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Diabolus és una associació cultural amb seu a
Benicarló, que fa deu anys que treballa per apropar la
música, el teatre i les arts plàstiques als ciutadans de
les nostres comarques. Aquest any és especial; a més
de l’aniversari, tenen escola nova.

Per tal de commemorar com cal tot això, enceten a
les acaballes de 2007, un seguit d’actes culturals que
tindran lloc a Benicarló durant l’any 2008. El primer acte
del  X aniversari: el concert monogràfic de Bach a
càrrec de la pianista Inés Borràs i el flautista Juanjo
Villarroya (el concert serà el dia 25 de novembre a les
19h a l’auditori municipal de Benicarló)

A falta de confirmar dates, tenen previstos dos
concerts a l’aire lliure: Pepet i Marieta, i un altre de
Rock local : Bubango i The Incredible CrayfishTrio.
Així com dos concerts a l’auditori: Amparanoia (un
unplugged), i Carles Santos amb Inés Borràs (2
pianos). També un  concert al convent de sant
Francesc: Rafel Casasempere (traverso), Ignasi
Jordà(clave) i Juanjo Villarroya (traverso)

A banda d’això, al local de la  associació (Botànic
Cavanilles 5, baixos de Benicarló) realitzaran les
projeccions de la filmoteca de Benicarló i un exibició de
pel·lícules relacionades amb la música (des de grans
concerts fins a biografies de compositors o músics).

X  ANIVERSARI  ASSOCIACIÓ  CULTURAL  DIABOLUS  1998-2008
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D’aquesta manera es donaria
una resposta ambiental i no
urbanística –que segueix
depenent de l’Ajuntament i el
Consell- als problemes de
nombrosos veïns davant l’evident
erosió i degradació d’aquest tram
litoral. Recentment el conseller i
vicepresident de la Generalitat,
Vicente Rambla (PP), ha visitat
Benicarló i promés nombrosos
diners per a la zona, però la
realitat és que tan sols s’han
dedicat 120.000 euros al Parc
Litoral, anunciat a bombo i
platerets, per aquesta zona del
Maestrat on s’havien d’invertir
2.420.000 euros. També ho ha fet
la diputada d’Esquerra Unida,
Marina Albiol, qui va refermar el
suport de la seua formació
d’esquerres als veïns, tot
anuncian,t que esmenaria els
pressupostos de la Generalitat
per a que es contemplaren
ajudes per a la Costa Nord.

Arriba l’hora de la veritat que
són els pressupostos. A les
sememes presentades per
Esquerra Republicana i
defensades a la Comissió
d’Economia per Agustí Cerdà el
PSOE, PNB, BNG i CHA
decideixen votar en contra mentre
Izquierda Unida s’absté tot i els
compromisos adquirits en
precampanya electoral i
posteriorment. Voten a favor de
l’esmena planejada per ERC les
formacions de Nafarroa Bai (NA
BAI), Eusko Alkartasuna (EA),
Coalició Canària, Partit Popular i
Convergència i Unió.

El sentir d’alguns vots va lligat
a les dependències d’algunes
formacions amb el PSOE de
Zapatero per tal d’aconseguir el
vot afirmatiu a determinats
comptes autonòmics. Així li passa
al PNB, que depén del PSE o al
Bloque a Galicia, on governen
amb els socialistes.

iuen molt però fan més
be poc. Els socialistes
per una banda i els
populars per l’altra

segueixen deixant en un segon
terme els principals problemes de
la Costa Nord de Benicarló, on
molts propietaris tenen posades
grans pretensions urbanístiques
en els seus terrenys, ara per ara
no urbans. A l’altra cara de la
moneda es troba Esquerra
Republicana. Ja ho van demostrar
al llarg de la campanya electoral,
però ara han decidit actuar amb
fets: Esquerra ha presentat una
esmena  per reclamar la protecció
i regeneració de la Costa Nord de
Benicarló, a les partides Riu,
Surrac i Aiguaoliva.

El PSOE i IU ignoren l’esmena d’ERC per protegir i regenerar
la Costa Nord de Benicarló

Mentre, el PP tan sols pressuposta 120.000 euros per al Parc Litoral de Vinaròs-

Benicarló

D

P U B L I C I TAT
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Recorden a Domingo que “és bon alcalde qui compleix els compromisos”

Barberà demana seriositat al
PSOE

Josep Manel Barberà, secretari
d’aquest partit a Benicarló, ha
reclamat seriositat al PSOE “que
arriba a votar en contra
d’inversions que el mateix PSPV
reclama”. El rebuig a les esmenes
d’ERC “fa no creïble que el PSPV
defense els interessos dels
valencians” que veuen com “la
inversió als Països Catalans
segueix sent insuficient”.
Finalment Barberà lamenta que
els grans partits facen promeses “i
que a l’hora de poder fer-les
realitat, diràs que els siga igual”.
Per últim recorden a Domingo que
“és bon alcalde qui compleix els
compromisos”. El PP no aposta,
de moment, per la Costa Nord de
Benicarló d’una manera clara, tot i
votar en el sentit de la proposta
d’ERC. Al País Valencià als
pressupostos segueix en l’oblit.

ve de la pàgina anterior

ixò nostre cada vegada
té més de drama de
Benavente. O millor
encara, d’esperpent de

Valle. No, no, això nostre realment
és un sainet d’Arniches. 

Diumenge passat, vaja novetat,
vam tornar a perdre a casa. Per
zero gols a un, de penalti injust,
però vam perdre. El partit va ser
tan i tan dolent que s’haguera
pogut jugar sense porters. Cap
dels dos equips va fer en els
noranta minuts ni un sol xut entre
els tres pals. Els de l’Orpesa es
van trobar aviat amb un obsequi
del col·legiat -que va sancionar
amb massa rigor unes mans
involuntàries a l’àrea gran d’un
defensa nostre- i a partir d’aqueix
moment es van dedicar a la
destrucció i al joc brut. Cada
vegada que un jugador del
Benicarló s’apropava a menys de
tres metres d’un dels forasters,
aquest queia desmaiat al terra i la
faena era per alçar-lo, vinga el
bram i l’oioioi desgarrat. Ja ho va
dir el genial Moruinho, que hi
havia futbolistes especialment
dotats per a la interpretació. Quan
no estaven estesos sobre la
gespa de plàstic, llençaven la
pilota fora del recinte esportiu; ara
a la carretera de Càlig, ara a les
instal·lacions del magatzem
municipal, ara a la via del tren. Tot
un recital d’antifutbol i antiesport
al qual no van saber respondre els
deixebles de Xoco. Sí, teníem la
pilota, ens apropàvem a l’àrea,
però una vegada allà no sabíem
què fer-la i o bé consentíem que
ens la prengueren directament del
peu o bé féiem una passada tan
roïna que no hi havia manera de
controlar-la. A la segona part,
l’entrada de Raül Martínez li va
donar una altre aire al partit; si
més no aquest xicot no té la sang
d’orxata i es baralla i les lluita
totes. En fi, una nova decepció. 

Molt de mèrit, de veritat, vam
tindre els prop de cent
espectadors que vam resistir

l’espectacle fins el xiulit final. Clar,
ja ens ho hem de començar a
prendre una mica de fotesa
perquè si no, no ho podríem pair
tot allò. Els senyors Vicent Ferrer i
Gregorio Segarra van proposar de
parlar amb el regidor d’esports
local perquè a tota aqueixa colla
de inasequibles al desaliento
se’ns lliurara una condecoració
per la nostra capacitat de
resistència i la nostra fidelitat.
Potser no vagen massa
desencaminats, a l’ajuntament li
costaria quatre xavos i nosaltres
tindríem una excusa de cara a la
gent que no comprén com podem
pujar allà dalt a passar fred, a
avorrir-nos i, sobretot, sobretot, a
perdre.  La veritat és que me’n
xalo d’allò més de sentir aquests
reporters locals. Em recorden,
quan els veig per la tele o quan
estem al camp, sempre contents,
desdramatitzant totes les nostres
misèries,  els senyors Dalmau i
Viñas que he sentit dir que van fer
una gala al cine Rex (“Queridos
niños y niñas amados del
corazón, señor Dalmau, señor
Viñas, ya comienza la función”).
Diumenge passat, per exemple,
se’n van atipar de referir-se a un
mileurista que es comprén que
juga amb nosaltres; quan el porter
de l’Orpesa va sentir parlar de
tants diners es va posar les mans
al cap escandalitzat: “Com pot ser

que tingueu jugadors que costen
aqueixa barbaritat i aneu tan
malament com aneu?”, va inquerir
en veu alta. A saber!

Dimarts passat vaig tindre
ocasió de parlar uns instants amb
el nostre president i entrenador. El
vaig vore tocat, xafat, desmotivat,
fins i tot gosaria dir que acovardit.
No l’havia vist mai així. Li vaig
comentar si encara no se n’havia
fet un pensament i amb un punt
de resignació inaudit em va dir
que no, que a vore què passava
diumenge que ve a Vilafamés.
Compungit em va confirmar que
havia tornat a fitxar Burriel, el xicot
aquest nostre que se n’havia
d’anar a l’Amposta, però se’n va
anar a la Ràpita i va acabar jugant
al Tortosa i que m’han dit que
darrerament s’entrenava amb el
San Jorge. Un revulsiu. Xoco em
va dir que Burriel seria un revulsiu,
que necessitem un revulsiu i que
si no guanyem ens haurem de fer
un pensament i bo i resignar-nos
al nostre fracàs i lluitar per no
baixar. I ja està. Què més volem? 

Jo ja no sé si vull que guanyem
o que perdem i que Xoco
comprenga que s’ha de tirar la
gorra al foc i engegar-ne més d’un
a pastar fang. És clar que vull que
guanyem, com he de voler que
perda el Benicarló?

I SEGUIM BAIXANT

A

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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S’ha presentat davant els mitjans de comunicació, el
vestuari que la plantilla del primer equip del Benicarló
ONDA URBANA lluirà en tots els actes oficials al llarg
de la temporada 2007-08. La roba ha estat dissenyats
per Óscar López de la firma Matida–Roba Futura S.L,
gràcies a l’acord arribat per la Conselleria d'Indústria,
Comerç i Innovació de la Generalitat Valenciana i
l'Associació Pret à Porter Industrial de la Comunitat per
a la difusió de la moda valenciana. 

A l’acte va assistir la Directora General de
Coordinació i Desenvolupament Estatutari de la
Generalitat Valenciana, Carolina Salvador, el Diputat
d'Esports de la Diputació de Castelló, Luís Martínez,
així com el primer tinent d'Alcalde i el Regidor d'Esports
de l'Ajuntament de Benicarló. En la roda de premsa van
intervindre el director del IMPIVA (Institut de la Menuda
i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana), Daniel
Moragues, el dissenyador del vestuari Óscar López,
dissenyador de la marca Matilda-Roba Futura, així com
el President del Benicarló ONDA URBANA, Joaquín
Bel. 

Els dos capitans de l’equip, Vadillo i Chelete, van
mostrat a la premsa les creacions del nou vestuari. Un
roba amb unes línies còmodes i pràctiques allunyat del
tradicionalisme. També es va mostrat la creació per a
les hostesses del club, així com la maleta-trolley amb la
que viatjarà la plantilla del primer equip.

El Benicarló ONDA URBANA signa un important
conveni amb l'Ajuntament de Benicarló 

El President del Benicarló ONDA URBANA, Joaquín
Bel, i l'Alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo,
signaren divendres passat , en l'Ajuntament de
Benicarló, el conveni d’esponsorització esportiva per a
les pròximes 3 temporades. 

Aquest és el segon conveni que se signa entre la
Institució benicarlanda i el club del Baix Maestrat des de

la seua arribada a la màxima categoria del futbol sala,
la temporada 2004-05. El nou acord suposarà una font
important d’ingressos per a l’entitat fins a la temporada
2009-10. 

L’entitat benicarlanda s’ha compromès a competir
sota el nom de Benicarló/Sponsor privat al llarg de les
tres temporades, i a lluir el nom de Benicarló en la part
davantera dels equipaments. Gràcies al conveni, el nom
de la ciutat de Benicarló serà proclamat per tot el
territori, amb projecció tant a nivell nacional com
internacional, al ser difós a través de diferents mitjans
de comunicació

Presentat el vestuari oficial que lluirà el Benicarló ONDA URBANA la
temporada 2007- 08

text i fotos BENICARLÓ ONDA URBANA

El ministeri fiscal sol·licita una pena de 20 anys de presó
per a un jove ucrainés, A.V., al que acusa de l'assassinat d'un
bomber de Benicarló al gener de 2006. El judici va començar
la passada setmana en la secció primera de l'Audiència
Provincial de Castelló després quedés triat el jurat popular. 

Segons l'escrit del fiscal, els fets van ocórrer el 11 de
gener de 2006, quan l'acusat, que manternía una relació
laboral i d'amistat amb la víctima, va entrar en el seu domicili
i "aprofitant-se que aquesta estava d'esquena parlant per
telèfon i sense possibilitats de defensar-se", va decidir
acabar amb la seva vida. 

Així, A.V. va colpejar al bomber amb un objecte incís-
contundent en diverses ocasions, provocant-li sis ferides que
li van causar la mort. La defunció, segons el fiscal, es va
produir com a conseqüència de la destrucció de centres
vitals a causa del trautamisme craneoencefálic que va sofrir
la víctima. 

El ministeri públic, a més de la pena de presó, demanda
de l'acusat una indemnització per a la companya sentimental
del bomber i la filla d'aquest de 300.000 euros per a
cadascuna. Per la seva banda, la defensa va negar els fets
que s'atribuïxen al processat, per al qual sol·licita la lliure
absolució. 

Durant la seva declaració, A.V., que va assegurar que duu
més de cinc anys a Espanya, va confirmar la relació laboral
que li unia a la víctima. Segons va dir, el dia dels fets, el

bomber li va donar diners per a pagar l'esmorzar del bar i,
posteriorment, va tornar a pujar a casa de la víctima, la qual
li va demanar que anés a realitzar unes compres. Després
de deixar les compres en l'habitatge, va tornar a sortir al
carrer i va regressar posterioment, moment en el qual va
trobar a la víctima en el sòl en un toll de sang. 

Amb posterioritat, l'acusat va indicar que es va anar al bar
i a casa d'un company de la víctima i, quan va regressar a
l'habitatge d'aquest, ja s'havien personat en ell la Guàrdia
Civil i la Policia Local. Preguntat per les taques de sang que
van ser trobades en una de les seves sabatilles, A.V. va
assenyalar que procedien del gos de la víctima, que se li va
creuar entre les cames quan va descobrir el cadàver. 

Per la seva banda, la companya del bomber va declarar
que aquest li havia comentat que estava un poc empipat amb
l'acusat perquè moltes vegades li demanava diners i, a més,
li devia una quantitat que, encara que en les seves
declaracions prèvies va xifrar en 800 euros, que no va poder
especificar al no recordar la xifra. La testimoni va assegurar
que el dia del succés va parlar per telèfon amb la víctima a
les 14.23 hores per a quedar amb aquesta posteriorment, "i
estava normal i molt content". 

També va declarar en la sessió la filla de la dona de la
neteja de la víctima, la qual li va telefonar l’11 de gener per a
explicar-li unes coses, conversa que, segons va dir, es va
interrompre "de forma brusca" i quan va tornar a telefonar ja
no va obtenir resposta. 

El fiscal demana 20 anys de presó per a un jove per la mort d'un bomber de Benicarló 

text LAS PROVINCIAS CS

La Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Benicarló
ha fet una valoració àmpliament positiva de la presència
de la ciutat a la World Travel Market de Londres, que es
va clausurar a finals de la setmana passada.

La regidora, Mamen Iruretagoyena, ha qualificat l'estada a
Londres de "molt profitosa", tenint en compte que la de
Londres és la fira internacional més important del món i que
allà s'hi reuneixen tot de professionals del sector turístic
(empresaris, operadors turístics i directors d'agència, entre
d'altres) a la recerca de destinacions turístiques d'arreu del
món. "El fet que siga una fira tan tècnica -assegura la
regidora- ens ha permés conèixer directament els interessos
dels agents turístics i contactar amb algunes empreses que
s'han mostrat interessades en l'oferta de Benicarló". Així, la
delegació de Benicarló va contactar, entre d'altres, amb el
representant a Anglaterra de Paradores i amb els
representants de Transhotel, als quals se'ls va oferir tota la
informació referent a places hoteleres, restauració, etc.

Segons la regidora, el mercat anglés s'ha mostrat molt
interessat en les possibilitats turístiques de Benicarló,
"sobretot de cara a l'entrada en funcionament de l'aerport de
Castelló a partir del 2009". Per a Iruretagoyena, "aquest

aeroport suposarà molts beneficis per al turisme de
Benicarló, donat que el turista anglés valora molt el fet de
poder desplaçar-se amb comoditat".

Benicarló ha estat, juntament amb Orpesa del Mar, l'única
ciutat de la província de Castelló que ha estat present a la
World Travel Market, dins de l'estand de Costa Azahar.
L'estand va rebre la visita del ministre d'Indústria, Joan Clos,
la consellera de Turisme, Angélica Such, i la secretària
autonòmica de Turisme, M. Victoria Palau.

Benicarló a la World Travel Market de Londres
text REDACCIÓ
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Deambulava pel bulevard Saint Michel.
Aleshores, a la vorera oposada va aparèixer un dels
seus ídols literaris: un home alt, corpulent, amb uns
texans gastats, una camisa de quadres escocesos i
una rebregada gorra de bèisbol a la testa. Unes
ullereres rodones d’armadura metàl·lica li donaven
un aire d’ancià prematur. 

El xicot, de 28 anys, morè, que havia publicat una
primera novel·la i exercia el periodisme des de
París, va reaccionar fent trompeta amb les dues
mans a la boca i cridant-li: “Maeeeestro”. I el
mestre, girant el coll, aixecant la mà ruda, amb veu
una mica infantil, emprant un castellà més líquid, li
respongué: “Adioooós, amigo”. 

Va ser l’única vegada que el colombià Gabriel
García Márquez i Ernest Hemingway van coincidir.
Era el 1957. Al nord-americà li quedaven quatre
anys justos de vida. Però, abans de traspassar,
encara li donarien el premi Nobel, que no aniria a
recollir, tot al·legant que mai no havia tingut dues
mudes decents per acudir a un sarau com aquell. 

Qui sí que va tenir neta i planxada, molts anys
després, la sua “guayabera” immaculada, quan li
donaren el guardó suec a ell, era el xicot colombià
que sostovaria la narrativa mundial després de
desmanegar i capgirar els relats de, entre altres,
Hemingway i Faulkner, per vore com eren recosides
les costures i armada la fusteria per aplicar-hi
sobre aquells adobs grassos els seus vols de
prestidigitador.

No fa gaires dies, Gabo s’acomiadava dels seus
milers de lectors i anunciava la sencera retirada de
la vida pública. La mínima conjectura, a partir de les
informacions que han anat degotant darrerament
sobre el seu estat de salut, no ens fan esperar res
de massa bo. 

Però no caldrà que ens posem les mans a la
boca per dir “adioooós, maestro”, perquè un bon
grapat d’obra del colombià és destinada a restar
entre la humanitat, mentre aquesta no acabe de
desdibuixar-se del tot i no perga el gust per
explicar-se històries i tenir alguna vaga idea de les
coloracions de la seua condició.   

DESTINAT A RESTAR   

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

JUVENIL FEMENÍ
BALONMANO MAR VALENCIA – 54
HANDBOL GRUPO PEINADO BAIX MAESTRAT – 4

Partit jugat contra un dels gallets de la categoria, l’antic
ASTROC SAGUNTO, equip que com els altres tres grans de
la competició, s’ha reforçat amb jugadores d’altres equips de
la comunitat i d’altres comunitats.

El partit es va jugar el diumenge de matí en el poliesportiu
saguntí, per on han passat els millors equips d’ Europa.
L’equip del Baix Maestrat li va plantar cara a l’equip valencià,
encara que el marcador indiqui el contrari. Amb una jugadora
menys durant tot el partit, les nostres representants van lluitar
l’impossible per traure un resultat més honrós. Aquesta, però,
no és la nostra guerra. Així i tot, amb les baixes, l’equip va
jugar un molt bon partit i les jugadores ho van donar tot.

Pel GRUPO PEINADO van jugar Aroa en la porteria,
Vanessa (1), Jessica (1), Arantxa (1), Sanae i Rosa Mari (1)  

El proper dissabte juguem en Benicarló contra l’Eliana,
equip que sí és de la nostra lliga.

CADET FEMENÍ
HANDBOL GRUPO PEINADO BAIX MAESTRAT – 21
BM ONDA– 8

Ja ha començat la lliga cadet femenina i el primer partit ha
estat en casa contra l’Onda. Durant tot el partit van dominar
les benicarlandes, acabant la primera part amb un contundent
12-3.

Per part del GRUPO PEINADO han jugat Anna (8), Iris (2),
Sara (1), Rosa Mari, Jennifer (6), Tifani (1), Vanessa (3) i
Paola.

RESULTATS ALEVÍ CLUB HANDBOL BENICARLÓ

En Aleví femení: BENICARLÓ  12-4 PENÍSCOLA

En Aleví masculí:BENICARLÓ A 10-6 BENICARLÓ 

CH PENÍSCOLA-MAESTRAT 40 – A. D. BUÑOL 29
En un partit intens i amb minuts d’excel·lent joc per part

dels locals, el CH Peníscola-Maestrat va vèncer al AD Buñol
al municipal peniscolà davant una graderia que finalment no
va haver de patir. El partit es va iniciar amb l’equip valencià
portant la capdavantera al marcador, gràcies al llançament
exterior i jugades ràpides de contraatac. Els locals tan sols
podien fer que els bunyolencs no s’escaparen definitivament
del partit, i suplien en atac la fluixa defensa que estaven
realitzant. Fins que el Peníscola no va defensar com encara
no ha havia fet en aquest campionat no va poder capgirar el
marcador i fer paleses les mancances de l’equip visitant. Així,
al minut vint de la primera part els del Baix Maestrat es van
ficar per davant a l’electrònic fins a la finalització del partit.

Amb un còmode avantatge cinc gols, la segona part només
va ser una continuació dels deu darrers minuts de la primera.
Una defensa 5-1 forta dels locals no permetia al Buñol jugar
amb fluïdesa i les recuperacions locals donaven pas a ràpids
atacs que acabaven en gol fàcilment. A la fi, un 40-29 que
mostra la superioritat de l’equip dirigit per Robert Papic, qui va
declarar que “ja ens feia falta guanyar un partit còmodament,
perquè ens estàvem acostumant massa a patir. Hui sí que
hem jugat prou bé en defensa i això ens ha permés jugar amb
tranquil·litat en atac, seleccionat bé els tirs i fent el que
preparem durant els entrenaments”. Com a dada significativa,
cal assenyalar que el CH Peníscola-Maestrat havia rebut 15
gols al minut 20 de la primera part. En els altres 40 minuts fins
al final del partit, només 14.

HANDBOL
text REDACCIÓ

exposició etnològica 

Barrets, màscares i lligadures 
De Màrio Onieva

fins el 24 de febrer de 2008
Lloc: Mucbe       Organitza:  Mucbe

Col·labora: Ashland Chemical Hispania s.l.

AGENDA
Divendres 23
22.30 h Cicle de Teatre de Tardor. Representació de l'o-

bra Unes veus, a càrrec de la companyia La Lluna Nova.
Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura i Circuit Teatral
Valencià. Obra en valencià. Preu: 7 €. Venda anticipada
d'entrades a partir del dilluns 12 a l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament.

Dissabte 24
19.00 h Concert de Santa Cecília amb la Banda “Ciutat

de Benicarló” i la Coral Polifònica Benicarlanda. Auditori.
Organitza: Assoc. Musical "Ciutat de Benicarló" i Coral
Polifònica Benicarlanda. 

19.00 h Inauguració de l'exposició “Tresors
Arqueològics”, on es mostrarà la cílix i el tresoret, troba-
lles de les excavacions al Poblat Iber del Puig (fins al 24 de
febrer). Centre Cultural Convent de Sant Francesc 

Dijous 29
19.00 h Inauguració de l'exposició de flors seques

“Nadal al Mucbe”, d'Elena Alsina. Centre Cultural Convent
de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.

Divendres 30
19.00 h Inauguració de l'exposició de pintura “Ziga-

Zaga”, de Joan Josep Fontanet (fins al 6 de gener). Centre
Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza:
Regidoria de Cultura i Mucbe.

20.30 h Els divendres del Setrill. Xarrada cultural amb el
títol “Los aromas del vino” a càrrec de Vicent Segara. Seu
de la Penya. Organitza: Penya Setrill.

22.30 h Cicle de Teatre de Tardor. Representació de l'o-
bra August i el teatre del teatre, a càrrec de la Companyia
Pimpinelles de Valentí Pinyot. Centre Cultural Convent de
Sant Francesc - Mucbe. Obra en valencià. Organitza:
Regidoria de Cultura i Diputació de Castelló.
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E S P O R T S

La força i la validesa dels pensadors clàssics,
d’aquells noms que s’escriuen en majúscules a les
histories de la cultura, rau en el doble  fet perfectament
complementari  d’oferir-nos, per una banda, una porta
oberta per entendre una societat llunyana i, per altra
banda, ens presenten reflexions sobre la nostra pròpia
societat, sobre la condició humana, sobre allò que ara
som. Constatar això, per evident que pugui semblar , no
deixa de ser una experiència  curiosa i
gratificant. Sóc conscient que no és la
primera vegada que en aquestes
ratlles faig referència a una
experiència d’aquestes
característiques, però la màgia de
rellegir els textos des del meu avui -
que és lògicament , una mica diferent
de l’avui de lectures anteriors-  obre
novesinterpretacions, noves
suggerències. 

Rellegintels textos de Plató del seu
diàleg La República que ens toca
treballar a la classe d’història de la
filosofia de 2on de batxillerat,ens
trobem amb consideracions
interessants i curioses  sobre qui són
els individus més adients per  tal
d’asssumir la responsabilitat de
governar una ciutat –una societat-
perquè aquesta vagi pel bon camí. Plató, com quasi
sempre amagat darrera la veu del seu admirat Sòcrates,
afirma per exemple que “si trobes un mode de vida
millorque el govern per a aquells que es disposen a
governar, podràs tenir    una ciutat ben administrada, ja
que només hi governaran els veritablement rics, no els
rics en or sinó en allò en què ha de ser ric l’home feliç, en
una  vida bona i assenyada”.La imatge d’un Zaplana dient
que és a lapolítica per fer diners se’ns fa present com
unllampec. Però Plató ho explica una mica més: “Però
sisón  captaires i estan afamats deriqueses particulars els
que dirigeixen els assumptes públics, tot creient que és
d’aquí d’on s’han d’arrabassar els béns, llavors no
succeeix així; perquè quan és el càrrrec allò per què es
lluita, una guerra de talmena destrueix aquests homes i a
la resta de la societat”. Més enllà de l’elitisme d’una
classe governant de savis que per responsabilitat moral
han de servir a la seva ciutat, Plató presetna com a
condició necessària perquè un governant sigui un bon
governant que no busqui en el càrrec un camí d’obrtenció
de riqueses o prestigis o poder. Cal que la societat
ofereixi a aquesta mena d’homes indignes un lloc on
pugin satisfer els seus impulsos i neguits  sense que això
deteriori la vida social de la col·lectivitat. El governant,
doncs, ha d’estar lliure d’aquestes temptacions i ha de

guiar la seva actuació des del seny, de la prudència i
sempre esforçant-se  en fer realitat el bé comú. Suposo
que tu, benvolgut lector o lectora d’aquestes ratlles,
comparteixes amb mi la certesa que si el bon Plató
hagués conegut els nostres polítics, aquests que ens ha
tocat de patir, estaria absolutament satisfet, quasi
admirat, pel fet de trobar algú de carn i ossos que encarni
el seu model ideal de governant –o d’aspirant a
governants. 

L’espectacle immoral d’una classe política que no té
cap mena d’escrúpol en mentir o mantenir la mentida, en

inventar una realitat perquè li és
suposadament profitosa o d’enriure-
se’n sense manies dels ciutadans que
els toca de patir les seves immenses
errades, negligències o falta de
criteris, ens fa viure de massa a prop
un model de politics que evidentment
només defensen un principi com a
guia de tota la seva actuació: tot val
per a guanyar les eleccions.I el fi
justifica els mitjans perquè si no
ésaixí, si no mantenen el poder o el
reconquereixen, una bona part dels
seus adeptes es queden sense feina i
, potser això encara és me´s
important, sense poder exercir elpoder
(decidir sobre els altres, poder manar
despòticament,  ésser admirat i
respectat pperquè estan al rovell de
l’ou, tenir contactes útils perquè no se

sap mai, sortir sovint als mitjans de comunicació…).
Poseu-hi el nom, la cara o les accionsde qui us vingui de
seguida a la memòria. Jo penso amb la cúpula del Pp
mantenint la tesi que l’autoria intel·lectual dels atemptats
de l’11-M apunta a ETA o una ministra de Fom,ent i el seu
estimat presidentd’executiu considereant que ´son els qui
més han fet per les infraestructures ferroviàries de les
rodalies de Barcelona.

No estic segur que Plató l’encerta quan considera que
aquest tipus depersonatges que només lluiten pel càrrec
i el poder acabaran perdent-se, arruinant-se com a
persones. Però sí que estic segur queencerta de ple quan
afirma queaquestesactituds, aquets valors, acaben
enfonsantla societat que governen o que volen governar.
El valor “tot val per mantenir la mevaposició”, la no
acceptació en cap cas dels propis errors,esdevenen
bombes derellotgeria en el cor d’una societat que es vol
democràtica.

Penso en els meus alumnes que ara estan estudiant
platói em pregunto quinalegitimitat i quina autoritat tinc
–tenim, els docents- per demanr-demanar-los una actitud
responsable, reflexiva, honesta i autocrítica quan els
valors que constaten que dominen a la societat defensen
tot el contrari.

ELS NOSTRES POLÍTICS
text JOAN HERAS

Fronteres

La primera jornada de la lliga de promeses territorial
disputada en Onda deixa la victòria per equips de relleus
4 x 50 m esquena femení Benjamin i en els 4 x 100 m
esquena masculí Aleví, així com victòries a nivell
individual i ben situats en la taula en les diferents sèries
nadades. 

Unes atractives jornades que va reunir el passat 17 i 18 de
novembre als Clubs de Natació  Aquatic Castelló, Benicarló,
Castalia Castelló, Onda, Vila-real i Vinaròs en la piscina
municipal d'Onda (Castelló). Diversos nadadors i nadadores
van destacar a nivell individual en el Club Natació Benicarló.
En l’equip benjamí masculí José Julian Jaén i en l’aleví Albert
Astor i Carlos Fuente. En l’equip femení  Aleví Nerea Sorando
i en el benjamí  Gisele Mateu i Carla Fresquet. Tots ells van
aconseguir els primer llocs en les seues respectives sèries. 

Equip Benjamí masculí (any 98) compost per:
Arnau Fabregat, Christian Garcia, Enrique Delgado,

Ramón Vicent Guimera, Ferrán Ibañez, Ramón Montull, José
Julian Jaen (3a posicionen 100 m lliures amb un crono
d'1:22.91), David Valdearcos, Juan Diego Ruiz, Daniel
Hervas, Mario Tomás, Josep Febrer.CN Benicarló benjamí
equip relleus (A) 5a posició en els 4 x 50 m esquena 3:23.29
David  Valdearcos, Daniel Hervas, Arnau Fabregat i José
Julian Jaén – L’equip (B) va aconseguir la 11a posició.

Equip Benjamí femení (any 99) compost per:
Elena del Castillo, Virginia Octavio, Claudia Barrachina,

Ainhoa Montfort, Cristina Garcia, Angels Baca, Gisele Mateu
(4a posició en els 100 m lliures amb un crono d'1:35.38), Carla
Fresquet (5a posició en els 100 m lliures), Noemí Anta,Joana
Valls, Anna Garcia, Nicole Mateu, Andrea Remolina, Vanessa
Bel, Lara Ferrer, Anna Año i Sara Carbó. CN Benicarló
benjamí equip relleus (A) 1a posició en els 4 x 50 m esquena
amb un crono de 3:31.36  format per Nicole Mateu, Gisele
Mateu, Noemí Anta i Carla Fresquet – CN Benicarló (B) 4a
posició 3:45.23 Vanessa Bel Sanchez, Anna Año, Anna Garcia
i Andrea Remolina -  i l’equip (C) en 7a posició.

Equip Aleví masculí (any 95)compost per:
Carlos Fuente (4a posició en els 200 m esquena amb un

crono de 2:52.31 – 5a posició en els 100 m lliures), Albert
Astor (5a posició en els 200 m esquena – 2a posició en els
100 m lliures amb un crono d'1:08.32), Manuel Montserrat,
Ferran Marza, Alberto Año, Jordi Curto, Adrian Adell, Marc
Octavio, Francesc Aparicio,Jesús Santana. CN BENICARLO
equip de relleus (A) 1a posició en els 4 x 100 m esquena amb
un crono de 5:33.95) format per Ferran Marza, Manuel
Montserrat, Carlos Fuente i Albert Astor – L’equip (B) 5a
posició amb un crono de 6:59.30 compost per Marc Octavio,
Adrian Adell, Jordi Curto i Alberto Año.

Equip Aleví femení (any 96) compost per:
María José Drago, Nerea Sorando (1a posició en els 100 m

lliures amb un crono d'1:18.72), Marta Valdearcos, Irene
Sorando i Sara Simo. CN Benicarlo equip de relleus (A) 5a
posició en els 4 x 100 m esquena amb un temps de 6:37.93
compost per María José Drago, Marta Valdearcos, Irene
Sorando i Nerea Sorando.

Lliga de Promeses Territorial  i la 1a Jornada Benjamins i Alevins

text REDACCIÓ



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

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

LES DEIXALLES DE BENICARLÓ A NOVELDA ( 1 )

l Consorci de la Zonal I, en reunió
celebrada el dilluns passat a Benicarló,
elegí el seu president i aprovà la recerca de
zones per instal·lar estacions de

transferència des d’on s’enviar els residus de les
poblacions litorals a plantes de tractament o
abocadors de fora de la comarca. Segons els mitjans
de comunicació se’ls enduran a uns 300 km. de
distància, a Novelda. Per a la Diputació Provincial,
és la millor solució front al bloqueig del projecte de
les Basses i el rebliment dels abocadors “al·legals”
d’aquests municipis. Causa perplexitat pensar que la
pell d’un plàtan que m’acabo de menjar acabi
soterrat al Vinalopó Mitjà. A aquests articles farem
una reflexió sobre com s’ha arribat a aquesta situació
i quines opcions de futur hi ha.

L’onze de juny de 2003, el Consorci aprovà el
projecte de la UTE Teconma SA, Azahar Enviroment
SA i Ecodeco (TAE) pel tractament i eliminació dels
residus urbans de la Zona I. Constava d’una planta
de bioestabilització dels residus i un abocador,
ubicats a la partida Clots de Cervera. Els socialistes
presentaren un recurs contenciós-
administratiu contra l’adjudicació a
TAE, entre altres coses, perquè els
alcaldes ho eren en funcions quan
es fiu l’adjudicació i que la
bioestabilització recuperava molts
pocs materials dels residus, un 75%
dels que arribaven a planta,
acabaven a l’abocador. A finals de 2003, el PSPV i el
Conseller de Territori i Habitatge  expressen la
necessitat d’arribar a un acord per a desbloquejar el
desenvolupament dels diversos plans zonals. El 23
de març de 2004 el Consorci l’aprovà  el canvi
d’ubicació, de la partida Clotals a la de les Basses
ambdues de Cervera, amb l’únic vot en contra de
l’alcalde de Càlig. 

Ben prompte, es constituí  la Plataforma contra
l’abocador de les Basses (PAB) a Càlig. Les seves
accions han segut clau per entendre la situació
actual. A les Basses i partides dels voltants, els
cultius citrícoles han agafat molta importància. Els
camps, de propietaris sobretot calijons, es reguen
amb aigua del pou de les Planetes i n’hi ha
preocupació per la possible contaminació dels
aqüífers per l’abocador. L’ajuntament socialista de
Càlig, aprovà una moció en contra de la ubicació de
l’abocador de les Basses quan comprovà el gran
recolzament popular que tenia la PAB. Aquesta
organitzà diversos actes com xerrades i una
manifestació que reuní a milers de persones. 

Es feren diversos estudis geotècnics (Geolab i
San Feliu), sol·licitats per TAE,  que recolzaven la
ubicació a les Basses però incrementant les capes
de protecció, bé amb més argila o materials
sintètiques. Però les dades de l’informe d’un

hidrogeòleg i d’un sondeig, contractats per
l’ajuntament i la PAB,  contradeien els estudis
anteriors: assenyalaven un capa argilosa massa
prima, la existència d’amples escletxes superficials
de dissolució, de cavernes i d’aigua subterrània.
Confirmaven que la zona era un aqüífer kàrstic – de
dissolució calcària- connectat amb l’aqüífer
comarcal. El perill de contaminació de les aigües
subterrànies pels lixiviats dels residus i, fins i tot,  les
sulsides del terreny pel pes d’allò dipositat, quedaren
recolzades per dades objectives. Esquerra Unida, el
Bloc i la Unió de Llauradors i Ramaders manifestaren
la seva oposició a l’abocador de les Basses. 

Amb data de 28 de gener de 2005, el Diari Oficial
de la Generalitat publicà la sol·licitud d’autorització
ambiental integrada del projecte de les Basses i
s’inicià el període d’exposició pública. Aquesta  figura
administrativa (llei 16/2002) engloba diverses
autoritzacions com l’avaluació d’impacte ambiental.
La Plataforma presentà  prop de 3000 al·legacions
de ciutadans de Càlig però també d’altres
poblacions de la comarca. 

Posteriorment, s’ha conegut
l’informe de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer  (CHX) que
incideix en la inadequació de la
localització. La zona escollida “no
reuneix les característiques naturals
–gruix i conductivitat hidràulica-
exigides per la normativa vigent”.

També s’apunta que “a pesar de les mesures de
impermeabilització del sòl plantejades per evitar la
infiltració dels lixiviats a l’aqüífer ningú pot assegurar
que el risc de contaminació estigui eliminat
completament”. 

El dia 27 de maig es van celebrar les eleccions
municipals i autonòmiques. A Càlig, membres de la
PAB formaren en la candidatura electoral  de
l’Agrupació d’Electors de Càlig (AEC). Els resultats
foren 4 regidors del PSPV, 4 del PP i 1 d’AEC. El
Partit Popular assumí les reivindicacions de la
Plataforma  i  el regidor d’AEC s’incorporà al govern
municipal popular en l’àrea d’urbanisme. La tèbia
actuació inicial de l’anterior alcalde ha segut
penalitzada pels electors. 

Quasi tres anys desprès de l’exposició pública de
la sol·licitud d’autorització mediambiental integrada,
la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge ni ha contestat les al·legacions, ni ha
aprovat la sol·licitud. Sense dubte l’acció de la
Plataforma, ha contribuït a aquest  bloqueig
administratiu i, en eixe sentit, s’ha de valorar les
seves actuacions. I qui dia que els poblets menuts
estaven mig morts i sense iniciatives o capacitat de
resposta!

Pere Bausà

E

Acabada definitivament la
tramitació del projecte de la  Plaça

de la Constitució

L’ajuntament de Benicarló ha donat per finalitzada
la tramitació de l’expedient de la contractació per
concurs públic de la redacció del projecte,
construcció i concessió d’un aparcament per a
vehicles en el subsòl de la plaça Constitució. 14 anys
després d’iniciar-se els treballs, el consistori ha
pogut acabar la tramitació administrativa que va
permetre la construcció del pàrquing subterrani.

L’expedient es trobava paralitzat al no haver
presentat l’ajuntament les corresponents
justificacions de les subvencions que va rebre per a
realitzar les obres. Durant la passada legislatura es
va requerir a les empreses que en el seu moment
van realitzar les obres perquè presentaren una còpia
de les factures que va abonar el consistori. La
documentació es va adjuntar a l’expedient
administratiu que es va donar per conclòs el 18 de
setembre. 

El nombrós públic assistent al Palau de la Música de
València va gaudir d’ una gran jornada musical dissabte
passat dia 17 amb l'actuació de dues grans societats
musicals: la Unión Musical l’Horta de Sant Marcelino i
l'Associació Musical “Ciutat de Benicarló”. 

Convidades per a la celebració del V Festival de Bandes
organitzat pel programa de ràdio “Les nostres Bandes de
Música”, on cada any se citen les millors bandes de la
Comunitat, el programa ofert per ambdues agrupacions, de
gran nivell i diversitat d'estils, va ser acollit amb grans
aplaudiments pel públic present. 

La Banda “Ciutat de Benicarló”, dirigida pel seu titular,
Pablo Anglés, va desplaçar per a l'ocasió un total de 95
músics. Les obres triades, treballades per a l'ocasió des del
final de l'estiu, incloïen una marxa mora del mateix director, “El
sultà d’Ifach”, la segona simfonia de Robert Smith, “La Iliada”,
obra de gran força rítmica, expressivitat melòdica i que inclou
múltiples efectes descriptius i, finalment, “Cantus laetus”, de
Robert Donington, composició de gran complexitat en totes les
seccions instrumentals a partir d'una seqüència gregoriana. 

Els perllongats aplaudiments van obligar al director
benicarlando en nom d'ambdues societats a oferir un bis,
repetint la marxa mora “El sultà d’Ifach”: Octavio Hernández,
presentador de l'acte i responsable del programa de ràdio,
televisió i portal d'Internet, va lloar en la seva locució el gran
treball de les dues bandes de música, enaltint la seva
trajectòria i animant a continuar en aquesta línia de treball que

els ha dut a ser referents actuals en la música de banda a la
Comunitat Valenciana. Així mateix, va agrair la presència dels
músics lliurant un instrument musical a cada entitat al costat
del corresponent detall commemoratiu, que van ser rebuts
amb satisfacció en nom de la Banda pel seu president Pascual
Climent. 

L'Associació Musical “Ciutat de Benicarló” en el Palau de la música de València 

text REDACCIÓ

“La plaça Constitució:
modernitat i tradició”
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LA COSTA DE LES DESFETES
(2)

Resulta que hi ha gent que ara,
fins i tot, ja mana més que l’alcalde.
Sembla ser, segons hem pogut
esbrinar, que es vol preparar una
reunió per anar a Madrid per a
parlar-ne de tot plegat, al Ministeri
de Medi Ambient per desbloquejar
aquesta situació d’abandonament i
oblit que té la nostra costa. Però el
més curiós no és aquest
fet, que ja ho és perquè
d’ací no se’n recorda
ningú fins que arriben les
eleccions, sinó el que siga
aquesta gent qui diu qui ha
d’anar i qui no. Segons
sembla el seu portaveu diu
que ha d’anar un
representant del PP, un del
PSOE i un d’aquesta gent.
O siga ell. Algú ens falta,
no? Ah, és que tenim un
nou representant polític i nosaltres
sense assabentar-nos? Beneïts
que som alguns!

LA COSTA DE LES DESFETES
(3)

És curiós com quan un diu
l’animalada ben grossa la gent va i
s’ho creu. Continuen amb la
conclusió de regressió de tres
metres per any. A nosaltres no ens
surten els números. Bé, a nosaltres
ni a ningú, amb dos dits de front.
De tota manera hem consultat gent
qualificada i la resposta sempre ha
estat la mateixa, això és una
animalada! Amb aquesta marxa de
regressió ni amb els 100 metres de
domini marítim-terrestre que és de
l’estat en tindrien prou. D’ací quatre
dies la mar arribaria a la general. A
veure si tindrà raó el faraó Kuen-Ka
amb allò de fer el riu sec
navegable!

LA COSTA DE LES DESFETES
(4)

Els tafaners ens hem assabentat
que aquesta gent, com a bons
ciutadans que són han dit que

denunciaran tot aquell que edifique
il·legalment en la zona en qüestió.
Tota una declaració d’intencions. El
que passa és que ens preguntem, i
totes les que fins ara s’han edificat
il·legalment, eixes no compten?
Fins ara devien estar tots miops
perquè en tenien unes quantes
d’edificacions il·legals en aqueixa
zona. I alguna d’elles és de
propietari conegut. Però això era
abans d’apanyar tot aquest
enrenou i decidir qui mana ací ... i a
Madrid!

GRUES, CAMIONS I ALTRES
HISTÒRIES

Divendres dia setze, 16.20
hores, un tafaner volia anar a ficar
gasolina. Hi era aparcat a
l’estacionament del mercat. Surt
per Pius XII en direcció cap a la
plaça de la Constitució i enfila cap
el carrer Joan Carles I per anar fins
a la “Batreta”, òbviament per dins
del poble, arriba al carrer que té
nom del poble de més al nord i, gira
cap a l’esquerra per agafar Pérez
Pina, doncs no! Una formigonera
barra el pas i obliga agafar cap a
l’avinguda Catalunya per arribar al
carrer la Mar i ... una grua barra
també el pas. Si ja és complicat
circular pes aquest poble si és fica
una grua a certs llocs l’embolic
potser greu. La solució va estar
continuar per pius XII fins arribar a
la cruïlla que ens enllaça cap el
passeig del taüt i enfilar el carrer
Sant Francesc per arribar a la N-
340 i poder arribar així, per fi, a la
volguda gasolinera. Això sí, pel
camí, encara va poder veure com el

camí calà, des del començament,
també estava tancat per una altra
grua que acampava també per allí!
Tres carrers, tres, que sapiguem
(perquè ningú no ens assegura que
n’hi haja més, tal com acampen per
aquest poble), barraven el pas de
diversos carrers fent la circulació
rodada una autèntica odissea. En
aquest poble ningú vigila per quina
raó tots aquests vehicles tanquen
els carrers quan els hi dona la
gana? Senyor regidor de policia,
per cert, la majoria porten un tanca

on li apeguen una burda
fotocòpia, com les que
fiquen a festes quan passen
processons, per fer parèixer
que tenen autorització
municipal. A veure si es fica
les piles i fa alguna cosa
que, molt de parlar i criticar
als seus antecessors però,
tot continua igual. Si no
pitjor!

ROYALTYS
Així com sona. Sembla

que, com ja va passar en la
passada edició fallera, aquestes
volen cobrar perquè surtin les
seues imatges per la tele. Segons
ha pogut esbrinar un tafaner molt
pesat, pesat perquè no para de
ficar el nas per tot arreu, els
representants fallers han donat una
mena d’ultimàtum a algunes
cadenes locals de televisió perquè
paguen per poder transmetre les
imatges dels actes fallers donat
que, pel que ens han comentat, els
drets publicitaris d’aquests està en
mans de qui fa el llibret faller. Tot un
embolic abans de començar les
desfilades. Pel que nosaltres hem
pogut traure els mitjans locals no
estan massa disposats a pagar res.
Senyors, a veure si es fiquen
d’acord, no potser que deixen a la
població sense gaudir de la festa
més tradicional del nostre poble ...
per la tele! Tot per uns royaltys de
no res! De tota manera la propera
setmana pararem l’orella una mica
més i intentarem polsar com està el
pati.

més tafaners...

El Fanzine LA FILOXERA en col·laboració amb el
setmanari LA VEU DE BENICARLÓ vol portar a terme
un projecte històric-etnogràfic que consisteix a reunir
informació sobre tots els grups de rock, pop, jazz, etc
... de Benicarló, perquè quede constància d’ells i
servisca com informació d’arxiu. Perquè aquest arxiu
siga el més complet possible necessitem la vostra
col·laboració. Si has format part d’algun grup o
coneixes algun, posa’t en contacte amb nosaltres.
Realitzarem una fitxa amb una breu història,
discografia, concerts, fets rellevants, components,etc,
que es publicarà a La Veu de Benicarló i a internet.

Més informació: www.lafiloxera.es.kz
www.jesusmaestro.com

BREU HISTÒRIA DEL
ROCK  A BENICARLÓ 

text REDACCIÓ

Dr.Climent
Arrea-li bona

Aquest dissabte, el facultatiu es va apropar a la
caixa rural on començaven els actes de presentació
del col·lectiu de pilota valenciana per recuperar el joc
que en aquestes terres es practicava. Per això van
convidar als clàssics de la nostra pedrera en una taula
redona, contant les seves anècdotes com a pelotaris i
per animar al jovent a reavivar l’afició d’aquest esport.
El doctor va sortir entusiasmat pensant amb els
mastegots que Maxixa i Macianet propinaven al cuir. 

El diumenge es va aixecar aviat per veure les
partides demostració a la canxa del IES Joan
Coromines i somiar que algun dia tindrem un trinquet
municipal amb un kiosc per apaivagar la set i un taulell
per apostar pels joves mes eixerits.
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é, per una vegada els
sembla bé una
operació de
l’Ajuntament. És cert

que si els comerços no
compleixen els requisits legals per
donar servei, els consumidors
quedem desprotegits. I és faena
dels responsables polítics
supervisar aquestes llicències.
Ara, cal enviar-hi la policia? Més
d’un comerciant deu haver-se
quedat gelat en vore aparéixer,
quan ja es fa fosc, aquella tropa
de los Hombres de Harrelson que
patrulla abnegadament i
valerosament les humides nits
benicarlandes. Vosté què en
pensaria? Doncs que vénen a
detindre-la o que té un lladre al
terrat i un veí ha donat l’avís a
l’autoritat. No ho sé. Em pareix
una operació més pròpia d’un
inspector o alguna altra mena de
funcionari tècnic. Ja li dic, no ho
sé. I he pogut comprovar e la foto
que il·lustra el tema de la setmana
la ubiqüitat del regidor de les
pistoles. És impressionant
l’activitat, també la verbal, que
desplega aquest home.
M’haguera agradat, això sí, que
per no sostovar  el que és millor
no sostovar ni donar falses idees
que alimenten prejudicis, en la
fotografia no apareguera un
comerç retolat en àrab. Mire,
diga’m llepafils.

M’alegra comprovar a cada
número que els benicarlandos -
com tots sabem un poble sense
àngel de la guarda- projecten una
activitat cultural sense parió en
moltes comarques a la redona.
Després dels valors esportius que
ens mostrava la setmana
passada, aquesta la coral Da
Capo a Itàlia, la banda de música
al Palau de la ídem de València i
Josep Igual presentant el seu nou
treball. I, el millor de tot, per una
vegada ha eixit somrient a la foto!

Per cert, de l’acte de la
presentació n’han fet una crònica
ben curteta. Que tenien un
soparot i després de fer la foto
se’n van anar cames ajudeu-me?
En altres mitjans, de tonalitat més
rosada, aquestes notícies
s’acompanyen d’una panoràmica
general del públic. Això, ja li ho
deuen haver explicat, fa que els
que hi apareixen compren el
sendemà la revista. I m’aturo
encara en l‘article del senyor Igual
perquè m’ha donat la clau que
necessitava per explicar aquesta
pulsió setmanal que em duu a
deixar-me la vista damunt les
pàgines que amb tan bona
voluntat dirigeix. En llegir les
primeres frases del Quadern
Ondulant, vaig exclamar Eureka!,
com aquell: “La vida, sense una
mica de litúrgia, sense algun petit
ritual, sense alguna passió
bellament inútil, perd sabor.”
Doncs això: una passió bellament
inútil.

Amb alegria he descobert un
nou col·laborador, Josi
Ganzenmüller, però em pregunto
si aquesta serà una secció
permanent. Ho dic perquè no sé si
dóna per a tant el santoral
d’herois benicarlandos. L’article
m’ha interessat i m’ha agradat i
m’ha ensenyat coses que no
sabia. Alguns passatges
arrupeixen el cor: m’ha commogut
la germanor entre valencians i

catalans, l’ajuda dels
benicarlandos a Santa Bàrbara, la
plana, i la posterior visita del cor
Clavé amb la colònia
benicarlanda a Barcelona però
també comprovar que hi ha coses
que no canvien. Per exemple, que
l’Ajuntament decidisca rebaixar
els honoraris que hi presenta el
director de la banda de música
local però apoquine sense
mirament l’estada i el viatge del
cor i els acompanyants. Sempre
hem sabut atendre correctament
els hostes ací. 

Se m’ha fet aigua la boca
mentre llegia l’article sobre les
jornades gastronòmiques del bullit
a l’albergue. I la foto: aquell home
que es mira amb respecte un
portentós plat de carn d’olla i una
deslligada font plena de cigrons i
més cigrons. Se m’ha fet la boca
aigua i m’ha caigut una gota de
saliva justament damunt de la
línia on diu “en la nostra
autonomia”, que s’ha desdibuixat
tota. 

Ah! Convindria que
actualitzaren l’any que apareix en
la fitxa de subscripció de la pàgina
11 i el flash de la 16, que ja pot ser
un flaix. Per cert, m’imagino que
és amb la fina ironia que
caracteritza els grans mestres del
periodisme que en aquest anunci
els seus xicots han deixat anar un
acudit com aquest: “Santiago
Maestro ens fa arribar aquesta
imatge del típic “dimecres”, on es
veu com la llengüa (sic) de
Cervantes es (sic) maltractada...
un somriure mai ve malament! (i
sic!)

La millor de la setmana
Una oració (?): “El llibre que

edita Virus “Anarquisme i
alliberament nacional” és un
assaig que parla per primera
vegada que parla del moviment
llibertari a Catalunya, tot i que
també s’enregistra en altres llocs,
però això és una altra història.”

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 610

text EL LECTOR

B
UNA MICA MÉS DE CULTURA
Els tafaners reunits en conclave

hem considerat que la regidora de
cultura es mereix més respecte del
que fins ara se li està professant,
inclosos nosaltres mateixos. I és
que si abans de ser regidora
aquesta senyora no anava a cap
acte cultural i després, quan se li
acabe el xollo, tampoc anirà a cap,
com sol ser habitual en aquests
càrrecs institucionals, per quina raó
ho havia de fer al mig d’aquest
sarao? I és que no ho entenem, una
és com és, conseqüent amb allò
que ha fet sempre. Com ha de ser.
No volem coherència política, doncs
la senyora ... ho és de coherent!

CARABASSA DE REGIDORA
Certament, tot i la seua

coherència, és el més destacable
del nou programa cultural d’aquest
més, la carabassa de la portada. I
és que aquesta senyora regidora es
deu pensar que està al conte de la
Ventafocs i que, mentre tinga la
carabassa, no ha de patir per res,
que fins a les dotze de la nit tindrà la
carrossa i el cavalls que estiraran
del carro. Quan s’assabentarà
aquesta senyora que els contes
estan molt bé per els nostres xiquets
i xiquetes però, que la seu feina, l’ha
de fer ella i no la seu fada madrina?
I és que ja seria hora que comencés
a treballar.

FOCUS GUERXO
Fa unes setmanes el tafaners ja

ens vam fer ressò d’uns focus del
camp de futbol benicarlando que
estaven guerxos. La setmana
passada en teníem un altre al
convent, o siga al MUCBE. La
brigadilla, després d’uns quants
mesos ja l’ha ficat com cal però, a
nosaltres ens assalta el dubte de
per quina raó se’ns queden guerxos
de tants de focus. És una cosa tan
difícil enroscar correctament els

caragols? L’anterior feia llum a la
carretera de Càlig, este, a la falla
virtual (perquè encara no estava
plantada, però com ja no mana,
doncs a jo...) de l’exalcalde.
Senyors, que amb un guerxo a la
família no en tenien prou? 

DESAPAREGUT JARDÍ DE PONS
Vinga, que desaparegués el jardí

de Pons, ja ens va saber mal, però
ara, que per culpa d’alguns cafres
hagen anat desapareixent diverses
peces públiques per al gaudi dels
xiquets, ja em fa emprenyar. Primer,
els gronxadors, ara, els tobogans i
...d’ací quatre dies, si ens
encantem, la resta de mobiliari
infantil i els arbres. És que no el vol
ningú aquest miniparc infantil? I per
cert, no cal ser tan descarats; si com
ja està fet pols no el volen, no cal
llevar-ne bancs per ficar-los en
altres llocs. Que no tenim ningú que
ature aquesta desfeta dels nostres

parcs públics? Si l’exregidor Flos,
benicarlando entre els
benicarlandos, mecenes d’aquest
parc se n’assabentés, segurament a
algú li llegiria la cartilla. Esperem
que aquestes paraules li arriben, i
faça el que ha de fer, ficar el
personal al seu lloc. Fa falta la seu
mà.

TAFANER BEATO
Doncs no resulta que tenim

personal tafaneril que creu que som
massa durs amb la gent esta, com
el Rambla, que ve a contar-nos els
seus bons propòsits, sense fer-ne
cap ni un!

El conclave tafaneril ja li ha llegit
la cartilla perquè des que s’ha fet
amic íntim dels de las provincias,
que trauen el Papa a passejar, com
si fos el cotxe de l’Alonso eixe,
només li fa falta anar a missa tots el
diumenges. A veure, no és que
tinguem res contra les afeccions
religioses del personal, però com li
ha agafat tant fort ja estem fent
recol·lecta per comprar-li un
missalet. Si així es troba content,
per nosaltres que no siga. Ah, i si vol
estampetes dels nous tres beatos
benicarlandos per portar-les a la
cartera, que no es preocupe, que
també li les buscarem. Si així creu
que es guanya un tros de seti, dels
del cel, amb més facilitat, per
nosaltres que no siga. No li caldrà
anar a cap immobiliària!

LA COSTA DE LES DESFETES
Els de la costa nord estan que

se’n surten. S’està arribant a
situacions insospitats. Ara tremolen
perquè el ministeri amenaça de
tombar-los les cases. Però pel que
nosaltres sabem i hem escoltat,
parant l’orella ací i enllà, és que tot
és un xufla perquè el ministeri
encara no ha dit que aquesta boca
és meua. I és que això és el que té
pretendre urbanitzar cost(a) el que
cost(a) la cost(a) sense cost(a).
Quin embolic. Ai que més d’un és
pot quedar sense negoci!

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

“Mire, diga’m
llepafils.”
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La costa dels desencants

Es nota que entrem en
campanya electoral. La majoria de
partits, per activa (PP i IU, s’han
dedicat a passejar-se per la zona),
o per passiva (PSOE, no obre la
boca), han començat a fer els seus
periples polítics i unflar-nos el cap
de les seues bondats.

La costa nord del nostre poble no
s’escapa d’eixes qüestions
pendents, enquistades, que afecten
la ciutadania d’una manera important perquè es
juga, per una banda, amb les seues propietats i,
per l’altra, amb un desenvolupament urbanístic
sostenible.

Però el cert de tota aquesta història és,
sobretot, la poca vergonya i el menysteniment que
tenen els polítics cap a la ciutadania, a la que
deuen considerar beneita, des del moment que
venen ací a vendre’ns “la burra”, com vulgarment
es diria però que al final no ens deixen ni les
engrunes.

Esquerra Republicana presenta a Madrid una
proposta per trencar aquesta dinàmica negativa i
... és rebutjada.

Primer hem vist com el PP, en els pressupostos
de la Generalitat per el proper any, pressuposta
120.000 euros dels 2 milions i pico que s’havien

promés. Una manera elegant de fer-
nos veure quina és la importància
d’aquesta zona i, el pes, poc pes
diríem, que té l’alcalde Marcelino, per
arrimar-nos els diners que ens fan
falta. Això sí, a Madrid vota a favor de
la proposta d’Esquerra. Ací, ... això
són figues d’un altre paner.

No ens oblidem del PSOE, que ací
sempre s’havia dedicat a dir que volia
dinamitzar aquesta zona i, a l’hora de
la veritat, ens dona amb la porta als

nassos, tombant la proposta d’Esquerra a les
corts de l’estat, que intentava protegir i regenerar
aquesta zona. Certament el PSOE valencià pinta
poc i, el benicarlando, menys. Als fets ens
remetem.

Però no menys curiosa resulta l’actitud de
Izquierda Unida que porta ací la seua diputada
autonòmica a passejar-se per la zona amb els
veïns i, quan li toca mullar-se, resulta que va amb
xubasquero. iEls seus representants, mirant cap
un altre costat, s’abstenen a aquesta proposta
d’Esquerra Republicana que intenta protegir i
regenerar aquesta costa nord, tant deteriorada.

És l’evidència més palpable que l’únic que els
interessa als partits polítics no és precisament el
benestar dels seus ciutadans, més bé, podríem
dir, els seus interessos particulars. Per no estar
desencantats
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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

Panissola 1: per als polítics que es deixem portar pel que diu algun propietari, en concret del
la zona nord del terme. Qualsevol persona té el dret de a manifestar les seues idees i defensar els
seus interessos, però els polítics cal que estudien, comparen, valoren, prioritzen i fet açò, que
actuen afavorint a tot Benicarló.

Panissola 2: per a l'equip de govern. Fa més de vint anys que estem parlant de l'abocador i
encara estem al mateix lloc. No, pitjor. Ara volen emportar-se les nostres escombraries a Novelda.
Sí, a tres-cents quilòmetres d'ací. Ja han fet un estudi del que ens costarà i del CO2 que tirarem a
l'atmosfera?

Panissola 3: per a tots els mitjans de comunicació tant estatals, autonòmics com locals (inclosa
la Veu) pel poc interès que han manifestat pels cinc minuts d'apagada durant la convenció sobre
el Canvi Climàtic a València. Ni en van fer la publicitat que calia ni se n'han fet ressò. Quan parlem
de la natura se'ns ompli a tots la boca però a l'hora de la veritat 0,0.
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Per Xavi Burriel

"Costa nord: que ve el ..."
El còmic

CONCURS DEL CARTELL ANUNCIADOR DE LA FESTA DE LA CARXOFA 2008

Este concurs està organitzat per l'Ajuntament de Benicarló, a través del Consell Agrari Municipal i Consell
Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa de Benicarló.

Ha de figurar la inscripció “XV Aniversari festa de la carxofa, Benicarló 2008” escrita en valencià. L'elecció
dels motius del cartell és lliure, encara que ha d'aparèixer-hi la carxofa. Al guanyador se li comunicarà la data
exacta de la festa, perquè esta es puga incloure posteriorment en el cartell.

Els treballs han de ser originals i inèdits i els seus autors seran responsables davant l'Ajuntament i davant
de tercers del compliment d'allò establit en estes Bases. 

Els cartells es presentaran degudament embalats en l'Ajuntament de Benicarló, oficines de l'àrea
d'Agricultura, situades a la plaça de l'Ajuntament, de dilluns a divendres i en horari de 9 a 14 hores, on s'ex-
pedirà un rebut acreditatiu de la seua presentació. Des del 15 d'octubre fins al 30 de novembre de 2007, a les
14.00 hores.La decisió del Jurat tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2007, a les 12.00 hores, en el saló de reu-
nions de l'Ajuntament. Tot seguit es comunicarà a la persona guanyadora el resultat per telèfon. Més informa-
ció: http://www.ajuntamentdebenicarlo.org


