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El passat dissabte dia 20 d’octubre la coral Gent Gran
de Benicarló es va desplaçar fins a Alcora per participar
en la concentració que va organitzar la Confederació
Democràtica i de Progrés de Gent Major de la Comunitat
Valenciana. Sota el lema “Per uns serveis públics
dignes”, centenars de jubilats de diverses procedències
es van manifestar pels carrers d’aquesta localitat. Al
finalitzar el recorregut va tenir lloc un concert en el que
van participar quatre corals de gent gran. Va obrir l’acte
la Coral d’Alcora, després dels parlaments va actuar la

rondalla i l’agrupació coral de Requena, seguidament
van pujar a l’escenari els membres de la coral de la
tercera edat d’Alberich i per concloure el concert, la coral
Gent Gran de Benicarló, sota la direcció de Sònia Ferrer,
va interpretar algunes de les cançons més conegudes
del seu repertori. Després dels aplaudiments del
nombrós públic, els coralistes i tots els acompanyants
van gaudir d’unes paelles per gentilesa de l’organització. 

La propera actuació que farà la coral Gent Gran serà
la vesprada del dijous 22 de novembre a la parròquia de
Sant Pere, on es celebrarà una missa cantada en honor
a la patrona dels músics, Santa Cecília.

LA CORAL GENT GRAN VIATJA A ALCORA

text REDACCIÓ
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La quantitat a abonar als agents
municipals de policia per les hores
extra realitzades durant el mes
d’agost va despertar un agre debat
durant el passat ple municipal.
L’oposició va acusar l’equip de
govern de mala gestió per l’elevat
cost de la partida, malgrat que la
plantilla es va reforçar amb 25 agents
interns al llarg de l’estiu. El portaveu
socialista, Enric Escuder, denunciava
que “em sembla una barbaritat”
haver sobrepassat el pressupost del
capítol 1 i haver de realitzar una
modificació pressupostària per a
pagar les hores extra dels agents,
encara que reconeixia que la
seguretat és una necessitat. 
Per la seua banda José Luís
Guzmán, portaveu del Bloc, s’atrevia
a vaticinar i s’alegrava que esta seria
l’ultima càrrega que s’hauria
d’assumir perquè “quan per part de

Tresoreria van dir que ja no hi havia
més diners, el regidor de Policia va
donar ordre d’acabar amb les hores
extra i tornar cadascun al seu torn”.
Esta decisió és la que ha provocat,
segons va afirmar “que ja no es veja
tanta policia pel carrer”. En defensa
de la seua actuació van eixir els
regidors d'Economia i Policia. Segons
el primer,  la decisió que els agents
realitzaren més hores extra va vindre
determinada “per  evitar els conflictes
de l’any passat”. El punt va eixir avant
amb els vots a favor del Partit
Popular. 
Però no va ser aquest el debat més
acalorat de la sessió plenària del mes
d’octubre. La pregunta de la regidora
nacionalista Pilar Bayarri al regidor de
Policia, Ramón Soriano, va
aconseguir despertar de l’ensopiment

1.500 euros, ¡31.500!,
ens van costar als
benicarlandos les hores
extra de la Policia Local

del passat mes d’agost. La xifra es
donava a conèixer en el passat ple
municipal,  arran d’una modificació
pressupostària que l’equip de govern
es va veure obligat a realitzar per a
sufragar-les. Però és que no és esta
l'única xifra que les arques municipals
s’han vist obligades a assumir a causa
de les hores extra dels agents. Al juny,
es van pagar 5000 euros i al juliol,
20500. En total, 57000 euros abonats
per a vetllar per la nostra seguretat,
que en pessetes serien quasi nou
milions i mig. Això, només en hores
extra, a les quals cal afegir el sous i la
Seguretat Social. 

QUANT ENS COSTA LA SEGURETAT DE LA CIUTAT?

Un agre debat sobre les hores extres dels policies de la ciutat durant els passats
mesos d’estiu on l’equip de govern va haver de tancar l’aixeta perquè la hisenda

pública els hi va dir que no hi havia més diners i, unes desafortunades declaracions
del regidor de Policia per justificar l’absència del cap de la policia en alguns actes,

deixen entreveure quin és el tarannà i  el programa de mà dura del PP 
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text REDACCIÓ

Divendres passat, dia 26, Josi Ganzenmüller va oferir una
xerrada en la penya Setrill sobre la història del Vi Carlón. La
conferència, molt interessant, va fer un breu resum d'algunes
dades ja publicades i va afegir altres que se sumen a les
múltiples històries que guarda aquest conegut vi. 

Durant la xerrada i el debat posterior, es va suggerir que les
drassanes es destinessin a un museu del vi, així com la
recuperació de la denominació d'origen de Vi Carlón. La
vesprada va acabar amb una aperitiu i música de tango. El
cicle de conferències en la penya Setrill continuarà tractant
altres temes i aprofundint també en l'enologia. 

GANZENMÜLLER PARLA DEL VI CARLÓN
text LA FILOXERA fotos JESÚS MAESTRO

DR. CLIMENT
Graham Foster  26/10/07

A les 3 de la matinada, mentre tornava al
poble desprès del torn d’urgències, va veure
uns joves sortint d’un bar del port esportiu amb
la rialla a la cara i corejant temes popular.
Llavors va apropar-se, i es trobà  un concert de
Rithm & Blues, amb el mestre, Graham Foster.

El súbdit britànic ens visità de nou amb la
seva banda de Gandia, dispost a fer-nos
gaudir del Rock & Roll. Un extens repertori
amb temes de la banda i versions mítiques de
Beatles, Bob Dylan, Eric Clapton, Leon Russell
i un llarg etcètera que el permet allargar la nit
fins l’arribada de la policia.

Dimecres passat 31 d'octubre, es va inaugurar en el
Parador de Turisme de Benicarló, l'exposició de pintura
sobre seda de l'artista Sali García de Araoz. En la
presentació va participar el pintor Jesús Maestro i, en
representació de l'ajuntament, Pedro García, regidor
d'economia. Entre el nodrit públic assistent: Antonio
Cuenca, regidor d'urbanisme; José Luis Guzmán, del
Bloc; Fernando Peiró, pintor i fill adoptiu de la ciutat, així
com altres personalitats de la cultura. El cicle
d'exposicions és possible gràcies a Fermín Martín,
director del Parador, i a Nicole Crutzen, artista i
organitzadora de l'esdeveniment.

SALI GARCÍA DE ARAOZ al Parador de Turisme

text LA FILOXERA foto JESÚS MAESTRO
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“Per la seua cara bonica no ix el senyor Parra en les fotos.”

els presents i els absents, que
seguien el ple a través de la ràdio.
Bayarri va interpel·lar Soriano sobre
l’absència en la festa del
patró de la Policia Local del
cap dels agents, Agustín
Parra. Sense entrar en cap
valoració, La Veu transcriu
alguns dels passatges més
destacats de la intervenció
del regidor Soriano.

“No va eixir perquè

nosaltres no volíem que

isquera. En est equip de

govern el que mana és el

polític i el funcionari ha de

complir les ordres. Ací

l’important de la fotografia

és l’augment de personal.

El més important de la foto

són els agents. I si es fixa,

ben contents que estaven

de saber que Benicarló anava a tenir

la seguretat que necessitava. Si vostè

volia una foto del senyor Parra només

havia de demanar-la. Per la seua cara

bonica no ix el senyor Parra en les

fotos. El senyor Parra ha d’estar

complint les ordres i perfectament ho

fa. El senyor Parra no té cap queixa i

és curiós que vostè sí que les tinga.

Ell estava a la faena, complint les

seues funcions i en les fotos, els

polítics. Els polítics decidirem qui ix en

les fotos. Si vostè vol una foto, ja li dic,

és fàcil: alçat, amb gorra, sense gorra,

assegut, com vulga. Crec que no hi

haurà cap problema amb este home.

Però que sàpia que la policia, que

este regidor, este equip de govern en

absolut no li donaran la importància

que vostè li ha donat que el senyor

Parra no isca en la foto. Jo crec que el

ciutadà de Benicarló és bastant

intel·ligent, vostè també,

segur, i analitzarà que la

importància de tenir eixos

agents era més important

que el fet un cap de policia

isca en la foto”. 

“Es va fer una esplèndida

festa de la Policia Local. Ja

parlarem de per què algun

equip de govern va passar a

la història d'Espanya per

haver estat tractats com

persones non grates els

seus regidors per la policia

local al uníson. Ja

parlarem”. 

“Marcelino Domingo,
alcalde de Benicarló, va
resoldre el debat emplaçant

Bayarri a acceptar el cafè que li havia
ofert el regidor de Policia. “Amb un

cafè s’arreglen moltes coses”, va
assegurar. 

ve de la pàgina anterior

al i com pinten les
coses darrerament,
diumenge passat vaig
decidir que no aniria al

futbol. No tenia ganes de patir,
que ja vaig sobrat de mals de cap
i que tenia temor que se’m tallara
la digestió. El que tampoc no
podia fer de cap de les maneres
era quedar-me a casa mig
endormiscat, estés tot llarg
damunt el sofà i mirant la tele
minuto y resultado. A més, cada
vegada tinc més clar que el
senyor Rapel és un veritable
erudit, un autèntic mag, un
astròleg millor que el que  sortia
amb l’entranyable Josep Maria
Bachs a l’històric programa de
tv3.

L’única opció que se’m va
acudir va ser, quines coses, anar-
me’n al poble del costat a
presenciar una corrida de bous
que vaig vore que s’anunciava
amb profusió de colorins pels
carrers de la nostra ciutat. Ideal.
El magno espectáculo taurino

coincidia exactament en el temps
amb el matx que disputaven el
CDB i l’Almassora. 

Ja a la plaça, l’entrada me la va
vendre l’empresari en persona, un
tal Manolo Martín, torero català
que va saber casar-se, diuen,
amb un filla de la ramadera
Caridad Covaleda i assegurar-se
així una vida plàcida. Pobre però,
venent ell mateix les entrades. 

El cartell el formaven Luis
Francisco Esplà -d’Alacant, fill,
germà i pare i de toreros-,
Canales Rivera –nebot i cosí de
toreros i triomfador a la Isla de los
famosos- i un tal Vicente Prades
–d’Onda, sense antecedents
taurins a la família i que prenia
l’alternativa. Una persona que li
diguen Vicente Prades no pot ser
torero; no és ni Pepe Luis, ni
Manuel, ni Francisco, ni Curro ni
res per l’estil i si a més té un
cognom com el que té el xic

hauria de comprendre que no ha
estat especialment cridat pel
Senyor per dedicar-se a emular
Curro Cúchares. Encara n’hi ha
un altre de Castelló que du de
cognom primer Valls i que,
naturalment, encara ho té pitjor. 

A la grada, a barrera, a l’ombra,
ocupaven sengles localitats el
senyor president de la Diputació
provincial, el diputat-alcalde-
president-de-futbol senyor Tena i
el senyor Baila, director general
d’ensenyament. M’hi vaig fixar, sí.
També, però al carreró hi havia
l’alcalde Romeu i l’exalcalde
Escuder. Sóc catxuller i haguera
pagat per sentir la breu conversa
que van mantindre els senyors
Baila i Escuder quan aquest
darrer passava per davant de la
localitat del primer. 

Dels bous més val no parlar-ne.
Un corrida de poca lliga, mal
presentada i en general ensopida.

El toricantano que es diu va dur
una nombrosa cleca del seu poble
i va demostrar que, a hores d’ara,
està verd, més verd que una ceba
porrina i que son pare –a qui va
brindar l’animalot de l’alternativa-
faria bé d’anar-li buscant algun
altre ofici per guanyar-se la vida.
Esplà, com sempre, quatre bots,
dos mitges veròniques a la
remaguillé que són motiu
d’admiració entre els entesos i
poca cosa més. Canales Rivera
també molt vulgar, pegant
cabotades al costellam del bou i
en ocasions barrejant l’estil seriós
amb el propi del Bombero Torero.
El cosí de Paquirrín va tindre el
detall de brindar-li un bou al
senyor Fabra, cosa que, per altra
banda, he de confessar que no va
alçar massa expectació entre la
concurrència perquè només van
aplaudir les persones que hi havia
en un radi d’uns tres metres. 

Al tercer bou ja no em vaig
poder aguantar i vaig telefonar
amb el meu mòbil a uns
espectadors del Benicarló-
Almassora. Quan aquella
senyoreta em va confessar que el
móvil al que llama está en estos
momentos apagado o fuera de
cobertura ja vaig comprendre que
venien mal dades i no hi vaig
insistir més. 

Només arribar a casa després
dels bous vaig mirar
d’assabentar-me de seguida de
com havia quedat el meu
Benicarló. No vaig deixar ni parlar
el meu interlocutor, la seua cara
ho deia tot. Tres, ens n’havien fet
tres i nosaltres, al final, només un.

Amb aquest resultat no cal ni
imaginar què deguera passar en
aquell camp. Els crits es degueren
sentir des de més amunt de la
bassa de Sales. 

Diumenge que ve ens
desplacem a la germana ciutat en
falles de Borriana. Xoco ja va
avisar, si en un diumenge o dos
no es redreça la cosa caldrà
replantejar-se els objectius.
Queda dit i queda clar. 

JA ARRIBEM

T

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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Josep Igual. 
Faules mamíferes. 

Aeditors. 
El Perelló. 2007

Encara que el nom de
Josep Igual va
indissolublement associat a
la paraula poeta, amb
l'entrada del nou segle, és
la prosa la que guanya en la
seua producció literària,
recordem que els darrers
anys ha publicat “L'any de la
fi del món”, “El rastre dels
dies”, “Torn de nit” i “Retrats
de butxaca”, tots ells
enquadrats d'alguna
manera dintre de
l'anomenada literatura del
jo, en les seues diverses
combinacions; dietari, retrat
literari, aforismes, o la ficció
autobiogràfica, això sense
oblidar la seua copiosa
producció com a columnista
de premsa.

En “Faules mamíferes”
predomina, per dir-lo
d'alguna manera, la ficció
amb majúscules, encara
que no suposa tampoc un
trencament radical amb la
seua obra anterior, de fet hi
han alguns relats molt curts
que s'apropen més a
l'aforisme que al relat
pròpiament dit, són unes
microhistòries de vegades
amb un component filosòfic,
d'altres amb una certa ironia
davant certes actuacions
humanes, en ocasions
trobem una àcida crítica a la
conducta dels poderosos o
bé un final obert i certament
inquietant.

Però personalment els
contes que més m'han
interessat han estat els de

major extensió, en ells trobem que la majoria tenen
en comú que estan habitats per personatges amb
una vida insatisfeta, sovint marginal i de difícil
encaix en la societat actual. Trobem algunes
històries que ens parlen de nostàlgies, l'executiu de
“El triomfador”, que atabalat pel seu treball recorda
la llibertat perduda de la infantesa, o el protagonista

de “Pasta a la Pasolini” que
enyora la suposada llibertat
vital dels anys  60.

L'escriptura com a tema
també està present al llibre,
en un dels contes que més
m'ha interessat, “Susanna i
els problemes” l'escriptor
presenta com s'enfronta a
les dificultats de la
construcció de la història.
Però en altres històries
apareixen les misèries del
món de la literatura en la
relació entre escriptors, on
predomina la traïció, l'enveja
i la hipocresia.

El món de la parella és
present en una bona part de
relats, en general són
parelles no convencionals,
que viuen la seua relació
d'una manera conflictiva o si
més no insatisfactòria, que
acaben amb una ruptura
sovint dramàtica. Completen
el llibre una galeria de
personatges solitaris i
marginals, solen ser gent
gran o triomfadors derrotats,
que viuen els seus darrers
dies en la misèria i que de
vegades posen final a les
seues vides d'una manera
dràstica.

Aquestes “Faules
mamíferes” constitueixen un
retrat sobre la condició
humana en aquesta primera
dècada del segle XXI, que
sovint ens creen una certa
inquietud o desassossec,
però no ens deixen mai
indiferents. 

VIDES DESOLADES
text JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Llibres

El Benicarló Juvenil va sumar tres nous –i
importants- punts, en el partit matinal del diumenge
contra el Club La Vall, després de no haver pogut
passar de l’empat a zero en l'anterior desplaçament,
precisament contra l'altre equip de la que anés ciutat del
calçat, l'U.D.E., en un partit marcat per les dues
expulsions sofertes pels de Portilla i la dolenta actuació
arbitral. Però sumant, sumant, els joves del Benicarló
van allunyant-se de les últimes places i transiten
còmodament instal·lats per la zona ampla. El diumenge
pintaven basts al quart d'hora de començat el partit, ja
que els valleros es van avançar 0-2 en el marcador,
però quan semblava que el desastre estava servit, el
Benicarló va reaccionar i va aconseguir empatar abans
del descans amb gols d'Albert Monterde i Pepe Ximo.
Després de la represa, els locals van aprofitar al cent
per cent les seves escasses oportunitats per a decidir el
partit, primer amb un magistral servei de falta de Pepe
Ximo des de 30 metres i poc després en una galopada
a l'estil “Joaquín” de l'espigolat Enric. A partir d'aquí,

defensa a ultrança i dos paradons de Casta, que s'havia
mostrat molt insegur durant tot el partit, per a certificar
la victòria. 

Alineació del Benicarló: Casta, Ledesma, Avila,
Hèctor, Del Caño (Eloy 52’), Marc, Víctor Escura
(Mohamed 52’), Pepe Ximo, Luis (Jaime 80’), Albert i
Enric.

BENICARLO JUVENIL, 4 – CLUB LA VALL, 2 
REMUNTADA AL MUNICIPAL 

text i foto GREGORIO SEGARRA

El Benicarló ONDA URBANA no va
poder puntuar en la seua visita al Pedro
Delgado de Segòvia i va caure derrotat
per 5-0, en un partit per a oblidar. A
pesar del resultat, els de Miki van
intentar retallar distàncies en el
marcador, però el seu esforç va ser en
va. Els del Baix Maestrat se situen en
l'onzena posició amb 9 punts per
darrere de l’Armiñana València. La nota
positiva de la trobada va ser el retorn a
les pistes de Chelete, després d’estar
més d’un any inactiu. 

El partit va començar amb diverses
oportunitats per a ambdós equips sense
un clar dominador, però a poc a poc
Caixa Segòvia anava fent seu el partit a
partir del seu bona defensa i el control
del baló. En el minut 6, la fortuna es va
aliar amb els locals quan el benicarlando David va introduir en
pròpia porta l’1-0. A partir d’ací, els caduferos ho van intentar
amb més insistència però semblava que no entraven en el
partit. En el minut 10, Miñambres ampliava l’avantatge per als
locals i situava el 2-0 en el lluminós. Els de Miki ho van intentar
per mitjà de Valença, però el tir del jugador brasiler va eixir
rebutjat pel pal. Si el tir haguera entrat en la porteria, de bon
segur que el partit hauria tingut altre rumb, però no va ser així
. El partit arribava al descans amb 2-0.

En la represa, els benicarlandos tampoc van reaccionar i
veien com el partit se’ls anava de les mans, quan en només 4

minuts van rebre 3 gols. Pipe, en el
minut 22, col·locava el 3-0 en el
marcador. En el 24, altra vegada
Miñambres superava la porteria
benicarlanda i col·locava el 4-0. Un
minut més tard, en el 25, Tobe situava el
5-0, que fet i fet va ser definitiu. Aquests
3 gols en tan poc temps, van deixar als
caduferos descol·locats i sense saber
com reaccionar. Arturo va substituir a
Leandro en la porteria, però els minuts
anaven passant i els de Miki no
milloraven. El conjunt de Miguel Rodrigo
va poder ampliar el marcador al trobar-
se en superioritat numèrica en la pista
de joc, ja que Deives va veure dues
targetes grogues i els caduferos van
jugar en inferioritat, però el marcador ja
no es va moure. Quan va sonar la

botzina, els benicarlandos van anar a saludar a l’afició
desplaçada fins a Segòvia. 

El Benicarló ONDA URBANA no va poder amb un Caixa
Segòvia ben col·locat, que va saber aprofitar les ocasions. A
pesar d’intentar la remuntada, el conjunt de Miki va ser
incapaç d’entrar en el partit. Després d’aquesta ensopegada,
ara només cal pensar en el pròxim partit de lliga, que es
disputarà en el municipal de Benicarló. Els caduferos rebran al
Tuco Mobles el pròxim 3 de Novembre amb la necessitat
d’una victòria, abans de l’atura de la lliga.

Dolorosa ensopegada davant el Caixa Segòvia 
text i foto BENICARLÓ FS
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La finestra presenta doble cristall. S’ofereixen molts
serveis a l’hotel luxós, però no s’admet el dret a
defenestrar-se. El que sí que hi ha és un moblet sota la
televisió immensa. Conté begudes variades, crispetes,
olives farcides i dues classes de barretes de xocolata. Hi
ha dos llits bessons per a una sola soledat. Pel que deuen
cobrar per passar-hi la nit podria dormir-ne mitja a
cadascun dels tàlems. 

Pensant amb què i qui ha passat per un llit hoteler pots
collir un relat breu o un poema. S’ha escrit dotzenes de
vegades, però potser canviant l’angle de visió... Però ja
en tinc el pap ple de literatura i laterals. De fet, he vingut
a fer de jurat poètic. Els de la poesia de la diferència hem
aconseguit empatar la primera votació, tot i que els de la
poesia de l’experiència ho portaven tot ben relligat i han
acabat guanyant. Mala sort. Mentre deliberàvem ens han
servit un sopar amb molts platerets experimentals (en
diuen cuina d’autor, em sembla) i vins de la riba del
Duero. Al reservat de tocant, senyors seriosos decidien,
probablement, si deslocalitzaven una factoria de la zona
o si entraven de socis en una firma oriental. Ells decidint
coses poderoses, que afecten a molts, mentre nosaltres
triàvem un llibre de versos el qual, amb guardó i tot, si
despatxa mil exemplars ja serà tota una fita. 

Hem discutit bastant, fins i tot velles querelles
personals han ensenyat la dent, però a l’acta, per decret
i com quasi sempre, figurarà que la unanimitat ha estat
total. Enllestit el fallo (quin terme més escaient!), hem
pres una copa al bar. Tot a càrrec de l’organització (una
robusta musculatura editorial), menys si vols llogar una
pell per no dormir sol (els pecats són cosa personal i
intransferible). 

Són les quatre de la matinada. No tinc son. Després de
la primera copa al bar de l’hotel, els aliats de la poesia de

la diferència m’han passejat per pubs extravagants de
l’Eixample. Totes les tendències amatòries conviuen en
coves rellepades de neons i altra lluminària indirecta que
no eixuga del tot la penombra general. Pelem els
adversaris del jurat, com és norma en el gremi. Tots els
suposats vicis privats –llegendes urbanes i gremials no
comprovades, ni falta que fa-, tot l’endevinat joc
subterrani d’uns egos inflats com fetge d’ànec destinat a
patè. De sobte, un ésser estrany, no sé si sardina, vedell
o migpensionista es posa a ballar davant meu. Un dels
companys em clava colzada: “Si no la vols tu, me
l’emporto jo”. I se l’emporta. L’altre company del meritori
empat de les “ínsulas extrañas” també s’acomiada. Surto
del bar de la Guerra de les Galàxies i tardo mitja hora en
aconseguir un taxi. 

Ara sóc assegut a l’escriptori de l’habitació, escrivint
aquest apunt en un foli amb el logotip daurat de l’hotel,
sobre un cobertor de cuiro que folra la taula. Fa deu
minuts han picat a la porta. Era una de les dames del
jurat. M’ha  demanat si tenia Valium. En respondre-li que
no, ha dit que ja el demanaria a la recepció. Abans
d’anar-se’n s’ha vist en l’obligació de la cortesia
professional per dir-me que li agradava molt el que escric.
Dubto molt que llegesca res dels “jovenets”, als quals
menyspreava no feia gaire en un article. 

Torno a l’escriptori. Al davant, una carta plastificada,
amb tipografia elegant, m’informa dels productes del
moble amb refrigeració interior i de quin és el canal per a
adults i com descodificar-lo des del comandament que hi
ha a la tauleta de nit. Però prefereixo rematar aquest
paper i acabar-me la darrera copa. Cap dels estímuls que
m’ha ofert la nit no m’ha despertat ni la menor curiositat.
No hi ha dubte, m’estic tornant responsable. O fent vell (a
triar). Demà al matí la ressaca no serà massa bèstia. I,
amb una mica de sort, el retard ferroviari que em tornarà
a casa no superarà els cinquanta minuts.  

LES QUATRE DE LA MATINADA

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

VICENTE GONZALBO ACONSEGUEIX LA
VICTÒRIA EN VILLAFAMES 

Dissabte passat es va disputar la tercera edició de la
carrera de muntanya de Villafames, amb una
participacion propera als 500 corredors. El vencedor
absolut va ser l'atleta del Club d'Atletisme Grup Poblet
Baix Maestrat, Vicente Gonzalbo, que encara que es va
perdre en el km. 6, perdent 2 minuts, va poder remuntar
i arribar al final dels 25 km. primer, amb una diferència
propera al minut en relació al segon corredor, emprant
un temps de 1h.50'. 

GRAN PREMI 42 I ESCAIG CIUTAT DE CASTELLÓ

Dotze atletes del Grup Poblet van participar
diumenge passat a Castelló en la prova de 10 km. en
ruta, obtenint en meta la següent classificació: 

5º Sergi Ruiz amb un temps de 33'12 - 2º veterà A 
8º Roberto Prades 33'35 

17º Abel Belles 34'25 
28º David Rodriguez 34'59- 8º veterà A 

32º Jose Miguel Valls 35'41- 10º veterà A 
43º Jose Luis Villano 36'31 
82º Fernando Arnau 37'27 

94º Nacho Ramia 38'06 
144º Gerardo Serrat 39'35 - 56º veterà A 

157º Manuel Guimera 39'51 
177º Leopoldo Pueyo 40'08 
180º Javier de la Font 40'33

Cristina Ferrando, campiona d'Espanya cadet
d'atletisme 

En la ciutat Murciana de Lorca se celebre el VI
Campionat d'Espanya Cadet a l'aire lliure, en el qual
participe l'atleta benicarlanda del Grup Poblet Baix
Maestrat, Cristina Ferrando que va aconseguir
proclamar-se campiona d'Espanya en la modalitat de
salt d'alçada amb un millor salt de 1,62 m. Cristina partia
com una de les favorites ja que en el mes de Març va
aconseguir alçar-se amb el títol de campiona d'Espanya
en pista coberta amb una marca de 1.68 igualant el
record autonòmic i situant-se primera en el rànquing
nacional en solitari. 

A l'aire lliure també ocupava la primera posició del
rànquing però compartida amb dos atletes mes que
també van participar a Lorca. La gran quantitat de
participants (17) van fer que la prova es relentizara, i
que entre salt i salt transcorreguera molt temps, aquest
fet unit a les baixes temperatures de la vesprada,

propici que Cristina fera un nul en 1,52 m. però va saber
sobreposar-se i aconseguir una victòria molt treballada
alçant-se amb la victòria saltant tres cm. mes que la
segona classificada i sis mes que la tercera. Un
acabament d'or a una gran temporada plagada de
triomfs: 

1ª CAMPIONAT D'ESPANYA CADET PISTA COBERTA 
1ª CAMPIONAT D'ESPANYA CADET AIRE LLIURE 
3ª CAMPIONAT D'ESPANYA DE FEDERACIONS CADET 
1ª CRITERIUM CADET MADRID 
1ª CAMPIONAT D'ESPANYA CLUBS AMB PLATGES DE

CASTELLÓ COM FILIAL 
4ª CAMP. ESPANYA DIV. D'HONOR AMB PLATGES DE

CASTELLÓ ABSOLUT FILIAL 
1ª RÀNQUING D'ESPANYA PISTA COBERTA 
1ª RÀNQUING D'ESPANYA AIRE LLIURE 
RECORD AUTONÒMIC SUB 17 
CAMPIONA AUTONÓMICA AIRE LLIURE I PISTA

COBERTA CAMPIONA AUTONÓMICA DE PROVES
COMBINADES...

Des del Club d'Atletisme Grup Poblet Baix Maestrat
no es pot esperar un principi de temporada millor, així
mostrar el reconeixement a Cristina Ferrando per ser la
primera atleta de la història del nostre Club a
aconseguir medalla d'or en un Campionat d'Espanya.

Club d'Atletisme Grup Poblet Baix Maestrat

text REDACCIÓ
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Aquest dijous 1 de novembre el COR ‘DA CAPO’
BENICARLÓ viatja a Itàlia, invitat per el CORO
MONTEGALETO de la ciutat italiana de Bussolengo
(Verona).

El Coro Montegaleto, cor masculí format per uns 40
coristes, celebra el seu 40 aniversari i el concert de
celebració d’aquest aniversari, al que ha estat invitat a
actuar el COR ‘DA CAPO’ Benicarló, tindrà lloc el proper
dia 3 de novembre al teatre de Bussolengo.

Entre els viatges realitzats a l’estranger, l’any passat
el Cor Da Capo va viatjar dues vegades a França
(Festival de Vernet-les-Bains i viatge a Estrasburg) i
enguany, després de més de 2 anys d’organització,
aquest viatge a Itàlia finalment pot dur-se a terme. 

Dins del programa turístic d’aquest viatge, estan
previstes les visites de Venècia, a la tranquil·la ciutat de
la península de Sirmione, les excursió a les ruïnes de la
vila romana de Catullo i per la regió del Llac de Garda
(visita del pobles de Lazise, Bardolino, Garda) i,
finalment, la visita a la ciutat de Verona i de Bussolengo.

El Coro Montegaleto se caracteritza especialment pel
seu repertori de cants populars i folklòrics muntanyesos
(Alps itàlians) i ha realitzats molts concerts per Itàlia i a
l’estranger (Suïssa, França, Hongria, Alemanya,

Eslovàquia, etc.): Ha guanyat molts concursos
nacionals. També col·labora amb grups de joves com,
per exemple, el Liceu de Verona, de Tatabanya o
l’Escola de música i de cant de Partzanske o el Cor
Juvenil “Santa Maria Maggiore” de Bussolengo

COR ‘DA CAPO’ BENICARLÓ, CAP A ITÀLIA

text REDACCIÓ

Amb el creixement d'Internet moltes famílies
tenen més d'un ordinador en les seues llars. Per a
compartir l’accés a la xarxa de xarxes, els routers
compleixen aqueixa funció de forma excel·lent. 

El router o concentrador és un dispositiu que
permet connectar diversos ordinadors entre si,
formant una xarxa menuda. Una dels avantatges és el
poder compartir la connexió de la banda ampla,
permetent que totes les màquines accedisquen a
Internet o compartisquen arxius entre si. Els routers
poden incloure un tallafoc en la maquinària juntament
amb altres utilitats. 

En la majoria dels casos, seguint un assistent de
configuració ràpida, es pot habilitar en poc temps una
xarxa domèstica. Tots els ordinadors en la llar podran
navegar, revisar correu, xatejar i escoltar música de
ràdios online. 

Els routers vénen de fàbrica amb un nom d’usuari i
una contrasenya, cada model i fabricador tenen el seu
propi. Sol utilitzar-se per a tornar el dispositiu al seu
estat original davant algun problema sorgit. 

Les dades d’accés creats pel fabricant són moltes
vegades fàcils de trobar en Internet. El que permet als
cibercriminals un lloc on començar a cercar. La porta
sense clau que els permeta entrar on ningú va pensar. 

Existeixen dispositius que no tenen dades
definides i s’accedeix automàticament al menú de
control. 

Açò per a un cibercriminal seria un caramel gratis.
Si reconfigura el dispositiu amb una nova
contrasenya, solament ell tindrà accés al mateix,

podent tallar la connexió a Internet quan vulga, o fins
a desactivar qualsevol mòdul de seguretat existent. 

Tota la xarxa domèstica estaria exposada i sense
protecció, llevat que cada màquina comptara amb un
tallafoc personal i un antivirus actualitzat. 

Una regla de seguretat bàsica és que cada usuari
tinga una contrasenya estipulada en el seu ordinador.
No solament evitarà visites indesitjades o la
publicació de dades confidencials, sinó que permetrà
la càrrega de les aplicacions de seguretat. Al
començar a usar la màquina, l'antivirus ja s’haurà
carregat i revisat la memòria, protegint el sistema
abans que un potencial programa maliciós es
carregue. 

Una xicoteta demora per a entrar al sistema és
preferible a la pèrdua de dades confidencials, o
arriscar una mica més que això, la nostra identitat.

http://www.enciclopediavirus.com:80/noticias/verNot

icia.php?id=905

Una porta sense clau
text Enciclopedia de virus. Ontinet.com

El papa Benet XVI va beatificar aquesta setmana tres
religiosos de La Salle nascuts a Benicarló i a altres sis que
van desenvolupar part de la seva professió educativa
vinculats amb el centre que els religiosos tenen en la ciutat.
José Llorach, Nicolás Alberich i Vicente Alberich, són els tres
germans naturals de Benicarló. L'acte que se celebrarà avui
en la plaça de San Pedro de Roma és la beatificació més
nombrosa de l'Església Catòlica ja que s'ha elevat als altars a
prop de cinc-cents màrtirs de la persecució religiosa que va
tenir lloc a Espanya en els anys 30 del segle passat. Cal
destacar que l'església ja ha reconegut prop de mil casos de
martiri en aquest període de la Història d'Espanya. 

José Llorach Bretó va ser Procurador del Districte de
Barcelona a partir de 1926 . A l'iniciar-se la persecució de la
Guerra Civil va buscar refugi a casa d'amics i, més tard, per a
no comprometre'ls, en una pensió. Des d'allí va organitzar una
xarxa d'ajuda als Germans perseguits. Va ser descobert i
detingut el 2 de novembre, i afusellat a l'endemà en
Vallvidrera. Tenia 55 anys. Nicolás Alberich Lluch exercia des
de 1931 com professor en el Col·legi Condal de Barcelona. A
l'iniciar-se la persecució, va decidir tornar al seu poble natal
juntament amb el seu germà, el Hno. Eliseo Vicente. En
Benicarló es van ocultar en una casa de camp de la seva
família, solament acudien al poble de nit. Al conèixer la seva
presència en el poble, milicians del Comitè es van presentar a

les cases de les seves familiars amb amenaces de mort si no
lliuraven als Germans. Van Acordar marxar a Terol per a, des
d'allí, passar a zona nacional. El camí ho van realitzar a peu.
En Valderrobres (Terol) van ser identificats com religiosos, el
que va significar la seva condemna a mort. El 23 d'agost van
ser afusellats.   

La resta dels germans beatificats van ser responsables de
la comunitat o professors del col·legi en algun moment de la
seva vida. En total, onze dels 498 religiosos beatificats avui
pel papa pertanyien a la diòcesi de Tortosa. És per això que
des de diferents centres religiosos s'han desplaçat fidels que
desitjaven estar presents en l'acte de beatificació, realitzat en
la plaça de San Pedro. 

Beatificats tres religiosos de La Salle nascuts a Benicarló

text REDACCIÓ

Mamen Iruretagoyena, regidora delegada de l'àrea,
va explicar a més l'esborrany dels pressupostos
municipals per al pròxim any, en el qual la seua àrea
comptaria amb mig milió d'euros. Dins d'ells, es troben
dos importants partides. D'una banda, la destinada a
Creu Roja per cobrir diferents serveis en les platges del
municipi i pel qual percebrà la quantitat de cent mil
euros. Per un altre, la de la neteja de les zones
costaneres, el cost de les quals ascendirà a 50.000

euros. En matèria de platges, la regidoria té previst, i
així es va adonar en el consell municipal, adquirir WC
públics amb panells solars, treballar en la consecució de
la Q de qualitat per a la platja urbana del Morrongo,
adequar la de la Mar Xica para aconseguir que tinga
Bandera Blava i instal·lar noves casetes per al servei de
salvament amb torres de vigilància incorporades. 

D'altra banda, Iruretagoyena va desvetlar que ja
s'està treballant en la presència del municipi en Fitur
2.008. Referent a això s'està preparant la producció d'un
video institucional en el qual es pose l'accent en la
nàutica, gastronomia, o el mercat nadalenc. La
promoció de la Carxofa de Benicarló, s'intentarà
realitzar a través del lliurament gratuït de borses
comercials amb l'hortalissa com a fons. A més, es
negociarà amb bars i restaurants perquè regalen una
tapa de carxofa durant la temporada al demanar una
cervesa o un vi. 

La regidoria de Turisme elaborarà un catàleg d'edificis d'interès cultural

text REDACCIÓ

La regidoria de Turisme de l'Ajuntament de
Benicarló elaborarà un catàleg d'edificis d'interès
cultural. És una de les línies de treball que es van
estudiar durant la celebració del Consell Municipal
de Turisme, que reuneix a representants de
diferents sectors implicats en la matèria.
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L'Ajuntament de Benicarló
aposta per l'escolarització al

tercer món

La Regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de
Benicarló, Sarah Vallés, i la presidenta de Mans Unides
Benicarló, Elena Tortajada, han firmat un conveni per a
millorar les condicions educatives a Bemaneviky
(Madagascar), una zona destruïda per la persistència
de ciclons i amb una gran inestabilitat política.

La nova construcció de centres educatius es nesessària
per a l'àrea de Bemaneviky, ja que permetrà no solament
augmentar les posibilitats de matriculació en primària, cosa
ara mateixa està limitada per les poques places
disponibles, sinó també perquè millorarà les condicions
d'estudi per als alumnes matriculats que en aquests
moments no disposen dels mínims necessaris per rebre
una educació de qualitat. 

La presidenta de Mans Unides ha agraït la col·laboració
de l'Ajuntament i ha assenyalat que el Projecte de Millora
de les Condicions Educatives de la Infancia i Joventud de
Bemaneviky (Madagascar) contribuirà a l'augment de
l'escolarització en un 10%, de manera ques'arribarà als
1.000 alumnes. Tortajada també ha dit que les obres del
nou centre educatiu a Bemaneviky ja han començat i que
és previst que estiguen acabades d'aquí a un any.

El conveni, que suposa una aportació per part de
l'Ajuntament de 13.000 euros, s'emmarca en la línia de
cooperació internacional que el consistori manté amb
entitats d'abast internacional que tenen seu a la ciutat. De
fet, enguany es compleixen deu anys de la col·laboració de
l'Ajuntament amb Mans Unides, una col·laboració que s'ha
enfocat sobretot a projectes d'escolarització per al tercer
món. Sarah Vallés, regidora de Benestar Social, ha valorat
positivament aquest tipus de convenis internacionals, per
als quals l'Ajuntament ha reservat enguany fins a 23.000
euros: 13.000 euros per a aquest conveni amb Mans
Unides i 10.000 per a altres projectes internacionals que
s'han presentat al llarg de l'exercici.

LES CANYES TINGUEREN LA CULPA 

inquanta anys desprès
de la gran “riuà”  que
inundà la ciutat d
València, molts indrets

del País Valencià han sofert
l’impacte d’unes pluges
torrencials que, periòdicament,
tornen a les nostres terres. Res
de nou, ni d’extraordinari, no s’ha après res i els danys han
segut comparables als d’altres episodis de precipitacions
tardorals intenses  D’aquesta, i toquem fusta, ens hem
lliurat al Maestrat. No els ha passat el mateix a la comarca
de la Marina Alta.

Aquest mes d’octubre ha segut un dels més plujosos del
darrer segle i les pluges torrencials i inundacions han
sovintejat. Especialment cal remarcar les esdevingudes els
dies 11 i 12 als pobles de Verger, Beniarbeig i Calp. Per al
dia 12 d’octubre, el País Valencià es trobava en alerta roja,
en el màxim nivell de risc; l’Institut Nacional de
Meteorologia  va preveure unes precipitacions fins 180
litres per metre quadrat (l/m2) al litoral de València i al nord
d’Alacant en 12 hores. Es van recollir entre  de 200 i 400
l/m2 a molts municipis de la Marina Alta - 404 l/m2  a Orba-
en menys de 24 hores. Com a conseqüència, el riu Girona
enfonsà un pont a Beniarbeig i inundà una part del casc
urbà d’aquest municipi i del Verger. A Calp, l’albufera
s’omplí de l’aigua que li aportaven els diversos barrancs i,
al desguassar cap a la mar, inundà el passeig marítim i els
carrers d’aquella zona. Hi hagué altres destrosses en
indrets com Benissa, però sense tant ressò mediàtic.

Una situació meteorològica típica de la tardor
valenciana causà el temporal. Les imatges dels satèl·lit
meteorològics mostren com el 10 d’octubre un
embossament d’aire fred en altura –popularment gota
freda i tècnicament depressió aïllada en altura (DANA)-
començà a desplaçar-se cap el sud des d’Anglaterra, i el
dia 12 es situà a la vertical del Golf de Valencia. Vents de
Llevant dugueren masses d’aire carregades d’humitat cap
a les terres litorals on, obligades a muntar per l’orografia,
causaren els aiguats torrencials. 

El riu Girona és un típic riu mediterrani, curt (32 km),
amb conca fluvial menuda (118 km2), que neix a la serra
de la Carrasqueta (1300 m) i va normalment sec. Passa
pels municipis de Beniarbeig i Verger, i desemboca als
Poblets, prop de Dènia. El seu règim es torrencials i ja ha
causat inundacions a 1919, 1941 i 1985. Enguany
s’endugué el pont de Beniarbeig per davant, ofegà una
dona gran a Verger, afectà a un miler de cases d’aquests
municipis i dels Poblets. Calp, municipi turístic costaner de
la Marina Alta, és conegut  pel Penyal d’Ifach. Darrerre del
penyal encara es conserva una albufera  encerclada per
urbanitzacions. Aquesta estava separada de la mar per
dues barres d’arena o restingues, actualment plenes de
torres d’apartaments i separades de la platja per un
passeig marítim amb un muret continu. Quan l’albufera
s’omplia d’aigua i es buidava cap a la mar sortint per sobre
de les restingues. Però enguany no pogué fer-ho perquè
es trobà amb els edificis i el muret del passeig marítim, i

l’aigua superà el metre a diversos
carrers. Imatges espectaculars
dels fets es poden veure al
“youtube”.

De seguida començà una lluita
aferrissada per determinar
responsabilitats entre el govern
central  i l’autonòmic.  Segons el

Consell les inundacions s’han produït per la gran quantitat
d’aigua recollida i l’estat de neteja dels rius i barrancs; la
gran quantitat de vegetació present als llits, sobretot
canyes, arrancada per la riuada, taponà els ulls dels ponts
i agreujà la inundació. Abans els llauradors empraven les
canyes per cultivar les tomaqueres o bajoques i ara ja no
ho fan. En canvi, el Ministeri de Medi Ambient (MMA) culpà
el descontrolat desenvolupament urbanístic que ha ocupat
zones inundables i ha impermeabilitzant el territori,
impedint la infiltració de les aigües. Cal assenyalar que els
llits fluvials són competència de la Confederació
Hidrogràfica que depèn del MMA, i l’ordenació territorial i
l’urbanisme ho són de la Generalitat.

Diversos experts donaren el seu punt de vista als
mitjans de comunicació. La majoria d’ells
responsabilitzaren el desgavell urbanístic de la
intensificació de les inundacions, be per ocupació de zones
inundables, be per impermeabilització de la conca o la
seva desforestació. S’assenyala que la construcció de
ponts amb ulls menuts afavoreix la formació de tapons.
S’afirma que les canyes fixen els sediments fluvials i frenen
l’aigua, són les deixalles voluminoses les que causen els
taps.

Investigadors de la Universitat d’Alacant publicaren a
2003 un estudi sobre llits fluvials de les comarques
d’Alacant. Comptabilitzaren 108 llits amb problemes per
presència d’edificacions, estructures com ponts, dics o
vegetació excessiva. La Confederació  en millorà de 27
d’ells. 

La Generalitat Valenciana aprovà a gener de 2003 el
PATRICOVA, un pla que determinava les zones inundables
del país, a una escala 1:50.000, i una sèrie de mesures
pal·liatives per reduir el risc d’inundació. Al riu Girona,
contemplava la necessitat de canalitzaran  la
desembocadura i la reforestació d’un 41% de reforestació
de la seva conca per afavorir la infiltració que encara no
s’han fet. Per a l’albufera de Calp, proposava el
manteniment d’una sèquia perimetral que, actualment, té
taponada la sortida per un edifici de 12 plantes. Des de
2003, està bloquejat un projecte de canalització del riu
Girona i substitució del pont a Verger. El PATRICOVA, fou
un pla precursor, però cal fer estudis de major detall, menor
escala, i dur a terme les mesures preventives projectades. 

No és suficient regular les zones inundables sinó tot el
territori de la conca; si urbanitzem estem impermeabilitzant
i el riu durà més aigua. Tirar-li la culpa a les canyes
d’aquestes catàstrofes, com a poc, és una mica còmic.  

Pere Bausà

CDurant molts anys el dia 12 d’octubre s’havia anomenat
el dia de la raza i el franquisme perpetuà aquella
denominació, mostrant a les clares la seua ideologia
sectària i prepotent i, de pas, xenòfoba: la hispànica era
una “raça” superior –temerària, agressiva, conqueridora...- 

Amb l’arribada de la democràcia, però, aquells
plantejaments eren insostenibles i s’optà per allò de Dia de

la hispanidad... perfectament legítim, si no fora per la
reticència i resistència amb que els països colonitzats per
Espanya, mostren encara. I no és aliena a aquella
prevenció, la pràctica espoliadora i genocida de bona part
de les actuacions dels conqueridors, denunciada, ja
aleshores, per Bartolomé de las Casas, no per casualitat
bisbe de Chiapas...

Ara, al 2007, hem tornat a reviure una revifalla d’aquella
exaltació patriòtica –“patriotera” més bé-, amb discursos
–“arengues” més bé- exaltats, dels líders més afins als
ideals dretans ultramuntans i franquistes –la (mala) raça-.
Per sort, fora del vídeo de Rajoy i els crits dels energúmens
que feren costat al seu missatge, el dia ha estat festiu i, fins
i tot, climatològicament benigne.

I és que el passat lamentable que hem hagut de patir, no
té retorn, malgrat que alguns –el PP i la Conferència
Episcopal- s’entesten en intentar-ho.

Marc Antoni Adell

LA (MALA) RAÇA



O P I N I Ó 13L O C A L8

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

Quan ja acaba Octubre recordo que no he escrit la
crònica que parla del Caminar d´aquest mes i és que nit
rera nit he anat llegint aquesta apassionant edició que ens
acompanya i ens duu quasi de la mà des d´Edimburg a una
apassionant troballa amb una nit d´ànimes.

Anem a Edimburg, ciutat Escocesa  amb caràcter i
flemes que ressalten sota els mites, les llegendes, els rites,
les boires, l´etern color verd que mira de cara al blau d´un
cel que, sovint, es veu soterrat amb núvols d´esponges
blanques amb formes que, diuen, canten a la llibertat. Em
fa l´efecte que qui visita Edimburg torna a xafar, algun dia,
Escòcia.

Fem després un tomb, un altre tomb, per la terra d´Aragó
i descobrim les cinquanta possibilitats que tenim de visitar
centres d´exposicions d´Osca que està dins una mena de
ruta relacionada amb l´Expo 2008. A aquesta província
podrem visitar des de la casa de Ramón y Cajal fins el
Pirenarium. Són tots centres integrats en Huexp.

Un magnífic reportatge és el que ens parla del regne de
les ones  a la costa sud-oest de França, la Côte Basque on
podem passejar des d´Hendaya a Bidart. Després ens
apropem al particular món que conquereix la primera ona
dels surfistes. Una manera de viure i d´entendre la vida.

Apleguem a Girona per visitar el romànic d´ aquestes
terres en una ruta, quasi mítica, des de Puigcerdà fins  a
Sant Pere de Rodes. És imprescindible anar de ruta per
aquelles contrades.

Anem després a Gasteiz —capital d´ Euskadi—i visitem
la ciutat i les seves rodalies i camins amb bicicleta. Ens
recomanen rutes més que suggerents.

Ens endinsem després a la comarca de Daroca i allí
descobrim i redescobrim lloc tan emblemàtics com: la
llacuna de Gallocanta: poblacions com Anento y
Aguallueve; farem rutes com la que ens duu a les goles del
riu Piedra... i molt més. Per cert, això de la impuntualitat és
un referent puix avui ja queda molt menys per a llegir el nou
Caminar amb: el bloc calcari d´Ifach; l´art mudèjar de Terol;
o el passeig pels “tatras” de Polònia.

Caminar ens duu des d’Escòcia a les sendes d´una nit d’ànimes

text SUSANNA ANGLÉS

més llistes de valencians per
aquelles terres”. Açò és una
simulació fictícia.

D’ESTUDI
Significa alguna

cosa que en la darrera
roda de premsa que
van oferir Marcelino
Domingo i Antonio
Cuenca l’alcalde
estiguera a la dreta del
regidor i no a l’inrevés
com sembla més lògic
per qüestions de
jerarquia? Si recordeu,
també va passar una
cosa semblant en el
discurs de la parada i
desfilada militopolicial

que tant d’enrenou va causar en
el passat Ple. Doncs, el que va
tancar l’acte amb el seu
parlament va ser ... el regidor

Soriano. I és que últimament al
nostre alcalde sembla que li surt
competència. De tota maner no
creiem que li calga preocupar-
se, el primer té massa feina
(això de l’urbanisme estressa
molt), i al segon, al segon, li surt

massa la fel per la boca quan
parla en els plens. Així que
tranquils, segurament tindrem
Marcelino per temps.

ASSESSORS
A dia d’avui lamentem haver

de comunicar que cap paisà
nostre ha estat agraciat amb
cap assessoria de presidència,
secretaria o vicepresidència de
la Diputació provincial. I això

que la llista és més
llarga que un dia
sense pa, dos fulles
del BOP. Una altra
vegada serà.

ESTÀ CLAR
Ho han confirmat

tots els polítics que
fins ara ens han
governat. La culpa
de la problemàtica
de la costa del
nostre terme és de la
mar. Serà guarra la
tía!

PD: A les imatges, el

benvolgut poble de Rasquera i

els seus ciutadans.

més tafaners...

L'executiva del PSPV de Benicarló va demanar al Ple que
s'aprofundisca a donar una resposta a l'escolarització no
obligatòria de 0 a 3 anys cedint sòl públic per a la construcció
d'una guarderia municipal. Segons va explicar Román
Sánchez Mateu, secretari d'organització “hi ha recursos de
l'Estat fins al 2012 i les administracions locals han de tenir
iniciativa i aconseguir suports de les administracions
superiors, perquè falten guarderies per tota la comunitat
autònoma”. El PSPV proposa com lloc on situar aquest
centre, el solar de la UA7 en els voltants de la N-340 i el carrer
Vinaròs, on hi ha sòl dotacional educatiu ja catalogat. 

El Consistori disposa en els serveis tècnics d'un projecte
assistencial per a construir pel sector privat un complex de
8.000 metres quadrats de serveis d'una mútua, amb guarderia
per als xiquets i menjador per als pares que treballen en
aquest potent polígon del centre del Maestrat. “Però no
sabem si interessa o no. El projecte va guanyar el concurs
d'idees en el seu moment però desconeixem si contarà amb
la guarderia o tan sols amb serveis de mútua i una formació
professional”, va explicar Utiliano Martínez, edil socialista. 

Segons les dades del PSPV la mitjana estatal d'una
guarderia podria estar sobre els 357 euros per alumne al mes
a cada família, una xifra alta “que no està a l'abast de totes les
famílies”, mentre que una pública “sol costar la tercera part”,
va assegurar l'edil María Ángeles Romero. El cost
d'escolaritzar a un xiquet a Benicarló oscil·la entre els 300 i
els 500 euros. 

El PSPV vol que Benicarló conte amb guarderies municipals 

text REDACCIÓ
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nteressantíssim el
monogràfic que han
dedicat a l’anàlisi de les
dades econòmiques

locals. Sembla mentida que algú es
dedique a comptar encara quants
telèfons fixos hi ha contractats a la
ciutat. Ja és més normal que un o
altre, amb el nas arronsat, vaja
comptant els nous empadronats: sis-
cents espanyols i tres mil estrangers,
valga la redundància. Un dia, no s’ho
creurà, vaig ser testimoni d’una
discussió a la cua de la verduleria
entre una dona marroquina i una altra
que no era estrangera. Arribat un
moment, la primera li va llançar a
l’espanyola: -Aprovéchate ahora

porque muy pronto seremos más

porque tenemos más hijos y cada

marroquí vale por 5 españoles.

Pronto vamos a votar todos y

canviaremos la ley. La clientela, ja
s’ho pot imaginar, es van quedar tots
astorats i per poc que no la trauen al
carrer sense els encisams que volia
comprar, la dona. Bé, li dic això
perquè no veig que davant d’aquestes
dades vostés publiquen l’opinió de
cap responsable polític local. Deu ser
que ja ens va bé com van les coses?
Ah, i més encara, si diuen que
punxem en el sector turístic, com no
han perdut el cul –dispense que em
pose ara en el lloc del malaguanyat
Dr. Climent- ha preguntar-li a la
regidora Traver i encara més a la
regidora Iruretagoyena (ho he escrit
bé?). Això no és seriós, dona, que
sempre es queden a mitges.

Una altra cosa curiosa que hi veig
és que Benicarló haja estat triat per la
noblesa europea per a vindre a
disfrutar del seu oci. Només això
explica que del 2’1% de desocupats
que dóna aquest estudi una bona part
siguen “barons”, i no homes o varons,
com seria d’esperar. Ja li dic, són molt
interessants les reflexions que fan
sobre les dades de La Caixa. Per

exemple, la definició que donen del
que tots coneixem com a xinos, per
molt que vosté escriga xinesos. Qui
l’entendria si diguera: -Vaig a vore si
trobo pegamín en un establiment
detallista que ofereix en seccions
múltiples un assortiment relativament
ampli i poc profund de béns de
consum en règim d’autoservei amb
gamma de preus baixa. No s’ho creu?
Mire-ho a la pàgina 3, columna
central. 

Després vénen els tres articles
que, tots ho sabem, fan que la seua
revista sure i isca a la vora daca
setmana. El del senyor Joan Heras
sobre Frankfurt ajuda a asserenar
una mica el cos després de setmanes
de debats sobre la presència de la
cultura catalana a la fira alemanya. Ell
se’n recorda del professor Jaume
Cabré impartint-li literatura a COU i a
mi sentir el seu nom, a més de fer-me
emocionar amb el record de les seues
magnífiques novel·les, en posa roig
de vergonya perquè me’n recordo
també de l’ocasió en què l’Alambor el
va dur a Benicarló. La conferència,

que havien titulat una cosa així com
“Literatura i sèries de televisió” per
tirar l’ham, havia de tindre lloc a la
sala d’actes del Joan Coromines
perquè els innocents preveien que
l’assistència superaria qualsevol altre
local. Bé, doncs, allí estaven un
servidor, la dona i sa sogra, i tres o
quatre alamborians. I prou. Me’n
recordo com si ara fóra de la cara que
va posar el senyor Cabré quan va
entrar a la sala. I el cor se m’arropeix.
Té més sort el senyor Igual, que pel
que veig, visita els seus escriptors
admirats a casa, fins i tot en
companyia de la família. Això no li
falla mai. 

L’article del docte senyor Bausà és
just el que esperava. Amb ell sempre
deprens d’allò més coses. Jo, que
mirava de reüll les xemeneies al port
de Castelló qua hi passava per la
general, sempre amb una flameta al
capdamunt, i ara resulta que tot va bé
mentre està encesa. Són garantia que
el gas va per on ha d’anar i no hi ha
fuites. Si hi ha coses que ens hem
d’ensenyar encara. Per cert, una idea,
ara que el nostre ex més ubicu es de
dica a l’energia nuclear, què li pareix
si li encomana una sèrie d’articles
com els del senyor Bausà, i no voldria
que aquest se sentira ofés per la
comparació. Segur que també ens
anirien molt bé i ajudarien a espolsar-
nos prejudicis i falses idees. 

Després en posen una de molt
bona: l’alcalde Marcelino anuncia la
construcció d’un aparcament enorme
al centre de la ciutat. Em sona
d’alguna cosa i no sé de què. Se’n
recorda de quan, fa uns anys, vam
veure l’alcalde Mundo exhibint a
Canal9 la maqueta d’un galàctic
aparcament amb tres plantes,
elevadors, i no sé què més. On deu
parar aquella maqueta? Ara la volen
fer una altra vegada. Deuen pensar
que ens mamem el dit –i em torno a
posar una altra vegada en el camp del
Dr. Climent, dispense.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 607

text EL LECTOR

I
CÀRRECS IMPORTANTS
Els nostres polítics locals

estan pel núvols. Ara, també el
nostre exregidor d’urbanisme
José Antonio Redorat,  que va
caure de la llista del PP a les
passades eleccions locals, ha
estat elevat a la categoria de
càrrec públic important
(suposem que també que no
exclusivament pels serveis
prestats, no siguen malpensats),
Secretari Tècnic de la Federació
Valenciana de Municipis i
Províncies. Fot-li tu!. Sou, cotxe
oficial amb xofer i la satisfacció
d’ocupar un lloc que
abans ostentava un
zaplanista. Algú dóna
més? Sí, la del càrrec
de senador suplent
que ja tenia. A veure
si és nota alguna
cosa, en aquest
poble que tenim tant
de càrrec important
per les valències
pperes. Estarem
esperant com aigua
de maig totes les
seues actuacions.
Els tafaners volem
donar-li la més
sincera enhorabona. 

RASQUERA
Això que segueix és el que

diu la pàgina web de la bonica
població de Rasquera, de la
diòcesi de Tortosa: 

Situació Geogràfica

Municipi de la Ribera d'Ebre,
situat a la part meridional de la
comarca. El terme municipal de
50,32 Km2té una geografia molt
diferenciable: una zona oriental
de terrenys suaus i planers, que
van des del riu Sec fins als
primers contraforts del massís
de Cardó; i una altra zona de

muntanyes accidentades, que
tenen el punt més alt a la Creu
de Santos, dins la serralada de
Cardó. 

Drenen el terme dos grans
barrancs, el de la Roja i el de
Pedraletes, ramificats amb
diversos afluents. 

Activitat econòmica
Actualment, més de la meitat

de la població de Rasquera es
dedica a l'agricultura, encara
que el terme, per la seva
configuració muntanyosa, sols
és cultivable en un 42% de la
seva superfície. Els terrenys són
majoritàriament de secà i els
conreus principals són l'olivera,
l'ametller, la vinya i cereals. Al
regadiu, hom conrea sobretot
horts d'autoconsum.L'agricultura
es complementa amb l'activitat
ramadera, la major part de
bestiar oví i cabrú.

Una part de la població
treballa a la indústria, i es
desplaça als pobles del voltant,
sobretot a l'envasadora d'aigua
de Cardó, dins el terme de
Benifallet.

Cal fer una referència al
treball de la palma que porten a
terme més de la meitat de les
dones de Rasquera, gairebé
totes d'edat avançada. 

Aquesta gent tan treballadora
no va tindre ningú temps de
presentar la seua candidatura a
la llista del PP i per això que van
acudir uns animosos forasters
perquè el partit del senyor Alejo
Vidal no es quedara sense

representació. Ací van,
ens han dit, alguns
dels noms d’aquests
altruistes ciutadans:
Nuria Agustench
Morera, Antonio
Urquizu Llorach, José
Antonio Redorat
Fresquet, Susana
Llorach Bayarri, Rubén
Mundo Ibáñez, Sergio
Ortiz Bueno o Bautista
Llorach Zaragozá. Tot
siga per la causa. 

PENDENT DE
CONFIRMACIÓ

També ens han
assegurat als tafaners que un
exregidor benicarlando com cap,
benicarlando amb majúscules,
el més benicarlando dels
benicarlandos, si cal, omplia la
llista pel mateix parit d’un poble
de les comarques de Girona. No
ho sabem de cert, però sí que
estem en condicions d’afirmar
que no va fer-hi cap míting. Ara
bé, és curiosa aquesta mena de
desembarcament valencià a les
terres del principat. Més d’un ja
deu estar pensant “estem ficant
la primera falca per aconseguir
allò que no va poder aconseguir
José Mari per decret, l’aigua de
l’Ebre. Ja veureu quan tinguem

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Tot per una foto
La contestació del regidor

Soriano a la regidora Bayarri en el
darrer ple de l’Ajuntament no hauria
de deixar indiferent la ciuitadania
per dos motius. Un, perquè convé
que en comencem a parlar de les
formes i dos, perquè cal que ens
fem un plantejament seriós de si
ens convé permetre’ns unes
despeses tan importants en la
regidoria de Seguretat. 

Potser tinga raó l’alcalde
quan diu que amb un café
es poden arreglar moltes
coses, suposem que vol dir
que escoltant-nos més,
mostrant la nostra vessant
més humana, sense
nervis, sense crispació,
sense prepotència, sense
provocació, sense
exabruptes, amb modals,
amb urbanitat, sense
assassinar amb la mirada,
sense que se’ns inflen les
venes del coll... El mateix
alcalde Domingo s’hauria d’aplicar la medicina i
passar-li’n alguna dosi, important dosi, al regidor
Soriano. I de passada, que se’n prengueren tots
un mica. 

Per una altra banda, hom pot pensar que la
quantitat de diners invertits –invertits?- en hores

extra per pagar als agents de la
policia local no són un
malbaratament. Cadascú pot pensar
el que vulga, és lliure i pensar, de
moment, no és motiu de sanció. Però,
per exemple, no és una mica
exagerat que tancaren la desfilada de
la nit de les entitats de festes uns
quants policies motoritzats? No és
una mica exagerat que el senyor
Parra no es veja per cap banda i

continue, se suposa,
cobrant el seu sou? Algú
ens hauria de dir als
ciutadans quina és l’actual
tasca del senyor Parra dins
l’organigrama de la policia
local; ja que paguem... I no
és menys cert que, li
agrade, o no, al regidor
Soriano, el senyor Parra, a
hores d’ara, més endavant
no ho sabem, és el cap de
la nostra policia municipal i
representa l’autoritat
policial a Benicarló.

En fi, amb respostes tan agres en el sentit i en
la forma com les del regidor Soriano no anem
enlloc que no siga criar fel. I això no ens convé,
perquè un dia la fel ens pot esclatar. No ha de
confondre el seu paper de polític amb la seua
exvessant de policia. Cadascú té el seu lloc.
Independentment de la foto.
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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: un grapat de carxofes primerenques per a totes les persones que aquests dies
arriscaran una altra vegada la seua vida per a poder complir amb el costum de respecte i
reconeixement als éssers estimats que ara descansen en pau al cementeri. La barrera de la
carretera continua impedint un accés fàcil i sense perills. 

Panissola: Hi ha combinacions molt perilloses: foc i gasolina, vent de llevant i gota freda, ... i
polític i policia. Així ens ho ha demostrat el sr. Soriano, responsable polític de la policia municipal
en l’últim ple. I a banda de tot una mica més de modals no li anirien malament. La manera en que
va respondre a la regidora del Bloc no és pròpia d’un representant d'una bona part de
benicarlandos. (A molts d’altres, per sort, no ens representa). 

A més atribuïx els retards en el Centre de Salut de
Benicarló a les millores i dificultats en els terrenys
malgrat que Serafí Castellà ho va anunciar en 2002. 

El vicepresident del Consell i conseller de Presidència,
Vicente Rambla, va anunciar que serà en 2009 quan la
localitat comptarà amb el reivindicat Centre de Salut, que
suplirà a l'actual, pensat per a una població molt menor. Serà
durant 2008 quan el futur complex sanitari, rebatejat com
Centre Sanitari Integrat (CSI) i amb
majors serveis i especialitats siga
licitat per a poder entrar en
funcionament en 2009. Rambla va
considerar que el viacrucis d'aquest
centre ha estat motivat per les
dificultats en els terrenys i canvis en
la seva concepció a CSI. “Tindrà
especialitats que resoldran
problemes als pacients sense haver
de desplaçar-se a l'Hospital”, va
manifestar i va avançar que
comptarà en els pressupostos amb
“la més gran de les partides per a
aquests centres”. L'obra va ser
anunciada pel llavors conseller de
Sanitat, Serafí Castellà, el 2 de
desembre de 2002. En aquell
projecte s'anaven a invertir
3.630.000 euros i anava a donar
cobertura als municipis de
Benicarló, Peníscola i Càlig. Ara els
fons han disminuït fins als 2.338.000
euros i la partida ha estat una
constant en els successius
pressupostos de la Generalitat a
pesar de les queixes d'usuaris i
professionals. El projecte està ja supervisat i pendent de
licitació. 

Vials 
Altre dels projectes que podrien desbloquejar-se és l'afegit

al projecte de carretera de Benicarló a Peníscola que “va
maltractar” comparativament quant a serveis i disseny al
terme de Benicarló, el que va provocar fins i tot el rebuig dels
dirigents populars de la localitat. Rambla va xifrar la inversió

en 6,4 milions d'euros, superant els 5,43 milions d'euros de
les obres que en terme de Peníscola executa la UTE Cobra-
Sedesa/, que es plasmarà en un projecte i es licitarà el
pròxim any. Les obres inclouen un pont sobre la Rambla
d'Alcalà. 

El vial de Benicarló a Càlig i la seva millora en la seguretat
vial està contingut en els pròxims pressupostos. “Se sotmetrà
a exposició pública i vam esperar que puga licitarse aquest
important projecte”, va dir. Finalment va manifestar que els
veïns de la comarca molt aviat podran utilitzar l'autovia
interior A-7 per a arribar aValència en pocs minuts com ja ho
fan els veïns de sa Pobla de Tornesa “perquè els

pressupostos inclouen la totalitat
del tram de l'autovia interior”. 

Depuradora 
“L'Entitat Pública de Sanejament

d’Aigües Residuals té pressupost
per a executar la depuradora de
Benicarló, però no tenim encara els
terrenys cedits per l'Ajuntament”, va
assegurar Rambla. 

Preocupats per la regressió 
Rambla va manifestar estar

preocupat per la regressió que
sofreix la Costa Nord de Benicarló,
encara que l'actuació sobre ella
sigui competència del Ministeri de
Medi ambient. Malgrat això va
anunciar que “la comunitat
autònoma demanarà que
l'autoritzen a realitzar les obres si el
govern central no executa aquests
treballs tan necessaris”. “No
escatimarem esforços i estem
disposats a assumir competències
que no són nostres”, va afegir. 

Col·legis i trens 
El PP de la comarca va reivindicar el mes passat a

Benicarló una millor freqüència en els trens amb les capitals,
una mica que ha de solucionar l'administració central i
autonòmica. Rambla va assegurar que “es van a estudiar les
línies que poden arribar i engegar aquelles millores que
siguin possible en funció de les necessitats ponderades amb
el nombre d'usuaris i les institucions implicades com Adif o
Renfe”. Finalment va afegir que aquesta serà la legislatura de
la millora en els centres educatius. 

Rambla anuncia 6,4 M € per al tram de vial de connexió de Benicarló amb
Peníscola i 2,3 milions per al Centre de Salut 
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