
L’  Ú LT I M A20

Àngel “Pitxi” Alonso, ex seleccionador català,
comentarista esportiu i ex futbolista d'equips com el
Barça, el Saragossa o el Espanyol, va realitzar aquesta
setmana a Benicarló el discurs inaugural de l'IES Joan
Coromines, parlant del que més sap: de l'esport. 

Què els ha dit als estudiants d'ESO en la seua xerrada? 

Doncs, hem parlat una estona d'esport i de la meua
trajectòria esportiva i m'ha servit per a recordar la meua
època de batxillerat en aquest mateix centre i la revàlida.
M'he dut una sorpresa perquè tot canvia però aquest centre
educatiu ha canviat ben poc. Futbol i estudis van anar de la
mà amb mi. 

La situació dels esportistes ara ha canviat molt i es
barreja la societat amb l'esport. Com veus aquestes
qüestions i l'interès que està això despertant en molta
gent? 

M'interessa el futbol, l'esport i el joc. No m'interessa si
aquest futbolista té aquest cotxe o surt amb aquella dona. El
que passa és que la societat demanda una sèrie de coses i
fan el que creuen que han de fer. Sóc dels que sempre ha
pensat que el futbol és un joc i ha de parlar-se de l'esport però
per desgràcia del milió de tertúlies sobre futbol, tan sols dos
parlen un poc del que és el joc, la resta ho fa de l'entorn del
futbol. 

Quins records li porta estar en aquestes instal·lacions
educatives? 

L'última vegada que vaig estar aquí va ser a l'any 1987-
1988 amb Javier Clemente, quan vam fer una xerrada quan
jo era jugador de l'espanyol. Recordo els tallers antics en els
que jo feia allí manualitats a les aules. L'edifici està igual i
pensava que estaria tot modernitzat però veig que no. 

Vostè ha estat durant anys comentarista en la TV3.
Aquests dies es parla de tancar-la, Com ho veu? 

Personalment ho veig una equivocació independentment
dels colors que manen en el govern. Si tenen oberts Antena
3 o Tele 5,  aquestes les tanquen? doncs llavors per què s'ha
de tancar TV3?. Crec que la informació ha de tenir oberts tots
els canals possibles i la gent ha de poder veure tota la
informació. Si hi ha algú que no vol veure-la el que ha de fer
és no sintonitzar-la, però hi ha molta gent a València que vol
veure-la i és un dret que té. És una guerra política, però crec
que és un error. Pensava que s'arribaria a un acord de
reciprocitat. Per què no es pot veure a Catalunya Canal 9? Si
algú prefereix veure Canal 9 abans que el 33 o TV3 doncs
perfecte, cadascú és lliure de triar. 

Què penses de la iniciativa de diverses associacions
culturals que demanen que el camp de futbol duga el teu
nom? 

Només puc que agrair-lo a la gent que està interessada a
reconèixer el que siga de la meua trajectòria esportiva, però
no em barallaré amb ningú perquè posen, o no, el meu nom
a un carrer o al camp de futbol. Sóc molt feliç tal com sóc,
encara que en el teu interior et sàpiga un poc mal que et
tinguen més considerat en altres llocs que en la teua casa. 

“Tan sol dos o tres tertúlies esportives parlen veritablement de futbol” 

A Pitxi li semblaria molt bé que a Catalunya la gent pogués veure canal 9 i fins i tot
preferir-la sobre altres canals. Rebutja la guerra amb Acció Cultural

text i fotos JORDI MAURA
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coeficient d’edificabilitat en les
partides litorals fins al 0,40,
ampliar el polígon industrial i fer
una reserva de sòl municipal en
l’entorn de la futura depuradora
on instal·lar les indústries
molestes que estan en el casc de
la població”. Per altra banda i
respecte als usos del sòl, tot el
sòl que quede per sota de la
futura variant de la N-340
passaria a tenir una qualificació
de residencial compatible amb
serveis no industrials. D’altra
banda la reserva de sòl agrícola
protegit quedarà més al nord en
la franja que va de la partida
Aiguaoliva fins al Puig de la Nau.
“A petició de les associacions, no
hem volgut tancar expectatives,
de manera que seguirà sent
rústica”. 

Sòl industrial

La presència de les principals
indústries químiques de Benicarló
en els voltants del nucli urbà de la
localitat segueix estant en el
debat del futur planejament
urbanístic de Benicarló. el regidor
d'Urbanisme, Antonio Cuenca, va
assenyalar que el futur PGOU
inclourà una zona de més de 2
milions de metres quadrats per a
satisfer les expectatives de les
indústries de la població i un sòl
de 300.000 metres quadrats
independents però connectats
amb un vial on se situarien les
empreses de nivell 3, les
químiques. "Amb el temps hem de
donar-los una sortida i que

’alcalde de
Benicarló, Marcelino
Domingo (PP), va
anunciar que davant el

consens existent en l’ultima reunió
de la comissió de seguiment de la
modificació del PGOU de la
localitat, el Concert previ del
planejament podria dur-se a
aprovació al Ple del mes de
desembre una vegada introduïdes
les modificacions plantejades per
les associacions veïnals. 

Aquesta és almenys la intenció
dels populars davant la
“satisfacció” demostrada per les
associacions veïnals. Marcelino
Domingo va explicar que “tenim el
compromís d'augmentar el

El PP de Benicarló té intenció d’aprovar el Concert previ
del PGOU en el Ple de desembre 

El document plasma privilegis urbanístics per a les partides litorals Riu,
Surrac i Aiguaoliva, mesura que no s’ha permès en altres particulars

L
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text REDACCIÓ
La Unió de Comerços de

Benicarló ha procedit a
renovar els seus càrrecs
directius, després d'una
assemblea que va tenir lloc a
l'Auditori Municipal amb una
nombrosa assistència
d'empresaris del sector del
comerç.

La nova junta està formada
pels següents càrrecs:

-Presidenta: Clara Arnau,
de l'establiment de roba de
senyora Clara Modes
(c/Ferreres Bretó)

-Vicepresidenta: Jacqueline
Arín, de l'empresa
d'equipament esportiu Esports
Arin.

-Secretària: Marta Piquer,
de la tenda de moda Novus
(Pl. Constitució)

-Tresorera: Anna Maria
Foix, de Botiga de Roba Anna
(c/Francisco Pizarro).

Nova junta a la
Unió de Comerços 

text REDACCIÓ

Recordem que si has
format part d’algun grup o
coneixes algun, posa’t en
contacte amb nosaltres.
Realitzarem una fitxa amb
una breu història,
discografia, concerts, fets
rellevants, components,etc,
que es publicarà a La Veu de
Benicarló i a internet.

Més informació:
www.lafiloxera.es.kz

BREU HISTÒRIA
DEL ROCK  A
BENICARLÓ
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“El Concert previ del PGOU de Benicarló incorporarà les peticions de les associacions de veïns de les
partides Riu, Surrac i Aiguaoliva” 

puguen planificar-se”, va explicar
Cuenca. Aquestes indústries, que
l’edil va xifrar en Ashland
Chemical i IFF, estarien
enclavades al costat de la futura
depuradora de la població. A més
s’incorporaran al patrimoni
municipal del sòl per a allunyar els
terrenys de l’especulació. 

Compromís electoral de més
volumetria

El Concert previ del PGOU de
Benicarló incorporarà les peticions
de les associacions de veïns de
les partides Riu, Surrac i
Aiguaoliva que reclamaven majors
possibilitats urbanístiques de les
que l’empresa havia valorat
inicialment per a aquesta zona
gairebé verge del litoral
benicarlando. Per a això
l’ajuntament, justificant-se en un
compromís electoral amb els
veïns “que ha de complir-se”

excedirà de la volumetria
inicialment prevista “que ja no
serà del 0,15 o 0,20 sinó del 0,40”,
va assenyalar Cuenca. El
responsable d'urbanisme va
recordar que “el PSOE va
acceptar aquest coeficient per a la
partida del Riu, però no la tenien
Surrac i Aiguaoliva. Així s’evita el
greuge”, va concloure. El concert
previ s’enviarà a la Conselleria de
Medi ambient i Habitatge perquè
ho aprove sobre març, abril o maig
i en un any es desenvoluparia més
detalladament, perquè estigués
operatiu en 2009.

Segons Domingo, l’empresa
Territorio y Ciudad va opinar que
el futur PGOU de Benicarló
“podria ser modèlic per a altres
llocs” i “busca un creixement
sostenible de la ciutat, sense un
creixement espectacular”.
L’ampliació del port de Benicarló
fins als 700 amarres, dels actuals
293 amb que compta, també està
inclosa en l’esborrany de concert
previ. “Això donarà un impuls a

Benicarló amb altra classe de
turisme”, va afegir la primera
autoritat.

Residus 

Benicarló no acaba de veure
clares les solucions plantejades
en el Consorci per la Conselleria i
Diputació de dur les escombraries
de la localitat fins a la planta de
transferència de Sant Mateu, que
consideren “llunyana”. Segons
Domingo “serà molt gravosa per a
les poblacions grans com
Benicarló, Peníscola i Vinaròs, pel
que abans d’acceptar aquesta
opció volem conèixer el sobrecost,
perquè poden haver-hi altres
possibilitats. Pot ser que siga més
barat buscar una empresa que
faci el trasllat dels residus a altre
lloc. És qüestió de fer números i
no m’atreveixo a prendre una
decisió a la lleugera sense els
estudis o informes tècnics”.

ve de la pàgina anterior

ctitud. F. Positura
expressiva que
correspon a una certa
disposició d’ànim.

Actitud respectuosa. Actitud

amenaçadora. / Disposició

contínua a reaccionar amb una

tonalitat afectiva, una expressivitat

o una conducta característiques. /

Predisposició apresa culturalment
per l’individu segons la qual valora
objectes, altres individus,
col·lectivitats, grups i institucions. /
En pint. i en escult., positura,
disposició d’una figura. / actitud

fetal Actitud pròpia del fetus i que

el nadó tendeix a mantenir. // Fig.
Disposició d’ànim envers alguna
cosa. Actitud benèvola, ferma.

L’actitud del poble, del govern. 

Aquesta es veu que és la
paraula, “actitud”. No sé ben bé en
quina de les accepcions que ens
presenta el Diccionari de l’Institut
d’Estudis Catalans, però m’han dit
que el Benicarló va aconseguir
guanyar diumenge passat al camp
del Vilafamés gràcies a un canvi
d’actitud. El CDB va tornar a ser
l’equip disciplinat i aguerrit de la
pretemporada i dels primer partits
del campionat. Tots, es comprén,
van fer-ho tan bé com van saber i
la victòria va ser el merescut
premi a l’actitud valenta exhibida. 

Va ser el jove Burriel, autor d’un
gol, el revulsiu que necessitava
l’equip? Va ser l’amenaça de
l’entrenador de començar a donar
passaports el fet que va propiciar
la magnífica predisponibilitat del
nostre equip? A saber! Siga pel
motiu que siga, vam guanyar per 1
gol a 2 i a hores d’ara encara
seguim estant a només tres punts
dels llocs de descens. Es
comprén que els equips que van
darrere de nosaltres també van
tenir una bona actitud i van
guanyar tots en ple els seus
partits.

Diumenge vinent ens visitarà el
líder, l’Atlètic Saguntino. Ho veig
difícil, però qui no ens ha dit que
siguem capaços de mantenir

l’actitud de la setmana passada i
donar-los un disgust?
M’agradaria, no per res en
especial, no, sinó perquè m’han
dit –i igual m’han enganyat- que
l’entrenador dels de Morvedre és
el nostre vell conegut Nahum
Mingol, aquell senyor que –deu
ser mentida- em van comentar
una vegada que estava
empadronat a la veïna població de
San Jorge mentre era el

preparador de l’equip que amb
tanta gràcia com ineficàcia (mira
que fa anys que volen pujar a
tercera) presideix el magnífic
polític i orador senyor Tena. 

Se’m queixava l’altre dia un
lector de La Veu que açò ho faig
massa llarg. Trobo que té raó. Si
més no aquesta setmana. Que
posen bona cosa de fotos.
Acolorides si pot ser.  

ACTITUD

A

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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El Benicarló Juvenil no només va perdre el partit contra el
Nules, també va perdre els papers en una actuació penosa,
digna del més aviat oblit i que hauria de fer reflexionar a qui
corresponga. Es pot perdre, sí; es pot jugar malament, sí; es
poden acceptar errors, sí; però el que no es pot, ni es deu, és
donar la deplorable imatge que es va donar en la matinal del
diumenge, indigna de qualsevol equip que duga en la seva
samarreta l’escut del C D Benicarló. I l’inconvenient del cas és
que no és una situació puntual o aïllada, no. És un diumenge
sí i un altre també, massa diumenges i gairebé sempre amb
els mateixos protagonistes. El partit ja va començar
malament, amb un Nules que va sortir en allau i que prompte
(minut 10), va tenir premi al seu esforç. Per si no fos poc el gol
en contra, en el 18’ va autoexpulsar-se Guaje i va deixar al
seu equip en inferioritat numèrica. Portilla va arriscar i en una
contra van agafar a contrapeu a la defensa i Hèctor no va tenir
més remei que fer penal en una clara jugada de gol (l'àrbitre
li va perdonar la vermella) Els de Nules no van desaprofitar
l’ocasió i es van posar 0-2. Abans del descans, Pepe va
desaprofitar altre penal comès a Albert i un parell de minuts
després el mateix Pepe, quan anava a ser substituït, va ser
expulsat amb vermella directa. Dues expulsions tan

predictibles com injustificables deixaven a l’equip amb nou i
amb tota la segona part per jugar-se. Després de la represa,
el Nules es va limitar a veure-les venir i Johan encara va
poder escurçar distàncies després de culminar una bona
jugada personal, però l’impossible miracle no es va produir i
dos nous gols dels visitants van deixar el marcador en l’1-4
definitiu i la sensació en la graderia que farà falta molt timó per
a impedir que el vaixell es quede a la deriva. 

Alineació del C.D. Benicarló Juvenil: Castañeda, Avila
(Ledesma 75’), Carlos (Denís 85’), Hèctor, De la Canella,
Enric, Guillermo (Escura), Guaje, Pepe, Johan i Albert (Luis
46’)

BENICARLO JUVENIL, 1 – C D NULES, 4 :PENOSA DERROTA

text i foto GREGORIO SEGARRA

El Club Natació Benicarló es va consolidar com equip
de 1a divisió sent el participant més jove del País.

Este passat cap de setmana 24 i 25 de novembre del 2007
en la piscina municipal de Natzaret (València) es va disputar
la Copa Autonòmica de Clubs de Primera Divisió de la
Comunitat Valenciana, composta per 8 equips. El Club
Natació Benicarló iniciava així la seua participació conscient
de tindre els nadadors i nadadores més joves de la divisió i
que això els obligava a nadar, si és possible, millor i més ràpid.
Un duel desigual  que traslladava la pressió a la resta d’equips
i que no va desaprofitar el CN Benicarló.  Amb el fort  colp de
moral que els donava l’oportunitat de quedar-se en 1a divisió,
per primera vegada en la història de la natació benicarlanda,
el club va acabar convertint-se en una veritable marea que els
va portar a la permanència guanyant la 6a plaça amb 812
punts, i somiant ja de créixer un poc més i arribar al lideratge,
perquè les ganes, les tenim.

L’equip masculí va estar compost per  Miguel Piñana (1r
lloc, 100 m esquena 1:00,73 - 1r lloc, 200 m esquena 2:13.17
- 2n lloc, 50 m esquena 29,37) Marc Fresquet (3r lloc, 1500
lliures 17:23.90), Agustín Parra, Ferran Remolina, Macos
Fuente (4t lloc, 800 m lliures),David Marqués, Josep Navarro,
Jose Antonio Adell i Javier Traver.  Per equip de relleus la
millor classificació va ser en els 4 x 200 m lliures, 6é lloc,
composat per Marc, Josep, Marcos i Miguel.

L’equip femení va estar compost per Susana del Olmo (1a
posició 100 m braça 1:20.61 – 2a posició, 200 m braça
2:49.93 – 2a posició, 100 m lliures 1:04.15 – 4a posició, 100

m lliures), Paula Saura (2a posició, 100 m lliures 1:10.86 – 4a
posició, 200 m estils), Raquel Fabregat (4a posició, 400 m
lliures – 4a posició, 800 m lliures), Andrea Fuentes, Meritxell
Sospedra, Montserrat Astor, Lucía Piñana, María Coll, Mari
Carmen Sorlí, Sara Marqués i Claudia Campos. Per equip de
relleus la millor classificació va ser en els 4 x 200 m lliures
amb la 3a posició, on l’equip estava composat per Paula,
Meritxell, Raquel i Susana).

L’equip va dedicar el triomf en 1r divisió a la seua
entrenadora Lucía Vicente, pel recent naixement del seu fill,
“Pol”, encara que sabem que va estar molt pendent dels
esdeveniments des de la seua casa. Enhorabona.

Gran èxit ¡En primera divisió!
text REDACCIÓ

Els veïns de Benicarló poden veure ja el Kylix grec trobat
en el poblat íber de l'El Puig de la Nau. Per a molts veïns
serà la primera vegada que poden veure aquesta troballa,
que permanentment està adscrita al Museu de Belles Arts de
Castelló, ja que en el moment de la seva troballa la localitat
no contava amb un lloc adequat per a la seva exhibició i
manteniment. En una mostra batejada menjo ‘Tresors
Arqueològics’ es podrà veure fins a finals de febrer aquesta i
moltes altres peces trobades en les diferents campanyes
d'excavacions al Puig. 

Fins al moment el més prop que el Kylix s'havia acostat
havia estat en l'exposició La Llum dels Imatges, a Sant
Mateu. D'aquesta manera se satisfan en part les
expectatives dels benicarlandos de veure el kylix trobat en el
poblat iberic i que s'atribuïx al pintor de Pentesilea.
Ceràmica, molins, armes i joies entre altres elements
explicatius com videos o panells es poden veure en la planta
baixa de l'antic convent franciscà en horari de dimarts a
divendres de 9 a 14 i de 17 a 20 i de 10 a 13 hores en
dissabte i de 17 a 20 i en diumenges de 10.30 a 13.30 hores.
L'exposició va acompanyada de les explicacions d'una guia
cultural. Ajuntament, Museu, Diputació i les empreses locals
Caixa Benicarló i IFF col·laboren en l'exposició. 

El Mucbe exposa ‘Tresors arqueològics’ de l'El Puig de la Nau de Benicarló 

text REDACCIÓ

Des del passat 26 d’octubre, els Gegants i Cabuts de
Benicarló també estan presents a la Xarxa. La Colla va
estrenar la seua plana web: www.gegants.cat/benicarlo, un
espai dins el servidor que ens oferiex l’Agrupació de Colles
Geganteres de Catalunya, de la qual la Colla en forma part.

D’aquesta manera, hi podem trobar diverses seccions
dins aquest lloc web. Per començar, disposem de l’actualitat
de la Colla i els Gegants de Benicarló, amb les sortides que
s’estan realitzant al llarg de l’any, tant a casa ( per Festes
Patronals i per Falles ), com per les comarques veïnes i
indrets més allunyats, que donen a conèixer el nom de la
ciutat per tots els cantons del país.

Fotos i cròniques de les trobades geganteres serveixen
per il·lustrar la feina de la difusió i la promoció cultural i
tradicional que realitza aquesta entitat, a més a més de
mostrar com funciona el món dels gegants, gegantons,
cabuts, nanos i dimonis.

Tot i que encara no està a punt, una altra secció tracta de
la història de la Colla i dels seus protagonistes, encapçalats
per Tolo i Mar. En dues vessants: per un costat, el
desenvolupament del fets des que a començaments dels 90
una iniciativa fera resorgir l’esperit geganter a Benicarló; per
un altre, la llegenda que dóna origen a les dues figures que
representen la ciutat, escrita per Àngel Rodríguez de Mier.

Finalment, el nou web dels gegants disposa d’un espai
per contactar amb la colla per si es vol més informació sobre

la mateixa, així com un fòrum per tractar tot tipus de temes i
on qualsevol visitant serà benvingut.

Per una altra banda, en una tasca de recerca històrica,
des de la Colla de Gegants i Cabuts s’està treballant per
recuperar la memòria cadufera en aquest sentit. Com ja és
sabut, abans de Tolo i Mar, a Benicarló van existir altres
gegants i figures que amb el temps van desaparèixer. Per
això, i per treure de nou a la llum una part del nostre poble,
demanen la col·laboració qualsevol testimoni, record,
document o fotografia que els ajude en aquesta feina. Poden
adreçar-se bé a la secció de "Contacte" del mateix web o bé
a l'adreça electrònica benicarlo@gegants.cat

Els Gegants i Cabuts de Benicarló estrenen nova pàgina web
text REDACCIÓ



laveudebenicarlo laveudebenicarlo

E S P O R T S16 O P I N I Ó 5

És un dels famosos grisos que el cinema i la
literatura de quiosc han descrit. Ulls grans i
ametllats; nariu esborrada, cervell gros i barbeta
afilada i petita. Em mira juraria que amb curiositat.
Li aguanto l’escrutada de pupil·les de lluent carbó.
Emet unes notes musicals, agudes, llargues. Les
imito i establim alguna mena de vaga comunicació.
La seua veu és vellutada, sedant, agradosa.
Asseguraria que mentre cantava somreia amb el
ulls i les tènues arrugues del front grisós i de
rugositat mineral.

Tal com ha aparegut se’n va. 
Quan em desperto ja no recordo amb exactitud

tota l’escenografia del somni. Enfilo la drecera
rutinària i espero a qui m’ha de portar a una llibreria
a signar exemplars. Mentre espero, llegeixo al
periòdic que han descobert un sistema solar molt
semblant al nostre a només 41 anys llum. Les
fantasies del móns paral·lels poden tenir una
revifada base científica i tot. Potser el meu visitant
d’ultrason volia comunicar-m’ho. 

Emprenem la ruta. Arribem a l’ample  llindar
de la llibreria, on hi ha una nodrida secció destinada
a les revistes il·lustrades, i allà també hi està la
criatura amb l’arquetip facial que generalment se li
ha donat. Em mira des de l’angle superior d’una
revista il·lustrada dedicada als temes ocults i
misteriosos. Recordo de sobte la senzilla seqüència
de notes agudes amb que d’alguna manera
dialogàvem - si se’n pot dir així- al somni. També
caic en que als “Encontres en la tercera fase”, de
l’Spilberg, els humans entraven en comunicació
amb els plats voladors gràcies a la música. 

Aparco les casualitats i compleixo amb el ritual
de signar llibres. Però el penúltim sol·licitant,
amable, endiumenjat, presenta una semblança
facial (això sí, amb un nas petit; però amb nas!)
amb el gris del meu somni nocturn. Somriu
beatíficament i, sense preguntar-li, m’explica que
canta a una coral, i per demostrar-m’ho fa unes
notes llargues i agudes, com d’escalfament vocal.
El felicito i marxa. 

Reviso el material visual o literari consumit en les
darreres hores i no trobo res ni tan sols relacionat
amb els visitants galàctics i la seua imatge, creada
pels retrats-robot de presumptes testimonis i per la
ficció.   

Hi ha qui amb aquestes dèries en fa mitja
novel·la. O ho acaba explicant en un espai televisiu
del gènere. A mi només em dóna per a un article,
aquest. No sé quin és l’entrellat final. Dispensen.

DISCRET MISTERI CANTAIRE

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

Les Ampes de La Salle i La Consolació
organitzen una xarrada de Bernabé Tierno

Jiménez

El proper dijous 13 de desembre a les 21 hores al
Saló d'Actes del Col·legi La Salle realitzarà una
xarrada titulada "Claves para una educación
inteligente y en valores" el psicòleg, pedagog i
escriptor Bernabé Tierno Jiménez. Una hora abans
signarà els seus llibres, que versen sobre
l'ensenyament en valors. Tierno es Llicenciat en
Filosofia, Cièncias de l'Educació i Psicologia, a més
d'estar especialitzat en Psicopedagogia per l'Escola
Superior de Psicologia de la Universitat
Complutense de Madrid.

El conjunt juvenil segueix imparable després
d’aconseguir la vuitena victòria consecutiva de la
competició, i que li permet seguir mantenint el lideratge
empatat a punts amb el Cala Montero de Vinaròs. La
nota negativa del conjunt que dirigeix José Manuel Valle
són els tres punts amb els que ha estat sancionat l’equip
per la Federació Valenciana després de les al·legacions
presentades pel Vall D’Uixó FS, en el partit
corresponent a la 7ª jornada de lliga per alineació
indeguda. Al Benicarló Orero-Xiob li han restat 3 punts i
li han donat per perdut el partit, que va guanyar per 4-3,
amb un resultat de 0-6. La primera part del partit va ser
discreta i igualada, però cap equip dels dos va saber
distanciar-se en el marcador, a pesar de les ocasions
que van tenir ambdós equips. Només les contres del
Borriana i l’estratègia de Benicarló van donar emoció a
la primera meitat. 

En la segona part, el Benicarló Orero-Xiob/ va eixir a
per totes, ja que després de la sanció en la jornada
anterior i jugant contra el segon classificat, no es podien
deixar escapar aquests tres punts per a seguir vius en
la lliga. Borriana, per la seua banda, també va eixir a per
totes i en el minut 22 va posar en el marcador l’1-0 en
una contra. Els caduferos van reaccionar i Iván va
establir la igualada només un minut més tard. En el
minut 25, A. Cid va posar l’1-2 en el lluminós davant un
Borriana descol·locat en la pista que aviat vatornar a
encaixar l’1-3, obra de Joni, en una ràpida contra dels
benicarlandos. Maca va posar l’1-4 de doblepenal, en el
minut 32, en un partit ja trencat pels nervis dels de
Borriana. 

El rival no perdia l’esperança i ho seguia intentant,

però el porter benicarlando, Iván Reverter, com ve sent
costum, ho parava tot. Després d’un recital va ser
substituït per Nájera. El 2-4 vi en un doblepenal en el
minut 37. Ivan Reverter va eixir per a intentar detenir-lo,
però no va poder fer res. Però tan sols durà l’alegria dels
de Borriana 5 segons, el temps que va tardar Maca a
donar una assistència des del centre del camp a Iván,
perquè aquest fiqués el 2-5 definitiu. 

Per altra banda, l’equip cadet va caure derrotat en la
pista del Borriana –Font A. Sierra, per 6-1, i l’equip
sènior jugarà aquest dimecres a les 20.00 hores en el
pavelló municipal el partit ajornat corresponent a la 8ª
jornada de lliga davant el Gruas Robles FS.

El Benicarló ONDA URBANA es prepara per a la
volta a la competició 

Aquesta setmana han començat a preparar el pròxim
partit de lliga que es disputarà aquest dissabte davant el
DKV Seguros Zaragoza. El partit es jugarà a les 18.30
hores en el pavelló Segle XXI de Saragossa. 

A conjunt cadufero li esperen quatre finals abans
d’iniciar les vacances de Nadal. Tres partits com visitant
i un com local. Primer es mesuraran al conjunt que
dirigeix Ricardo Menezes que necessita sumar si no vol
entrar en la zona perillosa del descens. Després de
jugar a Saragossa s’enfrontaran al MRA Navarra, tercer
classificat de la Divisió d'Honor. Passats aquests dos
partits, els pupils de Miki rebran a casa al Carnicer
Torrejón i finalment, viatjaran a Santiago de Compostela
per a jugar davant el conjunt de José Venancio. Quatre
partits molt importants si volen aconseguir un bitllet per
a disputar la Copa d'Espanya que se celebrarà en el
mes de febrer. 

El Benicarló Orero-Xiob (juvenil) es va imposar aquest cap de setmana al
Borriana per 2-5.

text FS

BENICARLO FÚTBOL BASE

01/12/2007 

CAMP MUNICIPAL DE BENICARLÓ 
11:30 CADET ·A· / U.D. VALL DE UXO ·A· 
10:00 INFANTIL ·A· / U.D. VALL DE UXO ·A·
15:30 BENJAMIN ·B· / RENOMAR ELS PORTS F.C. 
15:30 BENJAMIN ·C· / C.E. ALCOSSEBRE ·B· 
16:30 ALEVI ·B· / RENOMAR ELS PORTS F.C. ·A· 
16:30 ALEVI ·C· / C.E. ALCOSSEBRE ·B· 

CAMP "LA ARBOLEDA" 
15:30 U.D. SAN MATEO / BENJAMIN ·D· 
16:30  U.D. SAN MATEO ·A· / ALEVIN ·D· 

CAMP MPA.LES CAPSADES -VINAROZFUTBOL- 
10:00 VINAROS C.F. ·B· / INFANTIL ·B· 
11:30 VINAROS C.F. ·B· / CADETE ·B· 

02/12/2007 

·CAMP MUNICIPAL DE BENICARLÓ 
9:30 BENJAMIN ·A· / C.F. SAN PEDRO ·A· 
10:30 ALEVIN ·A· / C.F. SAN PEDRO ·A· 
10:30 PRE-BENJAMIN ·C· / A.C.D. PEÑISCOLA 

CAMP MPA.LES CAPSADES -VINAROZ
9:30 VINAROS C.F. ·A· / PRE-BENJAMIN ·D· 

12:30 C.E. CIUTAT DE VINAROS / PRE-BENJAMIN ·A· 

CAMP MPAL. DE CALIG 
11:00 CALIG C.F. / PRE-BENJAMIN ·B· 
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Premis que cal tindre en compte

La tardor sol ésser època de premis literaris, així
per exemple veuen la llum premis com: El XIX
Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, El XIII Premi de
Divulgació Científica Estudi General ; IX Premi
d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta ; El II
Premi de Poesia Ibn Jafadja; XII Premi Bancaixa de
Narrativa Juvenil; XII Premi de Narrativa Infantil
Vicent Silvestre; El II Premi de Teatre Ciutat d’Alzira
Palanca i Roca.

El premi d´Alzira que té un prestigi més que
reconegut estava dotat enguany de forma
extraordinària amb 36.000 €, i ha estat “atrapat” per
l´escriptora Isabel-Clara Simó amb la  novel·la, El

meu germà Pol,  que retrata la convivència de la
família d’un jove amb la síndrome de Down. 

El XIII Premi de Divulgació Científica Estudi
General ha estat per al biòleg Jesús Purroy per Tot

el que cal saber per a saber-ho tot, una obra que fa
una passejada desenfadada pels fonaments del
coneixement científic, però com a finalista està El
mundo es un pañuelo y otros ensayos científicos,
una obra que ens pot colpir a tots i on Bartolo Luque
aborda aspectes candents de la ciència que afecten
la nostra vida diària. 

Després està el IX Premi d’Assaig Mancomunitat
de la Ribera Alta, on  el guardonat ha estat
l’escriptor Víctor Labrado, un escriptor que hem
recomanat, més d´una vegada, en columnes com
aquesta. Ací presenta en aquesta nova publicació
El segle valencià, aspectes molt interessants, i fins
ara desconeguts, de les vides i les obres dels
escriptors valencians més destacats del segle xv.
També tenim el II Premi de Poesia Ibn Jafadja que
ha estat per  Josep Lluís Roig que amb la seva obra
Càries, obra que denuncia la hipocresia del món
actual. 

Jordi Sierra i Fabra, l´ escriptor que acaba de ser
guardonat amb el Premi Nacional 2007, és el
guanyador del XII Premi Bancaixa de Narrativa
Juvenil, per l’obra Els focs de la memòria. En un
altre ordre de coses Dolors Garcia i Cornellà, amb
Marvin, l’enllustrador de sabates, ha estat la
guardonada amb el XII Premi de Narrativa Infantil
Vicent Silvestre. La nota més discordant es la del II
Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca que
malauradament  ha estat declarat desert.

Més enllà dels premis trobem notícies com la de
que la col·lecció «Grans Obres Bromera» ens
apropa la biografia de Jaume I, un personatge
fonamental en la nostra història, quan estem a punt
de commemorar el 800 aniversari del seu
naixement. El rei conqueridor. Jaume I: entre la

història i la llegenda arribarà a les llibreries durant el
mes de  desembre.

La següent notícia és immillorable, ja que en els
pròxims dies es presenta a Barcelona:
L’Emperadriu dels Eteris , el  nou llibre de la jove
escriptora  Laura Gallego.

Si de tot això, i molt més, voleu més informació,
només vos heu de remetre, per exemple, als
butlletins de Bromera editorial, garantia en molts
sentits.

Notícies de les nostres lletres

text SUSANNA ANGLÉS

El VIII Certàmen d’Intèrprets “Ciutat de
Benicarló”, que en aquesta ocasió està dedicat al
clarinet, se celebrarà en dos jornades: el dissabte
dia 8 de desembre, a les 9:30 h al Local Social de
l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” tindrà
lloc les proves eliminatòries. Per aquesta primera
sessió estan convocats un total de 13 participants
amb un gran nivell musical i trajectòria professional
de gran prestigi vinguts de molts diversos llocs de
la geografia: Burriana, Múrcia, Vinaròs, Cullera,
Puçol, Cornellà, València, Cocentaina...

El jurat, format pels vocals tècnics Emilio Ferrandis
(concertista i catedràtic del Conservatori Superior de
València i de les Illes Balears), José Cerveró
(concertista i catedràtic del Conservatori Superior de
València) i Josep Vicent Arnau Tomàs (concertista i
catedràtic del Conservatori Superior de Tarragona i
Tortosa) decidiran els finalistes per actuar en la segona
fase.

La final del Certamen es durà a terme el diumenge 9
de desembre a les 18 h a l’Auditori Municipal. En aquest
gran esdeveniment musical podrem apreciar diferents
estils interpretatius sobre la base d’una gran tècnica del
total de 5 finalistes com a màxim que contempla les
bases per a que participen en la segona fase.

Una vegada finalitzada l’actuació dels intèrprets, el
jurat decidirà el guanyador dels premis d’aquesta edició
que es consolida com a referent musical a la comarca
amb una projecció externa de la ciutat com a cita
cultural musical de primer nivell.

El guanyador del primer premi s’endurà 2.800 € i el
públic podrà gaudir de nou de la seua música en el
concert que oferirà a Benicarló com a triomfador del
Certamen en la propera edició del Concerts de
Primavera 2008.

VIII CERTAMEN D’INTÈRPRETS“CIUTAT DE BENICARLÓ”
text REDACCIÓ

Aquest 2007 s’han complit 25 anys de la creació
de la secció infantil de la Coral Polifònica
Benicarlanda. Tots els directors o directores que han
protagonitzat part de la seva història i que han fet
possible la introducció de moltíssims xiquets i
xiquetes al món coral es van aplegar a l’auditori de
Benicarló el passat diumenge dia 18 per
commemorar aquesta important cita. El tradicional
concert de Santa Cecília realitzat per  la coral
Petiquillo, la coral Kylix i la banda juvenil Ciutat de
Benicarló va servir de marc excepcional per l’acte.

Cal destacar la presència del fantàstic pianista Pablo
Torres, que va acompanyar les totes les
melodies infantils.  Després de les actuacions
individuals d’aquests tres grups, es va  concloure la
vetllada amb la interpretació una peça conjunta (la
banda sonora de la pel·lícula El rei lleó de Disney)
sota la direcció de Pablo Anglés.sopar en un conegut
restaurant de la localitat. 

L’agrupació ja ha començat a preparar les
properes actuacions nadalenques que tindran lloc el
dimecres 19 de desembre i el dissabte 5 de gener.

LA CORAL POLIFÒNICA BENICARLANDA ESTÀ D’ANIVERSARI

El facultatiu no es va voler
perdre l’apertura del nou
EROSKI i així van fer cap al
lunch d’inauguració, on es van
posar tibios ell i el seu amic
peridista. Mentre passejaven per
la secció de peixateria amb les
galtes roges i la rialla a la cara,
van veure llobarrets de granja a

un euro i tots dos van pensar:
quina festa amb llobarro i vinatxa
de la secció bodega que ens
podríem pegar tots dos, només
caldria buscar algun primo per
pagar la festa i un altre perquè
ens fera el ranxet. Al matí
següent passejant la ressaca, es
lamentava dels seus excessos
mentre contemplava com encara
hi havia qui pescava llobarros
pel moll del port.

Llobarros
text El Dr Climent



M E D I  A M B I E N T 7L O C A L14

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

LES DEIXALLES DE BENICARLÓ A NOVELDA (2 )

esprès de les eleccions munici-
pals de maig, la controvèrsia al
voltant de les Basses passà a un
segon pla. El Consorci continua-

va sense president, desprès que ho deixés
l’alcalde de Les Coves, i l’autorització
ambiental integrada del projecte d’aboca-
dor i planta de tractament de les Basses, esperava
l’aprovació de Conselleria de Territori des de feia
més de 2 anys i mig. 

Desprès de l’estiu, els mitjans de comunicació
començaren a publicar notícies sobre la gestió de
residus a la Zona I. Els ciutadans de setze municipis
dels Ports Maestrat, incloent tots els litorals, diposita
els seus residus urbans a abocadors “al·legals”
sense cap tractament i amb perill de contaminació
dels aqüífers. L’abocador de Benicarló ja ha assolit
uns 15 metres d’altura sobre els voltants i certs
residus d’un centre comercial del municipi van a
parar a l’abocador de Tales (Plana Baixa). L’alcalde
de Peníscola assenyalà que l’abocador municipal, un
dels pocs legals de la comarca, estava quasi reblert i
es plantejaven cercar indrets per fer-ne un altre. Fa
10 anys de l’aprovació del Pla Integral de Residus i
sis del Pla Zonal de la Zona I, i ni la iniciativa pública,
ni les empreses privades han segut capaces de
desenvolupar-los eficientment. 

El vicepresident de la Diputació de Castelló
proposà que els municipis menuts de l’interior
dugueren els seus residus a l’abocador de Vilafranca
i els dels municipis de la costa –Vinaròs, Benicarló,
Peníscola, Alcalà, Torreblanca i Orpesa-  fora de les
comarques castellonenques. S’assenyalà que seria
una solució provisional fins que es fes la planta i
abocador de les Basses. El mateix vicepresident
admeté que les Basses no era l’emplaçament més
idoni en un ple de la diputació. És conegut  l’informe
de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que
reconeix una deficient impermeabilització de zona
que pot no impedir la contaminació dels aqüífers si
es dipositen els residus. Segurament, és aquesta
circumstància la que està impedint l’aprovació de
l’autorització ambiental integrada del projecte per
part de Conselleria de Territori. 

La proposta de la diputació consistia en habilitar
estacions de transferència on durien els residus els
diversos municipis i allí els residus serien carregats
en grans tràilers que els transportarien a Vilafranca,
els dels pobles menuts, i a Novelda els dels sis
municipis litorals.  La diputació també proposà que el
Consorci de la Zona I aprovés la prohibició que els
municipis poguessin continuar dipositant més residus
als seus abocadors “al·legals”. La proposta fou
aprovada pel Consorci de la Zona I en reunió
celebrada el passat 19 de novembre a Benicarló. 

A les estacions de transferència, els residus són
compactats i carregats ens mitjans d’alta capacitat,
tràilers que els transportaran a grans distàncies. La

substitució de camions de baixa/mitja
capacitat per tràilers redueix el cost del
transport, la part més cara de la gestió dels
residus. La diputació proposa que
aquestes estacions de transferència
s’ubiqui a la planta de tractament de purins
–residus líquids de les granges- de Sant

Mateu. Caldrà readaptar una instal·lació dissenya per
la gestió de residus ramaders  que estava en una
situació econòmica de pèrdues. El pla provincial de
purins ha segut un fracàs econòmic per la mala
ubicació de les plantes i la poca utilització per part
dels ramaders. Així doncs, la gestió de residus de la
Zona I ajudaria a eixugar el dèficit econòmic de
Tetma, filial de Lubasa i concessionària del servei. 

Respecte a l’abocador de Vilafranca, l’alcalde
d’aquesta població ja ha assenyalat que no atorgarà
permís per a que es dipositen més residus d’altres
pobles a l’abocador de la seva localitat. Quan a la
destinació dels residus dels sis municipis el litoral, cal
indicar que Novelda compta amb un abocador
autoritzat de residus no perillosos que ha començat
a funcionar recentment. 

Cal  assenyalar que el municipi del Baix Vinalopó
es troba a uns 300 quilòmetres del Maestrat i que
aquesta opció comportarà unes despeses
econòmiques i un impacte ambiental majors. Els sis
municipis del litoral, grosso modo, produeixen, en
època no turística, unes cent tones de residus que
hauran de ser transportades fins a Sant Mateu i d’allí
en uns 4 tràilers, amb una capacitat d’unes 25 a 30
tones, fer 300 km fins Novelda. La despesa en
transport serà, òbviament, molt alta. Ja s’ha dit que
l’increment del cost  es traslladarà a la taxa de fems
que paguem els ciutadans; n’hi ha rumors que pot
aplegar a duplicar-se per aquest motiu. A Benicarló,
els habitatges paguen una taxa anual de 36,30 euros
(2007) que podria passar a 72,60 euros si
s’acompleixen els rumors. 

L’impacte ambiental de la proposta és també
significatiu. Un munt de camions mitjans de brossa
des de la costa fins Sant Mateu i des d’allí quatre
grans tràilers fins a Novelda emetran gran quantitat
de CO2, en concret 2,6 quilos per litre de gasoil
consumit. 

Aquesta situació posa de manifest el fracàs de la
gestió de residus portada fins el moment que sols es
preocupat d’on soterrar les deixalles que produïm i
no en per què en generem tantes. La reducció o
minimització en la producció de residus llueix per la
seva absència. Esperem que la pujada de la taxa del
fem afavorirà un canvi en aquest sentit. Pensem que
tota la reducció que aconseguim i que allò dipositat
als contenidors específics no anirà a Novelda. I el
pagament de cada municipi estarà em funció dels
residus en massa generats. 

Pere Bausà

DCom cada any, el dia 22 de novembre, els
membres de la coral Gent Gran de Benicarló es van
reunir en la parròquia de Sant Pere per celebrar el
dia de la seva patrona. Els coralistes, sota la direcció
de Sònia Ferrer, van interpretar diverses peces,
algunes d’elles acompanyades al teclat.  Després

dels cants, es va tancar la vetllada amb un fantàstic
sopar en un conegut restaurant de la localitat. 

L’agrupació ja ha començat a preparar les
properes actuacions nadalenques que tindran lloc el
dimecres 19 de desembre i el dissabte 5 de gener.

EL DIA DE LA PATRONA DELS MÚSICS

Joves de Benicarló aprenen a La Pobla de
Benifassà la recepta de l´Arrop i tallaetes 

El procés d'elaboració d'aquest dolç medieval és
costós i complex. S'inicia 24 hores abans posant les
carabasses en calç viva. La mel es dissol amb aigua
i es duu a ebullició durant hores. En el terç final quan
s'ha evaporat l'aigua s'afegix la carabassa ja netejada
de calç i una pell de taronja per a donar l'aroma
característica d'aquestes postres extremadament
dolces. Es deixa refredar un poc abans de consumir. 

És la recepta que van aprendre el diumenge 25 a
la Pobla de Benifassà joves de diferents pobles del
Maestrat en veu de Vicent i Everilda, uns majors
entusiastes de la gastronomia i que feia uns 10 anys
que havien oblidat aquesta recepta tan costosa.
Després de l'elaboració un desdejuni i menjar de
germanor van posar punt final a una jornada en la
qual les temperatures no van ser excessivament
baixes. 

El arrop, també denominat en altres zones meloja
o abrigalli, utilitza productes naturals com mel de la
comarca, carabasses, la pell de taronja i aigua,
moltes hores de bulliment i paciència. Postres com el
Arrop estan en desús pel seu complicada i laboriosa
preparació, per aquest motiu la jornada festiva servís
per a explicar i degustar aquestes postres en família
i amics. 

FLASH!

La Veu de Benicarló: laveubenicarlo@terra.es
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TRADICIÓNS DE SANTA 
CATERINA

Es torna a ficar de moda
aquella tradició on als xiquets i
xiquetes, quan celebraven
santa Caterina, se’ls pintava la
cara d’algun animalet i així, ara,
ho hem vist en molts d’ells que
van ales escoles públiques.
Però el que ens ha picat la
curiositat ha estat quan hem vist
les cares pintades d’alguns
xiquets d’escoles privades,
quals “hooligans” d’un equip de
futbol, amb la cara bruta amb
dos colors xillons, un d’ells
repetit, semblants al de la
selecció espanyola. I que tindrà
a veure una cosa amb l’altra?

EL PIJO

Passa per Benicarló el pijo
de l’any a veure al PP local,
eixe de Costa, no sabem si de
los cruceros (per allò que
sempre va per tot arreu com si
estigués de vacances), a donar
suport als seus per a la
campanya que s’aveïna o per
pagar tots aquells deutes que té
pendents, des de fa anys i
panys, la nostra població. No ho
tenim massa clar, encara que el
que si tenim és que no hi havia
ningú de la vella guàrdia. A
banda de Mundo, per suposat.

PIUS XII, CANVI DE SENTIT?

Ja hi tornem. Això de les
direccions dels carrers a la
nostra població pareix que siga
com les lleis d’educació, cada
uns quans anys han de canviar-
les. Ara resulta que correr el
rumor, i és que això dels rumors
és molt utilitzat per alguns
pseudoperiodistes per dir
després bajanades, que
tornaran a canviar el sentit de la
direcció del carrer Pius XII. Pel
que pareix, segons es comenta

en cercles dels comerciants, els
turistes peniscolans, com que
en tenim tants, no venen a la
nostra ciutat. Però a veure, que
no encara no han descobert
ben clar que quan van ficar el
Mercadona, del cranc, ja ni
passen! I que, després, quan
van ficar l’altre, el dels
mosqueters, encara menys! I és
que deuen pensar que com la
carretera, així, els porta més
directament al centre del poble
faran l’aturadeta al mercat. El
que hi ha que veure és si la
circulació és ara més fluïda que
abans. Que no ho és, ho
canviem. Que sí, doncs ho
deixem estar com està. I és que
en aquest poble la circulació ja
és prou caòtica perquè anem
fent experiments!

“COLABORA CON EL MEDIO

AMBIENTE”

Si hem de fer les coses per
les ganes que li va ficar el
regidor Cuenca a la presentació
d’aquesta campanya ho tenim
clar. Quina sossés! I és que
semblava com si li anés la vida
en l’acte, com aquell que no vol
res i, comenta que això del medi
està molt bé i és molt bonic,
però poc pràctic. Aquest home
també deu tindre un altre cosí
com el del Rajoy. Segur!

TRAMITACIÓ
RAAAAPIIIDAAAA

No és que ens vulguem ficar
en la feina del lector però, per si
de cas se li passa, que no ho
creiem, ens hem quedat
satisfets al veure la diligència
del nostre ajuntament a l’hora
de concloure algunes
tramitacions, i es que la de la
plaça de la constitució, supera
totes les previsions: catorze
anys. Catorze anys, 14, han
tardat en tancar l’expedient
d’aquesta nefasta obra
faraònica que ha estat la “bufa
la gamba” dels benicarlandos.

L’ajuntament no havia aportat
les factures justificatives per les
subvencions rebudes. Tanta
diligència per part dels governs
del PP no deixa de
sorprendre’ns. Paguen, però
tarden catorze anys en rebre les
factures. Per a la propera
remodelació que hi ha a vistes,
que deia Cuenca que volia fer,
no caldrà patir, quan els hi
aporten les factures cap
problema, estarem tots criant
malves. Aleshores tots calbs!

UNA DE PEINETES I
MONYOS

Els tafaners continuem
estant preocupats per les
notícies que continuen arribant
de la guerra oberta entre les
teles locals i la Junta local
Fallera. Pel que sembla, estos
últims, han venut els drets
d’imatge de les presentacions
falleres i ara les intenten
‘col·locar’ per les teles locals.
L’empresa afortunada que s’ha
fet amb l’exclusivitat, pel que
sembla, és de Lleó. Segons
diuen els fallers, les teles
guanyen diners amb l’emissió
de les presentacions falleres i
les comissions no veuen ni un
euro. Hi ha qui ja ha començat a
preguntar-se si no guanyen
diners les floristeries,
restaurants, forns  i altres
negocis que abasteixen les
comissions durant els festejos.
O tots o ningú és el crit de
guerra que s’escolta en els
mitjans visuals. Els tafaners,
reunits d’urgència, han
considerat que els
benicarlandos paguem els
nostres impostos i una part
d’ells, per xicoteta que siga, van
a parar a les falles a través de la
subvenció que els concedeix
l’ajuntament. Per tant, ara hem
de tornar a pagar per gaudir
una festa que, en definitiva,
l’hem fet entre tots? Que algú
s’ho faça mirar. O que el regidor
de festejos diga alguna cosa. 

més tafaners...

L’expert en seguretat informàtica John Schiefer era el
cervell d’una banda que vivia de diferents formes de frau
informàtic. 

Schiefer, de vint-i-sis anys d'edat, expert en seguretat
informàtica, es va declarar culpable de quatre càrrecs
presentats per frau informàtic, relacionat principalment a la
seva gestió d’una xarxa consistent de 250 mil ordinadors
infectats. 

Schiefer i un nombre no especificat de còmplices usaven
aquestes xarxes zombi per a robar i vendre identitats i
contrasenyes, apropiar-se d’informació de comptes de bancs
online, interceptar comptes de PayPal, i estafar a una
companyia holandesa de publicitat en línia. 

L’expert en seguretat informàtica s’arrisca una condemna
de fins a 60 anys de presó i una multa de 1,75 milions de
dòlars. El subjecte va ser processat per un tribunal de Los
Àngeles, Califòrnia, i s’espera que el dictamen siga pronunciat
aquest 3 de desembre. 

Schiefer va distribuir un programari troià  que aprofita
diferents vulnerabilitats en computadores operades amb
Windows. 

El subjecte tenia un acord amb la companyia de publicitat
en línia Simple Internet, d'Holanda, per a la instal·lació del seu
programari en computadores d’usuaris, sota la condició que
aquests donessin el seu consentiment. Schiefer va usar la

seva xarxa zombi per a instal·lar el programari en qüestió en
150.000 computadores sense que els usuaris en tinguessen
coneixement. Per tal “servei" el subjecte hauria cobrat al
voltant de 100.000 dòlars de comissió. 

Segons diverses agències de notícies i periòdics nord-
americans, les autoritats han lliurat molt poca informació sobre
l’estratègia que va dur a la detenció de Schiefer. 

L’oficina federal d’investigacions, FBI, hauria tingut un
paper important en les investigacions, encara que no ha estat
confirmat en quina mesura el projecte “Bot Roast" hauria estat
emprat. “Bot Roast" és un projecte a càrrec de l’FBI que
s’orienta a desarticular xarxes zombi.

Més de 250.000 PCs intervinguts

text www.diarioti.com

Fotograma de “Wargames”: la realitat imita a la ficció
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a ha passat una altra
setmana i anem a
marxes forçades cap al
Nadal. Segur que vosté

i els xicots ja tenen un tiberi
aparaulat amb un restaurant o
altre. Després no s’obliden de
posar-nos la foto a La Veu perquè
a casa meua cada any, després
del dinar de Sant Esteve, solem
dedicar la tarda a ajuntar cares i
noms: Este, Robespierre; este
altre, Tolito; aquell amb cara de
gat, el Dr. Climent, segur; i aquells
del fons que no amollen la botella
han de ser els tafaners. És com
allò d’en Wally però ací no sabem
mai si l’encertem.

Em fa l’efecte que en l’anàlisi
del tema d’aquesta setmana li
deuen haver posat el dit a l’ull -a
l’ull de la cara, entenga’m...- a
algú que es pregunta per qui són
els amics dels benicarlandos. Si
ho he llegit com toca, van votar a
favor de l’esmena als
pressupostos per raó de la partida
assignada a la recuperació i
protecció de la costa nord, és a
dir, a favor nostre, les formacions
de Nafarroa Bai, Eusko
Alkartasuna, Coalició Canària,
Partit Popular i Convergència i
Unió, a més d’ERC, el grup que la
va presentar. És comprensible s’hi
hagen manifestat honestament a
favor NaBai, EA, CC i CiU, què hi
tenen a guanyar o a perdre ací?
Però i el PP? Com pot votar a
Madrid a favor d’una esmena als
pressupostos de la Generalitat
que governa a València i que ha
reduït a dos milions de pessetes
(120.000€) la quantitat
compromesa de 2.420.000
euros? Què n’hem de concloure?
Que els amics dels benicarlandos
són els qui defensen els seus
interessos. I els altres? Vergonya,
vergonya, que deia el clàssic, o
millor, falta d’ella. Com a mínim,

els secretari del PSOE a
Benicarló ha donat la cara per
blasmar el comportament del seu
grup respecte d’aquest tema. De
totes maneres, les respostes a
aquestes insubstancials qüestions
que m’amoïnaven a les primeres
pàgines, les he trobades en
arribar a la lliçó del circumspecte
Joan Heras. 

Segueixen amb la dèria de no
posar peus de foto i esperant que
el lector jugue al mateix que la
meua família per Sant Esteve. He
pogut endevinar que la jove que
il·lustra el tema és la diputada
Marina Albiol, per al indumentària
he deduït que milita en Esquerra
Unida i no en un partit de govern.
Però m’ho posen difícil amb la
notícia de la pàg. 4 sobre la
presència benicarlanda al World
Travel Market de Londres. Si em
deixo guiar per la intuïció de
lector, dedueixo que la dona i els
dos homes de la foto deuen ser
les tres persones citades en grup
a l’article, això és: Joan Clos, la
consellera de Turisme, Angélica
Such, i la secretària autonòmica
de Turisme, M. Victoria Palau. No
siguen tan informals, dona!

Sense girar la pàg. 4, m’ha
envaït un dubte. És valencià açò
que escriuen en la notícia sobre la
mort d’un bomber a Benicarló?
“Amb posterioritat, l'acusat va

indicar que es va anar al bar i a
casa d'un company de la víctima i,
quan va regressar a l'habitatge
d'aquest, ja s'havien personat en
ell la Guàrdia Civil i la Policia
Local.” No sabria dir-li-ho.

Ah, que no em passe! Facen el
favor de mirar-se la fitxa de
subscripció. La setmana passada
li vaig fer notar que encara duia la
data de l’any 2000, però ara he
d’afegir que més avall no he sabut
entendre amb això de “no es
remestra el primer exemplar.”

He vist que el Dr. Climent
sembla haver-se asserenat i
assisteix a actes que escauen
millor al prestigi de persona tan
docta. De totes maneres,
m’agradaria que ens haguera
donat raó de la presència de
l’il·lustre Jaume Rolíndez a la
taula dels participants en l’acte
d’Arrea-li bona. Ja m’imagino que
hi devia dedicar uns versos, però,
que ens informe el Dr., veurem el
venerable rapsode amunt i avall
del trinquet castigant la baqueta?
Va acudir a l’acte en record dels
seus anys de mestre carxotaire?

A la pàg. 17 ens mostren la
nova indumentària de l’equip
Benicarló-Onda Urbana per a eixir
de copes. Em crida l’atenció la
posició dels jugadors que fan de
maniquís i em pregunto si per un
tic professional sempre que
s’aturen es deuen protegir amb
les mans la mateixa part. La que
es protegeixen davant d’un
penalti. Fins i tot per a passar una
col·lecció de vestits!

Doncs mire, no ho sé, vosté
m’ho dirà: ¿Qué pasa el día 15 de
noviembre? I per què m’ho
pregunta el 23?

La millor de la setmana

“A les sememes presentades
per Esquerra Republicana...”

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 611

text EL LECTOR

J
CARRER DE GUALS DE

PEGA

Un tafaner ens va fer arribar
al conclave tafaneril l’últim BIM
remodelat, el de novembre, i ens
va assenyalar, amb certa
perplexitat, com algunes
d’infraccions corren com la
pólvora. Resulta que en un
mateix carrer, el Doctor Coll,
l’ajuntament s’ha vist obligat a
sol·licitar a tres propietaris
diferents que retiraren el gual
il·legal que s’havien col·locat. El
curiós del cas és que les
infraccions eren, totes tres, al
mateix carrer, i dos, al mateix
número, com si s’encomanaren.
Si volien estalviar-se aquest
pagament, almenys, podien ser
una mica més dissimulats. I és
que alguns tenen un morro que
se’l xafen.

REQUERIMETS PER
INFRACCIONS

I et pots fer creus si continues
pegant-li ullades al mateix BIM
d’aquest mes de novembre,
sobretot si comptabilitzes els
requeriments que fa
l’ajuntament per regularitzar
infraccions comercials. Així a
ullada ràpida n’hem
comptabilitzat vint-i-cinc. Sí, tal
com sona, vint-i-cinc negocis
que no tenien els seus paper en
tota regla. Ja era hora que algú
es ficara les piles en aquesta
administració i fera el que havia
de fer, obligar a aquells que no
complien amb la normativa en
vigor a que l’acomplira. Però, de
tota manera el que sorprén no
és la gran quantitat d’infractors,
que ja ho és, si no que alguns ja
fa uns quan anys que estaven
oberts sense els papers en regla
i la nostra administració fent els
ulls clucs. No, si al final resultarà

que els beneïts de la pel·lícula
són la gran majoria que han fet
els seus deures socials mentre,
uns altres espavilats, amb el
consentiment d’una
administració amb una laxitud
exasperant, han fet l’agost
durant un fum de temps.
Esperem que, almenys, després
de les inspeccions realitzades
als que no hagen regularitzat la
seua situació, com havia de ser,
se’ls aplique la llei d’una
vegada. I si han de tancar, que
tanquen. I és que ja té nassos la
cosa.

REQUERIMETS PER
INFRACCIONS (2)

Als tafaners ens pica una
sana curiositat. Si als vint-i-cinc
que hem comentat abans se’ls
ha requerit regularitzar la
situació, si algun dels que hi ha

a aquest nou centre comercial,
reviscolat, per l’arribada de
l’Eroski, també està per
regularitzar-la, li enviaran al
Homes de Harrelson, com als
del poble. I, per cert,
l’administració no havia dit que
no hi haurien més llicències
comercials, o es regularitzarien,
mentre la història de la rotonta
famosa d’accés al centre
comercial no estigués
solucionat? Doncs, no ho
entenem, El nou hipermercat, té
la llicència d’obertura
corresponent? I, si no la tingués,
des de la regidoria de comerç
farien també aplegar-se als
municipals a demanar-los els
papers? Per cert, els de
l’oposició no hi estaven a la
inauguració? Algú sap per quina
raó?

REQUERIMETS PER
INFRACCIONS (3)

Aquesta és diferent. Bé,
diferent perquè no és un
comerç, són explotacions
agràries que és pensen que
“todo el monte es orégano” les
que han sofert l’expedient
disciplinari contra la seua
actuació de moure terra, i més
terra,  sense cap mena de
permís. Els tafaners, tot i haver
criticat moltes vegades el
regidor Cuenca, hem de donar-li
l’enhorabona per aquesta
actuació. Encara que arriba una
mica tard, més val tard que mai,
arriba. A vuere si altra vegada no
hem d’esperar tants de camions
moven terra pel terme, i partides
destroçades, perquè de
l’ajuntament se n’assabente de
les animalades que fan alguns
salvatges amb el nostre terme.
Per cert, algunes de l’època de
Mundo, quin desficaci, també les
podien incloure al sac no? O és
que ja han prescrit, per la seu
vista grossa?

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

I és que alguns
tenen un morro que
se’l xafen...
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Benicarló, més, i més, i més, i ...

Ja tenim ací, a punt de caramel,
el nou concert previ del nou PGOU.
Segons la nostra màxima autoritat,
l’alcalde Domingo, el consens de
l’ultima reunió de la comissió de
seguiment ha fet que els tràmits
s’acceleraren de debó.

Portar-lo al més de desembre al
Ple i enviar-ho posteriorment per a
la seua aprovació, a la conselleria
de Medi Ambient i Habitatge, pels
voltants del més de març o abril, són les dates que
veu l’ajuntament, com més probables, perquè
aquest siga definitivament aprovat desenvolupant-
se, posteriorment, a partir de 2009.

Tres aspectes són els que més
destaquen en aquest PGOU, el
primer, faria referència a l’aspecte
industrial, on es preveu l’ampliació de
sòl industrial al polígon i el possible
trasllat de les indústries que tenim al
casc urbà. El segon, a l’oci i Turisme,
amb l’ampliació del port i l’augment
dels amarres fins a 700. I per últim, i
més polèmic, l’urbanístic, al permetre
una augment de la volumetria, en més
del doble de l’inicialment previst, a les

partides de la zona nord.

Aquest últim aspecte és el que està generant
més controvèrsia pel fet que el que ací es
permetrà a d’altres llocs no podrà ser. Aquesta
mena de privilegis urbanístics es justifiquen,
segons l’equip de govern “pels compromisos
adquirits amb els veïns”, abans de les eleccions. 

El que no està tan clar és perquè aquesta
mànega ampla amb uns i molt estreta amb altres,
perquè, suposadament, no hauríem de tindre tots
els mateixos drets? O és que els privilegis s‘han
d’encomanar per via electoral?

La veritat és que és difícilment comprensible,
com és pot entendre un desenvolupament
urbanístic, “sostenible” i “sense un creixement
espectacular”, amb l’augment a la carta en més
del doble, de la volumetria arran de costa.

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

PublicitatAmb el suport

Carxofa: 
Per a tots els treballadors i treballadores de la residència de psíquics profunds per la gran tasca,

de vegades dura i desagraïda,  que han desenvolupat durant cinc anys.  Els serveis que realitzen
no es paguen amb diners.

Panissola: 
Per als regidors d'urbanisme i de governació. No es pot permetre que a totes hores, sembla que

es fiquen d’acord, les dues obres del camí de la mar tanquen el carrer durant tot el dia. És una
vergonya que ens facen això. Perdem molts diners i temps pels interessos privats i per una
administració que no ho regula.

La redacció d’aquest
setmanari, arran de les
declaracions del senyor
Rodríguez de Mier en el
setmanari El Dissabte de 23-
11-2007, per unes suposades
consideracions que ell creu
que es fan sobre la seua
persona en la secció d’Els
Tafaners de La Veu de
Benicarló, vol indicar el
següent:

1r. En la indicada secció en
cap moment es fa referència
directa i explícita a la seua
persona.

2n. Arran de la seua
resposta sí que sembla clar
que aquest senyor va fer la
pregunta en qüestió, en públic,
i per tant, ha de saber assumir
les conseqüències d’aquest
acte que, òbviament, pot donar peu a qualsevol mena
de comentaris, inclosos els contraris (dels quals
nosaltres sí que ens fem responsables). Per tant, cal
concloure que l’únic responsable d’aquesta pregunta
–pensem que capciosa per altra banda-, basada en

rumors (una excel·lent forma de
fer periodisme), així com del
que se’n puga derivar, és
exclusivament qui l’ha
plantejat. 

3r. Resulta molt fàcil,
després de veure les
conseqüències del seu acte,
voler desviar l’atenció, per una
pregunta tendenciosa i fora de
lloc (pensem que una ficada de
pota), descarregant la
responsabilitat d’un mateix en
uns altres, fent insinuacions, o
volent ficar sota sospita un
mitjà, o una gent, que
simplement s’ha limitat a
comentar allò que ell mateix ha
dit.

4t. Lamentem profundament
que  s’ignore que és una
irresponsabilitat insinuar o voler
ficar en el mateix sac a ETA i

aquest mitjà, o a la gent que el fa possible, setmana
rera setmana. Nosaltres no hem de justificar-nos
davant ningú, i menys davant aquest senyor, per dir
que no som amics d’ETA. És simplement ignominiosa
aquesta conducta.

NOTA DE LA REDACCIÓ


