cert, amb bitllets que si s’agafen amb temps
poden ser molt econòmics, juntament amb una
certa pressió social que quasi obliga a anar a llocs
insòlits, esdevenen arguments molt favorables i
potents per aquells membres de la família o del
grup d’amics  que són partidaris del frenesí viatger.
Els poderosos contraarguments que com a casa no
s’està enlloc, de les llargues hores d’espera als
aeroports o l’altíssima probabilitat estadística que
ens perdin les maletes –si és a l’anada ens
quedarem sense roba i si és a la tornada perderem
tots els regals que hem comprat -,  el calor que farà
allà, etc,, no acaben essent arguments suficients
per evitar passar una part de les vacances amunt i
avall, suant desaforadament, patint per això i allò.
Viatjar és per a unes persones un plaer o quasi una
necessitat vital mentre que per a altres és una opció
que fa mandra. Les facilitats de viatjar   i una certa
concepció majoritària defensora d’aquesta opció
com a necessitat –juntament amb l’estímul de la
cada vegada més potent indústria del turisme- fan
que les persones que volen optar per unes
vacances més tranquil·les ho tenen cada vegada
més complicat. 

Sens dubte viatjar –si no es viatja només per a
elaborar un macro reportatge- obre perspectives. Si
entrem en contacte amb altres maneres de fer, per
superficial que sigui el contacte, ens fa adonar de la
diversitat –de costums, de menjars, d’horaris, de
valors- i això és bo. Potser no sabem treuren el
profit que caldria i ens quedem en una mirada de la
diferència com una anècdota que forma part de les
vacances i no fem servir la pròpia experiència per a
pensar sobre elements que parlen més de
nosaltres, del nostre dia a dia, de la diversitat que ja
defineix la nostra pròpia societat. És clar que
podem fer com Immanuel kant, el gran filòsof
alemany del segle XVIII, i viatjar només des del
despatx de casa amb els llibres com a bitllet i com
a transport. Al capdavall, tot és vàlid si ens és útil.
Però anar als llocs, confondre’ns amb la gent que hi
viu o que hi passa, passejar pels carrers de ciutats
llunyanes o properes, ens ajuda a viure d’una
manera especial. Altres formes de vida.

Potser amb això de viatjar  tot es resumeix en
allò tan senzill de saber fer servir bé allò de què
disposem, de saber aprofitar amb seny les
oportunitats que tenim.

QUADERN D’ESTIU/3: ANAR DE VACANCES

text JOAN HERAS

Fronteres

Morella es va despertar molt musical amb motiu de
la celebració de la II Festa de l'antiga Corona d'Aragó.
A primera hora del matí els gaiteros de la localitat,
acompanyats de les colles participants en la Trobada
de Dolçainers de l'antiga Corona d'Aragó van realitzar
una cercavila des de la Plaça de Sant Miquel pels
carrers més cèntrics de la localitat. A la trobada van
acudir un total de 15 grups de Catalunya, Comunitat
Valenciana i Aragó, a més d'altra convidada d'Albacete.
Els visitants de Morella i veïns es van trobar amb
aquest, per a molts, inesperat esdeveniment que va
omplir de música l'antiga i bella ciutat. La participació
de públic que va comportar la participació de colles de
dolçainers i gaiters desplaçades des de Tortosa,
Ulldecona, Benicarló, Castelló, Albacete, Alcorisa,
Forcall a més del nombrós grup amfitrió de Morella es
va deixar sentir per la localitat, tant comercialment com
pel que fa a l'afluència en restaurants de la localitat. Un
menjar de germanor dels grups participants en el barri
de’l Hostal Nou va posar el fermall festiu a una jornada
de convivència en el qual no van faltar joves promeses
dels tambors i futurs dolçainers. 

Ja a la tarda va arribar el moment més institucional
de la jornada, capitalitzat pel reconeixement amb la
creu de Santa Llúcia al morellà Sergi Beser, catedràtic
de Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i molt vinculat a la UNIVERSITAT JAUME I (UJI).

Segons l'alcalde de Morella, Ximo Puig, el guardó
és un reconeixement al gran treball crític del professor
Beser i a la divulgació de temes relacionats amb la
cultura i història de la comarca a través de l ’Associació
d’Amics de Morella i Comarca. Beser professava una
entranyable amistat amb el mort escriptor Manuel
Vázquez Montalbán, altre gran enamorat de Morella, la
seva història i gastronomia. 

Després d'aquest acte a la nit va tornar la música
amb el concert de Al Tall. El grup de folk valencià, dirigit
per Vicent Torrent i fill de morellana, va anar més enllà
dels reclamats temes del Tio Canya i el Cant dels
Maulets per implicar-se de ple amb els sons més
locals, en aquest cas compartint escenari i temes amb
la banda de música Mestre Candel de Morella. 

150 dolçainers en la II Festa de la Corona d'Aragó de Morella 

text JORDI MAURA
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La banda sonora del major espectacle del món ja
està disponible en CD. La Banda de Música de
Benicarló ha gravat aquest disc de músiac de circ amb
la supervisió de prestigiosos
músics com el compositor
algerià Carmino d´Angelo, tot
un símbol de la música de circ i
autor d'algunes de les peces i
de Genís Matabosch, director
del Festival Internacional de
Pallassos de Cornellà de
Llobregat, que han establert
l'estructura i l'elecció dels
temes. Han estat setmanes de
dur treball per un centenar de
músics i tècnics que han fet
realitat aquest animat disc
compacte que està estructurat
com una sessió de circ,
passant de la presentació del
show, als animals, la desfilada i
els pallassos. 

Aquells que estiguin acostumats a escoltar aquests
temes de orquestines essorprendran del so que llança
una banda sinfònica de més de 100 músics. El disc és
fruit de dures sessions d'assaig de músics de totes les

edats. L'enregistrament es va realitzar en els mesos de
juny i juliol i en l'enregistrament i producció ha participat
el tècnic Joan Peiró. El resultat del treball és una
música que resulta divertida i lleugera i, al mateix
temps, seriosa i curosament interpretada. 

Un any de premis. 

La Banda va obtenir el
primer premi de l'III Certamen
de Bandes participants en les
desfilades de Moros i Cristians
de Lleida. La juvenil va obtenir
el premi més alt concedit amb
99,2 dels 100 possibles en el
Concurso Bandístico

Internacional de la Ciutat de

Sinnai, a Sardenya. El pròxim
17 de novembre participarà en
un mà a mà amb la Unió
Músical de Sant Marcelí en el
Palau de la Música de
València, un pols musical
organitzat per Las Provincias.

L'any musical finalitzarà amb l'enregistrament d'algunes
de les millors interpretacions de l'entitat amb obres de
cort clàssic, música de Benicarló i una selecció de
pasdobles i marxes mores i cristianes. 

La Banda de Benicarló grava un disc de música de circ 

text REDACCIÓ
Tena Ronchera al qual no li hem
pogut fer tota la propaganda
que es mereixia. De tota
manera, ell sol ja en fa prou.
Intentarem esmenar-ho per una
pròxima vegada i demanarem
als de La veu que els facen
algun modulet de publicitat
gratuïta.

SENSE CORDELL
Ja l’han llevat. Si senyors.

Aquesta gent del PP són tan
ràpids com els anteriors
dirigents del bipartit. Un tafaner
ja s’ha assabentat que el cordell
que utilitzaven per amarrar una
de les portes del pàrquing de la
plaça de la constitució ja ha
desaparegut. Són tot un model
de diligència, ara només prems
el botó i el guàrdia que hi ha a
l’altra banda( a l’ajuntament),
t’obri la porta en un tres i no res.
Perquè després diguen que a
La veu ningú li fa cas.
Continuarem a la guai. 

ALTRA VEGADA CORDELL?
I tornant a la guai, rectifiquem

allò anterior. Ara s’ha espatllat
la porta contrària a la del cordell
de la tafaneria d’abans. Els
vehicles que han d’aparcar de
nit, ara els toca fer cua per
entrar, han d’esperar que algun
municipal, benvolent, els faça la
gràcia d’anar a obrir-los la porta
d’aquest pàrquing perquè el
botonet d’obrir ... No sabien que
fer amb el cordell de l’altra
porta! I és que són bons!

TRES METRES L’ANY
No ens surten els números.

Segons va dir el representant
del “que hay de lo mio” de la
costa nord, perdem tres metres
de penya-segat a l’any en
aquesta costa nord. Els tafaners
reunits en conclave hem estat
rumiant aquestes declaracions i

no ho acabem d’entendre, són
tres metres en vertical o tres
metres en horitzontal? A veure,
en el primer cas, en dos anys
arribarà un punt que ja no
quedarà alçada però, en el
segon, potser més preocupant,
tres metres l’any són: en deu
anys 30 metres, en 20 anys 60
metres, en 33,33 anys ... 100

metres. Amb aquesta marxa ni
l’autopista estarà a estalvi! No
se li han anat un poc el
números a aquest home o és
que pensaven en els 100
metres de protecció de costes,
perquè ja no compten ?

AFIRMACIÓ IMPORTANT
Això sí, té raó quan afirma

que ací no tenim polítics,
IMPORTANTS, que tinguen
xaletets en aqueta zona perquè
tinguen una “influència”com els
de Benicàssim. Podria importar-
los i proposar-li a Fabra que
se’n fera un altre per ací, legal,
si pot. Segur que així ... 

“POGRAMA” DE FES TES
COMERCIAL

Els tafaners hem pegat una
ullada pel “pograma” de festes
d’enguany, el comercial que
repartia el regidor Salinas  i és
que des de fa uns anys és més
que ... No farem més
comentaris, de vegades allò
regalat acaba resultant car i
patètic. A banda de la bona
quantitat d’errades, que ja són
habituals (no sabem quina dèria
tenen per fer el programa a la
meseta), enguany hem

descobert que el mantenidor de
festes és un tal Albero, de nom i
primer cognom, paregut al del
nostre inefable exalcalde i
diputat Mundo. Ca Albero no és
un forn del carrer la mar?
Intentarem esbrinar si és que
han canviat el mantenidor, a
última hora, o és que serà el
seu nou negoci per després de
la jubilació.

MUNICIPALS 
I és que hi havia dos

dotacions de municipals el dia
del concert de música de circ,
de la Banda, aquesta cap de
setmana, controlant que cap
vehicle es colés per la zona de
viannants de l’auditori. Sembla
que el passat cap de setmana
s’ha mantingut la cosa de la
mateixa manera i el control
policial ha esta efectiu. El que
no entenem és, si els senyals
de trànsit estan per fer-les cas o
per foter-se’n d’elles, perquè al
principi del carrer es veu ben
claret un disc roig amb fons
blanc, “circulació prohibida”.
Que en aquest poble només
s’han de respectar els senyals
de trànsit en dies
d’esdeveniments públics i amb
un municipal a sota? Doncs no
ho entenem.

PATRIMONI BENICARLANDO
Els tafaners ens vam queixar

fa molt de temps, més d’any i
mig la façana de la torre de
l’església de sant Bertomeu
amb les llumetes penjant, com
si fos un puti-club. Algú en més
de dos dits de front ha pensat
que ja n’hi havia prou
d’atemptats al patrimoni
benicarlando i ha cregut
convenient llevar-les. Ja era
hora. A veure si comencem a
tindre clar que el patrimoni s’ha
de cuidar, i molt. Que en aquest
poble se n’han permés  massa
d’animalades contra ell!

més tafaners...

laveubenicarlo@terra.es

La regidoria de Festes de l'Ajuntament de Benicarló,
convoca el X Concurs de Dibuix i Pintura Ràpida
Festes Patronals 2007, d'acord amb les següents
bases:

PARTICIPANTS: Podran participar en el concurs tots
aquells que siguen majors de 18 anys.

TÈCNICA i TEMA: 
Es convoquen dues modalitats: 
Tècnica de pintura ràpida (oli, aquarel·la, acrílic mixta...)

i Tècnica de dibuix (carbó, pastel, llapis...).

El tema el decidirà el jurat minuts abans d'iniciar-se el
concurs i el comunicarà als participants en el mateix
moment de la inscripció. No es podran presentar més de
dues obres per modalitat. Les dimensions tant per a pintura
com per a dibuix són:. Mínimes: 46x33 cm.. Màximes:
116x81 cm.Totes les obres hauran de presentar-se amb
suport dur (bastidor o fusta).

INSCRIPCIONS, DESENVOLUPAMENT I
IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES: La concentració dels
participants tindrà lloc el diumenge 19 d'agost de 2007, a
les 10.00 h, al Museu de la Ciutat de Benicarló, Mucbe, on

es posarà el segell als suports i es farà la inscripció. A les
14.00 h, del dia 19 d'agost de 2007, al Mucbe, finalitzarà el
termini per lliurar les obres que entraran a formaran part
del concurs.No haurà de ressenyar-se en les obres
presentades la firma de l'autor o dades que l'identifiquen.
En el cas que hi haja alguna dada identificativa s'haurà de
cobrir convenientment.

EXPOSICIÓ, LLIURAMENT DE PREMIS I RETIRADA
D'OBRES: El dia 19 d'agost de 2007, a partir de les 17.00
h, al Mucbe i fins a les 20.00 h, s'exposaran totes les obres
presentades al concurs. A les 19.30 h, es lliuraran el
premis i a partir de les 20.00 i fins a les 20.30 h, les obres
no premiades podran ser retirades pels seus autors.

PREMIS:
S'estableixen els següents premis per modalitat:

. Modalitat de pintura: 
Primer premi: 600,00 euros.
Segon premi: 300,00 euros.
.
Modalitat de dibuix: 

Primer premi: 300,00 euros.
Segon premi: 180,00 euros.
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om són, senyora meua,
com són. En comptes
de dedicar un editorial

elogiós per l’eficiència
demostrada pel nou equip de
govern que en tres mesos ha
estat capaç de fer el que el seu
partit no va fer en catorze anys,
agarren i malpensen tot insinuant
que ja veurem què passarà i que
igual ens acostumem als
barracons. No dona, no, que amb
els jornals que cobren és perquè
segur que són molt bons tots i
aviat comprovarem com Benicarló
esdevindrà el poble -què dic el
poble, la ciutat, la metròpolis- més
important del nostre terme. I per
cert, el trenet eixe que apareix a la
portada és seu o va inclòs amb les
obres de remodelació de la nova
escola? És que pensen ficar un
nou mitja de transport, ara que
l’autobús del polígon l’han llevat
perquè no hi anava ningú?
Veurem com acaba la cosa.

A més, veig que en tenen per a
tots. Pere Bausà no està content
amb la regidoria de medi ambient.
A Tolito l’estressen les noves
mesures del regidor de policia i
participació ciutadana (o és de
ciutadania i participació
policíaca?). Xavier Burriel té un
quefer amb el nou càrrec del
nostre Jaime Mundo. Fins i tot els
del futbol gosen posar-se amb
aquell senyor sempitern president
d’una falla que ara està
alcapdavant de la regidoria de
festes. I vol que li diga una cosa,
senyora Garcia? Tots tenen raó. 

Bausà insisteix, tal i com va fer
Tolito la setmana passada, en
com s’han quedat de satisfets
amb la supressió de l’autocar que
anava al polígon industrial. És la
política d’aquesta gent: la
immediatesa, el benefici ràpid, la

falta de previsió, el barracó en
definitiva.

A mi també em passa una mica
com al seu col·laborador pel que
fa a les ànsies infinites de
seguretat (aquesta frase no és
meua, no?) que demostra el
regidor de policia. Encara no estic
tan capficat pels peterets que
m’ensumen les xancles, però sí,
no faig més que veure municipals
posant denúncies a cotxes mal
aparcats, municipals passejant-se
de tres en tres pels carrers,
municipals fent controls de
papers, municipals comprovant si
el personal va begut... No dic jo
que això estiga malament, Déu
mo’n guard, però tinc una mica la
sensació de viure en un estat de
setge permanent, com si haguera
de passar alguna cosa. Excepte
de nit, quan sento com algunes
motos amb el tub d’escapament
lliure fan carreres per exemple pel
passeig Marítim. 

Què no s’ha dit encara de la
figura de Jaime Mundo en
aquesta mateixa pàgina? Estic
absolutament delerós per sentir-lo
com a mantenidor de festes. Quin
premi i quin previlegi per a tots els
benicarlandos! No puc seguir que
m’emociono. Snif. 

I això, els del futbol fent burleta
de la regidoria de festes. Sembla
que el senyor Salinas no ha entrat
amb bon peu en alguns ambients.

Molt de compte perquè el pitjor
enemic de qualsevol polític és la
premsa. No la premsa seua,
senyora Garcia, sinó la de veritat.
A mi també em sembla un mal
debut començar carregant-se un
acte tan tradicional (ho dic molt
seriosament) com la prova dels
bous a mig dia. No sé si hi haurà
persones que aprofitaven l’estona
per anar al bar a xamar però sí
que és cert que molta gent és
l’únic moment del dia que podien
veure bous sense haver d’anar
dues hores abans a la plaça i
sense haver de patir colzades. A
més, m’han dit que la decisió no
ha estat precisament un model de
consens. Ja veurem com s’acaba
la cosa. Ara que no, ací no passa
mai res, tenim, com diuen en
castellà, unas tragaderas de la
mida del cràter del Vesubi. 

Pel que fa a les irades lectores
del doctor Climent he de
confessar-li que comparteixo les
seues inquietuds però en absolut
les seues propostes. Em fa
l’efecte que el tio verd aquest és
capaç de prendre-s’ho
seriosament i aquesta mateixa
setmana aperéixer en pilota
picada en un fotomuntatge. 

M’ha entusiasmat l’article de
Josep Igual. Té raó, “no ens
podem permetre la
desesperança”, però és que tot
l’entorn ens hi convida. La
barbàrie disfressada de “progrés”
és el que es porta i no es pot, en
fi, anar contra el “progrés”.

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA. 

Per favor, facen alguna cosa
amb el SALT i ens estalviarem
oracions com ara “..., i haurien de
començar a conjunyir l’equip. Per
a nosaltres serà un partit per a
amida que moment estem”.     

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 597

text EL LECTOR

C
CARA DE POMES AGRES
No sabem perquè serà però

tant el nostre alcalde com la
regidora de cognom tant llarg
massa sovint fan cara
d’emprenyats (sobretot als
plens). Sembla com si açò de la
política els hagués fet vindre un
restrenyiment salvatge del que
no se’n surten. I és que els
tafaners en quasi totes les fotos
que els hem vist només els
faltaria anar de fosc. Bé, al
cartell de la seua campanya
electoral ja ho estaven. La llista
de negre. Quina por!

ALGUNA COSA MÉS ...
Els tafaners estem veient que

el nostre alcalde és un home
d’iniciatives. En la primera part
del seu mandat a l’ajuntament
es va treure de la porta de sa
casa el mercadet del dimecres.
Ara que ja és alcalde, i amb la
porta neta, planeja la
remodelació de l’avinguda
Catalunya. Sí senyor, això és
saber arreglar-se les coses.

Suposem que ara, li tocarà el
torn a la partida Povet. Que
tampoc és qüestió de eixir i vore
un descampat ple de merda tots
els dies. Ja ho diem, un home
d’iniciatives!

I MÉS
Curiosa imatge la que es

produïa dissabte passat en el
transcurs del concert de la
banda de música, a les portes
de l’Auditori Municipal. A primera
fila, d’esquerra a dreta, la dona
del regidor Guzman i el regidor
Guzman, la dona del President
de la Banda de Música i el
President, Pasqual Climent,
Marcelino Domingo i la seua
dona, Raquel Dura, regidora de

cultura i acompanyant. Molt
bona la tasca integradora dels
membres de la banda, que
saben quedar be allà on toquen.
I molt bo el protocol. Paren
atenció. Com que l’alcalde és
l’alcalde, el van col•locar,
“pograma” en mà, a la dreta del
president de la banda. I a
Gusmàn, a l’esquerra. Xe, ni fet
a posta. Seguiremos informando

LAMENTABLE ERROR
Els tafaners ho lamentem en

l’anima. El tafaner que ens va
passar la informació de
l’esdeveniment dels Oficis
Artesanals que vam dir la
passada setmana, va partir,
també, un lapsus lingue (sembla
una plaga això aquest estiu), i es
va embolicar amb el nom del
poble on es va fer
l’esdeveniment culinari on va
participar una representació
benicarlanda i com no el nostre
inefable exalcalde Mundo (com
sempre segueix estant a tot
arreu). Certament, no era Sant
Mateu, era Sant Jordi. Ho sentim
de tot cor, sobretot pel senyor

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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La vida sigue igual

Així, com la cançó de Julio
Iglesias, “Unos que nacen, otros

morirán;unos que ríen, otros

llorarán”, sembla seran les festes
patronals d’enguany.

Tot i que no és la nostra intenció
criticar-les, encara no han
començat, i no seria correcte fer
una valoració prèvia, si cal destacar
un parell de coses que es salten el
que ha estat cosa comuna durant els últims anys:
els bous i el pregoner.

Els bous, que no sabem per quina raó, ja no es
faran de matí, trencat una tradició de motíssims
anys i que congregava a molta gent forofa
d’aquest acte a l’esplanada del port. I el pregoner,
en la persona de l’exalcalde Mundo que, tampoc
sabem per quina raó, va ser triat mantenidor de
les nostres festes, trencant un acord tàcit entre els
grups polítics pel qual cap polític en actiu ho seria.
Independentment que açò és un acord polític,
aprovat en Ple, no lleva que sempre s’havia
intentat guardar les formes i ara, el govern del PP

local, se l’ha saltat a la torera (mai
millor dit), obrint la porta a
picabaralles en propers anys.

A banda d’això, la resta continua, si
fa, no fa, igual que fa uns quans anys.
Molts actes que s’entrebanquen entre
ells, i altres que no donen la talla. I les
penyes que continuen omplint el
programa oficial de manera
desmesurada i que si s’ho proposaren

podrien, fins i tot, fer un programa paral·lel.

Podria ser que la Comissió de Festes ho
estudiarà per a propers anys, tal volta seria una
iniciativa a tenir en compte però, ara per ara, el
que cal és gaudir d’aquestes festes que
comencen i donar a la Comissió de Festes, no al
govern del PP (que sembla voler ficar cullerada en
tot), el marge de confiança que cal. Des de La
veu, volem desitjar a tota la ciutadania de
Benicarló unes bones Festes Majors, perquè
aquestes, fins ara, són les nostres festes més
tradicionals i així cal que continue. Tot i així, La

vida sigue igual.
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PublicitatAmb el suport

Carxofa: Un bon grapat de carxofes, encara que no siga temps, per a la banda de música
Ciutat de Benicarló. L’any passat va ser un concert amb bandes sonores, enguany ha estat música
de circ... i l’any que ve ... El que és tradició és llei, no sabem el què serà, però ja esperem el
concert de l’agost de 2008. Enhorabona i ànims.

Panissola: per al els xicots i xicotes de la Creu Roja que fan vigilància a les platges. És
totalment anormal que un poble no utilitze la llengua pròpia per a comunicar les coses, perquè els
d’ací també escoltem. Aquests joves, per tant, que s’ho facen mirar. Això per una part, i per l’altra,
les guàrdies de vigilància a la platja són això, guàrdies de vigilància perquè els accidents, o les
imprudències, es puguen solucionar amb la major eficàcia possible. Muntar-se el xiringuito amb
ventilador i tauleta inclosa, per ficar els peus al damunt, i llegir, com qui està de càmping, no ens
sembla la millor manera de vetllar per la seguretat dels banyistes.

la propera setmana descansem...
ens vorem el divendres 31 amb LA VEU 599

bones festes


