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Els alumnes del tercer cicle d’Educació Primària
i les famílies del CP Mestre Francesc Catalan han
participat en el programa Educació en Valors, una
iniciativa d’Obres Socials de la CAM dirigida a la
comunitat educativa en sentit ampli, que centre
l’interès, en línies generals, en l’educació en valors
humans. 

Durant quatre sessions (28 de gener, 4, 11 i 18 de
febrer) de dues hores els alumnes de cinquè i sisè han
realitzat un Taller sobre Convivència a càrrec de
Fabiola García (Treballadora Social) i Cristina Gomez
(Pedagoga), monitores de les Obres Socials de la
CAM.

L’educació en valors és una de les formes idònies
d’aproximació als problemes i necessitats que ens
planteja la nostra forma de vida. D’igual manera,
contribueix al desenvolupament personal dotant
l’individu d’habilitats i competències per a l’adquisició
d’un sistema de valors incorporats en el marc d’una
societat plural, en la qual li ha tocat viure. L’educació en
valors guia les actuacions de les persones perquè
puguen conviure de forma positiva. Aquesta iniciativa
es justifica en un fet constatat, que es percep per la
inquietud social del retorn a l’agenda pública de la
necessitat d’inculcar en les persones joves una sèrie de
valors que permeten evitar conductes desviades,
asocials o de risc; conductes que afecten no solament
els qui les fan, sinó també la societat en conjunt.

Tanmateix aquestes dues monitores han realitzat
dos sessions ( 11 i 18 de febrer) del Taller per a Mares
i Pares i on assistit força mares i alguns pares de
l’escola. En aquest taller s’ha tractat qüestions de
l’educació dels fills i la comunicació familiar.

Aquests tallers han estat molt interessant i
participatius, per aquest motiu esperem continuar-los
els propers cursos.

Taller d’Educació en Valors
text i fotos CP MESTRE FRANCESC CATALAN

PUBLICI-

L’educació en valors és una de les
formes idònies d’aproximació als
problemes i necessitats que ens planteja
la nostra forma de vida. D’igual manera,
contribueix al desenvolupament personal
dotant l’individu d’habilitats i
competències per a l’adquisició d’un
sistema de valors incorporats en el marc
d’una societat plural, en la qual li ha tocat
viure.
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requeriments de l’empresa. No es
pot portar a terme el procés que
han dut sense que s'hagen resolt
les al·legacions. De fet, UBAE-
SEAE informa que el jutjat 9 de
Castelló ha paralitzat de forma
cautelar la concessió. Malgrat
això, el dia 29 a les 21:00 està
previst el “lliurament de claus” a la
nova empresa, un fet que omple
de dubtes tot el procés.

L' ajuntament defensa que els
incompliments del contracte van
vindre per part de l’empresa
UBAE-SEAE al no realitzar, i
tractar de dilatar en el temps, les
inversions en infraestructures a
les quals estava obligada i que es
van calcular en 600.000 euros.
Durant els anys de govern del PP,
segons l’ajuntament,  l’empresa
es va fer el murri i va ignorar el
contracte. Això sí, sense que cap
regidor responsable, ni el
d’esports ni el d’hisenda fes res
per evitar-ho.

entre l’ajuntament de
Benicarló afirma que ja
s’ha desfet de
l’empresa UBAE-

SEAE, que segons el consistori va
gestionar amb constatats
incompliments de contracte la
piscina de Benicarló durant anys,
l’empresa UBAE-SEAE diu que
no, que la gestió de la piscina
encara la te ella. L’ajuntament  ha
firmat contracte amb una nova
concessionària. Es tracta de la
Unió Temporal d’Empreses (UTE)
FCC-Mitram, empreses
especialitzades en el medi
ambient i l’explotació
d’instal·lacions, que afrontarà,
transitòriament, la gestió del
complex sense saber què passarà
amb els incompliments de
l’anterior concessionària. Segons
fonts de UBAE-SEAE, la situació
actual ve donada per “un cúmul de
despropòsits”, doncs l’ajuntament
no ha seguit els passos legals, i no
ha contestat a les al·legacions ni

Sensacional desgavell el que surt a la llum en la concessió anterior i,
posterior control, de la Piscina Municipal i dels seus diners públics
L’empresa que assumeix la nova gestió de la piscina municipal arranca amb incògnites

sobre si la podrà gestionar i sobre quines seran les seues obligacions.Un jutge de Castelló ha
paralitzat de forma cautelar la nova adjudicació
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text REDACCIÓ

Diumenge a migdia el Bar
Brasil va tancar les seues
portes. Agustí va servir les
darreres consumicions.

Foto: Josep Manuel Galán

FOTO!

FOUR ON SIX  23/02/08
Al acabar de l’hospital i ja venint per la N340, el facultatiu va fer l’ultima parada al port

on hi havia un concert amb la banda Four and Six de Castelló. 
La formació liderada per

Joan Carles a la veu i teclat, va
se guanyadora del concurs de
grups joves a la UJI 2004.
Aprofitant l’avinentesa, el
doctor va poder compartir uns
combinats amb vells coneguts
mentre gaudia dels acords de
Blues  vinguts de les terres de
la Plana. Versions clàssiques
de la música negra amb Ray
Charles Albert King i Wilson
Piket. També homenatges als
Doors, una encisadora versió
piano del clàssic Roxane de
Police i per suposat el Get Back
dels Beatles.

Dr. Climent

La filoxera edita el seu número seixanta, amb el que
ja queda menys per a fer l'acudit. En aquesta ocasió,
dedicada principalment al món de les motocicletes, no
falten els còmics i els articles d'opinió, ni tampoc
l'habitual bombardeig de picades d'ullet per als amants
del cinema, la música i de si mateixos en particular.
Encara que La Filoxera és un fanzine principalment en
blanc i negre, com les pelis de Bergman... ¡Intel·lectuals:
fugiu! perquè no tenen lloc les llargues entrevistes ni els
anàlisis sobre la situació socioeconòmica del món.
Segons el doctor Lollypop, "Aquesta publicació feta per
pocavergonyes i barrudes solament aspira a trobar
lectors de la seva mateixa mena als quals atreure cap al
decadent món de fantasies irreverents que han creat
durant anys de domini del boli Bic”. Més burrades a
www.lafiloxera.es.kz

LA FILOXERA: Un fanzine que no te nas

text ADÁN DEVÁS foto JESÚS MAESTRO

Hugo del Arco, director de La Filoxera, es dedicaba anteriorment a la
premsa seriosa. Açí el tenim recuperant-se al llunàtica de Benicassim. 

Per cert, feliç natalici! 
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“L’ajuntament adjudica la concessió a altra empresa sense resoldre cap de les al·legacions ni
requeriments presentats per UBAE-SEAE.”

Però la versió de l’empresa
UBAE-SEAE es diferent: El
projecte inicial del concurs feia
una aproximació d’inversió de
600.000 euros. Segons indica, es
va instal·lar la carpa de forma
provisional mentre es realitzaren
les obres. Després de la
concessió, l’ajuntament del PP va
demanar unes modificacions a
l’empresa i es va fer un nou
projecte que ascendia a 1.000.000
d’euros. L’empresa ja portava una
inversió de 200.000, per la qual
cosa va demanar l’aval de
l’ajuntament per als 400.000 que
excedien dels 600.000 fins a
completar el milió. Sembla que
anava a signar-se l’acord amb
l’ajuntament quan ...  arribà la
moció de censura del Psoe-Bloc.

El nou govern demana que es
torne a la idea inicial presentada
en el plec original, i que
s’envertisquen els 400.000 euros
que faltaven. UBAE-SEAE estima
que aquesta solució no era
suficient per a fer les obres que
s’estimen necessàries. El 26 de
juny de 2006 es rebutja el projecte
del 1.000.000 en l’ajuntament, i
l’altre queda pendent de resposta.
UBAE-SEAE afirma que, després
de la victòria del PP, van tindre
una reunió amb l’ajuntament.
L’empresa es va posar a la
disposició de l’ajuntament per a
realitzar un o altre projecte.
Marcos Marzal es va reafirmar en
el projecte més quantiós però,
segons li va dir a l’empresa, “no

pot aprovar-lo perquè una
comissió consultiva del PSOE no
estava d’acord”. Al mes de
desembre passat el Consistori va
rebutjar l’últim intent per intentar
que es donés el seu expedient per
caducat, un fet que es va
descartar, segons el que es
disposa en la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.
A més es va anunciar que el
Consistori demanaria danys i
perjudicis per un valor proper als
300.000 euros. L’ajuntament
adjudica la concessió a altra
empresa sense resoldre cap de
les al·legacions ni requeriments
presentats per UBAE-SEAE. 

Fa gairebé un any es va
constatar, a més, com la piscina
municipal i la carpa annexa del
gimnàs i sala de musculació no
disposaven de l’oportuna llicència
d’activitat, ni dels permisos
d’ambient musical, el que va
aixecar denuncies i queixes
davant el Síndic de Greuges per

part dels veïns afectats. Va ser ací
on el Síndic va detectar que
l’empresa no disposava de la
llicència necessària. L’ajuntament
va haver de declarar en judicis per
demandes en defensa de la
competència interposades per
part de l’associació de gimnasos
contra aquesta empresa. 

Més embolics

“Ara començaran els embolics
judicials típics d’aquests casos,
perquè l'Ajuntament interposarà
un contenciós per a defensar els
interessos municipals i l’empresa
també se sentirà afectada”, va
assenyalar dimarts Cuenca. La
nova adjudicatària tindrà les
mateixes obligacions, encara que
es prepara un nou contracte que
deixe tots els extrems ben lligats.
Els treballadors mantindran els
seus llocs amb la nova empresa,
ja que era un compromís que
marca la llei i en el que s’havia
insistit.

ve de la pàgina anterior

Magnífica entrada. N’érem vora
tres-cents, que els vaig comptar
jo. Entre els que estaven
arrecerats a la tribuna i els
irreductibles de la cantina, vam
tindre una de les vesprades amb
més espectadors de tota la
temporada. I això que només
saltar al terreny de joc els
futbolistes i la tripleta arbitral que
es diu, va començar a borrimar i
l’aigüeta no va parar de tocar els
d’allonses en tota la vesprada.
Fidel com sóc als meus hàbits, no
vaig caure en la temptació de
refugiar-me sota la uralita forada
en què m’he passat tants de
partits, i vaig decidir seure en una
de les dues banquetes
desocupades que hi ha al lateral
dels vestidors. Quan me’n vaig
adonar ja duia tots els genolls
xopets i les sabates amerades i a
hores d’ara porto una galipàndria
com un seginero. A vore qui em
pagarà la caixa de frenadols que
m’he hagut de prendre, a vore. 

Els meus pronòstics de la
setmana passada es van complir i
vam guanyar el San Pedro, amb
autoritat, per dos gols a zero.
Nosaltres, efectivament,
n’haguérem pogut marcar mitja
dotzena, però ells, ni un. Tenim
una defensa espectacular, amb la
definitiva reincorporació de Sergio
Frías i amb la reconversió a lateral
del fallon extrem Carrillo, ens ha
quedat una cosa d’allò més
asseadeta. Amb aquest equip, em
deia emocionat mentre
mossegava la punta d’un havà el
vicepresident Esteller, aniríem
dels tres o quatre primers. Veritat
deu ser. 

Avui, les ganes de treballar són
encara més poques que les
habituals i per tal d’omplir això
recorreré a les tècniques dels
mitjans de comunicació seriosos i
faré un u per u. Allà va. 

Guillamon. Atent. No va haver
d’aturar ni una pilota i el seu únic
mèrit va ser ensenyar el genoll –el

dret concretament- de manera
intimidatòria en un parell o tres de
sortides sense massa risc ni
substància. 

Carrillo. Reconvertit. Les seues
pujades a l’atac són ara més
perilloses que quan dropejava
pels córners. Enhorabona a
l’inventor.

Sergío Frías. Segur. Llàstima
que les lesions li hagen impedit
incorporar-se més prompte a
l’equip titular. 

Elías. Incommensurable. Per
què no juga a tercera divisió o a
segona B és un dels misteris de la
temporada. 

Paquito. Valent. Es va barallar
amb tot aquell que gosava trepitjar
la seua zona. No va respectar ni
els seus amics del grau. 

Soto. Actiu. Va tallar molt de joc
i en va donar molt. Un encert
també. 

Burriel. Voluntariós. Aquest
xicot ha jugat, sempre bé, en totes
les posicions. Xoco encara no s’ha
decidit a provar-lo de porter.

Anta. Iniesta. 
Esbrí. Precipitat. Se’n va atipar

també de tallar i centrar. Hauria de
jugar més assossegat i no
atorrollar-se tant. 

Raül Martínez. Guerrer, en la
línia habitual. Li va el palo. Va

marcar un gol dels d’ell, pixant-se
mitja humanitat i col·locant
l’esfèrica amb força i elegància.
Els posa a tots nerviosos. 

Ripollés. Golut. El dia de sant
Gregori que li compren una
piloteta d’aqueixes de la gometa i
que se’n xale ell tot solet. És molt
bo, el tio és molt bo, però sempre
li sobra un regat.  Va marcar un
gol de cap i va materialitzar 87
432 dríblings. 

També van jugar: 
Bel. Assentat. Va donar

continuïtat al joc d’Anta i va
estavellar una pilota al pal.
Magnífic. 

Fuentes. Aclamat. La darrera
perla del planter. Si té
coneixement es pot convertir en
un bon reforç per a la propera
temporada. Va fallar un u contra u,
llàstima. 

Martorell. Testimonial. malgrat
tot, va tindre la seua ocasió. 

I ja està, ja ho tinc tot ple. Uf! 
El proper partit el juguem a

casa del Benicàssim, segon
classificat i que ens dobla en
punts. Serà difícil continuar amb la
ratxa, però qui sap, igual aquells
encara estan embafats de tanta
festa de la Madalena i els agarrem
mig adormits i...  

I QUATRE, I…
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Agenda Cultural de L’Ajuntament, MARÇ 2008 

Dissabte 1
19.00 h Presentació de la Falla els Cremats. Auditori.

Diumenge 2
12.00 h Presentació de la Falla la Paperina. Auditori.
19.00 h Inauguració de l'exposició i lliuraments de premis dels Ninots Indultats Falles 2008. Inauguració de
l'exposició de pintura “Falles” a càrrec de l'Associació Benicarló Art. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Junta Local Fallera i Mucbe.
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Partit no apte per a cardíacs el viscut en la matinal del
passat diumenge en el Municipal “Pichi” Alonso de
Benicarló, entre dos equips que necessitaven la victòria
com els camps l’aigua de maig, en el seu anhel per
seguir, una temporada més, en la 1ª regional. No va
començar molt bé el partit per als de Portilla, que van
encaixar un gol abans de complir-se el primer quart
d’hora, però la reacció no es va fer esperar i els locals,
amb Albert en estat de gràcia, van aconseguir la
remuntada abans del descans, al rematar de forma
esplèndida Johan i Enric, dues assistències del jove
mitja punta “rojillo”. En la segona meitat, el Benicarló va
intentar, des de l'inici, decidir el partit amb un nou gol
que donés tranquil·litat, però van ser els visitants, en
una de les seves contades aproximacions a la meta de
Castañeda, qui van aconseguir de nou l'empat, gràcies
a un penal amb el que el col·legiat Óscar Monfort va
sancionar als locals. Quedava un quart d'hora per a
intentar el miracle i la veritat és que els “rojillos” es van
buidar a la recerca d'un gol que podria marcar la
diferència entre la permanència o el descens.
Finalment, en el 93’ Albert, qui si no?, se’n va anar de
tots els que li van sortir al seu pas i a l'entrar a l’àrea va
ser tombat per un defensor. Aquesta vegada sí, va ser
el jove Guillermo l’encarregat d’assumir la gran
responsabilitat de llançar-lo i no va defraudar les
expectatives. Amb un aplom impropi d’un xaval tan jove,
va batre per baix de forma inapel·lable al porter vallero.
Tres punts d'or que permeten al juvenil seguir somiant
amb una permanència que s’havia posat molt difícil. 

Alineació del Benicarló: Castañeda, Ledesma,
Carlos, Hèctor, Eloy, Escura, Guillermo, Enric (Món 87’),
Pepe (Marc 67’), Johan (Luis 80’) i Albert (Denís).

BENICARLÓ JUVENIL, 3 – O.D. VALL’D UXÓ, 2 
EL JUVENIL SEGUEIX VIU

text i fotos GREGORIO SEGARRA

CADET FEMENÍ
BM CABANES – 17
CH GRUPO PEINADO BENICARLÓ – 19

Nova victòria de l’equip cadet del CH Benicarló que
les permet apropar-se als primers llocs de la
classificació. 

Durant la primera part va destacar la gran igualtat
que havia entre els dos equips, arribant al descans
amb un incert 8-8.

Un canvi en l’actitud defensiva en la segona part va
permetre a les caduferes guanyar avantatja en el
marcador.Al final, victòria ajustada contra un bon
equip.

Pel GRUPO PEINADO van jugar Andrea en la
porteria, Rosa Mari (2), Vanesa, Anna (11), Núria,
Rebeca, Iris (3), Jennifer (3), Sara i Tífani.

CLUB HANDBOL BENICARLÓ

Ja feia temps que no m’esplaiava per aquestes
planes i, de debò, no era per falta de ganes, ans
el contrari. El que ocorre és que un ja no està per
massa falòrnies i, la feina, ai la feina!, no deixa lloc
a la improvisació.

Però bé, ací torno altra vegada, amb l’eina ben
esmolada, per tallar algun que altre coll, que s’ho
haja guanyat. I, a quatre dies de les eleccions
doncs, ... més d’un perilla.

Com tots sabem açò de les eleccions només es
l’excusa per ficar un paperet, el vot, dins una urna,
perquè uns personatges vinguts a venedors de
fum els repleguen i ... cobren per la quantitat que
hagen obtingut.

Sí. Que és així! Els partits cobren pel nombre
de vots replegats però sobretot, cobraran, també,
els polítics que sortiran triats. Compte, no vull
insinuar que no estiga d’acord en que aquesta
gent cobre el que vull dir és que més d’un, per això
del paperet a l’urna, es passarà unes vacances
pagades, de quatre anys, al congrés espanyol. I,
almenys, ja que li pago, vull dir la meua. Tot i que
siga una vegada cada quatre anys.

I ara bé el moment difícil, a qui li’l dono? I és
que la història del vot, a esta Espanya del
bipartidisme, sembla que no volen que tinga
remei, o tries a la dreta més cavernícola o a
l’esquerra més carrinclona. I, fora d’ahí,
l’immensitat de l’oceà que diria un castizo.

Tots dos ens presenten una campanya que va
del Zapatero al Rajoy tot i que, curiosament, ací al
nostre país, no votem a cap dels dos.

I és que açò de la representativitat dels partits
és una cosa ben curiosa, per què, si el que volen
és un únic representant, que triem entre
l’espardenya i la sabata, doncs ... millor seria fer-
ho, directament, per un President, no?

Perdó, se m’oblidava, (m’haurà traït altra
vegada el subconscient), estem en una monarquia
parlamentària i de cap ja en tenim un, i vitalici, el
Rei.

Separada aquesta qüestió només ens queda
veure el per què volen que els votem i és que cal
tenir les idees clares per votar amb totes les
nostres forces i, decidir-se. Ja sabem allò de la

por, que ve el llop i, tots cagadets, amb la cua
entre les cames cap a casa del porquet més útil.

Senyors, que no n’hem tingut prou d’aquestes
històries? Fins ara, ni el llop s’ha menjat ningú ni
la casa se’ns ha enderrocat. Que ja som grans!

I és que, a veure, tot i salvant les distàncies,
passar del por Diós i por España com la pesseta,
al Borbó i per Espanya de l’euro, sense que et
deixen fer la teua, i sense possibilitat de fugir-ne
d’aquest “acolliment familiar”, centralista i
obligatori, no és precisament el que podríem
definir com una democràcia plena. Més bé plana.

Al final a veure si acabarem convertint el “vot
útil” en la major de les inutilitats. A la immensitat de
l’oceà sempre podem trobar alguna illa. I fins i tot
un arxipèlag. Perquè no ens enganyem, tot vot, és
bo sempre que ho fem amb consciència.

Vosaltres mateix.

Història d’un vot

text ROBESPIERRE

La Guillotina

Com tots sabem açò de les
eleccions només es l’excusa per
ficar un paperet, el vot, dins una
urna...
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ACCENT RELIGIÓS VS. ACCENT FALLER

Han arribat a aquesta comissió d’experts en assumptes
fallers, una autèntica allau de consultes referides al curiós
fenomen del calendari que es produeix aquest any. La
immensa majoria de la gent es pregunta què s’hauria de fer,
ja que el dia de sant Josep coincideix amb el Dimecres Sant
que és tradicional dia de solemne processó. Aquesta
comissió ho té molt clar des del primer moment, però tot i
això, s’exposaran els diferents arguments en què s’ha basat
aquest dictamen, fruit d’un documentat i exhaustiu estudi de
la realitat. Òbviament, i sense cap mena de dubte, s’imposa
clarament la festa fallera davant la Setmana Santa. Qualsevol
acte faller passa per davant de processons de Setmana
Santa. En resum, on estiga un acte faller, que es lleven tots
els altres. Per si a algú li ha quedat algun dubte, aquesta
comissió passa a exposar els diferents arguments que, per
irrefutables, indiscutibles i obvis deixaran a tothom amb la pau
interior que s’espera i amb disposició de gaudir de les nostres
festes josefines sense cap tipus de remordiment.

ARGUMENT FESTIU
No hi ha dubte. La gent té ganes de falles, té ganes de

marxa i té ganes de passar-s’ho bé. Això només es troba a les
falles. Algú es pot imaginar el dia de la cremà, tots els carrers
plens de gent, amb les falles plantades, les falleres amb les
seues millors gales, els falleros ben mudats acompanyant les
seues falleres, els xiquets amb els seus inofensius coets... i
que de sobte tot es quede en suspens perquè ha de sortir una
processó trista i silenciosa? Canviaríem l’alegria de
mantellines i  peinetes daurades, els vestits acolorits i la
música festiva per vestits, mantellines i teja negres i música
sacra? Canviaríem alegres masclets per sinistres ciris?
Canviaríem olor de pólvora per fum de cera cremada?
Canviaríem “València” o “El fallero” per la veu esgarrada de
Joan Peiró? No, home, no.

ARGUMENT CAMALEÒNIC
Tothom sap que el caràcter benicarlando és capaç

d’assumir qualsevol tradició aliena com a pròpia amb una
facilitat pasmosa i digna d’admiració. De la mateixa manera,
els mateixos benicarlandos que el dia 18 de nit s’hauran
desmadrat pels casals, hauran pixat o més coses pels carrers
i el dia 19 hauran portat amb orgull el seu uniforme faller i
hauran plorat perquè es crema la seua falla, a l’endemà es
posaran les seues vestes i desfilaran amb ordre i correcció.
Els germans cofrades recitaran el rosari amb devoció, en
silenci, en una pregària interior intensa, plena de sacrifici i
veneració. Tocaran els bombos amb fe i portaran els ciris amb
tot el sentiment i fervor que representa escaient per a la data.
Si el dia 18 de nit pensaven a vore quants me’n puc empassar
sense caure a terra, a partir del dia 20 la religiositat, el
recolliment i el sacrifici entren amb força als pensaments i
ànimes dels benicarlandos.

ARGUMENT MONUMENTAL
És molt clar i evident. La festa fallera es fa al voltant d’un

monument anomenat falla. La Setmana Santa està plena de
representacions figuratives de la passió i mort de Jesús, així
com del Monument que s’exposa a les esglésies per tal que
tothom el venere. Queda clar que entre totes dues, les
diferències són importants. Aquesta comissió vol que la gent
medite sobre aquest particular.

ARGUMENT DESFILATORI
Molt breu. Només volem que la gent medite tot comparant

l’estructura, organització i ordre de les dues manifestacions
quan surten al carrer (per exemple, el dia de l’ofrena de les
falles i la processó de Divendres Sant).

ARGUMENT TRADICIONAL
Irrefutable. El caràcter tradicional de les nostre Falles ha

superat qualsevol altra manifestació, tant religiosa com
pagana, i no hi ha cap que la supere. Només aquest
argument ja hauria de ser suficient per a justificar aquesta
obvietat que encara hi ha gent que es qüestiona. 

ARGUMENT TEOLÒGIC
Com tothom sap, Dimecres Sant es commemora la trista

història de Judes, un dels deixebles de Jesús. Aquest va trair-
lo per trenta monedes de plata. El mateix dia es commemora
sant Josep que, no ho oblidem, és pare virginal de Jesús.
Sant Josep és un pare protector, tant de Jesús com de la
seua mare Maria, de la qual també era espòs virginal. Ell va
guardar l’honor de Maria, els va protegir de la persecució
d’Herodes, els va acompanyar en la fugida a Egipte i va ser
qui va mantindre la família mentre vivien a Natzaret. En
resum, va ser fidel custodi de la seua virginal família. Ací
tenim un dels dogmes principals de la fe catòlica: la virginitat
de Maria. Efectivament, la concepció va tindre lloc en virtut
d’una acció miraculosa de l’Esperit Sant. A vore, té o no té
mèrit això que va fer el bo de sant Josep? Encara més. Si
tenim en compte que Maria va ser sempre verge, a vore qui
aguanta tant? Aquest home era molt, però molt bo. Es van
entregar l’un a l’altre en puresa, es van entregar la seua
virginitat per a guardar-la l’un a l’altre. Vull portar una imatge
que descriu amb vivesa el que dic: la seua vida es com dos
estels que s’il·luminen mútuament amb els seus raigs daurats
i platejats sense tindre mai cap contacte físic. Per tot això que
s’ha exposat, la lògica ens diu que ha de prevaler la
celebració de Sant Josep davant la traïció de Judes. A més a
més, el respecte del fill cap al pare és una norma de
comportament universal, pròpia del dret natural. 

La plataforma “Per un terme sense barreres”
acudirà a la via judicial per a defensar el traçat per
la AP-7 i recordar a PP, PSOE i Bloc que mai han
estat a favor d'una opció “destructiva”. Es
personaran en tots els mítings de campanya amb
pancartes 

Els llauradors de Benicarló sortiran al carrer
diumenge que ve dia 2 per a expressar el seu malestar
la negativa del sector i de centenars de famílies a un
traçat de variant que perjudicarà greument al sector a
l'inutilitzar mig miler de finques a ple rendiment i deixar
inútils altres tantes. Els convocants ja compten amb
l'autorització de la subdelegació del Govern a Castelló i
nombroses adhesions. Segons Paco Vallés, el
president de la plataforma, “mostrarem la inquietud que
viu el camp i la nostra obstinació perquè es desvie per
l'autopista de peatge AP-7”, que talla també Benicarló i
que és la millor alternativa a una nova barrera per al
sector i un terme municipal petit i que podria veure's
novament afectat en el futur per l'arribada de l'AVE. 

La variant de N-340 crearà una barrera visual a
l'aixecar-se durant diversos quilòmetres per sobre de la
catenària de l'actual via de tren. Paco Vallés, president
d'aquesta plataforma va culpabilitzar als partits polítics
locals, des del PP “que en 1996 va comunicar al
Ministeri que no havia cap al·legació” a l'últim equip de
govern progressista format per PSPV i Bloc que van
avalar una proposta de variant a la qual la Càmbra
Agrària es va oposar “però a la qual mentre, li van
reservar el sòl”. “En 12 anys han passat del sector
agrícola”, van denunciar els representants agraris. 

Els llauradors van denunciar el poc interès polític a
nivell local tant pel sector com pel disseny del vial i van
indicar que “ni sabien que Benicarló quedava amb tan
sols un accés des del nou vial”, va assenyalar Vallés.
Per altra banda va indicar que molts dels que van
presentar les 626 al·legacions al traçat en 2003 no han
rebut contestació “encara que ens han dit que es
podran considerar quan es faça el projecte constructiu,
que es va donar per aprovat i publicat el 28 de
novembre de 2007, que va ser la primera vegada que
se'ns va mostrar el projecte i aixecament d'actes
prèvies”. “Si hem arribat tard serem respectuosos amb
la llei, però és fals que diguessen que tots els col·lectius
la volíem així i que es culpabilitzara als llauradors que
seríem els culpables directes dels casos de sinistralitat”,
va advertir a les autoritats locals. Així, han anunciat que
acudiran a la via judicial i fins i tot al Defensor del Poble
per la seua situació de desemparament. 

El PSOE titlla l'acte d'electoralista 

L'exalcalde i portaveu del PSOE a Benicarló, Enric
Escuder, va titllar l'acte de “purament electoralista” al
considerar que el portaveu de la plataforma “serveix als
interessos del PP”. En aquest sentit va recordar que el
PP ha validat fins a tres ocasions, amb el seu vot, la
variant, donant suport aquest mateix mes el Concert
previ i en l'homologació de la Ciutat Sénior a Sant
Gregori “i des d'aquest consens les coses estan com
estan i les mobilitzacions es fan quan toquen”, va
assenyalar Escuder. Finalment es va preguntar com
quedaria un PP que canvia de postura a l'hora d'anar a
demanar recursos als ministeris. “On estaven en 1996
amb els primers esborranys d'Aznar o en 2003 davant
la proposta d'Álvarez Cascos?”, va concloure Escuder. 

Els llauradors de Benicarló es mobilitzaran en plena campanya electoral
contra la variant de la N-340 

text REDACCIÓ
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E N T R E V I S TA

Com va vindre la proposta d’encapçalar la candidatura
per Castelló?

Des d’Esquerra es volia fer un esforç en potenciar la imatge
entre la gent jove i Agustí, el president, diu molt que no té sentit
parlar del futur sense tindre en compte aquells que l’han de
viure. A Castelló, com a mínim s’ha aconseguit que una
persona jove tire per avant. Però crec que sense dubte han
vist les ganes i l’empenta més que un altra cosa.

Com es du això de ser candidat amb 24 anys i veure la
teua cara pels carrers?

Es una mica estrany i xocant això de veure’t la cara als
cartells. Ho duc be perquè diràs que ens els han respectat
prou. Després de les anteriors locals i autonòmiques hem
donat un pas a la normalitat política especialment al nord del
País Valencià, on fem rodes de premsa amb normalitat, amb
suports i algún exabrupte, però poc habitual.

Quines propostes teniu ?
Destacaria la voluntat de pal·liar la manca d’infraestructures

com el tren, centres sanitaris i educatius. ¿Quí no coneix a
algú que té un fill estudiant a un barracó o que ha d’agafar un
tren regional que tarda hores en arribar a Barcelona o a
València perquè estem aïllats totalment, o fer mesos de cúa a
l’Hospital de Vinaròs? Això s’ha d’acabar. Esquerra vol que els
valencians recaptem els nostres impostor i distribuir-los
nosaltres. És el concert previ que tenen a Navarra on governa
el PP i no passa res.

Com preveieu que discórreguen les eleccions?
A nivell de Principat crec que mantindrem el grup

parlamentari. Vam fer un creixement molt fort d’un a vuit
diputats. Les enquestes ens en donen sis-set, una baixada,
però aguantem la base electoral. Al País Valencià el partit és
jove, tenim carretera per córrer, hem d’anar fent múscul,
trencar el bipartidisme i poc a poc anar creixent. Crec que
augmentarem els 10.000 o 11.000 vots de les anteriors
espanyoles perquè donem una imatge de més seriositat front
un PSOE de tota la vida i uns competidors com el Bloc o EU
que ni tan sols encartellen per la provincia. Per tant no crec
que es prenguen molt seriosament això d’anar a Madrid a
defendre els interessos valencians.

Què et va paréixer el debat electoral?
Em vaig donar compte que PP i PSOE acaben sent el

mateix. Cap proposta ni model. La dreta amb el ‘Una Grande
y Libre’ i el PSOE fa seguidisme. Es van dedicar a retraure’s
coses i no és positiu per ningú.

Amb això de l’evolució imparable, et veus de diputat a
Madrid?

(Riu). Aquesta legislatura concretament no. És difícil de
saber. El partit ha fet un exercici de confiança en mi per a
Castelló però la resta, el futur ho dirà. No és que tinga especial
ganes en estar a Madrid però hem d’estar a tots els llocs on es
decideixen coses que ens afecten als valencians.

Barberà: “No em veig de diputat a Madrid, però hem d’estar allà on es
decideixen coses que ens afecten als valencians”

text JORDI MAURA

Joan Andrés Sorribes, 
Parlaràs de mi, 

València, Brosquil, 2007
(“Els Ullals de Narrativa”, 10). 

Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt.

Joan Andrés Sorribes és un novel·lista
castellonenc que era fins ara conegut per una
trilogia de novel·les històriques formada per La forja
de Lessera (1998), la magnífica Noverint Universi
(2000) i La creu de Cabrera (2003). Es tractava
d’unes novel·les que reflectien més que la història,
la intrahistòria, com vivien els esdeveniments
històrics persones pertanyents al més baix de
l’escala social. 

En certa manera, aquest tret és compartit per la
seua nova obra, Parlaràs de mi, tot i que
aparentment és molt diferent a les anteriors, ja que
l’autor abandona la història per a centrar-se en la
més rigorosa actualitat. És un gir en la trajectòria
d’Andrés Sorribes, que ha decidit canviar la mirada
i enfocar la visió sobre el món i la societat on viu. El
títol d’un llibre de narracions que va publicar també
l’any passat, L’altra mirada, sembla una declaració
d’intencions o de principis.

Parlaràs de mi és una novel·la actual i urbana, ja
que, per primer cop l’acció no té lloc en el món rural,
sinó en una ciutat. Una ciutat el nom de la qual no
ens és dit, amb una voluntat universalitzadora.
Tanmateix, l’autor dóna prou detalls perquè el lector
puga reconéixer que s’ha inspirat en la capital de la
Plana. En aquesta ciutat es mouen una dotzena de
personatges, cadascun dels quals narra en primera
persona un capítol. Entre ells hi ha prostitutes,
empresaris corruptes amb interessos urbanístics,
periodistes que volen saber, immigrants de tota
procedència que es dediquen a feines al marge de
la legalitat i/o la moralitat; fins i tot un boig ubic
gairebé simbòlic que es pot permetre dir les coses
a la cara de tothom.

Per tant, Parlaràs de mi és, com Noverint
universi, una novel·la coral, on totes les veus
acaben entonant, en un to cada cop més amarg i
desesperançat, una forta crítica a la societat que
ens ha tocat viure. Prostitució, màfies, enganys,
especulació urbanística, corrupció, maltractaments,
requalificacions fosques, infidelitats i finalment i
sobretot la dura realitat de la immigració, desfilen
per la novel·la. Hi destaca un evident interés de
l’autor pels immigrants: ells són els que fan la feina
bruta, la carn de canó per als interessos dels
poderosos, els que carreguen sobre les seues
espatlles la part fosca i inhumana del nostre
benestar.

Una novel·la interessant, per tant, en què l’autor
ens presenta una societat podrida, sense valors. I
gira l’espill cap a nosaltres per dir-nos que aquesta
societat és la nostra: convivim amb la immoralitat
social i el patiment dels nous desheretats.

UNA SOCIETAT SENSE VALORS

text CARLES LLUCH

Llibres

Josep Barberà, aquest estudiant d’Història
contemporània de 24 anys, és el candidats més jove
que encapçala una llista electoral a la circumscripció de
Castelló. El secretari d’Esquerra a Benicarló ja
s’acostuma poc a poc a veure la seua cara als cartells,
tot i que encara li fa una sensació estranya.

Esquerra va obrir la seua campanya a la província de

Castelló amb un mitin a Benicarló

Esquerra republicana del País Valencià realitzà passat

dissabte un mitin a Benicarló, ciutat natal del seu candidat per

Castelló, Josep Barberà. Al mitin, presentat per Albert Martinez

–membre de l’executiva local- hi intervingueren Barberà i Agustí

Cerdà, diputat i president del Grup Parlamentari d’Esquerra a

Madrid. L’acte, al que assistiren una norantena de simpatitzants

de la formació, comença amb un record dels assistents al

recentment desaparegut Joan Brusca, i també es fèren

referències a la retirada de les pancartes preelectorals

d’Esquerra per part de l’ajuntament benicarlando. Barberà va

desgranar els eixos centrals del programa d’Esquerra;

infrastructures, dèficit fiscal, laïcisme i “republicanisme sense

complexos” fòren alguns dels punts que destacà. També aprofità

per recordar l’obra feta durant aquest quatre anys per exemple,

el tema de la Costa Nord Benicarlanda ja que, al seu parer “de

què serveix votar a PSOE o EU si després a Madrid voten en

contra dels interessos del poble o del País Valencià”. “Ja podeu

vore l’interés de PSOE, Bloc o EU en les nostres comarques

que, o no surten a encartellar –cas d’EU i Bloc-Iniciativa- o no fan

cartells del seu candidat provincial –cas del PSOE”. ’Agustí

Cerdà, per altra banda, va recordar que Esquerra serà l’única

formació valencianista que obtinga representació a Madrid

aquesta legislatura i que espera consolidar el grup parlamentari

propi, a més destacà el seu desig de que no hi hagen majories

absolutes, ja que mai beneficien el País Valencià del que “només

se’n recorden quan venen a buscar vots, igual uns que

altres”.L’acte, qualificat d’”èxit” per l’executiva local, acabà amb

una picadeta al mateix Parador de turisme, on els simpatitzants

de la formació van intercanviar idees i comentaris amb els

candidat i el President del partit.

L�Associació Cultural Alambor; Divendres Literaris

PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA LA CLAU GAUDÍ
amb la presència dels autors, Andreu Carranza i Esteban Martín

Divendres, 7 de març de 2008, a les 20 h.

Lloc: Seu de la Penya Setrill, carrer Abat Pere Boqués, 5
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UNA MAR I UN CONTINENT DE PLÀSTICS

finals de 2007, es
conegué l’existència
d’un “nou continent”, un
immens aglomerat de

plàstics d’uns 3,43 milions de
quilòmetres quadrats (km2)
d’extensió, un terç de la superfície
europea. Ha segut descobert per
l’organització ecologista nord-
americana Algalita Marine
Research Foundation (AMRF).
Està situat enmig del Pacífic Nord, entre l’arxipèlag de
Hawaii i les costes occidentals d’Estats Units (EUA), i ja té
nom: la Gran Placa de Deixalles del Pacífic. Té 3,5 milions
de tones de deixalles, un 80% de plàstics, que es disposen
des de la superfície de la mar fins 30 metres de fondària. 

AMRF detectà aquest aglomerat de plàstics fa deu
anys,  i considera que, en aquest període, ha triplicat la
seva extensió;  fins 2030 pot incrementar la seva grandària
unes deu vegades. Es troba al centre o vòrtex del Gir
Subtropical del Pacífic Nord, corrent marina que gira en
espiral i el sentit de les agulles del rellotge, on hi ha una
zona d’aigües més tranquil·les. Són els vents alisis, que
bufen d’est a oest paral·lels a l’equador, els que
arrosseguen les aigües superficials d’Amèrica cap a Àsia i
des d’allí, giren cap a l’est tancant el circuit. El Gir
Subtropical va concentrant els residus al centre,
actualment hi ha 3,3 fragments de plàstic per quilòmetre
quadrat i la seva densitat anirà en augment. Ja n’hi ha més
plàstic que algues microscòpiques o plàncton en una
proporció de 6 a 1.

La Gran Placa de Deixalles del Pacífic s’ha descobert
recentment perquè hi és a una zona poc solcada pels
vaixells turístics, pobra en pesca i no travessada per les
principals línies de navegació. A més a més, ha aconseguit
la seva grandària actual durant els darrers anys. Els
plàstics no són biodegradables i duren sense desfer-se
entre 500 i 1000 anys.

A juliol de 2007, Greenpeace publicà el seu estudi
“Contaminació per Plàstics als Oceans del Món”.
S’assenyala que anualment arriben a la mar 6,5 milions de
tones de plàstics, quantitat que puja any rere any. Un 80%
d’aquests provenen dels continents –aigües residuals,
turisme costaner, activitats industrials...- i un 20% de fonts
marines com vaixells de pesca, de transport, plataformes
petrolíferes... Aquests plàstics, que duren centenars
d’anys, acaben en un 70% al fons marí, un 15% surant a la
mar i el restant 15% a les costes. Els mars amb majors
densitat de plàstics són aquells tancats i propers a zones
molt habitades; el rècord mundial de plàstics flotants es
troba la Gran Placa del pacífic Nord. La Mediterrània és
una mar tancada i envoltada per àrees desenvolupades
amb alts valors de residus plàstics; un estudi fet a la
Mediterrània Nord-occidental a partir d’allò arrossegat per

les barques de bou determinà
que hi havia 1935 fragments de
plàstic per km2.

Les conseqüències d’aquesta
mar de plàstics són greus per a la
fauna marina. Moltes espècies
com foques, gavines o dofins
queden embolicades en plàstics o
restes de xarxes; aquestes,
sovint, poden continuar pescant,

matant peixos, desprès de ser abandonades, és
l’anomenada pesca fantasma. Els plàstics es fragmenten
en trossos menuts que són ingerits per peixos, aus o
mamífers, omplint els seus estómacs i provocant
malnutrició, fins i tot, la mort. Damunt de les peces de
plàstic poden viatjar xicotets animals o propàguls de
plantes que, transportats pels corrents marins, poden
arribar a noves terres i esdevenir espècies invasores. 

Hi ha un conveni internacional per a prevenir la
contaminació de la mar pels vaixells (Conveni MARPOL),
ratificat per 122 països. A les platges i altres costes, es
duen a terme campanyes de neteja i sensibilització dels
seus usuaris. La depuració de les aigües residuals
continentals abans de ser abocades a la mar, en algunes
zones del món, ja és important. Però, segons les dades
d’estudis com els de Greenpeace o AMRF, aquestes
mesures són clarament insuficients. Cal reduir el consum
d’objectes de plàstics i substituir els actuals per altres
biodegradables. Per la neteja de plàstics flotants o del fons
podrien emprar-se les barques de pesca que van quedant-
se sense feina per la desaparició de les captures. L’estiu
passant algunes d’elles ja capturaren meduses. 

De forma excepcional els residus plàstics poden
proporcionar informació per a la ciència oceanogràfica,
protagonitzar històries extraordinàries i ser la base
d’anuncis publicitaris. Segurament, recordaran l’anunci del
Seat Toledo on el cotxe apareixia en una platja amb l’aigua
plena d’uns patets grocs de joguet, assimilant la seva
història extraordinària amb l’automòbil. A 1992, un vaixell
xinés, que havia salpat de Hong Kong  rumb a EUA, va
perdre diversos contenidors per una fort tempesta. Un
d’ells alliberà 29.000 animalets de plàstic de bany – patets,
tortugues, granotes...- de la companyia “The First Years”.
Tres anys desprès, començaren a aparèixer per les costes
del Pacífic d’Austràlia, Sud-amèrica... Des d’aleshores,
l’oceanògraf jubilat Curtis Ebbesmeyer es dedicà a
estudiar la ruta que havien seguit en cada cas. Els que més
lluny van arribar foren els patets: 15 anys desprès i havent
viatjat 17000 milles, van aplegar a les costes angleses,
travessant l’Estret de Bering i l’Oceà Glacial Àrtic.

Què una història com aquesta no amagui el greu
impacte que causen els residus plàstics a la mar. 

Pere Bausà

A

Els 800 anys del naixement del rei en Jaume ha estat –com tot- manipulat a València, pel govern del sr.
Camps: així que s’han disparat traques a discreció i bandes de música han desfilat pels carrers. Com una
celebració fallera, vaja, ara que estem a prop de Sant Josep. I poca cosa més. Bé, sí: hi ha hagut un solemne
“te Deum”, manifestació “popular” gens innocent, practicada amb profusió en temps de Franco –aleshores
amb pali inclòs- i al que els del PP local són, també, molt afeccionats –així que guanyen les eleccions, corren
a donar gràcies a Déu...-

Ara calia donar gràcies a Déu per un rei que fundà, per als valencians, un regne “diferent” de la resta de la
corona d’Aragó –sobre tot diferent de Catalunya!-. I per acreditar que ni tan sols parlava català –el rei en
Jaume-, l’arquebisbe de València s’ha referit a ell  -en el sermó de la solemne cerimònia en qüestió-, com a
“Don Jaime” (!?)

Només d’aquesta folklorada fallera, dedicada al nostre fundador, s’ha deslliurat el magnífic reportatge que
els de canal9 –miracle!- han emés: clar que els que han intervingut són persones de seny i intel·lectuals
reconeguts, com ara –entre altres- Jesús Huguet o Toni Furió o el prof. Vilacañas, que tot i ser
castellanoparlant es referí al conqueridor com a Jaume, no com l’arquebisbe.

Ai quin país! Vull dir, quin antic regne! O, millor, quina comunitat valenciana més aigualida i folklòrica!

Marc Antoni Adell

FOLKLORADA JAUMINA

xarrada cultural:

Casa sana: les bones energies de la vida i els remeis casolans
Conferenciant: Mariano Bueno expert en geobiologia, bioconstrució i agricultura ecològica

Divendres, 29 de febrer de 2008 
Lloc: Seu de la Penya Setrill, carrer Abat Pere Boqués, 5

Hora: a les 20’30 h.

La presentació del conferenciant estarà a càrrec de Paco Vallès soci de la Penya Setrill.

Pedro Manchón és l’autor d’aquesta obra que
conta la història de la festa fallera a la ciutat

Davant més de 300 persones, i conduït pel periodista
Paco Colomina, el passat divendres tenia lloc al saló
‘doña Maria’ del restaurant El Cortijo, l’acte de
presentació del llibre de Pedro Manchón ‘Benicarló, el
nord de les falles’.

A la presentació d’aquesta obra que recull la història i
desenvolupament de la festa fallera a la ciutat, no va
faltar tampoc l’alcalde de la localitat Marcelino Domingo,
el regidor de Falles Carlos Salinas, i el president de la
Junta Local Fallera de Benicarló, Àlex Sànchez, a més
de les falleres majors de la ciutat i la Reina de les festes
patronals i altres representacions de la ciutat com és el
cas del jutge de pau Juanma Torres.

El llibre editat per ADDIS, ha estat dissenyat i
maquetat per Daniel Roca i Alfonso Arnau, i explica a
través de diferents capítols el camí recorregut per les
dotze falles benicarlandes així com el de la Junta Local
Fallera. ‘Benicarló, nord de les falles’ compta 416

pàgines que també contemplen un ampli apartat
fotogràfic i interessants arxius on queda constància de
les persones que com a càrrecs d’honor o components
de les comissions, han fet possible la consolidació de la
festa a Benicarló. 

text REDACCIÓ

Presentat el llibre ‘Benicarló, el nord de les falles’
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La pietat del sol escalfa les mans. I la llibreta
gran, pautada, de mal estudiant posat a cantautor a
temps parcial. 

- Ei, que no he parat d’estudiar...
- Disculpe l’artista.

Com ho diuen els italians sona millor:
“cantautore”. A un company de dèries li van dir, fa
anys, si “cantava al tord”. És a dir, si feia el reclam
per al barraquisme aqueix del vesc de viva veu, “in
live! La conyeta “comprensiva” dels pròxims...

“Canta-al-tord”... No és un mal acudit. Però
l’ambientalisme oficialitzat, amb bon criteri, vol
acabar amb la pràctica del parany. 

- “Cantautore”... Paolo Conte s’ho fa dir així.
- Ja en tinc notícia.

Falta un tros de lletra, quatre versos més. I potser
un acord de pas, suau, ensucrat sense ofendre...

- No abuses del Si menor, que en tens costum.
- Abuso del que em dóna la real gana.
- Ui, veig que estàs susceptible.
- Diguem-ne neuròtic.
-Tampoc no hauries d’emprar un to greu i

recitatiu, doncs et diran que ets un “Beat” de quinta
i que cerques aquella solemnitat de Cohen.

- No pensava en cap to greu, i menys recitatiu. 

El sol escalfa les mans. El pal negrós, el cos
envernissat de la guitarra. La cal·ligrafia de la
llibreta és petita. Malgrat la pedagogia aquella del
clatellot, mai no va millorar prou amb l’elegància
manuscrita. Hi ha més esmenes que claredat a la
pàgina rentada pel sol matinal. La cançó no avança.
¿Quants anys necessita una cançó per sedimentar-
se d’adobs propicis? La celleta metàl·lica pitja el
segon trast, emet uns brills dansaires, prenyat de
serps blavenques, com les que somniava
Baudelaire quan abusava dels paradisos artificials
del làudan...

- Posem la dansa dels rèptils en la lletra?
- Que et sembla que encara resultes poc

enrevessat?
- Puc fer una cançó amb onze minuts i escaig de

silenci embotellat.
- Això ja ho va fer John Cage.
- Ei, que sóc el Cage del barri, que no t’adones?
- I no podries intentar aquella claredat de

Domenico Modugno?
- Caram, company, no aspiro al festival de

Sanremo...Encara el fan?
- No ho sé.
- Per cert, parlant de tocar el que no sona... Has

canviat les cordes del contrabaix? Ja saps com hem
d’arribar al nostre Sanremo del Vallès Occidental?
Ens cabran els altaveus al maleter? Creus que
podrem connectar en condicions?  

- Ho tinc tot controlat. Quan estrenarem la cançó
nova?

- L’any vinent. No vull abusar del Si menor...
- Cantautors... Quina lentitud, refotre!
- Músics, quines fútils ànsies...
- Des que ets abstemi forçós que em sembla que

ets més insuportable.
- Jo també t’estimo.
- Tu també faràs cap a un monestir budista?
- No abans de complir amb els propers recitals. A

més, prefereixo el Cister, posats a triar.  

“CANTAUTORE”

text JOSEP IGUAL

Quadern Ondulant

BREU HISTÒRIA DEL ROCK A BENICARLÓ 

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. 

www.lafiloxera.es.kz

El text estudiat fa una reflexió sociocultural sobre la poca comprensió d´una llengua en diversos territoris lingüístics, i
també el poc esforç que poques vegades fan els professionals de l´educació i moltes vegades els polítics per tal que una
mateixa llengua puga ser compresa al llarg de tot el territori sense més.

Està clar que ens trobem amb un problema de prejudici lingüístic envers la llengua que hauria de ser la mateixa, però
que, a causa de la varietat de dialectes-encara que no tants com podrien tenir altres llengües com ara l´espanyol-, no la
fan comprensible en els territoris més allunyats. 

Si a això, li afegim la poca cura que tenen els professionals de l´educació per fer llegir novel.les de totes les varietats;
o ara surt una acadèmia que no fa més que anar contra alguns preceptes normatius de la llengua; o el tancament de
repetidors de TVE3 al territori valencià:amb tots aquests exemples està més que clar que s`està fent una utilització de la
llengua com element de confrontació política i social, i d´aquí en podrien posar molt més exemples.

I no hauria de ser així , sinó que s´hauria de fer cas als filòlegs que són els que s´encarreguen del seu estudi sincrònic
i diacrònic, dels usos que en té: col.loquial, vulgar, argot, culte, estàndard,i al mateix temps, saber en quins contextos hem
d´utilitzar una variant o una altra.

El problema rau en les varietats, encara que com ja he dit amunt, la nostra llengua és prou uniforme, però aquesta
diversitat és la que face que la unitat de la llengua sigui més ferma i puga esdevenir un mitjà de comunicació més enllà
de les fronteres.

També ens trobaríem en els casos de prejudici per orgull propi de la llengua, per pensar que la capitalitat pot donar-ne
encara més valor o pulcretat a la llengua,quan més bé, és el contrari; moltes vegades el barceloní està infectat de molts
castellanismes a causa de la forta immigració andalussa i extremenya, i de vegades, se senten més barrabassades en
esta zona que en altra qualsevol.

Encara que ens trobem amb el cas contrari, el de la ciutat de València, on el valencià només el fa servir la gent que ve
dels pobles o la gent gran que ha viscut en la capital des de fa molts ays.

I és aquí on realment hauríem de parar més atenció en la pervivència de la llengua, ans al contrari, el castellà podria
desplaçar-la com a L1(I EN EFECTE JA HO HA ACONSEGUIT), i la L2 que hauria de ser el castellà en el territori bilingüe,
la que no corre cap perill de desaparició, és la que està entrant en els àmbits d´ús més que evidents al nostre país, cosa
que no hauria de suposar cap perill per al valencià, sinó al contrari;

Un territori bilingüe és més ric socioculturalment i la gent aprén a desenvolupar-se en 2 llengües de manera natural-
com ja passa amb els fills dels immigrants que naixen aquí-i sense adonar-se´n entenen i parlen ambdues llengües sense
problema.

I a partir d´ahí podrien venir d´altres com el francés que té moltes similituds amb la nostra; o l´anglés que té més d´un
70 % de vocabulari romànic i no és tan complicada d´aprendre com ens volen fer entendre.O qualsevol altra llengua
romànica, com el portugués, l´italià i el romanés; aquest últim amb molta presència en els darrers anys per qüestions
laborals, etc..

En resum, la unitat i la diversitat de la llengua són 2 termes que estan relacionats amb l´estàndar en el sentit que és
aquest últim el que ha de permetre la intercomunicació dels parlants arreu del territori i el que ha d´evitar els prejudicis
sociopolítics que es creen sense cap argument creïble. 

I  per tant, balear i valencià són  2 varietats d´una mateixa llengua, com andalús i canari també ho són d´una altra.Així
de fácil!!

JOSÉ JAVIER SALÁN RODRÍGUEZ

L´ESTANDARITZACIÓ DE LA NOSTRA LLENGUA
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quest setmana ho tinc
pelut. Molt pelut. Els
motius són,
bàsicament, dos. El

primer és que no tinc ganes de fer
res. Potser això no hauria de ser
cap inconvenient si tenim en
compte que això em passa una
setmana i a la següent em torna a
passar i sempre estem igual
perquè al final aquesta pàgina
sempre surt endavant i
aconsegueixo omplir de lletres
tota la pantalla de l’ordinador. El
segon motiu, i més preocupant, és
que no he trobat un tema principal
que em motive i em duga a
escriure sense parar sobre ell.
Compte, que no estic parlant de
les magnífiques col·laboracions
dels pesos pesats de la
publicació, sinó de les notícies
que hi apareixen. És per això,
senyora Garcia, que li demano
una bona foto o il·lustració que
acabe d’omplir aquesta pàgina.
Que siga ben gran o ben coenta.
O millor, que siga com aquelles
que feien companyia a les
escatològiques col·laboracions
del doctor Climent, així almenys
algú se n’alegrarà la vista. Ara que
parlo d’aquest agosarat
col·laborador, ja m’agradaria
saber si és que ja no col·labora o
se n’ha fartat d’enviar-los coses i
que no li les publiquen. 

Abans de començar a parlar -
tal i com diu l’encapçalament
d’aquesta pàgina- del número de
la setmana passada, voldria
proposar una altre tema que
podrien tocar en números
posteriors. Com sempre, ningú no
em farà cas i tot es quedarà en un
no-res, però aquesta vegada és
diferent, perquè jo mateix
m’ofereixo per a col·laborar. El
tema proposat és el preu del pa,
aliment primari i de primera
necessitat. L’enfocament del tema

és ben senzill i només es tractaria
de fer un treball de camp objectiu
que no necessita cap tipus de
complicada elaboració. La idea és
que, entre vàries persones, vagen
a totes les panaderies del poble
(supermercats inclosos) i
compren una barra de quart.
S’hauria de fer una comparativa
del preu de venda i –ara bé la
bona- del seu pes. Avui se m’ha
acudit pesar una bastó que he
comprat en un forn del poble i que
hauria de pesar 250 grams i he
vist, bocabadat, com els dígits de
la bàscula no passaven dels 220.
N’he comprat una altra en un
conegut supermercat i he vist com
el mateix aparell de mesurar
pesos arribava als 260 grams. La
primera barra m’ha costat 90
cèntims i la segona no arribava a
60. He fet un càlcul aproximat i
m’he trobat que la diferència de
preu és del cinquanta per cent
(50%). Sí, ja sé que no ve a
compte amb res de la setmana
passada, però m’he sentit estafat i
ho havia de dir. A vore si són
valents de fer un tema de la
setmana.

Ara anem per feina que el
temps passa i les ganes de
treballar s’esgoten. En primer lloc,
em voldria unir al dolor de la
família de Joan Brusca i lamentar
aquesta gran pèrdua. Per això no
comentaré cap de les
declaracions de les persones que
parlen de la seua figura.

Jo no sé què ha passat amb
això del nou desviament de la
340, però es veu que tot plegat és
un empastre dels grossos. Jo diria
que ara ja és massa tard i que
potser això de les movilitzacions
hauria d’haver començat a moure
una mica abans, perquè m’han dit
que ja està tot cuit i que hi ha poca
cosa a fer. Per cert, que la foto de
portada torna a ser molt
expressiva, sobretot les cares
llargues dels llauradors. A mi em
sembla una metàfora del que pot
arribar a convertir-se el nostre
terme municipal d’ací a uns poc
anys. En canvi, un del psoe diu
que hem d’estar contents perquè
ja s’està convocant els propietaris
per a comunicar-los la bona nova
que ja poden fotre el camp de les
finques, que el progrés arriba a
les nostres portes i no es pot
aturar, que canvien les carxofes i
es dediquen a vendre cedés de
Camela, Los Chunguitos, Pepe da
Rosa,  Emilio el Moro i Juanito
Valderrama.

De l’univers fallero no diré res.
Encara no l’he paït, però els de la
junta local fallera haurien de
començar a prendre’n bona nota.

Quina magnífica exposició fa
Pera Bausà de la participació
ciutadana al nostre poble. Com no
podia ser d’una altra manera,
l’han deixada morir. Massa faena.
Que no hi ha prou d’anar a votar
cada quatre anys? No és prou
participació ciutadana aquesta?

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA

Tot i que totes dues tenen
relació amb el món de
l’agricultura, no entenc les
fletxetes que hi ha a la pàgina tres
ni el “ve de la pàgina anterior” de
la pàgina quatre. No té res a
veure una cosa amb l’altra, em
penso, vaja. 

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 623

text EL LECTOR

A
MACGUÍVER
Estem en condicions d’afirmar

que no són certs els rumors que
apunten que l’Ajuntament ha
contractat els serveis de
Macguíver per solucionar
importants problemes
d’intendència. Els cadenats que
s’han posat a les tanques i que
ara permeten que els cotxes
circulen pels laterals de la zona
de vianants de l’Auditori són
cosa, es veu, d’alguna ment
pensant de la casa i no de ningú
d’importació. 

CAMÍ DE CARROS
Tampoc deu ser cert que la

finalitat última dels cadenats és
aconseguir que es faça també
malbé la zona lateral d’aquesta
destrossada zona perquè així hi
haja uniformitat. Tot un camí de
carros. Total ...

MÀRQUETING
No sabem quina interpretació

donar-li, però els cadenats són
de la marca ABÚS.

MACGUÍVER (i 2)
Ens han contat que una

escola del poble ha rebut quinze
ordinadors nous de trinca de la
corresponent conselleria. Són
tant, tant, d’última generació que
sis de les torres no funcionen. Sí
que l’haurem de contractar a
Macguíver, sí. 

APUNTALATS
Ens hem posat en contacte

amb l’encarregat de repartir les
urnes per al dia de les votades i
ens ha confirmat que, malgrat
que hi haurà gent que votarà con

todas sus fuerzas no s’han
planteja reforçar les taules ni tan
sols tancar les urnes amb
cadenats de la marca ABÚS. 

PANCARTES
No passa res que les falles

pengen banderes tortes, que els
de qualsevol esdeveniment
esportiu o social amarren cordes
a arbres, balcons i faroles, que
tothom sàpiga quin dissabte es
casa qui siga perquè ho diu en
un llençol blanc i cutre que
enganxen al pontet de davant la
Batra... ara, si als d’Esquerra
republicana se’ls acut penjar
alguna cosa, ja l’estan llevant
que es comprèn que fan més
nosa que un gra al ses. Molta
temor, poca vergonya. 

PANCARTES (i 2)
I és que la Junta de

Portavoces (Marcelino, Escuder,
Guzman), segons fonts molt ben
informades, va concloure que
com no tenien cap normativa “de
penjar”, preelectoral, doncs això,
que no es podia penjar res que
incitarà el vot. Tot i que a les
pancartes no digués res de
“vota”, només la frase d’un
benicarlando que es queixava
que la nostra sanitat era
deplorable. No res, com diem, a
algú li pica el gra del ses.

PANCARTES (i 3)
I és que damunt els volen fotre

com a xinesos fent-los pagar el
cost del treball que va fer la grua
de la brigadilla quan les va llevar.
Com diu l’acudit eixe a més de
p... a pagar el llit. “Insatisfacció
sexual” que tenen alguns al
rascar-se el gra. Com ho diuen
en xinés, Kom K ja Tha!

MACGUÍVER (i 3)
Cal previsió. I és que els

tafaners ja ho vam dir, per
desembossar l’ambulatori, la
gent ha de pensar quan es ficarà
dolent i ... llavors picar per
demanar hora. S’han acabat les
cues d’una tacada. Doncs,
sembla que les bones idees
s’encomanen i l’ajuntament s’ha
apuntat a aquest carro i així, a
les escoles del poble, ha arribat
una espècie de circular en què
es demana que els serveis de la
Brigada d’Obres siguen
sol·licitats amb un mínim de deu
dies d’antelació. Per exemple, si
s’ha de trencar una aixeta, amb
un temps prudencial s’ha de
preveure i fer arribar l’avís a qui
corresponga. Ací acabarem tots
cabres. 

HARRY POTTER
El nou llibre de les falles,

doble, bonic, no l’ha publicat
Salamandra com els de Harry
Potter, però sí ens han dit que
val quaranta euracos. Són
diners, no?

MATEMÀTIQUES
No ens quadren els números.

Tot i l’embolic de números que
van fer l’altre dia els del futbol no
tenim massa clar això que estem
salvats matemàticament. Ens
sembla que compten com el
president de l’Espanyol de
Barcelona. I és que tot el bo
s’encomana.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Ofegats per incompetència

Embolica que fa fort. Si l’ajuntament es

despatxava a gust en contra de l’empresa

que té la concessió de la piscina, UBAE-

SEAE, per un suposat incompliment de

contracte ara, sorpresa, resulta que

l’ajuntament, no ha estat precisament un

model de virtuts, tant, abans de la concessió,

en l’elaboració del plec de condicions inicial,

com en el control de les particularitats que

aquest tenia fins la seu rescissió.

Analitzem. L’empresa havia de fer una

inversió d’uns quans milers d’euros abans de

dos anys, però no la realitza. Passen els anys i

ningú de l’equip de govern anterior del PP, amb

Mundo com alcalde i Marzal com regidor

d’esports, obre la boca sobre el suposat

incompliment. Canvia el govern, després de la

moció de censura, i entra el PSOE-BLOC i inicien

la rescissió del contracte per un suposat

incompliment. Canvia altra vegada el govern,

passades les eleccions, i torna el PP al

capdavant de l’ajuntament. Ara, l’alcalde és

Marcelino, i Marzal és el regidor de contractació, i s’estrena

fent unes declaracions en les que diu que l’empresa ho havia

fet tot bé (?). Aquest ajuntament del PP, contradient les

declaracions de Marzal, denuncia el contracte i trau a licitació

un nou plec de condicions, curiosament des del negociat de

Marzal, perquè una altra empresa es faça càrrec de la

concessió, durant un període transitori, fins que es traga el

plec definitiu que incloga l’obra que falta. Això és, a grans trets

la pel·lícula dels fets administratius.

Però existeix una altra pel·lícula, la dels fets consumats,

que planteja molts de dubtes i preguntes sobre l’actuació d’uns

i d’altres. Com és possible que si l’empresa, a l’acabar el

període de dos anys, no havia fet la inversió corresponent,

ningú de l’ajuntament denunciés el contracte? On estaven els

tècnics de l’ajuntament per controlar-ho? On

estava el regidor d’esports Marzal per

controlar-ho?  És cert que l’ajuntament li va

demanar que modificara el projecte inicial? Si

va ser així, per què no es va executar, l’obra?

Vora sis anys més tard, el govern de Mundo

cau, i el nou del PSOE-BLOC denuncia el

contracte, amb la mirada passiva del PP i de

sorpresa per l’empresa. Canvia altra vegada el

govern després de les eleccions i Marzal diu

que prefereix l’obra modificada però,

contràriament al seu parer, no pot donar-li el

vist i plau, segons diu l’empresa, perquè una

comissió consultiva del PSOE està en contra. Des

de quan, una comissió consultiva, socialista, té

tant de poder que pot fer canviar el parer de

Marzal i de l’equip de govern del PP? Si

considerava que eixa era la millor opció, per què

no la va defensar fins al final? O aquest senyor a

qui representa?

L’empresa ha denunciat l’adjudicació d’aquesta

última licitació davant els jutjat i sembla ser que el

jutge ha demanat la paralització de l’adjudicació El dia 29, a les

nou de la nit, s’hauria de fer el relleu d’empreses però, hores

d’ara, ningú sap com acabarà la cosa. Enviaran els municipals

per ficar “de patitas a la calle” a l’antiga empresa si aquesta diu

que no se’n va? Faran cas del que diga el jutge? 

Al que ens ha portat la incompetència del regidor Marzal, i

tot l’ajuntament en Ple, no té nom! A veure si l’oposició fa la

seua feina i comença una campanya, seriosa i contundent, que

denuncie tot aquest desgavell i demane la dimissió d’aquest

senyor per manifesta i completa incompetència. I és que cosa

que toca cosa que embolica. Amb l’excusa de que no li fan ni

cas es capaç d’enviar els usuaris a nadar ... a la mar.

Esperem que, al final, per nadar entre tanta incompetència,

i incompetent, no se’ns ofegue ningú.
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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: Una carxofa del terme, si cal amb les quatre barres, per a l'únic benicarlando que
encapçala una llista per la circumscripció de Castelló, per al jove Josep Barberà. Que un cadufer
siga el número u d'una llista estatal no és massa habitual, per tant, el millor que podem desitjar-li
són uns bons resultats. Esquerra va forta i té moltes il·lusions amb aquest xicot. Sort!

Panissola: per al sr. alcalde, Marcelino Domingo, per la política tant incompetent que està
duent a terme. De moment res de res; i sobre les notícies que avui han sortit en premsa sobre el
centre de salut, no ens creiem res. Nosaltres com Sant Tomàs, si no ho veiem, no ens ho creem.
Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou.

El Centre Geriàtric de Benicarló està millorant les
seues instal·lacions per donar un millor servei als 64
usuaris que hi resideixen en l'actualitat. Després de la
reforma de la cuina, que va entrar en funcionament el
passat mes de setembre, ara s'ha estrenat una nova
infermeria dotada de tots els serveis i comoditats
necessaris per a l'atenció als residents. La infermeria,
que abans estava a la planta baixa, s'ha traslladat al
primer pis a un espai més gran, amb tot el necessari per
organitzar i controlar la medicació i els historials mèdics
dels usuaris. A més, amb el canvi, els residents han
guanyat en intimitat, ja que és un espai tancat que
només té un accés.

Paral·lelament, també s'ha renovat el mobiliari de la
sala de manualitats, on els residents fan tot tipus
d'activitats destinades a millorar la seua agilitat mental.
Tant les cadires com les taules les ha donat la Regidoria
de Turisme de l'Ajuntament i han suposat una millora
important en la comoditat dels usuaris.

Per últim, ja s'han acabat de pintar les façanes
exteriors del Centre i s'ha començat a pintar l'interior.
L'objectiu de la direcció és pintar cada planta d'un color
per facilitar l'orientació dels residents.

El Centre Geriàtric de Benicarló està millorant les seues instal·lacions

text REDACCIÓ


