
L’  Ú LT I M A20

Els fans de Jean-Michel Jarre van
celebrar els 30 anys de Oxygene amb la
presència de Francis Rimbert 

Durant tres llargs dies els seguidors espanyols del
músic francès Jean-Michel Jarre han organitzat una sèrie
d'esdeveniments en els quals ha destacat el concert de
música electrònica d'homenatge al músic que va crear un
nou gènere musical amb els seus sintetitzadors avalat per
milions de vendes. 

En Benicarló es van rememorar els 30 anys del gran èxit
d’ Oxygene amb la presència de Francis Rimbert, molt més
que el compositor de molts dels temes de Jarre i que ho ha
acompanyat en els seus concerts des de 1979. La
presència de Rimbert és com a conseqüència de la seva
amistat amb Juan Gomis, el benicarlando que ha
organitzat la X Rendez Vous i que s'encarrega de la web a
nivell espanyol. El propi Gomis, va titllar “d'èxit” aquesta
desena trobada malgrat la intermitent pluja de tot el cap de
setmana. Els grups ZER i Complexystems van assolir una
bona entrada en l'Auditori municipal de Benicarló, al que
van acudir veïns del Maestrat que es van sumar a la
Rendez Vous organitzada pel club de fans espanyol. A
l'esdeveniment han acudit incondicionals des de llocs com
Santander, Cadis, Madrid o Alacant per citar alguns, que
no van perdre l'oportunitat si es fes una fotografia amb
Rimbert. Econòmicament la trobada, donat suport
logísticament per l'Ajuntament de Benicarló, pràcticament
ha omplert un dels hotels de la localitat així com els pubs
del recinte portuari. 
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De moment la plaça es veurà
de nou impermeabilitzada per
evitar les filtracions de la font,
“que provoca el 90 per cent dels
problemes”. A més existeix una
zona que es veu afonada, va
explicar Domingo. La plaça va
ser un compromís de l’època
d'Eduardo Zaplana al capdavant
de la Generalitat, que va
transferir els fons per a la
remodelació d’aquest gran espai
central del municipi, un espai que
havia de ser emblemàtic i “un
gran pulmó verd” (en paraules de
l’època) encara que l’execució de
l’obra va ser tot un rosari pels
problemes encadenats de les
empreses que es van fer càrrec
de les obres, amb els propietaris
dels terrenys, amb el sol i amb el
mateix aparcament. 

Segons va admetre dilluns el
regidor d'Urbanisme, Antonio
Cuenca “la plaça va néixer
gafada, amb desgràcia i no es va
fer com es devia”. El cost de la
plaça va rondar els cinc milions
d’euros, una xifra que els
populars sempre van negar. Vuit
anys més tard admeten que
hauria de ser remodelada, tot i
que estimen que la despesa “no
serà molt elevada”. 

Un poc d’història
L’aparcament va tardar encara

més anys en obrir. Es va idear als
anys 90 i havia de ser un punt de
llança dels aparcaments
intel·ligents. Avui es tanca amb un
cordell, tot i que una videocàmara
controlada per la Policia Local
vigila qui accedeix. Va ser un 25

enicarló podria veure
remodelada novament
la Plaça de la
Constitució. Aquesta és

“la il·lusió” del Partit Popular de la
localitat, que estudia fonts de
finançament i un futur disseny
“que li done un altre ambient”. No
obstant això, segons va explicar
l’alcalde, Marcelino Domingo “no
hi ha data d’inici perquè hi ha
altres temes més prioritaris com
els col·legis o el centre de salut”.
Independentment el PP pensa en
una futura plaça sense les
filtracions que produeix la font al
subsòl, que està ocupat per un
pàrquing i amb una plaça amb un
quiosc i una cafeteria en règim de
concessió. 

El PP de Benicarló té “il·lusió” en remodelar de nou la Plaça
Constitució

La plaça, bressol de tot allò que no s’ha de fer urbanísticament, impulsada per Zaplana

en 1999, “está gafada”, segons el regidor d'Urbanisme. 

B

C R Ò N I C A R O S A

text REDACCIÓ
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“Cinc anys, tan sols cinc anys després, el PP vol remodelar de nou la plaça. 
Els handicaps segueixen sent els de sempre...”

de febrer de 2002 quan es va obrir
per primera vegada. Te una
capacitat de 107 places, tot i que
moltes estan sovint inutilitzades.
Unes estalactites acaben de
donar l’aspecte fantasmagòric al
recinte. Avui la vegetació,
plantada a partir de 2002, fa que
aquesta tinga un aspecte menys
desangelada, menys desèrtica
d’aquesta mole de ciment i pedra
que s’allunya del model de places
mediterrànies. El terra, l’estat de
les llambordes i escossells ha
provocat també nombroses
caigudes, sobretot de gent gran.
Les mascletades, però, s’han
mantingut en el lloc tot i les
denuncies de l’empresa Incosa,
constructora de la mateixa. La
superfície danyada en l’any de
paralització de les obres va passar
de 33 metres quadrats a 782 per
un mal ús de la mateixa. A més es
va constatar una errada
generalitzada en el sistema
d’enllumenat.

Cinc anys, tan sols cinc anys
després, el PP vol remodelar de
nou la plaça. Els handicaps
segueixen sent els de sempre: un
col·lector la creua
longitudinalment, el que complica
l’ús del subsól, com el gran
aparcament que Benicarló es
mereix i una superfície que és un
monument al ciment i les altes
temperatures. Si es que realment,
sols es vol fer una remodelació
econòmica, que ens agafe a tots
confessats.

Centre de salut 
D’altra banda el responsable

d'Urbanisme va explicar que la
construcció del nou centre de
salut, qualificat de “prioritari” pel
conseller de Sanitat, dissabte
passat a Traiguera, comptarà amb
algunes especialitats en el mateix
centre, el que evitarà
desplaçaments a l’hospital de
Vinaròs. A més el PP va exigir al
conseller que es cobrisca la falta
de professionals en el Centre de
Salut de Benicarló, una carència
que va admetre el propi conseller.

ve de la pàgina anterior

El pilot benicarlando José Manuel Pellicer participarà en la
pròxima prova puntuable per al Campionat de Món de Ral·lis
amb la seva habitual muntura KTM. Dimarts que ve viatjarà
fins El Caire per a arribar-se a l'instant de concentració del
Ral·li Faraons, des d'on, i al llarg d'una dura setmana,
participarà en una de les proves més dures del mundial. 

En els últims dies Pellicer ha estat preparant-se per a la
qual serà la seva primera participació en el Ral·li, si bé ja
coneix el terreny per on va a discórrer, “fa uns anys el Dakar,
per motius de seguretat va tenir com meta El Caire i conec
perfectament el difícil que és orientar-se en el desert, ja que
els pilots tenim desconnectat el GPS fins que solament estem
a tres kilometres dels punts de control o de la meta, llavors en
el tauler s'encén una fletxa que t'indica la direcció a seguir, fins
a llavors, cal seguir el rutometre i aplicar-se molt amb la
brúixola. En aquest ral·li la navegació és tan important com el
disposar d'una bona moto”. 

Durant els últims dies ha estat treballant físicament en un
dels gimnàs de Benicarló, “el desgast físic en un ral·li
d'aquestes característiques és molt fort, tingues en compte
que es surt a primera hora del matí, per evitar la forta insolació
del migdia, per la qual cosa les etapes tenen una distància que
oscil·la entre els 350-400 quilòmetres. A més hem de cuidar
molt la nostra alimentació i per damunt de tot dur sempre
líquids en la moto. L'organització revisa als participants abans
de prendre la sortida en cadascuna dels set dies per a
assegurar-se que tots els pilots duem una bona provisió de
líquid”. 

Pellicer confia molt en la seva moto, “la KTM m'està donant
magnífics resultats, el que combinat amb els neumàtics
Dunlop em dóna una gran seguretat en les proves”. No obstant
això no va voler donar-nos una pista del perquè de la deco-
ració que exhibirà en terres egípcies amb la seva “màquina”.
Una moto que es trobarà a Egipte quan arribi, doncs la
mateixa va sortir fa dies, després de les fotos realitzades per
a lliurar-les als sponsors.

De cara al futur Pellicer confirmà a Llevant de Castelló que
participarà en la pròxima edició del Dakar, prova que li ha estat
esquiva en els dos últims anys, motiu pel qual està molt
mentalitzat per a treure's l'espina dels dos últims resultats. 

José Manuel Pellicer participará en el Ral·li Faraons 

text VICENT FERRER

La Cofradia Nuestra Señora la Virgen del

Rosario i la Penya Setrill conviden als

benicarlandos i benicarlandes el diumenge 7

d’octubre de 2007 a fer a peu la tradicional

romeria a l’ermita de la Mare de Déu de la Font de

la Salut de Traiguera

Horari:
06’45 h.-Concentració dels caminants a la Plaça de Sant

Bartomeu
07’00 h.-Coet i sortida a peu dels romeus i romeves des

de la Plaça de Sant Bartomeu
09’15 h-Descans per esmorzar a la vora del cementeri

de Càlig
10’30 h- Processó del Rosari per les rodalies de l’ermita
11’00 h-Santa Missa
12’30 h-Sorteig a càrrec de la Cofradía de Ntra Señora

la Virgen del Rosario
12’45 h-Temps per fer descans,tertúlia i dinar
15’30 h-Comiat a la Mare de Déu i sortida cap a

Benicarló

Anima’t i participa. 
No importa la motivació: religiositat, tradició,

sacrifici, esbarjo, esport, amistat, curiositat,
colesterol, natura...

Val la pena, de debò. de debò, de debò ...
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UN MÓN SENSE HUMANS
a biologia és una ciència
natural madura i consistent.
Consta de sòlides teories
–evolució, cel·lular, herència-

ADN.. – per explicar de forma plausible els
trets dels éssers vius i la Biosfera. Fins i
tot intenta resoldre teòricament
interrogants que no poden ser abordats
experimentalment. L’exobiologia pretén
esbrinar científicament si hi ha vida a la
resta de l’univers. Així, és pertinent
plantejar-se com evolucionaria el planeta
si desapareguérem de cop els humans. És
el que proposa el llibre “The World without
us” –un món sense nosaltres-  d’Alan
Weisman, periodista científic i professor
universitari nord-americà, un best-seller a aquell país. La
revista “Investigación y Ciencia”, en el número de
setembre, publica un article sobre el llibre. 

Front aquesta idea cal plantejar una sèrie de qüestions.
Es recuperarien les característiques existents abans de
l’aparició de la nostra espècie o hem alterat tant el planeta
que evolucionaria cap un estadi diferent? Les senyals de la
nostra existència serien presents durant molt de temps?
Aquestes elucubracions tenen, a banda del seu interès
teòric, unes implicacions filosòfiques importants referides a
la significació de la nostra espècie al planeta Terra.

Des del segle XIX, el principal procés de canvi planetari
és la urbanització; abans,  ho era la transformació d’espais
naturals en terrenys agrícoles. La grandària i la complexitat
de les ciutats han crescut durant tot el segle XX,
augmentant la probabilitat d’un col·lapse catastròfic. El
naturalista anglès Richard Jefferies publicà a 1886 “After
London”, un assaig novel·lat sobre l’evolució natural de la
capital britànica, abandonada pels humans. Jeffries creia
que Londres entraria en crisi  per la contaminació
industrial, pels abocaments dels claveguerams al Tamesis,
i per la degradació social. El primer any les males herbes i
el blat agrícola cobririen camps, camins i parcs. Milions de
ratolins, pardals i coloms  es menjarien el gra no collit i es
farien molt freqüents. Posteriorment serien controlats per
mussols, moixetes i mosteles. Mica en mica, les plantes
silvestres substituirien a les domèstiques. En pocs anys
apareixerien arbres com freixes, oms, faigs, castanyers...
Els troncs i altres restes taponarien els ponts del Tàmesis
que formaria grans embassaments. L’aigua ompliria els
passadissos del metre, clavegueres... i la pressió
hidràulica trencaria els fonaments dels edificis que
s’ensorrarien. Es pot llegir que “al tretzè any no hi havia un
sol lloc per on poder caminar un humà que no segués les
petjades d’animals salvatges...”.  

En “After London” trobem una de les descripcions del
que posteriorment es denominarà successió ecològica. En
Frederic Clements proposà en el seu llibre “Plant
Succession” la teoria de la successió ecològica:
l’eliminació o alteració greu de la vegetació d’un àrea,
espontàniament, inicia un procés en el que unes espècies
són substituïdes per unes altres fins arribar a l’anomenada

comunitat clímax, aquella que té major
biodiversitat i resistència a les
pertorbacions per a un clima determinat; el
carrascar és la clímax de les nostres
comarques fins alçades d’uns 1000
metres. 

Impediria o alteraria la successió
ecològica el procés d’urbanització, les
ciutats?. La II Guerra Mundial  oferí una
lamentable oportunitat real d’esbrinar-ho.
Gran ciutats europees com Londres o
Berlín, pels bombardejos aeris,
presentaven grans àrees cobertes de
runes i enderrocs. Els botànics constaren
la ràpida colonització de les runes per una
flora poc comú formada per plantes

autòctones i altres exòtiques. Es definí una nova disciplina:
l’ecologia de bombardeig. A Berlín, a banda de les herbes
i arbres que repoblaren els enderrocs, els porcs senglars
campaven per les afores, els cérvols pels boscos urbans i,
a les carreteres perifèriques hi havia perill de ser atacats
pels llops. 

L’accident de la central nuclear de Txernòbil (1986) ha
segut el més  greu de la història. Unes 135.000 persones
foren evacuades i es delimità una zona d’exclusió de 30
km. Pripyat , ciutat abandonada de 50.000 habitants, 20
anys desprès està envaïda per la vegetació i fauna
autòctones. Segons R Cheeser, biòleg de la universitat de
Texas Tech: “el que veus són plantes, arrels que
s’introdueixen per sota del formigó, rajoles i marcs de les
portes, destruint les estructures. En poques dècades els
edificis s’enfonsaran però les seves runes duraran milers
d’anys”. L’àrea d’exclusió ha experimentat una recuperació
dels ecosistemes naturals important; han tornat a veure’s
grans animals com el llop, els senglars o l’ós. 

Alan Weisman es planteja teòricament si la natura seria
capaç de transforma la Nova York actual en un bosc
semblant al trobat per Henry Hudson quan hi aplega a
1609. L’autor s’ha entrevistat amb els enginyers de
manteniment de la ciutat i molts científics. Proposa que dos
dies desprès de la desaparició dels humans, sense el
bombeig constant al tallar-se el subministrament elèctric,
les aigües envairien el metre. L’aigua  que pressionaria els
fonaments i amb les variacions de temperatura faria que
els edificis començaren a enfonsar-se en uns 4 anys. Als
20 anys dotzenes de rierols ocuparien carrers i avingudes
i als 300 s’ensorrarien els ponts. La vegetació envairia la
ciutat i en 500 anys hi hauria un bosc madur típic de la
zona. Quant els animals, a curt termini rates, polls, ramat,
panderoles... desapareixerien sense els humans,
desplaçats per la fauna autòctona En 100.000 el diòxid de
carboni atmosfèric tornaria a nivells preindustrials i  en uns
milions d’anys sols les ones de TV o radio propagant-se
per l’espai restarien com a prova de la nostra existència.

Estem ací de pas, som un més dels habitants de la
Terra. I el planeta aguanta molt més que nosaltres.
Pensem-ho. 

Pere Bausà

L
uc contar una anècdota
divertida, deslligada, que
té a veure amb el partit
que el Benicarló va

disputar diumenge passat, a les 19
hores –una vegada plegades totes les
ametles-, contra el San Jorge de la
bellíssima població homònima del
Bajo Maestrazgo. Sí, va. Com que
dissabte a la nit havia caigut una
aigua misericòrdia i el dia s’havia
alçat nuvolot vaig pensar que igual
hi havia sort, plovia tot el dia fins
les cinc o les sis de la vesprada i el
partit s’havia de jugar en un camp
enfangat i amb poc de públic i amb
poca taquilla. Convençut de les
meues dots de metoròleg vaig
voler captar la imatge de la jornada
i de matí, sense droperia, vaig
pujar al camp del Bovalar per
captar la instània de l’escenari, tot
fet pols vaig preveure, en què no
es jugaria res de tarde. Vaig
arribar, vaig aparcar, vaig treure la
meua maquineta de retratar de la
señorita Pepis i vaig apropar-me al
terreny de joc. Uns quants natius
tenien cura de marcar les línies del
terreny de joc i un se’m va adreçar:
“Ie!, què fas tu ara?”.
Instintivament vaig contestar que
era de la premsa i que com feien el
partit tan tard i no hi podria pujar,
doncs que venia ara de matí per
tindre alguna imatge per il·lustrar la
crònica i vosté qui és, vaig gosar
preguntar tot llençat. I ell tossut, qui
t’envia a tu?, jo sóc Raül, lo segon
entrenador, vaig entendre. Jo a la
meua, de la premsa, de la premsa... i
ell caque que caque, qui si m’enviava
tal i jo fent-me el sord i retratant, sí, sí,
segur que t’envia tal que també li
pareix massa tard tot això. Quina
murga d’home. Quan me’n vaig anar
amb la satisfacció del deure complert,
li vaig dir amb tota la mala d’allò que
vaig ser capaç si volia res per al
periodista tal. No, no, ja el vorem a la
tarde. Quines coses, veritat?

És clar que no en vaig encertar ni
una. El partit es va jugar i, oh

desgràcia, vam perdre per 2 gols a 0.
L’única cosa que vaig fer bé va ser no
atansar-m’hi perquè, a banda dels
diners que m’hagueren dolgut de
l’ànima, no puc suportar, no puc de
cap de les maneres, haver-me de
sentir tota aquella colla de senyors
d’un poble més menut que el meu
dient que mira tu, que si no se’n
donen vergonya de perdre contra
natros que no som més que vuit-cents

habitants i ells que es pensen que són
una capitaleta. Brrrrr, quina ràbia. Si
tots junts no serien capaços ni
d’omplir la tribuna del nostre camp!,
però és que tenen la sort que el seu
president és un home dotat d’un
immens poder de convicció –serà la
seua oratòria?-  i  tots els anys
aconsegueix la quantitat suficient de
diners com per confeccionar una
plantilla competitiva que lluita per
estar dalt de tot. Quina sort! Que
Nostre Senyor els conserve molts
anys l’alcalde-president-
vicepresidentdeladiputació perquè, i
ho dic seriosament, el dia que ell

perda la il·lusió o les forces penso que
hauran de tornar al seu habitat natural
que no és altre que la segona
regional. Els pobres diables, pobres
també d’esperit, no tenim altre consol
que desitjar el mal dels altres quan a
nosaltres no ens va bé. I això, ho
reconec, no està bé, però mira... tots
tenim debilitats, uns les exterioritzem
amb mala educació i uns altres se les
reprimeixen i fan punts per a l’úlcera

d’estómac. 

Trobo que ja n’hi ha prou.
Prometo que no em posaré més
amb ningú per justificar les meues
impotències. Ara que, que ens
guanye el partit un equip que té
com a entrenador al famós Tonín
també és una cosa que em
depassa. Sí senyor. Tonín aquest,
se’n deu recordar més d’un, quan
era president nostre Miguel lo Polo
es va comprometre amb el CDB i
fins i tot va fer una roda de premsa
però es comprén que algú li devia
dir que ací en aquells moments no
hi havia massa perra i va desertar
abans de l’inici de la temporada.
Com havia d’anar jo allà dalt, a
posar-me malament del fetge? Sí,
sí, ja ho sé que he dit que no em
posaria amb ningú més, però és
que el personatge aquest s’ho val. 

Vaig mirar una estona per
Telenavas el reportatge del partit i

vaig comprovar com realment no ens
vam meréixer perdre. El domini del
Benicarló va ser total i només ens van
marcar en sengles obsequis de la
nostra defensa. La jugada clau de la
vesprada, van dir els tertulians, va ser
un mà a mà entre Julve i el porter en
què el nostre davanter va intentar una
difícil vaselina i va ignorar un
company que tot solet haguera pogut
marcar des de la mateixa ratlla de gol.
Si haguérem fet el gol el partit
haguera sigut un altre. Però jo no vull
dir res, Déu mo’n guard. 

Diumenge vinent, a partir de les
quatre i mitja, ens visitarà l’Almenara,
que ni sé com va ni m’importa. El San
Jorge és líder, a tres punts de
nosaltres. Els agarrarem més
prompte del que es pensen.     

EL BENICARLÓ, A NOMÉS TRES PUNTS DEL LÍDER

P

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

“Ie!, què fas
tu ara?”.



laveudebenicarlo laveudebenicarlo

L O C A L16 O P I N I Ó 5

L’agenda cultural de setembre ha sobrepassat la
barrera del convencionalisme. La dràstica reducció
de la programació local suposa una genial aposta
per la fractura conceptual que ens ubica en els límits
de l’anihilacionisme, en els moviments
avantguardistes de l’activitat cultural contemporània
del país. Els famosos versos nihilistes de Mefistòfel,
del Faust de Goethe, il·lustren la brutal política
transgressora de la regidora Durà: “Sóc l’esperit que
sempre nega. / I això, amb tota raó, doncs tot allò
que neix / no val més que per a morir. / Així, millor
seria que res sorgira”. El sector més conservador
(els rucs de tota la vida que es conformen amb
teatre, conferències, música, exposicions i poca
cosa més) es declara obertament contrari a la
trencadora innovació i critica durament aquesta
xicoteta revolució mutiladora. No veuen més enllà.
Incapaços de transcendir de la immediatesa del seu
propi jo psicològic, obliden que la contínua
experimentació exigida per la cultura provoca la
incomprensió de l’artista o, en aquest cas, de la
regidora. Conten de Piero Manzoni, un reconegut

artista contemporani, que finalitzada una exposició a
Milà sense haver venut un clau, va afirmar: “Aquests
imbècils burgesos milanesos només volen merda”.
Després, en intel·lectual venjança, va empaquetar-
se els excrements i els va valorar segons el pes de
la cotització diària de l’or amb el nom ‘Merda
d’artista’. Per tant, no ens alarmem si la programació
d’octubre a Benicarló es publica en un immaculat
rotllo blanc de paper higiènic. La transgressió
sempre és rebel·lió. 

Tolito

MERDA
D’INCOMPRENSIÓ

El secretari comarcal del PSPV, Adolf Sanmartín, va
denunciar ahir que les localitats de Benicarló i Vinaròs
concentren el 57 per cent de les aules prefabricades
d'infantil i primària de la província, és a dir 54 de les 95.
A més els socialistes denuncien que aquests barracons
suposen que el 24% dels alumnes de Vinaròs, 635, i el
22%, 542 alumnes de Benicarló, van arrencar el curs en
aquestes aules. Entre alguns dels casos es troba el
centre virtual número 4 de Benicarló “el més virtual de
tots amb sis aules i sense terrenys cedits per
l'Ajuntament”, una cosa que per a Sanmartín evidencia
una falta de previsió del mapa escolar en la comarca.
Així va assenyalar que “se sabia que Benicarló de l’1 de
gener al 30 d'agost havia crescut en 1000 habitants”. El
CP Martínez Ródenas s'ha traslladat a 18 d'aquestes
aules i el centre està tancat a l'espera d'iniciar-se les
obres. La situació no és millor a Vinaròs amb 30
d'aquestes aules “el que fa que aquesta comarca siga
la que té major densitat d'aules prefabricades de
Castelló”. 

Sanmartín, portaveu d'Educació en el grup
parlamentari socialista de les Corts Valencianes, va
calcular que tal nombre de barracons suposa abonar
8.100 euros diaris, ja que cada aula costa de lloguer
150 euros diaris, al seu judici “tot un balafiament i falta
de previsió” ja que “amb tal quantitat es podia haver
construït un col·legi”. 

Per altra banda el representant socialista va
denunciar que l'escolarització d'immigrants no està sent
equitativa ni equilibrada, ja que si a Castelló
s'escolaritzaran 12.500 alumnes immigrants, el 91%
anirà a la publica i tot just el 9% a la concertada. A més,
Sanmartín, va acusar la Conselleria d'incomplir la LLOI
en aquells alumnes amb necessitats específiques de
suport i va lamentar que tan sols a Castelló hagi 17
aules PASSADA (del Programa d'Acollida al Sistema

Educactivo), el que resulta “insuficient”. En el cas dels
612 immigrants de Vinaròs el 93% anirà a la pública i a
Benicarló dels 815 tan sols un 23% estudiarà en centres
concertats “quan estan finançats per l'administració
pública”. Finalment va recriminar a Camps
l'incompliment de la promesa d'eliminar les aules
prefabricades en dos anys i la gratuïtat parcial dels
llibres de text “que no cobreix els 180 euros de cost i tan
sols beneficia a primer i segon de primària”, va
concloure. 

Benicarló i Vinaròs concentren el 57% de les aules prefabricades
de la província segons el PSPV 

text JORDI MAURA

Adolf Sanmartín assegura que el cost diari
d'aquestes 54 aules és de 8.100 euros, el que
considera un “balafiament” 

La piroempresa del Maestrat, Pirotécnia Tomás de
Benicarló, acabarà l'any amb una bona col·lecció de
reconeixements. Recentment aquesta empresa va
merèixer pels vots del públic el primer premi a Vitòria de
les festes de la Blanca. El premi ho atorga l'ajuntament
de la capital alabesa a partir de les votacions en Ràdio
Àlaba. No és la primera vegada que aconsegueix
aquest premi però, en aquesta última edició, la
pirotècnia benicarlanda Tomás va esperar a l'últim dia
de les festes per a acomiadar-se amb un espectacle
sonat. 

Tomás va aconseguir el vot favorable de 5.913
persones imposant-se per una mica més de 1.000 vots
a la pirotècnia Parente (Itàlia). També aquest estiu es
va imposar a Martarello i Parente, ambdós italians, en
el XXXVII Concurs Internacional de Focs Artificials de la

Costa Brava, Trofeu Vila de Blanes 2007. Jose Antonio
Gregori, es va mostrar molt satisfet del reconeixement
que està mereixent aquesta empresa del Maestrat que
va néixer en 1994. Recentment ha realitzat en
l'incomparable marc de la platja Nord de Peníscola el
castell de les festes de l’Ermitana i en el Piromusical
estiuenc, un tot, seguit per desenes de milers de
persones des de la platja. Ja al juliol van enlluernar amb
el seu espectacle en el Concurs Internacional de Focs
Artificials "Sanfermines 2007". 

L'empresa del Maestrat té previst realitzar al llarg de
2007 més de 300 castells en tota Espanya, intensificant
i reincidint en les explosions més fortes i els
espectaculars jocs de palmeres. La fàbrica, de 60.000
metres quadrats situada entre Benicarló i Càlig, empra
a 7 treballadors i la formen tres socis i és ja un habitual
dels tirs en la Plaça de l'Ajuntament de València durant
les Falles.

Pirotécnia Tomás s'imposa en tres dels cinc festivals en els quals ha
participat recentment 

text JORDI MAURA

PUBLICITAT: 964 47 56 98
laveudebenicarló
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L O C A L

El tren m’havia deixat al cor de Figueres. Primeries
dels vuitanta. 

Duia la desvergonya post-moderna i l’evangeli freudià
a la butxaca de l’ànima, versos de Paul Éluard
memoritzats, amour fou amb maniquins accidentals,
reflexos de l’art pompier  per fixar les inquietants
consignes de l’ultrason, i les proses enigmàtiques de J.V.
Foix. Tot aquest equipatge ocupava el seu lloc a la
motxilla d’aquell jovenall.

Figueres tenia posat manescal, i de despatx de notari,
de jardins hivernals pulcres, de botigues rajant monedes
d’or dels entrecuix envidrats, de cafès amb atmosfera
parisenca. Vaig llogar una habitació en un hostal estrany,
que tenia a sota un comerç que despatxava esquers per
als pescadors esportius. M’imaginava que mentre dormia
els cucs llefiscosos tramuntarien decidits el poc tram
d’escala que ens separava i prendrien possessió del meu
cos lliurat al surrealisme de matrícula per lliure.

La nit s´imposava morosament sobre els plàtans de la
Rambla. Els cafès, on sovint el bruixot avida dollars
esperava a que la seua musa acabés de carregar peces
de bijuteria de coloraines barates, tenien un aire francès
malenconiós. Es podia morir perfectament d´una fiblada
nostàlgica al capvesprol figuerenc. Més tard vaig fer un
tomb agosarat pel barri fosc on el mestre llogava models
malgirbades per a les misses eròtiques privades de la
seua primera decadència, abans de la decadència final.
Una senyoreta pèl-roja, amb un cèrcol blanc a la mà,
m´oferia en francés el seu cos desproporcionat i trist. A
cada llindar de llum rogenca, una ombra blavenca rere
l’altra semblava homenatjar els deliris més paranoics del
fill del notari d’aquella vila. I, per si faltava res en l’atrezzo
espontani, a quarts d´una de la matinada va emparrar-se
una tramuntana que t’entrava per les orelles i et glaçava
la matèria grisa. Declinant castament totes les invitacions
a lliurar-me al carnum putrefacte, vaig anar a dormir. No
em van devorar els cucs marronosos i salivats de la
botiga de pesca de la planta baixa, i vaig poder visitar el
Teatre-Museu del surrealista universal i ultralocal. Saludat
el monument al filòsof heterodox Francesc Pujols, vaig
endinsar-me en el desballestat poema-objecte del darrer
Dalí, on encara faltaven peces claus i sales decisives,
que s’han obert després. La sensació de que damunt el
surrealisme empordanès havia caigut una allau de pols
immensa va ser forta. El millor Dalí era absent del teatre
cremat de Figueres. Així i tot, la festa humorística havia
estat gratificant. No riure amb Dalí és no haver-lo entès
per res. A la sortida, vaig girar cap a la Mona de Pasqua
de la Torre Gorgot, rebatejada com a Torre Galatea en
honor a la musa misteriosa del pintor, que ja jeia
indiferent sota una làpida de granit blanc a les antigues
cavalleries del castell medieval de Púbol. Fent una ullada

cap amunt, vaig topar amb una ombra en les aigües del
contrallum, tocada amb un barret de pellifa densa, que
potser sospesava la vigència de la seua immortalitat en
les llargues cues davant l´accès al teatre-museu.
Instintivament vaig aixecar una mà per saludar-lo, però
ignoro si de darrera els reflexos de la finestra va haver-hi
cap resposta gesticulada. Potser no era ell aquella
lleument oscil·lant flamarada de reflexos.

Han passat els anys. A la motxilla porto altres herbes,
tot i que un ungüent de les lliçons més aprofitables del
surrealisme –moviment essencialment literari-, el tinc
engabiat en un flascó o altre. No he tornat més al polsós
poema-objecte del teatre-museu, però he descobert un
escriptor singularíssim i sucós en els papers de Salvador
Dalí. Ara, amb el centenari recent , bona part de la seua
obra escrita –amb peces tan sòlides com “Rostres ocults”,
“La vida secreta”, o l’assaig sobre l’Àngelus de Millet- s’ha
reeditat, per a sorpresa de molts que, cegats pels
prejudicis davant l’histrió professional, s’han privat d’un
banquet de pensament i plasticitat veritablement
suculent. Les sorolloses caigudes en no pocs camins de
Damasc han estat notòries. Tot i que persisteixen els
prejudicis i les falsedats sobre l’artista nostrat que més
tinta ha fet supurar al periodisme mundial. I ha quedat
palès, un cop més, que molts trams de l’obra del solitari
de Port-Lligat reserven perles lluminoses de primer ordre,
ocultes rere el circ de tres pistes de l’exhibicionista
fabulador.   

UN OMBRA A LA TORRE GORGOT

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

Als seus 100 anys Vicentica Fresquet es converteix
en la sòcia amb més edat de l’Associació Musical
“Ciutat de Benicarló”, és per això que aquesta entitat va
voler retre-li un sentit homenatge amb un acte molt
entranyable i emotiu.

Va ser el passat 22 de setembre quan els musics van
desfilar pels carrers més cèntrics de la ciutat fins arribar
a sa casa on ens va rebre molt emocionada i
acompanyada dels seus familiars. La Musa juntament
amb el President i membres de la Junta Directiva va fer-
li entrega d’un obsequi commemoratiu i d’un ram de
flors, per altra banda, els músics van oferir-li allò que
millor saben fer i que tant a ella li agrada, la seua
música.

Des de l’Associació Musical desitgem a la Sra.
Vicentica moltes felicitats i que puguem gaudir junts de
la nostra música per molts anys més!

Una sòcia centenària a la banda de Benicarló

text:  AMCB

Dilluns passat, 17 de setembre es van lliurar en la
ciutat d'Alzira els premis de l'III Certamen de pintura
Ivadis para persones amb discapacitat. Animats pels
professionals del Centre alguns usuaris del Centre
Ocupacional Ivadis El Maestrat de Benicarló van
participar amb les seves obres i van assolir un èxit
sense precedents ja que van aconseguir dos Accessits i
un Esment d'honor. Les  guardonades: Auxi Esteller,
Sandra Dalmau i Marta Burriel que van competir en
aquest Certamen amb artistes pintors d'altíssim nivell,
alguns d'ells de fora de la Comunitat Valenciana. A l'acte
de lliurament van acudir acompanyades del seu
Director, Juanma Torres i de dos dels seus professors,
Raquel Ruzafa i J. Luís Redó i van rebre els diplomes
acreditatius del seu premi de mans del Conseller de
Benestar Social D. Juan G. Cotino, del Director General
d'integració del discapacitat D. Pedro Hidalgo i del
Director-Gerent de IVADIS, D. David de Cubas, que van
estar encantadors amb elles i tots els guardonats.
Després de l'acte van ser convidades a compartir taula i
sopar amb les autoritats assistents i després van
emprendre viatge de retorn a Benicarló, arribant a les
2h. de la matinada molt cansades però enormement
satisfetes i desitjoses que arribés l'endemà per a poder
compartir la seva experiència amb els seus companys
del Centre Ocupacional El Maestrat. 

III Certamen de pintura Ivadis

text REDACCIÓ

Felicitats Vicentica!!
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Hi ha bromes amb les quals no es pot jugar i hi ha qui
es dedica a anunciar la col·locació d'explosius. A les
10:07 hores la Policia de Benicarló i Guàrdia Civil van
rebre una cridada des del Centre de Coordinació
d'Emergències 112 informant d'un avís de bomba en les
instal·lacions de la Tresoreria de la Seguretat Social
situades en l'Avinguda Yecla de la localitat. Segons va
informar la Policia Local en el seu comunicat, la cridada
havia estat realitzada per un baró “amb accent àrab”. A
les 11 i després de realitzar diferents comprovacions es
va desactivar el protocol al constatar que es tractava
d'una falsa amenaça. A la zona es van traslladar
diverses patrulles d'agents de la Guàrdia Civil i la Policia
municipal. 

Els agents van establir un dispositiu per a acordonar
la zona, tallant la zona a la circulació de persones i tràfic
i desallotjant als treballadors de l'oficina de recaptació
de la Seguretat Social, a la seva desena d'usuaris i a
aquells veïns que, a aquesta hora, havia en els blocs i
cases dels voltants. Rosario, una de les veïnes, va
explicar que “per sort tot va ser un esglai, però no et pots
fiar en aquests casos”. El nerviosisme i la preocupació
va afectar als veïns dels carrers Yecla, Hernán Cortés i
Cristóbal Colon. 

Una falsa amenaça de bomba obliga a desallotjar a 30 persones de la
Tresoreria de la Seguretat Social 

text JORDI MAURA

Els salons del Parador Nacional de Turisme de Benicarló
van acollir divendres passat, 21 de setembre, un Sopar de
Gal·la que commemorava els 25 anys d'història de l'empresa
benicarlanda COELBE SL. Una història d'èxits, esforç i il·lusió. 

Des de principis de 1980, la meta de COELBE SL ha estat
construir una empresa fiable, estable, capaç i honesta, fent-se
un forat més que merescut en el camp de les instal·lacions
elèctriques. 

Durant l'acte d'inici, els convidats al Sopar de Gal·la -entre
els quals es trobaran representants del sector empresarial de
la zona i la província, així com de la vida política i social- van
poder gaudir d'una projecció audiovisual en la qual es van
repassar els principals projectes realitzats per COELBE SL.
Un complet repàs pel present, el passat i el futur d'aquesta
empresa, que s’enorgulleix de poder oferir professionalitat i
confiança als seus clients. 

L'acte també va contar amb la presentació “en societat” del
nou lloc web corporatiu de l'empresa, on els clients actuals i
potencials d'aquesta empresa benicarlanda podran trobar una
completa informació sobre la mateixa, les actuacions més
recents portades a terme, les àrees que es divideix l'empresa
i les notícies més destacades i actualitzades. El nou lloc web
també es converteix en una plataforma per a facilitar als clients
el contacte directe amb l'empresa, i les diferents àrees que la
componen. L'objectiu és acostar els serveis que oferix
l'empresa als seus clients. 

Finalment, Vicent Vinuesa Fabregat, Gerent de COELBE
SL, va dirigir unes paraules als convidats, i va rebre un detall
de mans dels seus dos socis, Losar Bretó i Tino Salvador. El

sopar de gal·la posterior, amenitzada per la banda de jazz
Saudade, formada per joves músics benicarlandos, va tancar
l'acte oficial de celebració del 25 aniversari de l'empresa. 

COELBE SL celebra el seu 25 aniversari amb un sopar de gal·la 
L'empresa ha presentat la seva nova web corporativa 

text VICENT FERRER

El centre d'emergències va rebre una
cridada “amb accent àrab” alertant de la
col·locació d'un suposat explosiu 

Fa unes setmanes vaig tenir l’oportunitat i el plaer  de
visitar la casa natal de Louis Braille , el creador del
sistema de lectura i escriptura que avui fan servir les
persones cegues d’arreu del món.En motiu del seu 15è
aniversari, l’Associació Catalana per a la Integració del
Cec (ACIC, una petita entitat que treballa amb insistencia
perquè la nostra societat no posi barreres a les persones
amb discapacitat en els diversos àmbits de la vida
–cultura, feina, informació, trransport, etc-,va organitzar
una estada de tres dies a París amb l’objectiu ptrincipal
de fer la visita a la casa natal de Louis Braille i, de
passada,  conèixer algunes de les diverses i interessants
estratègies que en un seguit de museus fan que la cultura
sigui realment accesible a tothom. 

Louis Braille va néixer l’any 1809 a Couvray, un petit
poble que es troba a uns 40 quilòmetres de París (força a
prop del conegut Eurodisney). De ben petit va perdre la
visió per un accident amb unes eines que el seu pare feia
servir per treballar el cuir. Als deu anys va ingresar a
l’Institut de Joves Cecs que hi havia  a París i que havia
fundat Valentin Haÿuy –un home paradigmàtic de l’esperit
il·lustrat del s. XVIII i que va fundar una escola per a nens
i joves cecs  i va inventar un sistema de lectura amb
lletres en relleu per tal que els joves cecs deixessin de ser
analfabets. I mentre Braille era un jovenet estudiant va
començar a imaginar i a crear, tot inspirant-se en la idea
d’un militar que volia fer un codi de punts i ratlles en relleu
per enviar missatges secrets als seus soldats,  un
sistema de lectura i d’escriptura més àgil i eficaz que el
que havia inventat Haüy i amb el qual ell mateix havia
après a llegir i a escriure. L’invent és prodigiosament
senzill: a partir d’un signe Basic de sis punts  (dues
petites columnes paral·leles amb tres punts cadascuna,
una mica com la capsa de mitja dotzena d’ous posada en
vertical) es generen totes les lletres, el signes de
puntuació, els números, els signes matemàtics i els
musicals.

Amb sis punts tota la cultura queda oberta, a l’abast de
la mà.

La casa on va néixer i a on passava els estius Louis
Braille és avui un petit i acollidor museu. La petita estança
on va néixer i on va viure amb els seus pares i dos
germans conserva l’aire popular, treballador i modest
d’una familia que vivia gràcies a l’esforç quotidià de tots
plegats. En una dependencia adjacent s’han col·leccionat
eines i documents diversos de la familia i del propi Louis
Braille: des d’algunes eines per treballar el cuir a una
pauta per escriure que va fer servir ell mateix fins a un got
amb la data de 42 gravat en braille i que va ser el regal
del seu penúltim aniversari que li van fer els seus
companys i amic de l’Institut on va estudiar i on es va
quedar com a profesor. La senzillesa del lloc, dels
objectes, de l’aire que s’hi respira, fa més punyent i clara
l’emoció de tenir a la mà les  coses  que van definir i

reseguir la  vida d’una persona que va fer un pas de
gegant perquè les persones cegues accedissin a la
cultura.

Més enllà de la història i la gran aportació que va fer
Braille, també sorprèn la cura amb què el museu –aquest
petit museu i tantes altres coses escampades pel territori
francès-es manté i es difon. En el poble s’indica amb
rètols clars la presència de la casa museu de Braille i la
pròpia gent del poble t’hi acompanya amb interès i
simpatia. Es nota que es valora allò que es té, que
s’intenta difondre, que es vol fer acollidor. Sembla certa
aquella idea que a França de qualsevol fet, de tots els
personatges, sen treu partit, se’n marca la importancia
–potser simplement per reforçar el seu xovinisme i la
creença  ara ja tan llunyana i una mica ridícula  que són
el centre del món. Evidenment no envejo el xovinisme ni
el ferotge centralisme que defineix l’essència d’aquest
estat véi, però sí que envejo la voluntad de valorar allò
que poden aportar, les ganes de mostrar allò que han fet
o allò que han sabvut donar a la humanitat. Si penso una
mica en la manera d’aprofitar la història i la cultura, els
fets i els personatges significatius, com a atractius
turístics en el nostre àmbit, per aquestes tristes i
dissortades latituds, em cau l’ànima als peus. És evident
que els nostres governants –polítics, gestors culturals,
responsables de la política turística-  no tenen cap
intenció d’aprofitar les aportacions de personatges
importants com a atractiu turísticocultural. Si pensem en
una perspectiva cultural, em sembla que no tenim més
remei que continuar pensant que estem molt lluny
d’Europa. Louis Braille i el seu mestre Valentin Haüy
creien que saber i poder llegir i escriure era la peça
fonamental per a fer homes i dones lliures, responsables,
cultes, honestos. Ara han passat quasi dos-cents anys
des que Braille va enginyar el seu meravellós sistema i
podem sabver per experiencia que tenien raó a mitges, o
millor dit,   ara estem convençuts que saber llegir és
fonamental però no implica necessàriament que es faci
servir per un bon ús, que faci a les persones
inequívocament millors.

Sigui com sigui, deixo constancia aquí d’una felicitació
enmocionada per aquells que mantenen viva la figura
d’una persona que va fer una aportació tan esencial a la
història de la cultura contemporània.

LOUIS BRAILLE 
text JOAN HERAS

Fronteres
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A les 22 estacions nàutiques
existents actualment a Espanya
podria unir-se la de Benicarló-
Peníscola. De moment a Castelló tan
sols existeix l'estació nàutica de
Columbretes, amb seu en Alcossebre.
En la Comunitat hi ha altres a Denia,
Altea i altra conjunta a Alacant, El
Campello i Santa Pola. 

El coordinador de l'Associació
Nacional d'Estacions Nàutiques,
Rafael Moreno va presentar ahir als
empresaris turístics i nàutics el projecte de creació d'una
d'aquestes estacions que tindria seu a Benicarló al ser
aquesta localitat la impulsora i concentrar un major nombre
d'empreses nàutiques. La presentació va ser qualificada d'èxit
per l'edil de Turisme, Mamen Iruretagoyena, que va explicar
que el pròxim dia 27 es coneixerà després de l'assemblea de
l'associació nacional si s'admet la candidatura de Benicarló-
Peníscola. 

En el cas de ser favorable la petició d'ingrés els empresaris
haurien de conformar una associació. Segons establix el
Reglament, la destinació candidata disposarà d’un any per a
complir tots els requisits que es defineixen. Al termini d'aquest
període haurà de passar una auditoria; en cas que el resultat
sigui positiu l'Associació Espanyola d'Estacions Nàutiques li
atorgarà l'ús de la marca i entrarà a formar part de la xarxa.
Posteriorment disposaria d'un any natural per a engegar
l'Estació Nàutica segons els requisits que es marquen per a
aquest període. 

A la reunió en el Parador de Turisme de Benicarló van
acudir representants de diferents activitats nàutiques,
d'allotjament, empreses de l'oci i activitats turístiques

complementàries, restauració i
agències de viatge i lloguer de
vehicles, a més dels edils de turisme
de Benicarló i Peníscola.

Moreno va explicar el funcionament
de les estacions nàutiques i va
qualificar d'excel·lents els resultats
que s'estan obtenint en les 22
estacions nàutiques que existeixen
actualment a Espanya, avalades totes
elles per TurEspaña i per les
comunitats autònomes que les

acullen, amb subvencions del Ministeri d'Indústria i Turisme.
Segons Moreno, les estacions nàutiques, que va definir com
"destinacions turístiques especialitzades en esports nàutics",
suposen un nou concepte de vacances que inclouen tres
elements essencials: mar, esport i altres activitats, com per
exemple golf, senderisme o turisme rural. Els objectius
d'aquestes estacions són, bàsicament, desestacionalitzar el
turisme, especialitzar l'oferta, incrementar la despesa del
visitant i crear un producte respectuós amb el medi ambient.
Per a l'edil de Turisme de Benicarló, "del que es tracta és
d'elaborar un producte estrella i de fer que l'estació nàutica de
Benicarló-Peníscola no només resulti atractiva per al turisme
particular i familiar, sinó també per a les empreses que
programen estades per als seus treballadors". Iruretagoyena
va assegurar que el 95% de les empreses que van assistir a
la presentació “estan decidides a apostar per l'estació
nàutica”. L'estació nàutica permetria l'adquisició online de
paquets i serveis turístics, promocionant les ofertes de les
empreses adherides a les diferents estacions nàutiques.

Benicarló-Peníscola optaran conjuntament a una estació nàutica en el
port de Benicarló

text JORDI MAURA LA “O” OBERTA
A veure si els regidors del PP

comencen a assabentar-se que al
nostre sistema vocàlic tenim una
“o” tancada i una altra que és
oberta. La tancada sona com
qualsevol de les “os” castellanes
però l’oberta no. Paraules com pou,
perol, brou o ... capçot, tenen
aquesta “o”. Així que a veure si
s’apliquen i obren  ... més la boca. I
no sigueu malpensats, ja sabem
que en boca oberta ...

INAUGURACIÓ
Després de tornar de les

vacances comença la feina i, la
primera, inaugurar la nova cuina
del Centre Geriàtric després de la
remodelació que ha sofert. I allí que
el nostre Marce, i comitiva, li
donarà el seu vist-i-plau, torrada de
carn al plat per els assistents.
Perdò, hem de rectificar, per els
residents. Un lapsus lingue el té
qualsevol. Suposem que la torrada
per els nostres majors serà com
cal, de carn hem pensat nosaltres,
perquè a l’invitació de la canallesca
no ho especificava. Però com
d’aquest personal que mana no et
pots esperar res de bo, per això
que no tenen un duro, a millor la fan
de sardines. Jo ho esbrinarem. Per
si de cas, que la gent es porte
l’Almax.

A LA PARRA
Ja ho hem esbrinat, encara que

ens ha costat, sabem perquè el
regidor Marzal va dir, el que vadir, a
La Veu, sobre que no hi havia cap
procés, ni plec de condicions, ni
cpa intenció de rescissió contra
l’empresa de la piscina. La
resposta la va dir l’altre regidor del
seu partit, Cuenca, “és que no lo
debió de entender”, en referència al
que li van preguntar des de La veu.
Traduïm, és aquesta una senzilla
manera de dir que aquest senyor
està ... a la parra.

L’ONU nº 4
Ací també tenim una xicoteta

ONU. El col·legi virtual nº 4 és tot
un compendi de nacionalitats.
Hauran de treballar de valent,
“encara que siga a casa”, per tirar-
lo endavant. Això sí són ganes de
fer les coses bé. Els tafaners li
donem tota mena d’ànims a
aquesta directora tan
emprenedora, encara que siga
només fins el novembre que
agafarà la baixa (pel seu final
d’embaràs). A la que entrarà en
substitució, també, que per cert,
diuen que li passarà el mateix que
a la primera. Doncs per a la tercera
i per a les que vinguen! Perquè la
seu feina en aquest cau tant divers
i multicolor serà més que
impagable. El nostre més gran
suport i encoratjament.

DURA LA DURÀ
La regidora Durà, sembla que

s’ha posat les piles després
d’haver-se’n anat de vacances en
el moment més oportú. Doncs, com
anavem dient els tafaners que
tenim sempre l’orella parada ens
hem assabentat, en primícia (a no
ser que canvie d’opinió si llegeix
aquestes paraules), que d’una
patacada s’ha carregat el festival
de Bigs Bands que es celebrava a
Benicarló. Després d’haver
aconseguit consolidar el festival,
aquesta senyora, a la que sembla
no agradar-li massa aquesta
música (tot el contrari de molta gent
que sempre omplia de gom a gom
els recintes on actuaven els músics
d’aquestes bandes), va i se’l
carrega. Ara que ja no li queda res
del passat veurem quina capacitat
té de fer alguna cosa. Pot ser una
... “tocata i fuga” com va fer al
començament del curs?

més tafaners...

L’ALCALDE DOMINGO, D’ESCOLANET.

La foto de l’alcalde de Benicarló -en segon pla- que ens han ofert els media, mentrestant el conseller
d’Infrastructures dóna explicacions a Fabra -i a algun peix gros més- sobre el tema etern de la carretera de
Benicarló a Peníscola, és impagable. Que els capitostos del PP facen i desfacen d’esquenes al “seu”
alcalde, és una mostra més de la catadura moral de certa classe política, que ja sabíem que ens
desgoverna, però que -a més- no té cap consideració amb els seus càrrecs municipals, una vegada els ha
“aupat”, per fer-los fer de titella dels seus “negocis”.

Algú hauria de dimitir, per menysprear públicament l’alcalde de tots els benicarlandos –no només dels
què l’han votat- o per acceptar la vergonya del menyspreu, que encara és pitjor. Perquè, a més, cap dels
dos projectes reivindicats per Domingo anirà “a missa”: ni nou tram de carretera ni pont sobre el Barranquet.
Això desprès d’haver assegurat com estaven de favorables les autoritats del PP –Diputació i Generalitat- a
les propostes del “nou” ajuntament “popular” de Benicarló. I l’exalcalde Mundo, ara diputat a les Corts
Valencianes, mirant-s’ho tot com un estrany. Un altre que tampoc “pinta” gran cosa.

Massa prompte s’ha destapat l’enganyifa del nou govern municipal.
Marc Antoni Adell

ES LLOGA
Plaça d'aparcament cèntrica. Primera estalactita a la dreta. Amb
safareig gratuït i paraigua opcional. Seguretat ecològica:pràctic

cordell amarrat a la porta (tisores no incloses)
Raó: Ajuntament o Policia Local
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ecordo que fa uns
quants anys i més de
cinc-cents números,

una dona es va queixar
amargament amb un to demolidor
per una notícia (?) acompanyada
d'una eloqüent il·lustració gràfica,
que ens posava al dia de
l'actualitat estiuenca d'un conegut
càmping. L'esdeveniment en
qüestió es feia ressò de l'elecció
d'una senyoreta com a màxim
exponent de la bellesa de les
persones de sexe femení que
residien a l'establiment situat a la
veïna localitat de Peníscola.
Aquesta setmana em trobo
alguna cosa pareguda, encara
que amb un clar ànim de
compensar el greuge històric
sofert per les lectores d'aquesta
publicació. La notícia s'ho mereix,
perquè que un xicot del nostre
poble haja guanyat el trofeu de
calçotets mullats davant de
contrincants tan qualificats com
brasilers o mexicans, és
mereixedora d'aparèixer en colors
a doble fulla o fins i tot regalar un
calendari amb la foto del xicot.
Però allò que realment ha cridat la
meua atenció, no ha estat només
la reparació del greuge històric,
sinó el trofeu obtingut per aquest
modèlic exemplar de mascle
benicarlando. M'ha agradat molt
la pose que fa a la foto, però el
que ja m'ha semblat absolutament
sublim ha estat la gràcia que té
per a subjectar el valuós trofeu,
una de les icones més ràncies,
junt al toro d'Osborne i la gallina
de l'escut franquista, del
carpetovetonisme que ens volen
imposar els defensors dels valors
tradicionals. 

Després d'aquest obligat
comentari, vaig a fixar-me en
coses més corrents. Per exemple,
l'editorialista no va amb bromes i
demana, directament, la dimissió

del regidor de contractació,
senyor Marzal. Directe a la
jugular. Això m'ha recordat un
col·laboradors d'un setmanari
desaparegut que es passava la
meitat dels seus texts demanant
dimissions a tort i a dret. Jo em
pregunto si realment el senyor
Marzal hauria de dimitir o es
podria esperar a vore què passa,
perquè com tots sabem la darrera
paraula sempre la té Cuenca. 

La foto denúncia no demana la
dimissió del regidor d'obres i
serveis, però poc li falta. Només el
qualifiquen de pocavergonya.
Vostés, com sempre, fent amics al
nou equip de govern des del
primer dia, ni cent dies de marge
ni punyetes. La majoria absoluta
eximeix de tot. Per cert, algú ha
preguntat per la gestió de la resta
de regidors? És possible que més
d'un estiga més perdut que un
hippi a una fàbrica de sabó.
Pregunten, pregunten. 

Enmig de tanta dimissió i tanta
incompetència, ara resulta que
això de la soja és un altre invent
dels americans per a folrar-se a
costelles dels que ens ho creiem
tot. Jo, desgraciat de mi, que em
vaig deixar la llet per la beguda de
soja que venen al lidl perquè
havia llegit que era bona per a
prevenir algunes malalties, i ara
resulta que ... No pot ser, tot ho
faig malament. El cas és que
aquesta beguda m'agrada i no he
notat cap canvi de cap tipus. Clar,
no tenia cap malaltia segueixo
igual com estava. Ara què faig?
Torno a la llet de vaca? Les
combino totes dues? Jo no vull
ser una víctima de les modes ni
una font d'ingressos per a la
multinacional que s'ha inventat el
Roundoup. Em nego. És bo que
torne a la llet? 

A les pàgines sis i set m'he
trobat amb un oasi cultural que ha
apaivagat els meus neguits i les
possibles dimissions d'uns i altres.
Tot un luxe per a una publicació
com aquesta, que només li faltaria
una col·laboració mensual de San
Abdon per tal d'arrodonir el segon
qualificatiu de la portada. 

Molt bo el fotomuntatge
fotogràfic de la portada. Realment
havia pensat que s'havia instal·lat
un circ a les dependències de la
piscina municipal.

Els pelegrins demanen que es
torne a repartir olleta a la Font de
la Salut. Jo també, tot i que no hi
he anat mai, encara que si la
tornen a fer i fan pagar un euro
per ració potser m'ho pense. Si és
de bades no hi penso anar. 

L'ESPIFIADA DE LA SETMANA

No ens n'hem passat una mica
amb la segona panissola? De
vegades penso que abusem del
paper de vidre i de l’espart.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 602

text EL LECTOR

R
CARTRONS I MÉS CARTRONS

I és que els tafaners últimament
estem notant com cada vegada més
el reciclatge a la nostra població
augmenta de manera ostensible.
Això sí, el seu augment és
inversament proporcional a la
capacitat demostrada pels nostres
governants per retirar els
contenidors plens. A L’illeta
recicladora de davant de l’institut del
Corominies l’altre dia li sobreixien
els cartrons per tot arreu, per no dir
el mateix de tots els de la
contornada. Una mica més
d’eficàcia senyors governants, amb
aquesta marxa anirem a dipositar-
los al capdavant de casa seua. A
veure si així reaccionen
proporcionalment a la demanda
existent.

CAMPANYA DE LA MOBILITAT
La mobilitat al nostre poble va bé

(de que ens sona això?). La primera
mesura per potenciar-la ha estat
carregar-se l’autobús del polígon.
No sabem si era deficitari o no, però
no creuen, senyors polítics, que
amb una mica de publicitat per les
empreses, o alguna mena
d’incentiu, hagués prosperat la idea
i hagués estat un estalvi econòmic i
mediambiental? Un exemple a
seguir, l’ajuntament de Lleó ha estat
guardonat com a cap de la mobilitat
europea, i és del PP! Que algú
pregunte i ... a veure si condeix
l’exemple! Alguna cosa caldrà fer
per aquesta setmana de la mobilitat,
no?

EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA
I és que aquesta gent del PP són

bons. No contents amb la nova
assignatura que vol impulsar el
govern del de la sabata, “Educación
para la ciudadanía”, ací ho volen fer
a la seua manera. El govern de
Camps ha dit que ja ens va bé, però

en anglès! En aquest país nostre
tots hem de ser ciutadans
exemplars i quin és aquell país que
té un estil més acurat, exemplar,
correcte, ... el britànic. Doncs, com
no podia ser menys, nosaltres, no
podíem ser tan vulgars, com els
espanyols, i havíem d’apropar-nos
als qui sempre han donat exemple
en allò del saber estar, els
gentelmans. Ja veureu d’ací quatre
dies tots amb bombí i paraigües. Tot
i que no ploga! Encara que açò últim
no siga del tot cert en aquesta
època.

LA SEGURETAT NUCLEAR AL
MUNDO

Els tafaners estem patint. I patint
de debò, des que el nostre ex,
alcalde, Mundo, va ser triat com a
cap d’això de vetllar perquè no
patim la síndrome de Xina, o siga,
algun problema nuclear. I és que no
sabem si és pura coincidència,
casualitat o gaferia, però l’última de
Cofrents no ens inspira massa
confiança. I és que una fuga d’aigua
va fer aturar la central nuclear de
Cofrents i des que va entrar el
nostre ex, al 2007, aquesta central
nuclear ha patit unes quantes
aturades no programades (sabeu el
que vol dir aturades no
programades, no?).  Com va dir un
tafaner, sort que no tenim cap
nuclear prop.

EL MÒBIL DE MARCELINO
Un altre que cau. Un tafaner ha

vist al nostre flamant alcalde
aparcant el seu vehicle i parlant pel
mòbil. A fe que ho feia bé. La seua

habilitat era semblant a la
demostrada per Escuder, quan era
alcalde, a l’hora de conduir i parlar
pel mòbil. Deu ser una mena de
plaga bíblica això de fer aquestes
dos coses al mateix temps i que
t’agafen els tafaners! Haurem de
fer-li una escolteta al regidor de
policia, Soriano, perquè els hi faça
ell, una altra, a aquests
desaprensius que no respecten les
normes de circulació. A veure si es
fiquen un blutut d’eixos que tan de
moda estan. Amb els sous que
cobren ja s’ho podien pagar. De la
seua butxaca!

BONES MANERES
Les coses pel seu nom. Si tenim

un regidor que sap guardar les
bones formes davant la canallesca i
no contesta amb exabruptes ni de
males maneres, aquest és el regidor
Cuenca. Un tafaner va sentir que
aquest gremi comentava que l’altre
dia, en una de les seues rodes de
premsa habituals, va sonar un
mòbil. La música era d’una cançó
del valencià Camilo Sesto, que
encara que passadet d’anys,
sembla que les seues cançons han
anat a parar a les del politono,

monotono, tontono eixes, tan
típiques del mòbils. Doncs, com
anàvem contant, la resposta del
regidor va ser, “hombre, que música
tan bonita” (més o menys, les
traduccions de vegades no són
sempre exactes). I amablement va
esperar a que el del mòbil acabarà i
va continuar amb el que feia. Tot un
exemple de comportament exquisit
l’exhibit per aquest regidor, el
contrari del que feia l’antic regidor
del Bloc, Lores, que esbroncava al
personal de males maneres. Com si
als regidors no els sones el mòbil en
els moments ... més oportuns? Els
tafaners farem pinya perquè els de
la carxofa miren de donar-li una.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

La primera panissola
demana la dimissió de la
regidora de Cultura. Poca
broma. Potser aquesta siga
més merescuda, perquè cal
tindre l'esquena ampla per a
anar-se'n de vacances quan
comença el curs escolar.
Per cert, no he vist la
programació cultural, però
m'ensumo una davallada
important en la qualitat i
quantitat d'actes culturals.
Espero equivocar-me. 
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L’ONCE, Sant Jaume i la Pepefraggle Rock

Resa la cançoneta “Es la ilusión
de todos los dias ...”. I la veritat és
que el PP deu tindre una il·lusió
bestial en fer alguna cosa amb el
nyap que ha representat i
representa avui dia la plaça de la
Constitució. La veu ja fa un grapat
d’anys es va fer ressò del mal rotllo
que sempre va envoltar tant el
procés d’expropiació com la seua
posterior construcció.

Després d’uns quans anys de litigis,  granja de
gallines inclosa (va ser una de les anècdotes més
divertides de tot aquest guirigall veure el corral de
gallines que va aparèixer de la nit al dia en una de
les parcel·les tancades), el govern del PP va
començar a desenvolupar la que hauria d’haver
estat la seu gran obra per antonomàsia.

I a fe que ho va aconseguir. No, fer la seua obra
més grandiosa, sinó la seu
xapuça més barroera. Un
rosari de problemes, amb
fallida d’empresa inclosa, i
males pràctiques
constructives van deixar-nos
una plaça que és la vergonya
de la nostra ciutat. Un terra
que està fet un fàstic on el
millor que és pot fer és
aprofitar el Sol que cau a
plom, sense cap ombra, per
poder-nos fer un bon ou
ferrat. O pegar-nos una bona

morrada amb unes llambordes dignes
de la millor gimcana per com estan de
desarrelades. Una pastera de font
que té mes filtracions que el
Guadiana en el seu naixement fan de
l’aparcament soterrani la nova de
cova de Sant Jaume, promotor,
juntament amb Zaplana, d’aquest
ecosistema tan singular on, per veure
crèixer estalactites, no calen milions
d’anys.

Una plaça que cal canviar, perquè, la pedra
d’Ulldecona no agrada a aquest govern popular.
Esperem no haver de tornar a veure el rosari de
despropòsits que vam veure en la primera. Quan
els arriben els diners, perquè aquesta és una
altra, no en tenen (esperen que els hi toque
l’ONCE), podem veure, altra vegada, un
ressorgiment d’aquella herència nefasta del
mandat de Mundo. Veurem si passem de les
coves de Sant Jaume a la nova Pepefraggle Rock.
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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: la carxofa d'aquesta setmana no la podem donar ja que els llauradors se l'han quedat per a ells,
i se la mereixen. Amb tant de pai i especulador, l'ofici de llaurador desapareixerà en quatre dies. Tot un sistema
econòmic i cultural en poc temps serà una cosa de museu. Ni tomates, ni bajoques, ni carxofes, ... tot ho
comprarem d'hivernacle i dessaborit.

Panissola: per a Marcos Marçal, exregidor de contractació. Podem defensar la presumpció d'innocència
de l'empresa de la piscina, però no podem imaginar el que haguera tingut que estar fet fa cinc anya i no ho
està. Ho és que vosté ho veu per algun lloc? Si és així deixe l'ajuntament i visite a un metge, guanyarem tots.
Si l'empresa havia de fer unes obres i no estan fetes. No ho estan! I prou! Actue en conseqüència. O té algun
interès personal?

Vaig llegir amb tota mena de deteniment el que es va
escriure a La veu com a tema de la setmana aquest últim
número i, certament, la qüestió era més que interessant.
I era interessant per dues qüestions fonamentals, com és
gasta els diners públics la nostra administració, i qui es el
que ho ha de controlar.

El cas de la piscina municipal és més que curiós,
curiós perquè sembla que la cosa ja es va fer malament
des del principi. On s’ha vist que la ciutadania pague unes
instal·lacions municipals (perquè no ens enganyem les
paguem tots nosaltres amb els nostres impostos), que
valen un ull de la cara i part de l’altre, la llogue, i no reba
res a canvi, sota cap concepte. Deu ser la primera
vegada que a un li fan la casa i quan està acabada li
duen, ací la té, ara la gaudeix vostè. És tota seua. I sense
pagar ni un reial.

Algú coneix alguna instal·lació municipal, que no siga
la de la piscina, d’aquest municipi (i de qualsevol altre),
on aquells que hagen guanyat la concessió no paguen
absolutament res? Ja ho poden tindre clar, cap ni un. Tots
paguen alguna mena de cànon. Doncs, per què aquesta
gent que té la piscina no? 

Què, resulta que l’administració benicarlanda està per
a regalar els diners? Doncs a mi que em fiquen a la cua,
que també vull cobrar. I és que no es pot dir d’una altra
manera.

És difícil d’entendre, no? Doncs si és difícil d’entendre
això, encara ho és més que una inversió milionària que
havien d’haver fet fa un grapat d’anys, i que havia de
revertir en el municipi (la construcció d’un gimnàs i un
grapat més de coses), encara estiguem per veure-la.
Cent milions de les antigues pessetes que algú els ha
vist? Ningú, almenys dels benicarlandos de carrer. Així de
bé és com és gasta la nostra administració els nostres
quartos i així de bé els controla.

Particularment, chapeau per l’empresa, que ha estat
llesta com ella a soles al fer el que li ha vingut en gana
però, al regidor que havia d’encarregar-se de fer complir
allò que estava estipulat, en un contracte, li hauria de
caure la cara de vergonya veient com estan les coses a
dos anys d’acabar la concessió. Encara que ho dubto
molt, perquè llegint les seues declaracions no crec que en
tinga massa. Si és que la coneix.

No em sorprenen en absolut les declaracions de
l’encara regidor Marzal, llavors d’esports, encarregat de

tota l’àrea esportiva i que hauria d’haver vetllat perquè
aquesta empresa fes el que li pertocava per llei, invertir
aquells 100 milions en unes instal·lacions que després
s’haguessen quedat per al poble. I dic que no en
sorprenen perquè assumir que l’empresa ha incomplert el
contracte seria com assumir que ell tampoc va fer la seua
feina i per la qual, els benicarlandos, li pagàvem un bon
sou.

La seu actitud de llavors només es pot titllar
d’autèntica desídia, de deixadesa en el control dels diners
públics, per què si aquest diners els hagués d’haver
cobrat ell haguera actuat de la mateixa manera?
Segurament que no! Com no li tocava la seua butxaca,
als benicarlandos que els bombin.

I damunt de tot, està eixa actitud xulesca quan indica
que l’empresa ho ha fet tot bé  o, que passaria si ara,
aquesta, volgués fer eixa inversió milionària. El que està
demostrant és el menyspreu més absolut per una
ciutadania que el va triar perquè el representés i que
esperava d’ell que fes la seua feina amb dignitat i
correcció i que, l’únic que ha trobat, ha estat el despreci
més absolut en la salvaguarda dels interessos públics.

Veient tot açò, entenem perquè un altre regidor del seu
partit haja d’esmenar les seues declaracions, indicant-li
molt correctament, “que és que no lo habrá entendido”,
en referència al fet que si que hi ha un acord plenari de
rescissió del contracte i que també s’està elaborant un
nou plec de condicions. Curiós no, que aquest senyor no
s’assabente de res del fa l’equip de govern del qual ell és
membre. Això de passar de tot deu ser innat en ell. 

Com deia Groucho Marx, “És millor romandre callat i
parèixer beneït que parlar i aclarir els dubtes
definitivament”. 

Diners públics i verborrea
text ROBESPIERRE

La Guillotina


