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L’associació cultural Alambor ha iniciat els actes per
tal de celebrar els seus 25 anys d’activitats,
fonamentalment focalitzades en l’esport, la llengua
catalana, el medi ambient i la producció literària. Per
conmemorar l’efemèride han editat 100 carpetes amb
sis litografies personalitzades pel propi artista Fernando
Peiró i acompanyades d’un xicotet poema del prolífic
escriptor Josep Igual. Aquest conjunt, s’anomena
projecte Nocturn, i es pot aconseguir a l’interessant
preu de 200 euros. 

L'acte va tindre lloc dissabte a la sala de
conferències i la Logia del Centre Cultural Convent de
Sant Francesc de Benicarló, on es va exposar la
proposta creativa i van ser exposades les obres
originals i les carpetes amb les làmines personalitzades
així com algunes de les noves creacions de Peiró-
Coronado. Van assistir representants de l’Ajuntament,
entitats i institucions que han col·laborat en aquests 25
anys de l’entitat i amics i socis de l’A.C.Alambor.

No es tracta de la primera iniciativa de Peiró on es
mescla poesia i pintura. Ja l’any 1971 a la Galeria
Duran de Madrid la seua obra va acompanyar els
poemes de José Antonio Labordeta. En aquesta ocasió
ha estat Igual qui ha donat una vessant poètica a l’obra
plàstica. 

Al llarg de l’acte es van tenir unes paraules de record
per a socis de l’entitat que ja ens han deixat com Manel
Garcia Grau, Àngel Esteban, Alfred Giner Sorolla,
Vicent Ferrer o Vicent Luna. L’entitat cultural Alambor
podria recuperar els prestigiosos premis Alambor a
partir del segon trimestre de 2008.

Projecte Nocturn
text REDACCIÓ fotos JESÚS MAESTRO

L’ escriptor Josep Igual El pintor Fernando Peiró

Els autors amb Ramón París i la regidora de Turisme

9 Novembre a a la penya Setrill: Presentació del nou llibre de Josep Igual
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són els motors de l’economia local. Li
convidem, estimat lector, a endinsar-
se en d’enigmàtic món de les xifres.
Les lletres, ja les posaran vostès. El
tema de La Veu analitza i esbudella
aquesta setmana l’Anuari Econòmic
del 2.006 de La Caixa. Aquesta
entitat bancària exerceix tots els anys
com un Gran Germà de l’economia
espanyola i es fica en les nostres
intimitats per a diagnosticar com
estan les nostres butxaques. Els
resultats donen molt a pensar. 

POBLACIÓ I ATUR 

El padró de l’any passat tenia
registrades a 24.427 persones en el
nostre municipi, dels quals un
22’47% són estrangers. En total la
població absoluta (la que resideix en
el municipi) ha experimentat en els
últims cinc anys un creixement del
18’3%. Quasi sis-cents cinquanta
dels nous empadronats en aquest
període són espanyols, mentre que
els estrangers sumen tres mil cent

trenta-sis. L’índex ens situa quasi tres
dècimes per sobre de la mitjana de
creixement de la província, encara
que és similar al de la resta de
poblacions costaneres. 

L’índex d’atur en la població se
situa en el 2,1%, augmentant una
dècima pel que fa al 2.005 i situant-se
en un valor pròxim a 1.999, quan
Benicarló tenia aturada al 2,3% de la
població. La mitjana provincial per
aquest apartat està en el 2,7%. Sí que
és cert que la taxa de desocupats
s’ha anat reduint des de l’any 1.996,
quan el 4,7% de la població no tenia
ocupació. Les dones segueixen
mantenint un índex més elevat que
els barons i la franja d’edat de 25 a 49
anys, es revela segons l’estudi de la
Caixa, com la més complicada per a
trobar treball. Tampoc ho tenen fàcil
en la resta de la província perquè les
dades desvetllen la mateixa situació
que en el nostre municipi. 

ls benicarlandos som més
rics que l'any passat
encara que haja crescut
la taxa de desocupats, hi

ha més comerços on gastar-nos els
diners, més bancs per a guardar-los,
més vehicles i més bars on celebrar-
ho. Ah, i més telèfons fixos, per a
contar-nos allò de quan de bé que ens
va. I vam punxar estrepitosament en
el sector turístic. Hem perdut un 46%
de quota de mercat en aquest apartat.
Però no respecte a l’any passat ni a
l’anterior, així que ningú comence a
acusar a Joaquina Bel del
desacatament, la caiguda en picat es
refereix als últims sis anys, en els
quals, en la seua major part, estava al
capdavant de la regidoria de Turisme
Mª Teresa Traver i al capdavant de
l’ajuntament Jaime Mundo. I és que
les xifres, com el cotó, no enganyen
encara que segur que molts s’estan
preguntant on estan els rics i quins

Tenim més bars i menys turisme
El nostre índex turístic ha baixat a menys de la meitat per la qual cosa es

demostra falsa la premissa que el turisme és, i havia de ser, la font de riquesa
dels benicarlandos. La xicoteta i mitjana empresa creix i es converteix en el

referent principal de la nostra economia, tot i que molts consideraven
l’especulació urbanística com la major font d’aprofitament. Els nostres

governants locals s’ho haurien de fer mirar.

E

P U B L I C I TAT

text REDACCIÓ
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“La franja d’edat de 25 a 49 anys, es revela segons l’estudi de la Caixa, com la
més complicada per a trobar treball.”

LA NOSTRA ECONOMIA 

La quota de mercat, es va situar el
passat any en 58, tres punts per sobre
de 2.005. Aquest índex expressa la
capacitat de consum de la població i
constitueix una orientació adequada
per a valorar la quantitat de productes
i serveis que, teòricament, pot
absorbir el municipi. La quota de
mercat s’elabora tenint en compte sis
variables: població, nombre de
telèfons fixos, automòbils, camions,
oficines bancàries i activitats
comercials minoristes, que són les
dades que estudiarem a continuació.
Cal destacar que del 19997 al 2.003,
aquest índex va estar congelat,
mentre que a la resta de la província
seguia creixent. 

Tenim 9.153 telèfons fixos, 716
més que l’any passat, i quasi més de
mil vehicles de motor nous circulant
pels nostres carrers. En aquests
moments, el nostre parc de vehicles
matriculats és de 16.048, pel que
eixim a una mitjana de 0,65 per cap.
Però no es facen il·lusions. D’ells són
automòbils 11.119, pel que cada
benicarlando té només quasi mig
cotxe. Camions i furgonetes hi ha
matriculades 3.150, i la resta, altres
vehicles de motor. Motocicletes hi ha
circulant per les nostres vies 1150, a
més de dos autobusos i 185 tractors
industrials. 

I on guardem els diners?
Abandonat el caduf, com conta la
llegenda, ho dipositem en diferents
entitats bancàries disseminades pel
nostre nucli urbà. Hi ha una oficina
bancària més que l’any passat, o siga,
les mateixes que en 1.997 i menys
que en el 2.002. El desglossament
detallat ens revela que hi ha 8 bancs,
el mateix nombre de caixes d’estalvi, i
4 cooperatives de crèdit. Les que més
han crescut en la seua implantació en
el municipi són les caixes d’estalvi. 

EL SECTOR EMPRESARIAL 

En general, les activitats
comercials minoristes són 713,
quranta-sis més que l’any passat.
D’elles, 224 es dediquen a
l’alimentació, 212 al comerç
tradicional i 12, són supermercats.
140 es dediquen a vendre productes
relacionats amb el calçat i vestit i 124,
als complements de la llar. Tenim tres
magatzems populars, que segons la
definició és un establiment detallista
que ofereix en seccions múltiples un
assortiment relativament ampli, i poc
profund, de béns de consum en règim
d’autoservei amb gamma de preus
baixa. En definitiva, el que
popularment es coneix com “els
xinesos”. Només tenim una gran
superfície, el centre comercial Costa
de Azahar, inaugurat en el 2.003, però
és el doble de gran que el de Vinaròs
i té 81 tendes. Això almenys és el que
diuen les dades oficials que ens
ofereix La Caixa. Així que una vegada
fets els comptes, hem descobert que
si ens posàrem tots els benicarlandos
en el centre comercial, cadascun de
nosaltres podria ocupar 0,80 metres
quadrats de superfície. Ben amples,
que amb el que suposadament podem
gastar, ens ho mereixem. 

Respecte a les empreses que
estan implantades en el nostre
municipi, existeixen 517 donades

d'alta en l’IAE. El desglossament
detallat ens permet descobrir que 168
estan dedicades a la indústria, 4 a
energia i aigua, 20 a extracció i
transformació de minerals energètics i
indústries químiques. Indústries
manufactureres hi ha un centenar a
Benicarló. A la construcció es
dediquen un total de 349 activitats
industrials. En el període que va del
2.001 al 2.006, hem crescut en
nombre de bars. En concret,
existeixen un 37’7% més. L’elevat
índex general d’aquest sector, permet
concloure que és el que està
suportant l’economia del municipi, per
damunt de les indústries. Avui dia, i
segons l’anuari de La Caixa, els
benicarlandos podem triar entre 212
establiments d’aquestes
característiques, que inclou bars,
restaurants, cafeteries, gelateries i
altres locals d’aquesta mena

EL TURISME 

Malament, molt malament va el
sector turístic a Benicarló. L’índex en
aquest apartat ha caigut
estrepitosament respecte a l’últim
valor analitzat, que és el referit al
2.000. El resultat, per a entendre’ns,
s’obté en funció de la quota o IAE
corresponent a les activitats
turístiques, el qual es basa al mateix
temps en la categoria dels
establiments turístics, nombre
d’habitacions i ocupació anual. En el
2.000, el nostre índex turístic se
situava en 45. Avui, només en 21,
menys de la meitat. Cal destacar que
la reculada també s’ha registrat a
nivell provincial, encara que en aquest
cas, la baixada haja estat més
discreta. Per destacar només un cas
provincial, Peníscola, ha patit el
procés invers. En el 2.000, l’índex
turístic era 21, en el 2.006, 258. Fets
els comptes, suposa un creixement
del sector de més del 1.228%. Que
algú traga les conclusions, perquè a
nosaltres se’ns escapen. Orpesa, per
citar altre exemple, des de la
implantació i desenvolupament de
Marina D’Or, només ha crescut un
400% en el seu sector turístic.

ve de la pàgina anterior

i, ai, ai quina temor!
Diumenge passat el
Benicarló de Xoco
–insiteixo, de Xoco- va

fer bons els auguris del
polifacètic, mediàtic i
patètic Rapel i va
perdre al camp del
Traiguera per dos gols
a un. Arrea! Només
em faltaria que
s’acabaren de complir
tots els pronòstics de
la coenta carta astral
que vaig rebre i que
ara ens faça també un
tratge l’Almassora. No
ho crec, però de
moment ja tinc al cos
un cert iuiu que se
m’accentua més de
cara com anem a la
tradicional setmana de
hàlouin.  

Que el Benicarló, tot un
Benicarló amb molts anys de
solera, perda contra el Traiguera
és humiliant. Sí, sí, aqueixa és la
paraula. Si aquest equip que
tenim que a festes d’agost ens
havíem de menjar el món sencer i
Mallorca no és capaç de guanyar
el Traiguera és per començar a
fer-s’ho mirar. Tal vegada
convinga obrir un període de
reflexió i respondre les grans
qüestions que afecten
intrínsecament les propietats de la
nostra ànima de club de futbol de
regional preferent. Per exemple: a
què aspirem?, per què aspirem al
que aspirem?, per què des de fa
dos o tres setmanes el Benicarló
ha iniciat un procés d’involució en
el seu joc?, tenim massa
entrenadors?,  els entra aigua als
peixos als ulls?, com pot ser que
Raül Martínez fóra dels millors a
Traiguera i el diumenge anterior
no se li va permetre ni vestir-se de
curt?, va algú de sobrat?, hi ha
vida a la Terra?, què significa que
si a Nadal no anem primers jo

abandono que m’han dit que ha
dit el president?... En fi, una sèrie
de preguntes que ens convindria
anar responent al més aviat
possible. I si pot ser sense la
necessitat d’escriure-li cap carta a
ningú perquè llija cap bola de
vidre. 

Jo ho tinc claríssim (no és de
fiar la gent que diu que té les
coses claríssimes) i que s’enfade
qui vulga. Penso que amb l’afició
que tenim –de segona regional- ja
seria un mèrit grandíssim jugar a
primera regional. Que Xoco es
capfique amb tooota la bona
voluntat del món a pensar que pel
nom i la història que tenim hem
d’estar a tercera em sembla un
error. Per tant, dit això, ens convé
al més aviat possible (tampoc ve
d’un any) una comunió amb
l’equip de Juan Pasqual Sorlí, no
sé si es diu Atlètic Benicarló o
Spòrting Benicarló o una cosa
així. Sí, aqueixa ha de ser la
filosofia. Qui vulga jugar ací no se
li pot prometre més que la
possibilitat de divertir-se els
diumenges de vesprada. Es lo
que hay. 

A Traiguera no vaig pujar per
diverses raons. Una perquè
encara me’n recordo de la panera
que em va tocar fa un parell o tres
de temporades –amb una bossa
de papes, un pot de préssec i una
llandeta de musclos entre altres

menges suculentes- i no tenia
ganes de tornar-me a arriscar a
tornar a ser la burla de casa, dos
perquè em sap molt, però que
molt de mal que em diguen això
de no se’n donen vergonya un
poble tan gran i etc. i tres perquè
ho sabia, és que ho sabia. Encara

que Rapel no
m’haguera dit res jo ja
ho sabia; vaig vore el
posat del dia del
Benicàssim i vaig
comprendre que si no
canvia molt la cosa ja
hem arribat on anàvem. 

Malgrat no assistir a
tan magne
esdeveniment esportiu,
sí que vaig consentir
que s’hi desplaçaren
alguns membres del
clan familiar. Innocents,
es pensaven que
guanyaríem. M’han
contat que durant la

primera part ens els vam engolir i
que precisament Raül Martínez va
marcar després d’una precisa i
preciosa passada de Soto, el dels
massapans. A la segona part ja es
comprén que vam sortir relaxats i
ens en van marcar dos,
bàsicament per errades
defensives i encara ens
n’hagueren pogut marcar més. 

Diumenge, tal i com he dit, ens
visita l’Almassora, equip que no
és ni la meitat de la meitat del que
era la temporada passada. Entre
altres coses no és la meitat de la
meitat perquè amb nosaltres juga
precisament la meitat de la seua
plantilla de la temporada passada,
no sé si m’explico. Tornem a estar
sense els centrals titulars i
patirem. Tampoc podrà jugar Soto
per acumulació de targetes o una
cosa així.

NOTA. Acompanya la crònica
una simpàtica instantània del
matx en què es veu el posat
senyorívol del col·legiat mentre
contempla en acció l’entranyable
Manolo, massatgista del CDB.     

AI, AI, AI!

A

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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Ja fa un parell de setmanes que la Fira del Llibre
de Frankfurt ha viscut la seva edició anual. Des de
fa una colla d’anys, les persones que no estem
vinculades professionalment amb el món de l’edició
però que tenim els llibres com a companys
necessaris en el nostre viure, hem anat sabent
coses d’aquesta impressionant fira. Aquest any,
però, el fet que la nostra literatura hagi estat la
convidada ens  ha donat una dimensió especial a
aquest esdeveniment cultural i editorial de primera
magnitud. Una part dels mitjans de comunicació del
nostre país –dels nostres Països-  han informat
puntualment de tot allò que hi anava passant.
D’altres, és clar, han silenciat l’esdeveniment o l’han
presentat com  un exemple  paradigmàtic i  evident
de la perversa conxorxa nacionalista –catalana, en
aquest cas-  que s’entossudeix a discriminar sense
embuts la dèbil i maltractada per tothom –ministerio
de cultura inclòs- literatura castellana –ai, perdó,
que hauria de dir espanyola. En fi, al capdevall, res
de nou.

Penso, però, en el nom de la ciutat que acull
aquesta monumental fira i repasso quin lloc ocupa
en el meu paisatge. Fins fa un parell de setmanes,
just abans d’aquesta fira amb presència dels
nostres escriptors, Frankfurt era el nom d’una ciutat
per la qual mai he passejat; una ciutat opaca i
tancada, que sé que existeix i que suposo plena de
vida però que no puc dir que bategui dins els meus
dies, entre les tranquil·les o potser nostàlgiques
tardes de records o de projectes. Penso en el nom
d’una ciutat que ha servit per a batejar un tipus de
salsitxes que amb una bona dosi de quètxup o de
mostassa parlen de berenars-sopars de tardes
llunyanes de diumenge quan, com una petita festa,
després d’anar a missa o de fer un volt, amb el pare
anàvem a menjar-nos-les en un bar que
genèricament s’anomenava també com aquesta
ciutat i que em sembla que avui, com tantes i tantes
coses, ja no existeix. I passats un bon grapat
d’anys, el nom d’aquesta ciutat va anar prenent una
força especial perquè va designar a una escola
filosòfica de la meitat del segle XX, una escola que
va aglutinar un conjunt de pensadors que estimo
perquè m’han ajudat –i m’ajuden, sempre que hi
torno-  a entendre certes coses d’aquest estrany i
meravellós món en què vivim (deixo simbòlicament
un ram de flors  ben vermelles a la tomba de Walter
Benjamin, un dels pensadors més suggerents
d’aquesta Escola, que es troba al cementiri de
Portbou, ben arran del mar).

Però ara Franfurt té un sentit nou. He seguit com
aquesta nostra literatura d’avui -construïda am el
preciós material d’uns mots, d’unes estructures,
d’unes referències que alguns, potser molts,
incomprensiblement s’esforcen per malmetre- ha
tingut un ressò i un reconeixement molt important.
Em fa feliç, és cert, que allò que és nostre, d’aquest
petit país –països-  tingui camins de projecció
internacional perquè realment és una llàstima que
les literatures de països sense estat no puguin ser
més conegudes per tothom. Però m’emociona
especialment saber que autors que m’han fet vibrar
com a lector ara serà una mica més fàcil que també
facin vibrar  lectors que no poden llegir directament
en la nostra llengua. No m’agrada reduir una
varietat amplíssima d’escriptors a uns pocs noms,
però no puc reprimir l’impuls de parlar de dos noms
que han sobresortit en majúscules en el marc de la
fira i en els programes literaris de les televisions i
ràdios alemanyes. Em referexio a Quim Monzó i a
Jaume Cabré. Ningú que els hagi llegit, ningú que
els hagi gaudit, no pot deixar d’afirmar que són dos
noms que s’han d’escriure amb lletres majúscules
en les pàgines de la literatura  europea
contemporània. El domini de la narració que Monzó
ha demostrat des d’aquell ja llunyà recull Uf, va dir
ell fins el mateix discurs inaugural  de la fira
demostren una magistralitat excepcional. I què
podem  dir de Jaume  Cabré amb la seva capacitat
de construir universos literaris d’una força punyent i
amb una tècnica deliciosament treballada? La seva
darrera novel·la, Les veus del Pamano, ha sonat i
ressonat com una obra que mereix una atenció
especial. Si no s’ha llegit, ara és un bon moment per
capbussar-s’hi.

Més enllà de la literatura, ho confesso, la
satisfacció i l’alegria  que em produeix veure com
Jaume Cabré és valorat internacionalment com allò
que és, com a un novel·lista de primeríssima fila,
respon també a una admiració personal per aquell
apassionat i exigent professor de literatura que vaig
tenir a l’institut de Terrassa quan vaig fer el COU.
M’agrada pensar que mentre ens explicava tanta
literatura catalana, castellana i universal com podia
, ell anava construint i reconstruint l’univers de
Feixes.

Frankfurt té avui un gust especial. Brindem per la
bona literatura, per la gran literatura. Brindem pe les
sorpreses  que ens esperen pacientment en les
pàgines tranquil·les, quasi adormides, de molts
llibres que ara estaran més a prop de nosaltres i de
tothom.

FRANKFURT
text JOAN HERAS

Fronteres

El Benicarló Onda Urbana va sumar tres punts molt
valuosos davant el Gestesa Guadalajara, la qual cosa li
permetrà escalar dues posicions en la taula, tot
esperant que el resultat entre el Canicer Torrejón i
l’Armiñana València els hi
siga favorable. Amb aquest
triomf, els de Miki acaricien
un dels objectius de la
temporada; estar entre els
vuit primers de la
classificació, per a poder
disputar la Copa d'Espanya. 

Va començar el partit de
la millor forma possible per
als de casa quan Isco,
sense encara complir-se el
primer minut, va anotar el
primer gol que avançava als
locals per 1-0. Aqueix gol
semblava trastocar els plans dels de Joao Carlos
Barbosa que segur havien plantejat el partit d’altra
forma. El partit va continuar amb el conjunt cadufero
molt més tranquil en el camp i va ser en el minut 11
quan va ampliar l’avantatge. El gol va arribar de la mà
de Valença que es va plantar davant de Franklin i va
disparar amb seguretat per a anotar el 2-0. En aqueix
moment el partit semblava controlat encara que
restaven molts minuts. Els visitants s’anaven acostant a
la porteria defensada per Leandro però sense molt
perill. En el minut 13, Uge, després que Jabá tocara el
baló amb la mà anteriorment, va anotar el 2-1 que
acostava als visitants en el marcador. Els de “Miki” i el
públic van protestar aqueixa polèmica jugada però les

protestes no van sorgir efecte. A partir d’aqueix gol els
benicarlandos es van vindre dalt de nou i van tenir més
d’una ocasió clara per a tornar a avançar-se en el
marcador però no van saber materialitzar-les. Amb
aquestes ocasions i alguna jugada visitant es va arribar
al descans amb 2-1 en el lluminós. 

La segona meitat va ser
menys activa en el que a gols
es refereix però molt intensa
per part dels dos conjunts com
era d’esperar. El Gestesa
Guadalajara volia però no
podia superar la dura defensa
benicarlanda i tampoc podia
superar a Leandro que va
estar molt encertat aquesta
vesprada.

Les ocasions s’anaven
succeint i van ser els
caduferos els que van

aconseguir anotar altre gol. Va ser en el minut 28 quan
Valença va recuperar un baló en defensa, li la va donar
a Parrel perquè aquest la conduïra i, finalment, el baló
li va arribar a Tete que aquesta vegada sí va poder
anotar el 3-1. Gestesa Gudalajara mancant 4 minuts va
intentar la remuntada fent jugar A Nano Modrego com a
porter - jugador però no van poder traure res de positiu.
El partit no podia escapar-se i no es va escapar. Els
minuts es van anar succeint fins a arribar al 40 en el
qual el la botzina va anunciar la fi del partit. 

Justa victòria per als de casa que van merèixer en tot
moment els tres punts 

El conjunt benicarlando aconsegueix una important victòria 
davant el Gestesa Guadalajara (3-1)

text BENICARLÓ FS

CEMENTOS LA UNIÓN RIBA-ROJA - 40 
HANDBOL GRUPO PEINADO BAIX MAESTRAT -

11

Tercer partit de lliga el jugat pel Grupo Peinado en
terres valencianes. Aquesta vegada, i tal com va passar
la darrera setmana, contra un dels gallets de la
categoria, el Cementos.

El partit ja estava complicat abans de començar, ja
que el Baix Maestrat s’enfrontava a un rival molt difícil i
en camp contrari.

Durant la primera part el Baix Maestrat va comentar
fort, sense complexos i posant-se per davant del
marcador (1-2 en el minut 5). Poc a poc l’equip local
demostrava la seua superioritat, però no acabaven de

despegar. Durant tota aquesta part les nostres
representants van jugar força bé, amb errades normals
a esta alçada de temporada, però que poc a poc anirem
polint. Això ens va permetre aguantar la primera part.

En la segona part, en un lapsus de 5 minuts, els
primers, ens van fer un parcial de 5-0 que ens va traure
del partit. Per sort, 1'equip es va refer i va començar a
jugar com en la primera part, amb jugades molt
interessants en atac. Per desgracia es fallava en el
llançament. Això no trau mèrit a l’esforç de les
jugadores.

La propera setmana juguem contra el tercer equip fort
de la categoria, i actual líder, el CH Castelló.

Per part del GRUPO PEINADO van jugar Laura en la
porteria, Jessica (6), Vanessa (3), Arantxa (1), Nuria,
Aroa, Rosamari (2) i Tífani.

CLUB HANDBOL BENICARLÓ JUVENIL FEMENÍ
text REDACCIÓ
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S’ha menjat la sopa de meló. Ha encès el primer
cigarret negre. És propietària d’uns llavis molsuts i uns
ulls color mel fosca. La cabellera és tintada rogenca.
Mans llargues i ossudes, brunes. Mentre em posava
cullerades de sopa freda de meló al cos, he recordat que
Nèstor Luján deia en un paper que el
meló no deixa de ser una variant de
cogombre, i prou indigesta, però m’he
callat la pensada. Qualsevol cita Luján
davant d’una icona literària mil cops
rebel. Va escapar d’una dictadura
brutal pels pèls. Va perdre una
biblioteca de sis mil volums i un amor.
Ho explica en un poema recent. 

-Suposo que no seràs dels qui
creuen que podem curar-me, oi?

-No sóc cap curador. De vegades
no em curo ni jo mateix.

-Així... T’han agradat els contes
reunits i els darrers poemes?

-M’han agradat molt. Sóc un teu fan
incondicional. 

-Ja només escrivim llibres el bojos.
Aquesta civilització que ens han 

muntat ens considera bojos.
-Sí, així estan les coses. Però, beneïda follia.

Al cafè vindrà la seua nova nòvia. Vint anys més jove.
També apareix al darrer llibre de versos. No pretenc
curar-la, com diu ella, però crec entrellucar un cert
continuat coqueteig. Potser coqueteja amb tot. Amb la
vida en general. Irradia  un fort magnetisme atractiu.
Podria fer perdre l’oremus a qualsevol criatura. Parla,
fuma i es mou com escriu. Porta els anys amb elegància.
Em promet que un dia anirem a Buenos Aires junts. Estic
a punt de cometre la imprudència de citar Borges, però
em mossego la llengua. Qualsevol cita a Borges davant
d’una lluitadora rogenca a qui una dictadura salvatge li va
assassinar un amor. 

Arriba el peix. A penes el toca. Liquidem la segona
ampolla de vi. El meu peix espasa, estès de perfil, no sé
perquè em recorda la cara de Cunqueiro. Qualsevol
evoca Cunqueiro davant d’algú que va conèixer Neruda.
Estic davant d’una llegenda vivent de la lletra
llatinoamericana. Ho podré explicar als néts. En alguna
taula veïna l’han reconeguda. Ella fa com que no se
n’adona, però n’és ben conscient.  

M’ha citat, entre altres coses, perquè li ha agradat una
cosa meua, segons diu, però la comenta amb vaguetats.
Un amic comú  li ha passat el telèfon. A mi m’han
entusiasmat el seus molt valents darrers treballs i la
segueixo, com a lector, de fa anys. Una glopada tonificant

enmig dotzenes de novetats covardes. Apareix la
companya nova. Una rossa cereal, atlètica. Petons. Uns
diplomàtics i els altres càlids. L’escriptora, com si la
recent vinguda no hi fos, em pregunta si m’agrada.

- És a tu a qui t’ha d’agradar, no?
- No et faces l’enze. Ja saps què vull dir.
Intervé la nouvinguda rossa i atlètica.

- Au va, no l’emboliques.  
Agraeixo l’ajut. L’ amfitriona canvia

de tema.
-Ja saps que tot –o gairebé tot- ho

converteixo en literatura. I que aquest
encontre pot sortir en algun article o
relat o poema. No has de patir, no diré
noms.

- Em sembla bé. Jo probablement
també en faré alguna cosa. Res de
noms, no has de patir.  

Encén un altre Gitanes. Reparteix
les mirades, cada cop més
entremaliades, entre la seua nòvia
rossa i atlètica i els meus ulls. Una
mirada incisiva, escrutant, humida,
agredolça. Sospito que podria
coquetejar amb cinc o sis persones

alhora. Crec que s’ho està passant bé. Passem de les
postres i prenem cafè i whisky. La solució em recorda
Josep Pla, però qualsevol anomena Pla en aquest
context. La xicota jove, amb ulls verds i mitja rialleta
intel·ligent, s’afegeix a la cafeïna i l’escocès (el de la
poetessa amb aigua, tal com explicita en un altre poema).
Finalment, descobreixo que en realitat és més fan meua
la rossa atlètica que la il·lustre rebel. Es sap coses de
memòria. Les diu amb dicció d’actriu. Sonen molt bé. I
creu que és pura comèdia -i no desmemòria mecànica-
que no puga dir-li res meu en veu alta. Podria dir-li versos
de la seua companya. Podria dir-li versos de Cunqueiro,
de Borges, de Cirlot, de santa Teresa, d’Espriu,
d’Estellés, de William Carlos Williams, de JV.Foix, de
Vinyoli... Però, per efecte imprevisible de l’espirituós,
acabo remugant un fado d’Amália Rodrigues. La rossa
m’escolta amb atenció, però la poetessa americana
pateix un agut atac melangiós i vessa immediatament
unes llàgrimes. He despertat alguna fiblada dolorosa.
Mala elecció. Per desfer l’errada, amb un cop teatral
entono, engolant molt, tot imitant Raphael i el seu
“Escándalo”, i torna més o menys la rialla i la calma. 

Vint minuts més tard una cuca de llum verda les
allunya en la nit barcelonina. El plàtans reflectits en la
lluna del vehicle es van fent petits. Ens hem promès
telefonades. Enviar-nos els propers llibres. I anar a
Buenos Aires. Vés a saber si podrem complir les
promeses.

EXERCINT DE FAN

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

Era el somni del Club Natació Benicarló, poder tindre
tot els nadadors nadant (valga la redundància), en les
instal·lacions municipals. I al final s’ha aconseguit. Era
un dels objectius de la Junta Directiva actual i
segurament de totes les anteriors, tindre una instal·lació
municipal en la que tots els nadadors del Club pogueren
aprendre i entrenar, així es treballarà millor i els
excel·lents resultats aconseguits en els últims anys, es
podran veure multiplicats.

Els mes menuts del Club, xiquets i xiquetes entre 3 i
5 anys que aprenen a nadar, havien de fer-ho en una
piscina privada que no tenia les condicions més óptimes
i ara, desprès d’unes difícils negociacions, el Club
Natació Benicarló té l’espai necessari per treballar, més
correctament si cap, amb els nadadors des de ben
menuts, fet importantíssim per a la natació i per a
qualsevol esport base.

A primers del mes d’octubre  es va arribar a un acord
a tres bandes entre l’empresa UBAE-SEAE, gestora de
la Piscina Municipal, El Club Natació Benicarló i
l'Ajuntament de Benicarló, pel qual el Club Natació
podrà utilitzar una part de la piscina menuda i una part
del carrer número 1 per la seua escola de natació,
pagant el preu públic corresponent. Aquest acord és per
la present temporada i esperem que es puga renovar
els pròxims anys .

D’aquesta forma el Club Natació Benicarló ha pogut
reunir a tots els seus nadadors en les instal·lacions
municipals i poder veure la veritable dimensió actual del
Club que compta amb 270 nadadors i nadadores:

-95 en competició federats
-57 promeses
-118 en l’escola del Club.

El Club Natació manifesta la seua satisfacció per
haver aconseguit aquest conveni i agraeix la implicació
de l'Ajuntament,  representat pel Regidor d’esports Sr.
Pérez Ollo i el tècnic Sr. Zorrilla, així com a l’empresa

UBAE-SEAE representada per el Sr Mata, pel seu
esforç en fer lloc al Club tot i les de les dificultats
d’horaris, vestuaris i gran afluència de nadadors a la
Piscina Municipal i, en especial, a la Junta Directiva del
Club que ha lluitat com mai per els xiquets i xiquetes
que seran el futur del Club Natació.

UN SOMNI ACONSEGUIT, TOT EL CLUB NATACIO BENICARLO
ENTRENA A LA PISCINA MUNICIPAL

text ANTONIO J. SAURA GALIANO

PUBLICITAT: 964 47 56 98

laveudebenicar-
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L O C A L

Una de les unitats d'actuació que en aquests
moments s'està començant a desenvolupar a Benicarló,
inclou la construcció d'un aparcament subterrani que,
una vegada construït, dotarà de 226 places
d'aparcament a la població. Marcelino Domingo, alcalde
del municipi, explicava que la intenció del consistori és
“convidar a diverses empreses perquè presentin les
seves ofertes”. L'adjudicació, implicarà el compromís de
construcció i la cessió de la gestió i explotació per part
de l'adjudicatari durant els anys que es pacten en el
conveni. El primer edil explicava que el futur pàrquing,
que estarà situat en una zona propera al centre de la
ciutat, s'estructurarà en dues plantes. Una, amb
capacitat per a acollir a 114 vehicles i altra, a 112.
Domingo considera que “serà una solució important
perquè està gairebé en el centre” i ajudarà a
descongestionar el trànsit en la localitat. A més,
permetrà donar resposta a la falta de places
d'aparcament que en aquests moments existeix. 

La necessitat de places d'aparcament en la localitat
s'agreuja com a conseqüència lògica del constant
augment de població i la falta de superfícies per
estacionar. La gran esperança durant la dècada dels
anys 90 va ser la plaça de la Constitució, una plaça
“gafada” –com va definir l'edil d'Urbanisme, Antonio
Cuenca recentment- i que avui mostra filtracions i
estalactites i que va acabar acollint tan sols 107 places
d'aparcament, algunes de les quals estan sovint
inutilitzades per les filtracions i estalactites malgrat que
va tenir un cost de 5 milions d'euros. 

L'ajuntament de Benicarló traurà a licitació la construcció d'un pàrquing subterrani 

text REDACCIÓ

A València i Barcelona ahir, i a Palma el proper
dilluns, ACPV dóna eixida a una campanya cívica de
grans dimesions per fer front a les sancions imposades
arbitràriament per la Generalitat, i provar d’impedir que
els valencians i les valencians veiem vulnerats els
nostres drets a la pluralitat informativa i a la
normalització de la nostra llengua pròpia. Aquesta
campanya està adreçada a rebre els màxims suports
possibles en una qüestió que, considerem, afecta tota la
comunitat cultural catalana.

Com s’ha fet públic en les presentacions de la
campanya, els expresidents de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Pujol i Pasqual Maragall –juntament
amb els abats de Montserrat i Poblet, Josep M. Soler 

i Josep Alegre–, a títol individual, han estat els
primers en signar una carta on mostren la seua adhesió
a ACPV i fan “una crida al conjunt de la societat perquè,
amb la màxima implicació de tots, es pugui fer front” a la
situació creada amb la desproporcionada sanció
econòmica de 300.000€ que s’ha imposat a ACPV,
“entitat sense ànim de lucre (...) que no només s’ha
preocupat de garantir l’emissió de TV3 al País Valencià,
sinó que també ha treballat en tots els camps de la
nostra cultura". 

Igualment, Antoni Tàpies ha cedit un original
classificat per contribuir, amb les seues reproduccions, a
“agrair i reconéixer” tots aquells que col·laboren en la
campanya. També els professionals de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (Xavier Torres, Joel Joan,
Miquel Calzada, Toni Solé, Antoni Basses, Xavier
Grasset...) mostraran el seu suport assistint a la
presentació de la campanya que té lloc a Barcelona.

L’objectiu és implicar el màxim de gent possible, per
això es demanarà a entitats cíviques, polítiques,
sindicals i culturals que s’afegesquen a la campanya i
que col·laboren instant els seus socis a fer una aportació
econòmica voluntària de 10€. Els diners recaptats
s'ingressaran en un compte que estarà controlat
notarialment per la Federació Llull (formada per ACPV,
Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear). Entre les
entitats que ja s’han mostrat disposades a implicar-se
en la campanya es troben el Col·legi Oficial de Doctors
i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans; també els partits
polítics Convergència i Unió, Esquerra Republicana de
Catalunya, Inicitiva per Catalunya-Verds i el Bloc
Nacionalista Valencià han mostrat la voluntat de sumar-
s'hi.

ACPV presenta públicament la campanya per garantir la continuïtat de TV3 al País Valencià

text REDACCIÓ

El diputat Enric Escuder demana a la Conselleria
que mogui fitxa amb la DIA i aclareixi als
ajuntaments què han de fer amb les seves
escombraries. L'alcalde Marcelino Domingo
“planta” al subdelegat del govern després de
demanar una reunió per abordar les necessitats de
la població. Escuder, partidari de transferir el
projecte de la Ciutat del Moble a la Mancomunitat de
la Taula del Sénia si el Consistori benicarlando no
engega aquest programa que subvenciona el
Ministeri 

El municipi de Benicarló està duent determinats
residus d'un centre comercial a l'abocador de Tales, en
la Plana Baixa, davant la colmatació de l'abocador
d'aquesta localitat del Maestrat, segons va assegurar
ahir l'edil i diputat socialista Enric Escuder. L'abocador
municipal, segons va explicar, arriba ja a arribar a
l'altura de 10 o 15 metres mentre diàriament arriben al
complex vuit camions diaris amb residus i terra, que
utilitzen per a comprimir els residus en uns abocadors
no adaptats a la normativa. Davant aquesta situació
Escuder va demanar a la Conselleria que prengui
mesures davant la paralització de l'abocador comarcal
de Cervera “perquè amb la seva inactivitat està duent a
una situació sense sortida a desenes de municipis de la
comarca que tenen abocadors impresentables”. Segons
el parer d'Escuder és lamentable que per problemes
amb la Declaració d'Impacte Ambiental l'abocador
estigui desocupat i va reclamar “solucions per a pactar
sent coherents amb el medi ambient”. 

Marcelino Domingo “planta” al subdelegat 

Escuder també va denunciar ahir el plante que
l'alcalde Marcelino Domingo (PP) hauria fet al
subdelegat del govern, Antonio Lorenzo. Diivendres 19
el primer edil havia d'entrevistar-se amb el representant
de l'Estat en la província per a conèixer el futur de
diferents inversions compromeses o pendents del
govern central a Benicarló. El PP va reclamar
insistentment aquesta reunió. “La subdelegació es va
assabentar de casualitat que l'alcalde no estaria el
divendres a Benicarló a pesar que fa 10 dies es va
confirmar la reunió. Es va dir que no estaria, sense
donar cap motiu ni excusa. El mínim que podria haver
fet és cridar telefònicament per a informar-li”, va
lamentar Escuder. L'exalcalde també va denunciar la
falta “de tacte” del màxim representant benicarlando
davant l'inici de relacions polítiques amb Lorenzo com
interlocutor per abordar qüestions com la variant de la
N-340, la canalització del Barranquet, la protecció de la
Costa Nord, el Passeig Marítim, l'adequació de l'estació
de Renfe o la posada en funcionament del projecte de
Ciutat del Moble. Escuder va informar que s'ha licitat
l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de
canalització de la Rambla d'Alcalà, la fase d'expropiació
dels terrenys del passeig marítim o el bloqueig “per falta
de voluntat del PP en gestionar-lo” del projecte de
Ciutat del Moble amb una dotació de 600.000 euros que
finançava el Ministeri d'Indústria. En aquest punt
Escuder es va mostrar partidari de traslladar el projecte
a la Taula del Sénia –on hi ha indústries a part i part del
riu- si Benicarló no ho executa “perquè allí també
encaixa perfectament”, va concloure. 

Benicarló ja desvia determinats residus a l'abocador de Tales per a ser colmatats 

text REDACCIÓ

La valoració que s'ha fet de les obres d'ampliació és
de 11 milions d'euros. Serà el propi conseller
d'Educació, Alejandro Font de Mora, qui es desplace a
la ciutat el pròxim mes de gener per a presentar-lo
oficialment. Durant la visita, aprofitarà per inaugurar el
nou saló d'actes, les obres dels quals han finalitzat
recentment i que han suposat una inversió de 150.000
euros. El primer edil de Benicarló considera que les
obres d'ampliació de l'institut són “importants” per a la
localitat, donada la necessitat de places que en aquests
moments existeix. 

També el pròxim dia 30 d'octubre el vicepresident de
la Generalitat, Vicente Rambla, acudirà a la localitat per
a conèixer les necessitats de la localitat en matèria
educativa i sanitària. Marcelino Domingo (PP) va
manifestar que “per a nosaltres és imperiosa la urgència
de tenir resoltes les necessitats educatives i sanitàries”,
va afegir. 

Precarietat educativa 

text REDACCIÓ

Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló,
s'ha referit al projecte d'ampliació de l'IES
Ramón Cid, assegurant que “ja està
pràcticament acabat de redactar”. 
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NO ALS AEROGENERADORS, ¿SI AL DIPÒSIT DE GAS? (2)

a transformació del
jaciment petrolífer
Amposta en un
dipòsit de gas

natural, més les instal·lacions
annexes (Projecte Castor) ha
provocat un rebuig popular,
sobretot per part dels canareus.
Encara que les primeres
accions de protesta es feren
l’agost passat, el projecte ve de lluny. 

El jaciment petrolífer s’explotà des de 1973 fins 1989
amb l’extracció total de 56 milions de barrils de cru. Ja en
1995, Eurogas Corporation –multinacional energètica
canadenca- s’interessà pel jaciment com a reservori de
gasos per les seves idònies característiques geològiques.
Amb l’autorització del Ministeri de Medi Ambient, Escal
UGS, filial d’Eurogas realitzà uns sondejos exploratoris
durant 2005; UGS és l’acrònim de “Under Ground Storage”
o magatzem subterrani i Castor de “Capture Storage”. El
grup ACS s’encarregà dels treballs d’enginyeria del
projecte.

A març de 2006, el govern central aprovà la planificació
dels sectors  elèctric i gasístic pel període 2005-2011 amb
el llistat de les infraestructures necessàries per fer front a
l’increment de demanda. Hi ha previstos 7 nous
magatzems subterranis de gas que s’afegirien als 3
existents. El Castor hi figura amb qualificació “A” d’urgent.
El gas serà una de les fonts energètiques claus en un futur
proper i es distribuirà per una xarxa de gasoductes. Per
assegurar el consum, cal comptar amb unes reserves de
seguretat, fixades per la llei en un mínim de 35 dies, per fer
front a situacions marítimes adverses que dificulten
l’atracament dels vaixells metaners o a crisis
internacionals; recordem la utilització per Rússia del gas
com arma política en el seu conflicte amb Ucraïna.

En el BOE de 2 d’agost de 2007, es sotmet a informació
pública la concessió d’explotació del magatzem subterrani
de gas ubicat front la costa nord de Castelló a l’empresa
Escal UGS, i el reconeixement de la seva utilitat pública.
S’encetava un període de 20 dies per fer al·legacions. 

El projecte Castor constà d’un magatzem subterrani a
l’antic jaciment petrolífer, un gasoducte fins les
instal·lacions de terra, i un altre des d’aquestes al
gasoducte general que passa prop de la Jana. Hi ha
diversos tipus de magatzems subterranis de gas, els que
aprofiten antigues mines abandonades, jaciments de sal,
aqüífers o antics jaciments de gas o petroli esgotats. Han
de tenir be una cavitat subterrània, be una roca porosa que
estiguin envoltades per materials o estructures
impermeables pel gas. El petroli ocupava les escletxes o
porus, majoritàriament mil·limètric d’una roca magatzem
–podem imaginar-nos una esponja- que quan fou estret
quedaren buits o amb aigua. Així, s’injecta gas a una
pressió de 230 bars, des d’una plataforma marina, a la roca
magatzem  desplaçaria l’aigua i quedaria reclòs. Així, no és
cap dipòsit de metall subterrani el que es pensa fer. Al
Projecte Castor, la roca magatzem es troba a 1800 metres

de profunditat i podrà allotjar 1100
milions de metres cúbics de gas; la
plataforma d’injecció es situarà a 21
km de la costa. 

A terra hi haurà una planta de
compressió i de filtratge, per
comprimir el gas i eliminar les
impureses que porti quan torni del
magatzem subterrani. Estava previst
ubicar-la a menys de 2 km del casc

urbà d’Alcanar i que comptés amb dues xemeneies que
cremarien permanentment; aquestes torxes, comunes a
totes les refineries, són elements de seguretat per evitar
les fuites cap a l’exterior de gas i es cremi abans. La planta
de compressió i la plataforma marina estarien connectades
amb dos gasoductes de 76 cm de secció, un d’anada i
l’altre de tornada, de 23 km de llarg.

Des de 2004, l’ajuntament de Vinaròs té constància de
l’interès d’Eurogas per fer un magatzem subterrani de gas
a l’antic jaciment Amposta. Fou a juliol de 2007 - Escal
UGS demanà al consistori vinarossenc la Declaració
d’Interès Comunitari pel projecte Castor- quan es van
sentir les primeres protestes. Desprès de la  publicació del
projecte al BOE de 2 d’agost, l’ajuntament de Vinaròs
comunicà la seva intenció de presentar al·legacions;
s’estava a l’espera de la Declaració d’Impacte Ambiental
per part de la Generalitat Valenciana. Diverses
associacions veïnals d’Alcanar i Vinaròs van constituir la
Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia per oposar-
se a tot el projecte organitzant diversos actes
reivindicatius. S’han sentit expressions equivocades, com
que la planta terrestre serà una regasificadora o totalment
desmesurades com que el dipòsit subterrani és una
“bomba atòmica”, per part d’alguns representants polítics.

L’ajuntament de Vinaròs al·legà contra la ubicació de la
planta gasificadora per estar ubicada en una zona no
adequada urbanísticament. En canvi, el d’Alcanar ho va fer
contra tot el projecte. El Ministeri d’Indústria es mostra
sensible a negociar la ubicació de la planta de compressió
i l’alçada de les seves xemeneies, en canvi es mostrà
intransigent respecte al magatzem subterrani. El 13
d’octubre passat, els representants d’Escal UGS
informaren a Vinaròs de les característiques del projecte i
es mostraren disposats a canviar d’ubicació de la planta de
terra dins del terme de Vinaròs. El refús al projecte s’ha
apaivagat molt, especialment a Vinaròs on quasi ha
desaparegut.

No entenem perquè, quan es dissenya un gran projecte
i des d’un principi, no es té en compte i compensi a tot el
territori afectat, i no tant sols al municipi on s’ubique. El
perill del projecte sembla ser comparable al d’un
gasoducte. El magatzem subterrani o la plataforma
d’injecció poden incendiar-se, però estan a 21 km de la
costa. El risc del projecte sembla que s’assumirà per la
ciutadania, però és menor que  el del rebutjat parc eòlic
marí? O és que molestava més “intuir” al fons de la mar
uns “terribles” aerogeneradors”?

Pere Bausà

LTreballar pels desafavorits
Càritas de Benicarló, es una ONG de voluntaris que

depén de les parròquies de la ciutat. El seu treball, se centra
en les persones més desafavorides de la societat: En
aquellels que havent esgotat tots els recursos assistencials,
es troben en una situació limit. Càritas ofereix, a més,
serveis d´informació, orientació laboral, i atenció juridica.
Però els principals beneficiaris de càritas se centren en
alguns col.lectius concrets. No acaba ahí el treball dels
voluntaris. Acompanyament a gent gran, a dones en risc
d´exclusió social, i classes  de repàs per als escolars, són
altres dels serveis que ofereix la ONG. La tenda de roba,
adreçada a persones sense recursos, és altre dels serveis
que Càritas porta a terme en Benicarló. L´establiment rep
les seves existències de donacions particulars, i treballa
amb preus de venda baixos. Els beneficis reverteixen en els
propis serveis assistencials que ofereix l’ONG. En el marc
de les jornades de voluntariat que s´han celebrat a la ciutat,
Caritas, ha fet una crida a totes aquelles persones que
vulguen formar-se com a voluntaris i treballar pels
desafavorits. 

QUIM MONZÓ I ELS MIL CRETINS
Quaderns Crema edita l´últim llibre de Quim Monzó,

titulat “Els mil cretins”. Aquest és un llibre de relats amb
temes tan suggerits com el dolor , la vellesa, la mort i l´amor.
Analitza de cara, i mirant als ulls, tant les misèries com allò
millor de la vida en els humans. A més d´escriptor de
narracions, en Monzó és també articulista. Monzó ha
guanyat el premi Nacional de Literatura i d´altres de molt de

pes. És un dels escriptors de llengua catalana més
reconeguts tant per la crítica com pel públic lector.

L'home que va intentar creuar el Titicaca 
Després de la primera experiència professional en

“Manual d'Instruccions” (2003), sobre textos de Cortázar,
neix el segon projecte: “L'Home que va intentar creuar el
Titicaca”. Una comèdia que parteix de la idea de Warhol
dels nostres deu minuts de glòria. Que som capaços per a
aconseguir-ho? Factoria Els Sánchez és una companyia
establerta a Benicarló, tracta de dur a escena propostes
teatrals sobre la naturalesa de l'individu i la seva relació
social amb les formes de vida. El pròxim 2 de novembre
actuarà a Benicarló.

BREUS

Rafa Sánchez presentant “El enemigo de la clase”.
Regidora Durà, ausent.
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El PSPV de Benicarló va mostrar la seua decepció
pel fet que el Consistori de Benicarló no s'haja posat ja
en marxa per a activar la coordinació i enllaç entre el
Ministeri d'Indústria i els empresaris del moble de
Benicarló i fer possible l'entrada en funcionament de la
Ciutat del Moble. Aquest bloqueig és, segons l'edil i
diputat Enric Escuder “per la falta de voluntat del PP en
gestionar-lo”. En aquest sentit
Escuder es va mostrar partidari
de traslladar el projecte a la
Taula del Sénia –mancomunitat
que abasta municipis de
Catalunya, Aragó i Comunitat
Valenciana i on existeix un
elevat nombre d'indústries
d'aquest tipus- si Benicarló no
ho executa en solitari “perquè
allí també encaixa
perfectament”, va puntualitzar
Escuder. 

Un programari revolucionari 

El Ministeri d'Indústria a
través del Pla Avança  el 3 de maig passat a través de
David Cierco, director general de la Societat de la
Informació del Ministeri d'Indústria, que aquesta
institució anava a donar suport amb 614.000 euros la
incorporació de les Noves Tecnologies de la Informació
a les empreses del moble de Benicarló i comarca.
Aquesta localitat del Maestrat concentra el clúster
–concentració d'indústries- més important de Castelló.
El sector de la fusta, segons les dades oferides per
Francesc de Paula Pons, secretari general de
Confemadera i Federmueble, suposa 690 empreses,
1.000 M € de negoci i més de 8.000 treballadors, la
meitat d'aquests en el Maestrat i dels quals Benicarló és
el nucli més important. 

“Benicarló, ciutat del moble” havia de suposar “fixar
Benicarló en el mapa de les Noves Tecnologies de la
Informació”, va assegurar de Paula, qui va abundar que
la iniciativa “cerca impulsar la transformació de la
indústria a través de noves tecnologies, en els seus
processos productius i en el negoci del sector”.
L'objectiu de les accions, que finançarà el Ministeri al 50
per cent amb l'ajuda de l'administració local, les
empreses i l'institut tecnològic Aidima, passa per enfortir
la imatge de la zona a través de la visualització del seu

pes econòmic i empresarial;
formar a treballadors qualificats
i potenciar la col•laboració del
Consistori benicarlando en la
promoció i desenvolupament
industrial. 

En “Benicarló, ciutat del
moble” havien de participar
també la Fundació Bancaixa i el
departament de formació l'IES
Joan Coromines, amb mòduls
formatius especialitzats en el
moble. “Es tracta que la
indústria siga un aparador
immers en el concepte de la
moda amb escenaris d'entorn

virtual, amb un espai multimèdia de formació restringit i
a la disposició del personal i els empresaris i que
permeta agilitar les consultes a l'administració local”.
Les principals actuacions passen per adaptar-se als
gustos del consumidor permetent la personalització i
planificació d'espais a través d'aplicacions i eines 3-D
“on el client puga customitzar el sòl o tapisseries per a
augmentar el carro de la compra enfront de la
competència de tercers països i de la pròpia UE, va
explicar el representant de Federmueble. De
“Benicarló, ciutat del moble” com iniciativa pilot devien
així mateix extraure's conclusions per a altres
pràctiques en altres regions i zones valencianes.

La falta de gestió de l'Ajuntament de Benicarló posa en perill el projecte Ciutat Moble 

text REDACCIÓ

llapicer, que nosaltres som molt
clàssics, això sí, amb una goma
d’esborrar al costat, que al cole ens
van ensenyar que això de les
esborronades està molt lleig i els
tafaners, i si alguna cosa tenim és
que som molt endreçats i ... doncs
això, que allí estàvem quan apareix
en pantalla la Raquel Durá,
regidora de Cultura. Impressionant
la posada en escena d’aquesta
senyora. Envoltada dels seus
tècnics, vam coincidir a assenyalar
que semblava una princesa, però
en morena, amb els seus rínxols
caient en cascada sobre els
muscles. I la veu, quina melodiosa,
quina dolçor, quina manera de
declamar! Ja podrien aprendre
alguns dels seus companys que no
saben ni vocalitzar. Però oh, cruel
destinació. La princesa no era
perfecta. Una vegada superada
l’abducció inicial a la qual ens va
sotmetre i aprofundint en el seu
discurs, vam descobrir que no deia
res de res. I el poc que deia, ho
deia malament.

EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT
(i 1)

No tenia constància que la
Generalitat Valenciana haguera
atorgat una subvenció per al
desenvolupament del projecte de
teatre auditori. Amb semblant
contestació, aquesta senyora del
paràgraf anterior i regidora,
aconseguia fer callar als mitjans
que li havien preguntat. A la tele
vam comptabilitzar, més o menys,
vora set segons de silenci absolut
dels periodistes. Perquè ja és
estrany que la canallesca tanque la
boca tant de temps amb el que
solen metrallar. I és que va ser
impressionant l’arma utilitzada com
a resposta, no sabia res. Els
tafaners, ens vam reunir d’urgència
i vam concloure que a aquesta
senyora, algú se li va oblidar
explicar-li que van ser els del seu
propi partit els que van anunciar, a
so de bombo i platerets, aquesta

milionària inversió. Que ens ho van
vendre com el “novamás” de la
benevolència de l'administració
autonòmica per a aquest submón
que habita a Benicarló. I ara va i no
sap res! Ens va deixar preocupats,
de debò, per si es tractava d’una
nova estratègia de partit perquè
ens oblidem del tema. Cercarem
les respostes. 

EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT
(i 2)

Que La Veu no va a cap part
perquè no fem ecos de societat, és
una reclamació que els tafaners
hem fet des de sempre. Que no
venem ni per a treure’ns el jornal
perquè no posem afotos en colors
de les associacions, també ho
sabem. I per a mostra un botó. En
la mateixa roda de premsa de la
nostra particular princesa (des
d’ara, princesa dels tafaners), vam
veure que va ensenyar l’exemplar
d'una revista local de caràcter
setmanal i amb nom d’un dia de la
setmana. Ho va fer per a demostrar
que ella si que va anar als actes del
9 d’octubre, perquè els del
semanario la van traure retratada. I
es va veure per totes les teles. A La
Veu, que ens donen. Deu ser l’únic
que mira (llegir, el que es diu llegir
...): quan surt ella!

EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT
(i 3)

Més de la princesa. Encara s’ha
d’asseure per a estudiar si es
demana la declaració de museu per
al MUCBE. Es veu que té tant
treball que no sap ni el que és una
cadira. Clar, tants col·legis que
visitar per a solucionar problemes,
tants actes culturals als quals
assistir, tantes i tantes coses… els
tafaners li recomanem una bona
dosi de Ceregumil, el clàssic
producte que com nosaltres, mai
passa de moda i sempre va bé. Per
què, mira que no saber que tenim
un museu a la ciutat, Centre
Cultural Convent de Sant Francesc!

EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT
(i 4)

Altra més. Ara resulta ser que no
hi ha bastants prestatgeries a la
biblioteca i per això els llibres
resten per sobre de les taules.
Home, haver començat per ací. Si
aqueix és tot el problema, els
tafaners ens oferim de manera
voluntària a instal·lar una paradeta
a les portes del mercat municipal
un dimecres qualsevol. Prometem
regalar fins a banderetes que
posen “jo col·labore amb la cultura
de Benicarló” i posar a la solapa
dels gentils cavallers, que ens
oferisquen els seus donatius,
llacets de color taronja. Si, el
mateix que utilitza el PP per a les
seues campanyes electorals i que
tan bons resultats els ha donat.
Clar que el dels tafaners, tindria un
to fosforito perquè destaque bé i
que tots s’assabenten a missa, al
bar o al centre de salut, de que som
... com el Quixot.

més tafaners...

31 Octubre al Parador de Turisme
a les 20:00 

Inauguració de l’exposició de Sali García de Araoz 
-pintura- 

27 Octubre, Auditori de Benicarló
“EL ENEMIGO DE LA CLASE”

-teatre-

AGENDA

Aquesta regidora NO es la de
cultura, pero a vegades li toca

fer substitucions: 
No ens queixem.
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eu, senyora Garcia? Ja
hem arribat on anàvem!
Tants ninots i dibuixets
a la portada i en

aquesta s’han lluït. Si sembla el
catàleg aquell que abans de
Nadal els professionals venedors
de ca l’Espartero repartien als
xiquets a la porta d’escola! Tant
que s’ho han treballat els seus
xicots per muntar tots els clics de
la portada, no els ha quedat
temps per aconseguir un mapa
del Maestrat actualitzat per a la
pàgina 2. 

Jo, com sóc
desconfiat i les coses
van com van, em dic:
Vés i mira-ho perquè
igual t’ho han canviat i
no en saps res. I ho miro
i trobo que segons l’àrea
de Política Lingüística
de la Conselleria de
Cultura, eixe poble que
vostés han escrit Alcalá
de Chivert, ja fa anys
que es diu Alcalà de
Xivert, i Albocàcer és
Albocàsser. Peñíscola,
sí. No fóra que no ho
entengueren els turistes
i passaren de llarg. Cuiden eixos
detalls, dona!

No diré molt sobre el Quadern
Ondulant, que aquesta vegada
rememora la mítica gespa del
camí de la Mar. Mira que té gràcia
el senyor Igual, i prou que li ho
reconeixen. Si més no, fora de
casa, pel que es veu. I en el
comentari sobre l’antic camp de
futbol encara s’ha deixat els
dragons que corrien per damunt la
pantalla on feien cine d’estiu.
Després veig que ha tornat
Robespierre amb més ímpetu que
mai: una pàgina sencera repartint
estopa al llarg de la vida i miracles

de la regidora Durá (Durà?). El
que més m’ha agradat és el final,
contundent, propi de la retòrica
parlamentària madrilenya. 

L’article del senyor Bausà és
exemplar. No hi ha res com estar
informat per a decidir o per a
quedar-se garratibat sense saber
què fer. I si resulta que el consum
de gas té una llarga sèrie
d’avantatges econòmics i
ecològics enfront d’altres
energies? Veig que ell ho té clar:
“El gas natural pot ser un
combustible de transició fins

assolir un sistema energètic basat
en energies renovables i
l’ecoficiència.” Volem ser
ecològics, nets, estalviar... i ens
negarem tindre prop de casa la
planta que ho faria possible? Ja li
dic, garratibat m’he quedat.
Esperarem amb candeletes la
segona part de l’article.

Abans li he dit que havien de
cuidar detalls com la toponímia i
ara li ho repetiré a tall de
determinades expressions que
trobo de mal gust fora del que
signa Robespierre. Què és això
de “Continuem sent el cul del
món” a l’editorial? I “la cosa no té

pinta de canviar”? Aquest no deu
ser el llenguatge periodístic que li
van ensenyar a vosté a la facultat.
Ah, i no haurien de jugar amb els
sants, com fan al final de
l’editorial, que el tema està molt
sensible. Prenguen exemple de la
prosa elegant dels Tafaners. Mire
com es refereixen al futbol:
“l’esport de la patada a la pilota”,
“l’esport balompèdic”. Digne del
senyor Igual... D’altra banda, es
lamenten els tafaners de la poca
presència de la cultura autòctona
al carrer el dia 9 d’octubre i de
l’abassegadora matraca de la
cultura que celebrava el seu dia

tres dies més tard. No
s’estranyen, si la Casa
d’Andalusia corona les
seues “reines” i tot. La cosa
pinta a conflicte de corones,
a xoc de monarquies.
Tindrem dos reines de
festes enguany? Quin
alcalde amb bigot durà del
bracet la reina andalusa?

La setmana passada em
va quedar pendent explicar-
li la diferència entre “si no”,
separat, i “sinó”, junt, i veig
que no m’ho he d’estalviar.
Els posaré un exercici als
seus redactors que no

trobaran difícil: En aquestes dos
oracions hi ha un “sinó” que
hauria de ser “si no”. Localitzeu-lo
i corregir-lo:

“Sinó ens quedem les nuclears
o una retallada important del
consum”

“Sinó arriba, podien firmar un
conveni”

No res més. Ja van millorant,
sobretot amb els articulistes de
fons, que els deuen costar un
ronyó i entenc que hagen hagut
de recórrer a omplir pàgines de
publicitat. Ah, una cosa: qui era
l’arquitecte El Puig i Cadafal de la
pàgina 15? Me’n sonava un altre a
mi., un tal Josep Puig i Cadafalch.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 606

text EL LECTOR

V
PAQUETS A L’AUDITORI
Els tafaners hem descobert una

altra modalitat de paqueteria. No la
fa cap de les companyies de
transport habituals en aquests
menesters i els “bultos” es
caracteritzen per tenir dues potes.
Es descarreguen, normalment, vora
les cinc de la tarda i, tornen a
replegar-los, unes hores més tard a
... la porta de l’auditori-conservatori.
És curiosa aquesta nova modalitat
de transport de paqueteria, sobretot
quan a certes hores els vehicles de
transport envaeixen la zona de
vianants d’aquella zona, aparcats
entre arbre i arbre o, entre farola i
farola. El nou regidor de carrers i
senyals, que tot ho vol tindre
planificat, haurà pensat en un nou
senyal de trànsit per regular-lo?
Nosaltres farem una consulta al
nostre servei d’investigació i, a
veure si ens fa una proposta. Li la
farem a arribar donat que, ara per
ara, encara no està inventada.

DIA MARIA?
Resulta que divendres passat els

tafaners anàvem passejant, allà
pels voltants de les deu de la nit pels
carrers del nostre poble, i pareixia
que estàvem paranoics, només
fèiem que mirar a torn i a dret, a
cadascun dels vianants que
passaven pel nostre costat per
veure si s’estaven fumant un
“canut”. I és que fotia una pudor tan
gran a fum de “canut” que no
sabíem si és que s’havia cremat una
plantació de maria, i tot el fum venia
cap el nostre poble, o que la meitat
del poble s’havia liat un canut de
proporcions descomunals i estaven
tots pegant-li a la xamada. Al final
no vam poder esbrinar quina de les
dos opcions era la certa però, la
pudor, no ens la vam llevar durant
tota la nit. El regidor este que tot ho
vol tindre controlat, ho devia saber?
Algú sense col·locar devia quedar,
no?

DEIXAR PLANTATS
Com hem d’apanyar les coses en

aquest poble si entre uns i altres
l’únic que fan és fer-se la punyeta.
Ara resulta que diu Escuder que
Marcelino ha deixat planta al
subdelegat del govern i, Escuder,
s’ha vist obligat a suspendre la
reunió i, Marcelino, diu que tirarà pel
recte si aquell (el subdelegat), no li
fa cas en les seues demandes.
Questions “transcendentals” com la
costa Nord a fer punyetes! La N-
340, també! La costa sud, ni diguem
i a l’oest, no cal patir, un camp de
golf. Ja veureu, al final amb això, tot
solucionat i ... els polítics contents.
La propera reunió serà ...
Segurament l’agenda del
subdelegat de govern a partir d’ara
ja està farcida de temes fins d’ací
veste’n tu a saber quan. I
mentrestant, la ciutadania a fer-se
fotre. Com poden ser tan inútils! Uns
pels altres i la casa per agranar.

EL RETORN DEL CAPITÀ
NEUTRÓ

Els tafaners ens hem assabentat
que el nostre il·lustre exalcalde i ara
diputat a corts Jaime Mundo, ara
més conegut per l’apel·latiu de
Capità Neutró (per allò de ser el cap
d’allò nuclear de la Generalitat), es
va reunir la passada setmana amb
Ximo Borràs, delegat del Consell de
la Generalitat a Castelló, suposem,
per a parlar de les seues coses. El
curiós de tot va ser que quan
aquests van marxar van entrar, a
corre-cuita, uns homes de blanc,
amb mascareta i una mena
d’aparells a les mans que feien “bip-

bip” d’una manera boja, que
pareixien sortits d’una peli
d’Expedient X. I és que la seguretat
per davant de tot. No siga cas que
tinguéssem una fuga ... radioactiva.

EL RETORN DEL CAPITÀ
NEUTRÓ (i 2)

Els tafaners també hem escoltat
per ràdio macuto una iniciativa
bastant curiosa. Diuen que el nostre
Capità Neutró, com li sobra energia
per tot arreu, vol fer una donació
energètica de dimensions
considerables. Per aquest Nadal
regalarà el corrent per l’enllumenat
de tot el poble. No res, com si fos un
torxa gegant. Llum més forta, més
blanca, més pura al millor estil de la
transparència ... popular. Després
haurem de passar el comptador
Geiger per si de cas?

PER LA TELE
D’un temps ençà els tafaners ens

hem aficionat a asseure’ns davant
de la tele (com qualsevol fill de veí),
i hem descobert que determinats
mitjans de comunicació de la
comarca emeten íntegres les rodes
de premsa del polítics, preguntes de
periodistes incloses, com qui passa
una peli de categoria B. Els tafaners
hem considerat que ara que ve el
fred, i total per el que ens paga
l’amo, millor ens quedem a casa,
calentetes i amb una bona borsa de
pipes per rossegar, que la feina
igual la farem i damunt, més
còmodes. Fins i tot hi ha qui ha
plantejat la possibilitat d’organitzar
berenars temàtics. Que ve Sant
Antoni, doncs coquetes, que vénen
Falles, uns bons bunyols. I és que
això d’anar pel carrer preguntant i
posant l’orella ja no ens surt
rendible. Que treballen els altres,
que ja ens assabentarem per la tele.
Total, això és el que diuen també els
polítics, o no?. 

PER LA TELE (i 2)
Bé, doncs en aquestes estàvem

aquesta setmana, asseguts al sofà
del tafaner major, llibreta a mà i

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Benicarló, ciutat turística? No. De copes i a comprar
Molts són els que parlen de Benicarló

com a poble turístic i de tot el que pot oferir
la ciutat als turistes. El nostre turisme s'ha
quedat estancat des de ja fa un bon grapat
d’anys. Inclús direm que més que de
turisme, a Benicarló, podem parlar de gent
que ha establert ací una segona
residència i que venen a passar els estius
i algunes festes. 

La promoció turística de la carxofa s'ha
quedat en això, en promoció. De totes
maneres no podem obviar les jornades gastronòmiques
d’aquesta verdura que porta a gent dels pobles i ciutats
veïnes a tastar uns plats tan exquisits. (Ho considerem
visita o turisme?).

Fer promoció del turisme no és anar un dia a la fira,
penjar quatre cartells, posar dues paradetes, fer una
degustació, fer-se la foto i, de passada, com una cosa
col·lateral, a fartar-se. Fer promoció de turisme és portar
tota una política encaminada a potenciar una sèrie d’ofertes
per a dur un tipus determinat de turistes. I això a Benicarló
ni s'ha fet ni s’ha potenciat. 

Tampoc ha servit de res la tan lloada publicitat del poble
que diuen que havia de fer el futbol sala. Ha quedat molt
clar, que el futbol sala és això, futbol, que arrossega molts
d’aficionats però per anar amb l’equip. Certament,
Benicarló, ara ja apareix al mapa de la televisió estatal  i
dels equips que hi participen, i encara que això està molt
bé, però res més. Som un poc més coneguts. Com
demostren les xifres de l’estudi no hi ha cap relació entre
aquestes dues activitats, tot i que amb una bona dosi
d’imaginació es podrien intentar lligar i complementar.

Caldria preguntar-li a la regidora Bel i, sobretot, a
l’exregidora Traver (amb ella comença la davallada), per a

que han servit tants de viatges i tant de parlar
del turisme a la nostra ciutat si aquest només
ha fet que anar minvant de forma ostentosa
i ostensible en el seu govern. Podem
suposar que s’hauran preguntat què és el
que no ha funcionat de la seua gestió? O
deu ser massa suposar? Segurament açò
últim.

Però a banda de l’aspecte negatiu
anterior hi ha d’altre, el de les activitats
comercials minoristes, que han augmentat

en gran manera i que podria donar-nos una mica
d’optimisme. Els bars (englobant ací a tot el sector de la
restauració i hostaleria), ho han fet vora un quaranta per
cent. Aquest sector, el del xicoteta i mitjana empresa, pel
qual els nostres polítics, passats, i actuals no han apostat
mai ni un duro (tot el contrari l’han estat ofegat al no buscar
mesures correctores i complementàries amb tanta dèria per
ficar grans superfícies), ara resulta que és el que més creix
i el que ha acabat suportant el pes de la nostra economia
local. Qui ho diria!

En els últims cinc anys la població ha crescut vora un
vint per cent i el sector privat ha sabut aprofitar tot aquest
potencial, cosa que no ha fet el sector públic (les mesures
correctores que parlàvem a bans), que encara manté les
mateixes infraestructures que fa vint anys: centre de salut,
mercat, emissari, abocador, escoles, comunicacions amb el
pobles veïns (ací encara hem reculat), aparcaments, ... i tot
un llarg etcètera d’”oblits” que encara estan per
desenvolupar-se.  Per a quan un tracte igualitari i digne i no
especulatiu i esbiaixat? 

Així que els nostres polítics, que s’ho facen mirar: Estan
governant-nos i encara no saben el que passa al seu
voltant. I menys, per on van les tendències. 
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PublicitatAmb el suport

Carxofa: per a la regidoria de Comerç i l’AFIC. S’ho mereixen. Tot i el poc temps que porten
treballant junts, sembla que les iniciatives comencen a rutllar i per fi puguem fer del nostre comerç
local una eina dinàmica per revitalitzar la ciutat. Ja era hora que algú es preocupés per aquest
sector tan important (que és el que més aporta econòmicament segons dades que aquesta
setmana indica La Veu), i al mateix temps, tan oblidat. Que continue.

Panissola: Un bon grapat de panissoles per a tots el conductors i conductores que ha agarrat
el vici d’aparcar damunt de la vorera amb tot el descaro possible. A les cinc de la vesprada la vorera
de davant de la plaça de rei Carles I és de vergonya, i als morros dels municipals. I la furgoneta
grisa que ja porta aparcada quatre dies al cantó del carrer Comerç – Avda Iecla ... Regidor Soriano:
ineptitud total!
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Per Xavi Burriel

Regidora que no regeix
El còmic


