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Un bon dia se'ls va ocórrer a uns xics recopilar les
divertides anècdotes que succeïen en el quiosquet de
Pepito, el quiosc de gelats de la platja del Morrongo, a
Benicarló. El resultat d'aquest treball és "El Libro Gordo
de Pepito", editat pel Fanzine La Filoxera. Aquest
anecdotari estival ja està a la nevera i llest per a
refrescar el sentit de l'humor de tots els estiuejants.
Encara que en breu es presentarà oficialment, ja poden
aconseguir-se els primers exemplars en la Gelateria
Costa Dorada i en la teua llibreria més propera. Perquè
l'estiu no comença fins que se serveix la primera orxata
del quiosquet! 

text REDACCIÓ

“EL LIBRO GORDO DE PEPITO”

80 pàgines per a fartar-se de

riure...

*Turista: Perdone, ¿dónde está Benicarló?

Gago: Benicarló es esto.

Turista: Sí, pero ¿y el centro dónde está?

Gago: ¡No sé, no lo he medido!

*

Sergio el madrileño: “Yo se parlà valenciano:

xiquet, xiqueta, xiquetos”

Dissabte que ve, 24 de maig , a les 20:00,
actuaran en el Centre Comercial Costa Azahar els
catalans Motorzombis, dintre de l'esdeveniment
denominat “Km. 1042, Trobada de Motoristes”. 

Motorzombis es crea a mitjan 2005 com projecte de
banda de rock n´roll i psychobilly. També com mitjà
d'apologia de la cultura monster. Per això gran la
majoria de les lletres són concebudes com petits
homenatges a pel·lícules del gènere fantaterrorific i
videojocs clàssics de terror. Bàsicament, Motorzombis
són la primera banda que es autodefineix com
LOCOBILLY(traducció macarrónica del mot
PSYCHOBILLY i sense cap tipus d'objecció, componen
cançons dedicades a mites de les Horror movies

espanyoles “El Espanto Surge De La Tumba” o “La
Marca Del Hombre Lobo” 

Motorzombis té influències clares de grups de Rock
n’Roll, Psychobilly i Punk clàssic com Misfits, Boby
Picket, Motorhead, The Meteors, Nekromantix,
Demented are Go, Stray Cats, Restless...

Abans del concert s'obsequiarà als assistents amb
un exemplar del fanzine La Filoxera, especialment
dedicat a les motocicletes.

text REDACCIÓ

ELS MOTORZOMBIS ARRIBEN A BENICARLÓ 

Dissabte 24 de maig, 18:00h. TROBADA DE MOTORISTES
Centre Costa Azahar, km. 1042, Benicarló
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a Plataforma Per un
Terme Sense Barreres
ha acabat amb la

mobilització. La urgència els va
animar a manifestar-se al carrer al
costat de polítics del PP de la
comarca a poques hores de les
eleccions generals. Alguna
declaració pública més, amb la via
legal i administrativa oberta per
tractar de qüestionar l’Estudi
d’Impacte Ambiental però poca
cosa més. En unes setmanes que
haurien de ser decisives per a la
lluita contra un vial que asseguren
“destrossarà el camp
benicarlando”, el col·lectiu que
presideix Paco Vallés es manté
mut. 

S’han acabat les mobilitzacions de la Plataforma?
El Ministeri confirma a La Veu que el projecte ja no es pot modificar i que està a punt

d’adjudicar-se. Marcelino Domingo assenyala que “Foment no diu res de la reunió”. La

Plataforma segueix preferint reunir-se amb el PP tot i que els diputats mantenen que no es

demore el vial. Una exposició, (premonitòria?) recull la tradició agrícola local als baixos del

Mucbe
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text REDACCIÓ Els dies passen i el projecte
avança cap a la seua adjudicació i
posterior inici de les obres.
Aquesta mateixa setmana el
subdelegat del Govern a Castelló,
Antonio Lorenzo, ha manifestat
que el Ministeri té “la convicció de
que els traçats triats són els que
tècnicament presenten una major
viabilitat i un menor impacte”. El
subdelegat ha recordat que
ambdós projectes “van nàixer fruit
del consens” i que
inexplicablement, “quan estan a
punt de començar a caminar, el
PP, per raons ocultes que algun
dia haurà d’explicar, intenta
paralitzar-los”.

També reiterava la
predisposició de Foment a reunir-

se amb qui siga, tot i que l’alcalde
de la ciutat manifestava la passada
setmana que el Ministeri no ha
donat cap data concreta per a la
reunió reclamada per l’ajuntament i
els afectats pel traçat de la variant
després de la manifestació i la
moció plenària. La Plataforma tracta
ara de frenar el projecte a partir de
qüestionar jurídicament l’Estudi
d’Impacte Ambiental de la zona on
existeixen ullals i que, al seu parer,
no han quedat reflectits en el
mateix.

Fonts del Govern central han
deixat aquesta mateixa setmana
ben claretes quines son les
intencions. “En les diferents
reunions, tant en les que ha assistit

Per quart any consecutiu, en les 4 edicions
convocades, la Banda “Ciutat de Benicarló” ha
guanyat el primer premi del concurs convocat per
l'Associació de la Festa de Moros i Cristians de
Lleida per premiar la millor banda participant a les
desfilades de les diferents comparses mores i
cristianes lleidetanes.

5 Bandes interpretaren una marxa mora o cristiana a la
cèntrica Plaça de Sant Joan en aquest concurs: La
Banda de La Pobla del Duc, la Unió Musical El Xúquer de
Sumarcàcer, La Unió Musical San Diego d'En Fellonet,
l'Agrupació Musical La Costera de Llanera de Ranes i
l'Associació Musical “Ciutat de Benicarló”.

Després dels parlaments de les autoritats presents, el
jurat va atorgar aquest reconeixement a la banda de
Benicarló, intèrpret de la marxa mora Ali-Kimael amb una
presentació original on la banda es dividia en tres
seccions que desfilaven coordinades fins tornar a unir-se
en la part final de l’obra. Aquesta banda va interpretar a
continuació la marxa mora Pepe el Moro davant un públic
que omplia la plaça. 

La interpretació conjunta de la coneguda marxa mora
Chimo, dirigits per Pablo Anglés, va tancar l'acte del matí. 

Després del dinar de germanor es va iniciar la gran
desfilada de la vesprada, on, acompanyant a les
comparses mores i cristianes, participaren, a més a més
de les bandes esmentades, gran quantitat de grups
musicals diversos: ballets, bandes tradicionals, bandes
de ministrils, grups de dolçainers... Tots ells donaren a la
desfilada un toc de gran brillantor pels carrers més
cèntrics de Lleida, plens de gent que aplaudia el pas de
tots els participants fins el final a la seu de la Paeria, on
l'alcalde, dames de la ciutat i corporació municipal
esperaven als participants.  

text REDACCIÓ

L’ASSOCIACIÓ MUSICAL “CIUTAT DE BENICARLÓ” GUANYA EL  1r PREMI A LLEIDA
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“La Plataforma s’aferra a l’oposició quan qui te la paella pel mànec és el PSOE.”

l’alcalde com Antonio Cuenca, i al
llarg de la tramitació
administrativa del projecte, el
Ministeri de Foment ha pres les
mesures necessàries per a reduir
al màxim el possible impacte
ambiental”. A més, anunciaven,
que el procés es troba ja en
aquests moments en una fase

administrativa més avançada i
que “el projecte està a punt de ser
adjudicat i, per tant, ja no es
poden fer modificacions al traçat”.

Segueixen reunint-se amb el
PP

Mentre, la Plataforma s’aferra a
l’oposició –el PP- com un clau
encès, quan la lògica hauria de

dur els seus dirigents a tractar de
crear ponts precisament amb qui
te la paella pel mànec, és a dir
amb el PSOE. El PP ja va
manifestar el 15 d’abril passat en
roda de premsa, amb tota la plana
major local, i diputats i senadors
del PP, que els escoltarien però
que “no permetrien que l’obra es
demorara més”.

ve de la pàgina anterior

El Benicarló va assolir
diumenge passat una victòria tan
inútil com estèril al camp de
l’exòtic Estivella. En concret, dos
gols de Julve van ser més que
suficient guanyar un partit en què
cap dels dos equips es jugava res
pel que fa a la classificació final.
Un poema. Per llei, aqueixos
partits de costellada s’haurien de
prohibir. A qui li pot interessar un
Estivella – Benicarló si no pot
pujar ni baixar cap dels dos
conjunts? És més, a qui li pot
interessar un Estivella – Benicarló
en general? Doncs això, a no
ningú. Segur que els futbolistes hi
van acudir per compromís, els
àrbitres per justificar el sou i
d’espectadors en deguera haver
els justos (haurien de deixar jugar
partits amb menys de, per
exemple, trenta aficionats a les
grades?). La federació o
l’organisme pertinent s’hauria de
plantejar suprimir del calendari
aquestes jornades escombraria
que no valen per res que no siga
poder prendre mal. Per llei, una
vegada assolits els objectius d’un
equip ja no hauria de valer res
més. Sense anar més lluny, el
proper dissabte a casa rebrem la
visita del Vinaròs. El Benicarló –
Vinaròs més descafeïnat dels
últims cent o dos-cents anys. Sí, ja
sé que sempre està el cuquet
d’allò de voler guanyar l’”etern
rival”, però i què? A mi m’haguera
agradat poder arribar ací amb ells
jugant-se un dels llocs de descens
i, nyas, clavar-los-en mitja
dotzena. Suposo que els
vinarossencs de bé també deuen
pensar una cosa semblant
respecte a nosaltres i ells serien
feliços si coincidira que una
temporada, l’última jornada,
tingueren la possibilitat
d’enfonsar-nos encara més en la
misèria. 

Després d’aquest partit de la
màxima serà el moment de fer

balanç, de passar metafòricament
i literalment comptes. Serà el
moment de vore si se li ha tret tot
el suc possible a una plantilla que
quan vam començar –un any més-
ens pensàvem –sabíem- que era
una de les millors –la millor – de la
categoria –recollons amb els
guionets. També serà l’hora de la
reflexió sobre el futur, de plantejar-
nos quin és el Benicarló que
volem i el que ens mereixem. Si
algú pensa que amb menys de
setanta socis s’ha de mantindre
un equip a preferent, a molts
patrocinadors que hi haja, està
molt equivocat. Amb tan poca gent
disposada a col·laborar no podem
estar més amunt de la primera
regional i encara gràcies. Em
penso que em desvio del tema,
però m’és igual. Fa uns dies vaig
coincidir amb el vicepresident del
CDB, el senyor Paco Esteller, en
una barberia. No sóc amic
d’abordar el personal per
preguntar coses poc agradoses,
però el perruquer, home de futbol i
agosarat va començar a punxar
amb molta habilitat, que què us ha
passat, que com ho podeu
aguantar i coses d’aqueixes. El
directiu, xicot amable i
comprensiu, ni es va immutar i va
donar les culpes de la situació del
futbol aquest de poble a la tele. És
clar, si per la caixa puc vore
tranquil·lament, ben assegut,

còmode, un Barça – Manchester,
per exemple, qui em fa agarrar
aqueixes solejades per un
Benicarló – Estivella també per
exemple?  Igual té una mica de
raó. O tota. Això està tot més mort
que mort. 

Ja no sé per què ho deia tot
això, però siga com siga, Xoco ha
de convocar al més aviat una
assemblea general de socis i
explicar –als dos o tres que hi
aniran- quin és el seu pla de vida.
És cert que als jugadors se’ls
deuen algunes mensualitats i que
no se’ls faran efectives fins el mes
de juliol? Què pensa fer de cara la
propera temporada? Un equip
amb aspiracions de què?, de
pujar?, de no baixar?, d’a vore què
passa? Què succeirà si el nostre
president accepta una de les
nombroses propostes que té per
entrenar equips de postín de per
ací les nostres terres? Podria
passar que al Xoco entrenador li
tocara enfrontar-se al Xoco
president? En fi, una sèrie
d’incògnites que caldrà esperar
que s’aclaresque, repeteixo, en el
seu marc natural que és
l’assemblea de socis. Perquè si
m’encanto, igual li pega a
l’entrenador-president per emular
Laporta i anar-se’n a alguna tele i
donar les explicacions  a qui no
les vol sentir o a qui les vol sentir
massa. Espero que no que
s’impose el seny i que abans que
s’acabe juny la junta directiva
tinga tots els comptes clars i les
idees encara més clares i ho
presente tot davant els qui han
tingut el gust i l’honor de treure’s el
carnet de soci del Benicarló. 

No sé si es nota que, una
setmana més, estic absolutament
perdudet. No sé, ja es veu, què dir
perquè bàsicament no sé res i em
resulta dificilíssim omplir tantes
línies amb tan poca informació. La
setmana que ve, segurament,
m’acomiadaré de la casa aquesta
fins el mes d’agost. Ja n’hi ha prou
d’este color. 

VICTÒRIA AL CAMP DE L’ESTIVELLA

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Fins al 2010 el Museu de la Ciutat de Benicarló acull
l’exposició 'Bona terra, bona collita', un passeig històric pel
llegat patrimonial agrícola de la localitat. L’economia de
Benicarló ha estat històricament lligada a la productivitat de les
seues terres, tècniques de regadiu i el bon clima mediterrani
que han configurat un paisatge agrari ple de matisos i un gran
valor patrimonial i natural. En l’acte inaugural van estar
presents Luis Tena, en representació de la Diputació de
Castelló i la directora general de Producció Agrària de la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Laura Peñaroya,
a més de les autoritats locals i directius de IFF Benicarló, que
ha fet possible la mostra. Tena en el seu discurs va recordar les
tècniques agrícoles del passat i va assenyalar que la mostra "fa
justícia amb la història i els agricultors d'abans". 

Peñaroya per la seua banda va destacar "el magnífic espai
que, per les seues dimensions i disseny arquitectònic suposa
el Mucbe para realitzar aquesta classe d’exposicions". La
directora general va demostrar ser una gran coneixedora dels
cultius de Benicarló, les plagues, la situació de l'agricultura
local i la tecnificació que ha viscut el sector, que va dir admirar.
"Des del reconeixement de la Conselleria, no podíem fer altra
cosa que estar avui ací", va dir. 

Bona exposició. L'exposició ret homenatge a l’esforç i
constància dels llauradors de Benicarló. Està dissenyada en
àmbits temàtics que passen per imatges del Benicarló de
principis del segle XX, la vida en el camp, la caseta de camp,
els utensilis, el parral, el regadiu, les sínies, el secà, aljubs i
indumentària. Un video, amb la mà creativa de la factoria
Mediarec, retrata el patrimoni viu d'aquest sector, l'evolució de
la vida en el camp, el sentir de les famílies i els protagonistes
d'un sector a acaronar i protegir. El Mucbe ofereix visites
guiades a escolars i un taller didàctic. Fins al 30 d’agost s’han
programat visites guiades obertes al públic i que tindran lloc els
dissabtes a les 19 hores els dies 17, 24 i 31 de maig i 21, de
juny, 5, 12 i 19 de juliol i 9 i 30 d'agost. El Mucbe està obert en
horari de dimarts a divendres de 9 a 14 i de 17 a 20 i de 10 a
13 hores en dissabte i de 17 a 20 i en diumenges de 10.30 a
13.30 hores.

Història agrícola de Benicarló: una premonició de futur?

L’exposició 'Bona terra, bona collita' recull els orígens agraris de Benicarló
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Pel que fa als nous horaris i currículums per
desplegament de la Llei Orgànica d’Educació (LOE),
l’administració ha presentat documents que han provocat la
indignació del professorat, perquè es redueixen
innecessàriament hores lectives mentre es deixa en situació de
privilegi l’ensenyament de la religió, es dirigeix i es retalla
l’optativitat de l’alumnat, i no es compleix la LOE en la
implantació dels nous batxillerats.

Pel que es veu, s´ha augmentat el nombre d´hores de religió
en 2 hores quan aquest temps es podria dedicar a fer classes
de conversa en anglés, o d´altres llengües que tinguen els IES;
també es podria fer educació vial perquè els nostres alumnes
tingueren conciència de com respectar les senyals i la gent en
la xarxa viària.

O aquesta hora també es podria reforçar per a fer tècniques
d´estudi-cosa que ja es pot fer en la classe de tutoria-o per fer

activitats lúdiques i esportives, per tal que els alumnes també pugan gaudir de les instal.lacions que ens
ofereixen.

El que passa que només interessa la religió , quan aquesta matèria en un estat aconfessional s´hauria
de fer fora de les escoles i el que vulga.

Per tant, eixes 6 hores de religió que es fan en tota l´ESO , mira si es podria treure profit per fer d´altres
coses importants en la vida, perquè les escoles no són per això, penso jo, i que deixen de menysprear la
nova assignatura d´educació per la ciutadania tal com es fa a tot Europa, i no en anglés, una llengua que
no dominen els alumnes a l´ESO i que està preparada als llibres en un nivell universitari.

Com que s´ha de fer, que es face en castellà o valencià que són les 2 llengües oficials a la nostra
comunitat i no porten la contrària a allò que s´ha aprovat a les Corts Generals, per molt que no els agrade
i volien llevar si guanyaven les eleccions.

Endavant amb propostes per fomentar l´ús de les noves tecnologies, les classes orals en llengües
estrangeres i pròpies i educacions vials i cíviques anirien més que bé per formar vertaders ciutadans.

JJ Salán Rodríguez

Dissabte passat 17, la plantilla del Benicarló Onda
Urbana, la Junta Directiva i un bon nombre
d’afeccionats es van reunir en un restaurant de la ciutat
per a celebrar en un sopar de comiat, el final de la
temporada. Una temporada amb els èxits d’un equip
que ha aconseguit millorar, amb el 3r lloc a la fase
regular de la lliga, la millor classificació de la seua
història en la màxima categoria, i arribar, per primera
vegada, a la fase final de la Copa d'Espanya.

A la sobretaula, el capità Vadillo va dirigir un breu
parlament als assistents on va agrair als representants
de les penyes i afeccionats presents el suport rebut
durant la campanya. A continuació, els jugadors van
departir amb els afeccionats en un fi de vetllada distès
que es va perllongar fins a la matinada. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

Sopar de final de temporada amb l’afició

Alguns dels desgavells de la Conselleria d´Educació

La Frase
“El benicarlandos són Antonieros, Gregorianos i Bertomeus. Estes són les tradicions del poble.”

Sion

Nota de la redacció: estem totalment d’acord, té tota la raó

Temporada magnífica

El nostre excap de redacció, Àlex Gozalbo, va aconseguir el passat
dimecres 14 completar una temporada de somni, en proclamar-se
campió de la Lliga Femenina com entrenador ajudant del Ciudad Ros
Casares València. El benicarlando també ha col·laborat des de la
banqueta a aconseguir la Lliga Valenciana, la Supercopa i la Copa de
la Reina.

Ara, Gozalbo se’n va dos mesos als Estats Units per tal d’estudiar,
de primera mà, com funcionen els clubs professionals de l'NBA i la
WNBA.

FOTO!

Després d’assegurar-se la permanència faltant tres
jornades per a la fi de la temporada, el juvenil del CD
Benicarló va acomiadar la temporada amb tres derrotes
consecutives contra l’Acero (6-0) i Borriana (7-1), a
domicili, i contra el L'Alcora (1-3), en el comiat de la lliga
al Municipal. No obstant això, la consecució de l’objectiu
esportiu de la temporada, que no era altre que
romandre una temporada més en la 1ª regional, va
propiciar que alguns dels seus jugadors més destacats
participessen en els últims partits de lliga amb el primer
equip del CD Benicarló, com va se el cas d'Hèctor
Rodríguez, Albert Monterde, Johan Esbrí o Guillermo
Colom. Finalment, el juvenil ha acabat en la dotzena
posició, amb 29 punts després d’haver guanyat 8,
empatat 5 i perdut 17, dels 30 partits jugats.
Curiosament, la majoria dels punts aconseguits ho van
ser contra equips classificats en la part alta de la
classificació. Finalment seran Tonín "B", Borriana i Vall

d’Uixó els equips que militaran en la 2ª regional la
pròxima temporada, mentre que el campió de grup, CF
La Creu i el 3r classificat, CD Almassora, jugaran la fase
d’ascens a lliga nacional, al no poder fer-lo el 2n
classificat, UD Llevant "C", que ja té equip militant en la
categoria. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

El Juvenil del CD Benicarló aconsegueix salvar la temporada

A la fi de la dècada dels setanta, Benicarló va
vore el naixement d'una curiosa e inclasificable
formació: La "Sant Bertomeu in the fields
orquestra", que igual recreava l'estil punk, que es
marcava un mambo.

La banda va oferir un històric i multitudinari concert
en l'antiga plaça de bous de Benicarló, que va registrar

un ple gairebé complet. Estava formada per Sergi
Trenzano a la guitarra, Ximo Mas i Xavier Arín a la
percussió, José Ros a la flauta i saxo,  Jose Ramón
Guimerá al baix i Joan Peiró al contrabaix. La banda es
va reforçar, ocasionalment, amb altres músics de la
comarca, i va acabar derivant en una orquestra lleugera
que va recórrer tota Espanya amb els seus boleros.
Avui, només Trenzano i Ros segueixen en actiu com
professionals de la música.Paral·lelament, tots aquests
músics van fundar "Brancalet", conjunt més roquer que
tocava els dissabtes a la tarda en antiga sala de festes
"La Bolera", però aquest ja és un altre capitul de la breu
història del rock en Benicarló...

Sant Bertomeu in the
fields orquestra 
text LA FILOXERA / JOAN PEIRÓ
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L’ALTRA BATALLA DE L’EBRE (3)
principis de la setmana passada, les reserves

hidràuliques de l’Àmbit Ter-Llobregat (ATLL)
superaren el llindar de sortida de la fase
d’excepcionalitat II -27% de la capacitat total- i,

segons el decret de la sequera, s’havien d’anul·lar
“automàticament” les  mesures restrictives d’ús de l’aigua
com la prohibició del reg de jardins i fonts públiques o
l’ompliment de piscines... El passat 13
de maig, arribava al port de Barcelona
el Sichem Defender, el primer “vaixell-
aljub” que, junt a cinc bucs més,
aportaran el 6% de l’aigua consumida
pels 5,5 milions de persones de
l’ATLL. Però, si  es passava a la fase
d’excepcionalitat I, es podia arribar a
una situació certament esperpèntica:
portar aigua en vaixells per omplir
piscines i regar jardins. Encara que és
obligat fer referència a l’actualitat,
continuem el relat dels fets on el
varem deixar a l’article de la setmana
passada.

Amb data de 22 d’abril, es publicà el Reial Decret 3/2008
on el govern central establia que la Generalitat Catalana
podia adquirir drets a l’ús de l’aigua de la Conca
Hidrogràfica de l’Ebre destinats a regs agrícoles, com a
màxim 50 hm3 anuals. Es declarava d’interès general la
canonada des dels dipòsits de Tarragona del CAT –Consoci
d’Aigües de Tarragona- i els de l’ATLL a Olèrdola (Baix
Penedés). En un primer moment l’aigua devia sortir dels
estalvis produïts per la impermeabilització de les sèquies i
altres conduccions dels regants del Delta. Però s’assenyalà
que al Delta l’aigua no es perd, entre altres coses frena la
intrusió salina de l’aigua mar. Desprès es digué que els
cedents podien ser de regants riu amunt, de tota la conca de
l’Ebre. També hi hagué vacil·lacions respecte a la canonada
de 60 quilòmetres, part del govern català desitjava que no
fos permanent  i, al final, podrà dur aigua en els dos sentits. 

El maneig de la crisi de la sequera feta pel govern català
ha rebut crítiques de molts tipus:  científiques, polítiques,
econòmiques i socials. Les de caire científic més ben
fonamentades han segut de la Fundació Nueva Cultura del
Agua (FNCA), grup de científics i experts que defensen una
gestió sostenible dels recursos hidrològics. La nova cultura
de l’aigua canvia l’enfocament tradicional de la gestió
hidrològica, passant a ser l’objectiu primordial el com
gastem l’aigua (demanda) que el com n’aconseguim més
(oferta), respecta els usos ambientals de l’aigua i promou
els recursos no convencionals com la reutilització de les
aigües residuals, la dessalació o la recollida de pluvials.
Diversos membres de la FNCA com Perrojo Arrojo –
Professor del Departament de Anàlisis Econòmic de
Saragossa- i Narcís Prat –Catedràtic d’Ecologia de la
Universitat Central de Barcelona- han donat a conèixer els
seus punts de vista. Distingeixen, respecte a la gestió de
l’aigua a Catalunya, la situació estructural  de la conjuntural
o de sequera. Valoren positivament la tasca duta a terme

per l’Agència Catalana de l’Aigua, i auguren que prompte
les Conques Internes de Catalunya tindran resolt
l’abastament d’aigua pels propers 30 anys. Els recursos
vindran de la recuperació dels contaminants aqüífers litorals
del Besos i del Llobregat i, la part més important, de la
dessalació d’aigües salobres o marines (300 hm3); la
instal·lació més significativa serà la dessaladora de

Llobregat  que proporcionarà 60 hm3
a l’any. També plantegen la limitació
dels nous regadius a les comarca de
l’Urgell i les Garrigues.

Una situació de sequera com
l’actual és certament excepcional per a
la qual poden fer falta emprar altres
opcions de gestió hidrològica. La FNC
es declara favorable a l’establiment
d’un “Banc d’Aigua” que negociaria la
cessió temporal dels drets d’aigua de
regants, preferentment de les conques
del Ter, Besos o Llobregat a canvi de
compensacions econòmiques. Per la
FNAC, els transvasaments

–transferències d’una conca hidrogràfica a una altra- són
una mal opció per gestionar les sequeres, pels seus
impactes, els conflictes socials que generen i l’existència
d’altres opcions.  Pel cas que ens ocupa proposen també la
utilització de dessaladores mòbils fins que entre en marxa la
del Llobregat. Sols com última opció i de forma temporal, es
contempla la compra de drets de regants de l’Ebre, deixant-
se de regar les seves terres per a que no disminuís l’aigua
del riu. Aquesta opció comportaria la necessitat d’un
transvasament. I en tot cas, el cost d’aquestes mesures
s’hauria de traslladar al rebut que paguem els usuaris,
indicant la part de l’aigua consumida que vindria de l’Ebre,
per estimular la conscienciació i l’estalvi ciutadà.  

Davant de les pluges de maig, la FNAC ha demanat una
moratòria a les obres de transvasament de l’Ebre  a
Barcelona. Consideren que no està acreditat que sigui
realment la darrera opció per evitar les restriccions al
consum domèstic, que aquesta mesura pot incorporar-se al
sistema com una font d’abastament estructural o permanent
i no excepcional, i que no garanteix la innocuïtat ambiental
cap el riu perquè encara no està clar d’on vindran els
pretesos estalvis agraris. S’assenyala també que cal
reformar les polítiques d’ordenació del territori tant urbà com
agrari, sense acumular usos a les zones on manquen
recursos com l’aigua. Lamenten que amb aquesta mesura,
el govern català ha enfosquit una bona gestió hidrològica. 

Ha seguit plovent i les reserves hidràuliques muntant: a
20 de maig eren el 33% de la capacitat total, quan la sortida
de la fase d’excepcionalitat I està en el 38%. La ministra de
medi ambient, medi terrestre i marí del govern central ha
assenyalat la possibilitat d’anul·lar la canonada si es
recuperen les reserves. Però quin és el llindar per a prendre
aquesta mesura? 

Pere Bausà

AEls nadadors (Alevines) Carlos Fuente Merino,
Albert Astor Capafons i Nerea Sorando Gràcia del
Club Natació Benicarló, seleccionats per la FNCV
per a participar en la 6a Concentració Autonòmica
Aleví a València.

Carlos, Albert i Nerea van estar en la 6a Concentració
Autonòmica Aleví, seleccionats per la Federació de
Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV), per a
participar en la concentració autonòmica en el complex
esportiu tecnificat de "La Petxina" a València. 

Els tres nedadors benicarlandos dels anys (97
masculí i 95 femení) van iniciar les jornades dissabte
passat 17 de maig a les 10:00 hores del matí realitzant
diferents proves d’esforç i una revisió mèdica esportiva
molt completa. Posteriorment van nadar nombroses
sèries en els estils de crol, papallona, braça i esquena,
amb diversos test i sota l'atent control dels tècnics de la
Federació, finalitzat la concentració el diumenge sobre
les 12:00 hores. 

La classificació per a aquesta concentració indica el
bon nivell que tenen joves nadadors i nadadores del
CNB. Al mateix temps suposa un reconeixement al mèrit
dels seus esforços que els ha servit per acumular
nombroses mínimes provincials i autonòmiques. Un
Club de Natació que sota la direcció de Lucía Vicente es
troba bolcat en la seua base, amb les idees molt clares
i molt bons resultats.

Calendari properes competicions amb seu a
Benicarló

7-8 JUNY FASE PROVINC  JOCS ESCOLARS 
ALEVÍ PROVINCIAL

29 JUNY TRAVESSIA SANT PERE
OBERTA (PORT) LOCAL

6-7 JULIOL 24 HORES DE NATACIÓ
TOTS ELS SIMPATITZANTS DEL CN 

13 JULIOL TRAV PENÍSCOLA-BENICARLÓ
OBERTA LOCAL–ESTATAL

TRIO D’ASOS
text REDACCIÓ

24/05/2008

CAMP MUNICIPAL DE BENICARLÓ
10:00 INFANTIL ·A· / ORPESA C.F.
11:30 CADET ·A· / ORPESA C.F.
10:00 INFANTIL "B" / C.F. BORRIOL (p. atletisme)

13:00 ALEVÍ "B" /RENOMAR ELS PORTS FC."B"
13:00 ALEVÍ "D" / ALBOCASSER C.F.
15:30 BENJAMÍ "C" / ORPESA C.F. "A"
15:30 BENJAMÍ ·A· / C.D. ONDA ·A·
16:30 ALEVÍ "C" / VINAROS C.F. "C"
16:30 ALEVÍ ·A· / C.D. ONDA ·A·

CAMP BENEDICTO XIII -PENÍSCOLA FUTBOL-
16:00 A.C.D. PENÍSCOLA / PRE-BENJAMÍ ·B·
16:00 A.C.D. PENÍSCOLA"B" / BENJAMÍ "D"

25/05/2008
CAMP MUNICIPAL DE BENICARLÓ 
10:00 PRE-BENJAMÍ ·C· / VINAROS C.F. ·A·

CAMP MUNICIPAL DE TORREBLANCA
12:00 C.F. PLATGES TORRENOSTRA / PRE-

BENJAMÍ ·D·

CAMP "LA ARBOLEDA" 
10:00 U.D. SAN MATEU / BENJAMÍ "B"

BENICARLÓ BASE
FUTBOL

partits propera setmana

laveubenicarlo@terra.es
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C U LT U R A

“Según informaron fuentes policiales, las

investigaciones determinaron que el reo se

encontraba en un asentamiento ilegal de chabolas

y caravanas, situado entre Peñíscola i Vinaròs,

conocido como Corral del Petiquillo.”

Extracte de la notícia apareguda al Levante de Castelló

en la secció de “Sucesos y Tribunales” del 16-05-2008.

De vegades hi ha notícies que sorprenen més pel
com s’escriuen que pel seu contingut intrínsec. La
veritat és que per a un que no és d’aquesta zona, el
paràgraf de dalt, segurament, no li dirà
absolutament res però, en canvi, per a un d’ací, si
més no, li resultarà més que xocant. Aquesta
notícia que us presentem reuneix aquestes
característiques.

A primera ullada sorprèn la facilitat amb què se
situa l’assentament de les “chabolas y caravanas”,
en una mena de terreny de ningú, entre Peníscola i
Vinaròs. O el fet que anomene l’assentament il·legal
com Corral del Petiquillo. Com si una cosa tingués
a veure amb l’altra.

Per a un de la capital de la Plana a qui suposem,
i principalment deu anar adreçat el diari, i on
segurament les nocions de geografia d’aquesta
zona no són massa amples (com qui ha elaborat la
notícia), no tindrà més importància però, a
nosaltres, als benicarlandos, que estem situats
entre Peníscola i Vinaròs, sí.

I per acabar d’apanyar-ho millor, com no
expliquen res, a qui no ho coneix (els orelluts), el
nom, a la primera llegida, Corral del Petiquillo, no li
donarà raons al dubte, segurament pensaran que
s’està parlant d’una mena de porquera pública.

I si m’apuren, encara estirant més la notícia, fins
i tot, podríem pensar que ni existim, perquè, què hi
ha entre Peníscola i Vinaròs? Un corral!

Bé, que ens deixen ben lliurats.

Jo no sé qui ha elaborat la notícia però,
certament, li caldria asseure’s una altra vegada al
seu pupitre de l’escola i repassar una mica la
geografia de les comarques de Castelló i sobretot la
de les poblacions del nord. I és que ha demostrat
una incultura geogràfica més que supina i, el seu
supervisor, si el té, igual.

I per cert, ací tenen corresponsal, no? Doncs, a
veure si abans de fer una notícia d’ací, allí, li
consulten! Perquè Benicarló existeix i, el Corral del
Petiquillo, que és una zona de pins, no té res a
veure amb cap assentament il·legal de “chabolas y
caravanas”. 

Ah, i a veure si algun representant polític del
nostre Ajuntament li envia una carteta a la redacció
d’aquest diari, amb un plànol del nostre terme,
explicant-li... quatre coses.

Que el poble que realment té “las chabolas i
cravanas”, el del sud i l’altre, el de més al nord, se’n
deuen estar fotent de debò. 

Ja ho diuen: cornuts i a pagar el beure.

Incultura supina

text ROBESPIERRE

La Guillotina

Dissabte passat 17 de maig va tenir lloc, al Castell del Papa
Luna de Peníscola, la inauguració de pintura i art floral
organitzada per l'Associació Benicarló-Art de Benicarló. La
seua presidenta, Pura Roig, va dirigir unes paraules
manifestant que per tercer any consecutiu s'exposa en la
preciosa Ciutat en el Mar, explicant la diversitat de les obres
amb els seus diferents estils, propis de les tendències
personals de cada artista, que correspon a les diferents
formes de veure el món que els envolta a través de l'art. 

Els pintors que participen en aquesta exposició són : Pura
Roig, Antonio Foix, Teófilo Molpeceres, Justino Ruiz, Carmen
Jovaní, Elena Alsina, Diego Lopez, Ignacio Lluch, El Oso,
Miguel Pruñonosa, Pamela Portales, Menchu Soriano, Ingrid

Plasencio, Brianda Pérez, Pepa Mateu, Antonio Subirats,
Heidrum Mº. Rieger.

L'exposició romandrà oberta fins al 30 de maig de 2008.

text REDACCIÓ

L'Associació Benicarló-Art exposa al Castell de Peníscola 

De la mà de Christian i Juanjo Masip, Mechero Festival està
prenent forma en aquesta nova etapa després de la depressió
en la qual es va sumir l'organització després del temporal que
va obligar a suspendre l'esdeveniment en 2003. Cinc anys
després regressa com l’au Fénix per promoure als grups de
rock que es troben al marge dels corrents principals de la
música i promocionar la localitat en les comarques properes.
En la present edició s'han implicat San Miguel, el Consistori i
Caixa Benicarló. 

El concert es realitzarà el vuit d'agost i actuarà el conjunt
local The Happiness Project amb el seu antiheroi post-rock;
els gallecs Dia de Fúria, un dels grups revelació del panorama
hardcore, els madrilenys ZIA , que compten amb el bateria de
Sex Museum i el excomponent de Super Skunk, Rodrigo
Llamazares i els catalano-madrilenys UGE, amb el qual fora
guitarrista de Extremoduro i antic lider de Vlandestinos
Eugenio Ortiz. De l'esdeveniment es van a vendre 1000
entrades i es realitzarà en la pista de l'IES Joan Coromines. 

Les entrades estaran a la venda a Benicarló i Vinaròs al
preu de vuit euros anticipada i 10 en taquilla. 

text REDACCIÓ

Torna el Mechero festival
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Benicarló està més segura que fa uns mesos. El nou
edil després de la ‘reestructuració’ al capdavant de la
regidoria de Governació, Marcos Marzal, va manifestar
que la col·laboració entre les policies locals de
Benicarló, Vinaròs i Peníscola i les respectives casernes
que la Benemérita té en aquestes localitats ha permès
millorar la seguretat ciutadana. Així ho va manifestar ahir
l'edil que va comparèixer al costat de l'intendent cap de
Benicarló, Agustín Parra. En els últims 20 dies s'han realitzat
ja una sèrie d'operatius a Benicarló i organitzat reunions de
comandaments on es van marcar directrius en matèria de
circulació i seguretat. 

En el present mes s'han realitzat controls conjunts en
punts limítrofs que han llançat denúncies per possessió de
droga, la prensió d'objectes falsificats, la detenció d'una
persona en crida i cerca per violència domèstica o identificar
infractors que circulaven sense els permisos de conduir,
sense la ITV passada o conduint negligentment. A aquests
denunciats se'ls han aplicat les corresponents retirades de
punts del carnet. 

Agustín Parra, va assenyalar que les tres poblacions
costaneres “sofrixen problemes similars, pel que es va decidir
fer controls conjunts, unint esforços per a optimitzar
recursos”. Els controls es realitzen tots els dies en horaris i
zones determinades per tot el terme municipal. Segons
Marzal i Parra, “l'experiència ha resultat positiva”, i van agrair

la col·laboració dels agents de Peníscola i Vinaròs i de la
Benemérita. “L'efectivitat de les actuacions és digna
d'admirar”, va assenyalar Marzal que ja pensa a programar
“més controls” per, segons Parra “intentar blindar les tres
poblacions enfront de la delinqüència”. Els controls conjunts
han permès optimitzar recursos en un període en el qual la
presència policial en el carrer és menor mentre arriben els
reforços d'estiu. 

D'altra banda l'edil va mostrar la seua preocupació pels
casos de violència domèstica, que a pesar de ser aïllats “és
un problema que preocupa per la seua gravetat”. En aquest
sentit va assenyalar que dos agents s'ocupen de controlar un
llistat de 135 persones i comprovar que es compleixen les
ordres d'allunyament. 

Més actuacions 
En Benicarló els agents de la policia municipal tracten, a

més, d'acabar amb els actes vandàlics en places públiques i
destrosses de mobiliari urbà. També volen acabar amb la
circulació d'automòbils a gran velocitat per les zones per als
vianants. Així, igual que en localitats com Morella o Castelló
es col·locaran lectors de matrícules en la zona de l'Auditori
perquè només els que tinguen plaça de pàrquing puguen
accedir a una plaça per als vianants. A més se situarà un
radar mòbil en vies com el Passeig Marítim, l'Avinguda del
Marquès de Benicarló i la del Papa Luna. L'última de les
mesures serà demanar la col·laboració veïnal de les partides
de l'extraradi de la localitat per atendre els robatoris i
campanyes de sensibilització del casc. 

text REDACCIÓ

Policies de Vinaròs, Benicarló i Peníscola realitzaran operatius conjunts amb la Guàrdia Civil

Competició de judo en el Col·legi *Rodenas dintre de les
activitats extra-escolars, en el qual 20 alumnes d'edats de 6
a 11 anys, han tingut el Judo com activitat esportiva. 

Entre aquests alumnes s'ha desenvolupat una competició
de caràcter educatiu en vistes a l'ingrés del club de judo. 

Es van establir tres grups per pesos i edats, els resultats
de les quals van ser els següents: 

1º Grup Alumnes de 1º curs. 

1º Marina Beltrán 
2º Sergi Alemany 
3º Sandra Blanchat 
4º Saad Medyoun 
5º Sergi Bueno. 

2º Grup Alumnes de 2º curs. 

1º Nabil Medyoun 
2º Pau Llopis 
3º Iker Ferrer 
4º Victor Gomez 
5º Dilan Cobeo 

3º Grup Alumnes de 2º i 3º curs 

1º Pau Cues 
2º Juan Alemany 
3º Eduart Vasil 

Enhorabona a tots per la participació i a l'APA del col·legi
per la continuïtat d'un any mes en l'activitat del Judo. 

text JOSÉ IGNACIO VICENTE

El Col·legi Rodenas amb el Club de Judo & Jiu-Jitsu “Benicarló” 

BREU HISTÒRIA DEL ROCK A BENICARLÓ 
Si has format part d’algun grup o coneixes algun, posa’t en contacte

amb nosaltres. www.lafiloxera.es.kz

Com cada any els alumnes de 5è i 6è anem de
colònies. Aquest any també van vindre els alumnes de
Santa Magdalena i tots junts vam anar a Bunyol durant
tres dies.Tots nosaltres acompanyats per les mestres del
Catalán Carme, Vicenta i Merxe vam sortir a les vuit del
matí i vam passar per Santa Magdalena a recollir els
altres alumnes  que anaven acompanyats per Natàlia i
Àlvar.

Quan vam arribar a Bunyol ens van rebre els monitors
de la Casa de Colònies Alberg Rural Actio d’Alboratxe
que ens van ensenyar una mica les instal·lacions i els
seus voltants i vam fer tres grups: les mosteles, els
teixons i les raboses. Després de dinar vam fer uns
tallers d’aquaris, sabó, paper reciclat i menjadors de
pardals. Vam berenar i a continuació ens van deixar triar
entre jugar a futbol, fer tirolina o anar al rocodrom. I
després d’això a la dutxa i  a sopar. Per la nit vam fer un
joc nocturn de pistes amb les llanternes, després vam
fer una assemblea i a dormir.

El segon dia, després d’esmorzar, vam estar cantant i
jugant fins que ens vam anar caminant a la “Cueva de
las Palomas” i allí en vam banyar, malgrat que l’aigua
estava força freda. Quan vam acabar de dinar vam fer
tallers fins l’hora de berenar. Després van fer tir amb arc,
i més tard vam escoltar el lladruc d’un gos i vam anar a
buscar-lo, però no el vam trobar.

Després de sopar vam estar molta estona cantant,
ballant i jugant. També vam sortir a vore les estrelles.

L’últim dia, després d’esmorzar i deixar preparades
les maletes vam anar a fer l’Itinerari del Charco Azul fins
la Font de la Mezquita. Abans d’arribar vam vore un tros
de muntanya que s’havia cremat feia pocs dies. Quan
vam arribar a la font vam jugar a un joc d’endevinar
animals i vam vore un arbre que estava envoltat de fem.

Quan vam tornar a la casa de colònies ens estava
esperant un dinar boníssim a base de papes, ensalada,
olives, cacauets i una paella fet amb llenya, i per
finalitzar el dinar un gelat.

A es les tres vam fer l’acte de comiat amb un teatre de
contacontes. A dos quarts de quatre vam tornar cap a
l’escola amb molta pena.

Però no cal dir que ens ho vam passar molt bé!.

text ALUMNES DE SISÈ DEL CEIP FRANCESC CATALAN

COLÒNIES A ALBORATXE
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Parlant d’obres públiques (1)
Que les obres del carrer la

Mar són un “bufalagamba” no
en tenim el més mínim dubte.
Emprenyat que està tot el veïnat
pel que tarden en acabar-les i
pel que això provoca de
molèsties i pèrdua d’ingressos
als comerciants d’eixe carrer.
Però no contents amb això, ara
en tenim una altra de divertida.
Dos perles. La primera, el
superegidor Cuenca surt a la
palestra i diu que ha requerit
explicacions a l’empresa que ha
d’acabar les obres del carrer la
Mar pel fet d’estar fora de
termini. La segona, uns dies
després, surt Marcelino, alcalde,
i diu que els tècnics li han dit
que les obres estan dins del
terminis establerts. Quina
imatge de coordinació donen
aquests dos personatges. Cada
vegada entenem més la raó per
la qual les obres públiques al
nostre poble són un autèntic
desastre.

Parlant d’obres públiques (2)
Als tafaners ens ha arribat el

comentari, via ràdio macuto,
que a l’ajuntament cap dels
tècnics no en saben res dels
terminis que diu l’alcalde al
paràgraf anterior. Parlar per no
callar.

Exposició del conreu
benicarlando

Ja tenim una exposició de la
història del conreu a Benicarló.
Les fotos molt bé, les eines...
quasi. Diem quasi perquè, a
banda del carro que han
plantificat, que és el més
cridaner de tot, d’eines no és
que n’hagen ficat massa i, a
més, no semblen massa
representatives. I per cert ens
han dit que la majoria
d’aquestes eines no són
benicarlandes, que ens les ha
deixat un senyor de dalt del

Sénia. Com que ací tot el que fa
olor a camp tenim tendència a
carregar-nos-ho doncs... a
llogar-ho. On anirem a parar!

La Durà la té molt dura
Parlant de l’exposició d’abans

cal dir que la regidora de Cultura
sembla que s’ho ha cregut. Ara
vol sortir per tot arreu i quedar...
com el que no és. Resulta que a
la presentació d’això del conreu
benicarlando semblava que
aquesta senyora ho havia
muntat, tot, ella soleta. Quina
presentació! Si no fóra perquè ja
la coneixem d’un any
d’absències sonades i d’una
agenda cultural que no ha tingut
desperdici pareixeria que, fins i
tot, havia fet les fotos i s’havia
carregat les eines al coll per
portar-les al museu. El regidor
d’Agricultura pareixia que
estava de comparsa.

Més poca cultura
En Benicarló tenim regidors

de primera… i d’última fila. Això
ja ho sabíem, però es va
escenificar davant l’opinió
pública dissabte passat a la nit.
Entrades esgotades per a veure
a Faemino i Cansado. Ni tan

sols es va reservar el
percentatge legislat per a
taquilla. Es va vendre tot per
endavant, en les oficines de
l'Ajuntament de Benicarló. La
primera fila, ocupada pels
regidors de l'equip de govern,
acompanyats dels seus
respectius i respectives. A
l’ultima, els del PSPV. En el
centre de la sala, els del Bloc.
Jutgen vostès mateixos. Els de
l’oposició, diuen que ningú els
va informar que s'havien
reservat localitats per a ells i
que per això van comprar la
seua entrada. Beneïts que són
el pobres. I així els va anar. Els
més malparats, els socialistes,
relegats al galliner de l'auditori. 

Auditori en obres?
Per cert, quines obres s’han

fet en l’auditori? Era la gran
pregunta de la nit. Un mes
tancat i poc s’havien notat els
canvis. Els lavabos els han
deixat a meitat, el de les llums ja
es veurà, la rampa de
minusvàlids també. En fi, que
l’única cosa que relluïa era
l’escenari amb el seu vernís nou
i la moqueta del passadís. El
que es veu, com sempre.

ve de la pàgina anterior
L'afirmació de que aquells que no tenim com a llengua pròpia el castellà

o que creiem que el valencià ha de ser la llengua de cohesió al País
Valencià -en tant que llengua pròpia del territori, com consta a l'Estatut
d'autonomia- i que, en conseqüència, ens expresem en català allà on ens
trobem, som ciutadans de segona tingué aquest dilluns passat dia 12 un
nou capitol; protagonitzat, ni més ni menys, que per l'encarregat de
l'estació de renfe de Benicarló-Peníscola.

A l'hora de comprar uns bitllets -permeten-me que done l'hora concreta,
les 18:00- el responsable de l'estació, amb molt mala educació, es negà a
atendre la venda mentre no li parlassem en espanyol. Ara em ve al cap
una cita de Juan Carlos Moreno Cabrera al seu llibre La dignidad e

igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística "La
justificació de l'imperialisme lingüístic ve de vegades a través de supòsits
més o menys raonables que s'empren per emmascarar una situació de
domini. Es diu que per entendre's cal parlar una llengua comuna. Això pot
semblar raonable, però dit en una situació de clara desigualtat lingüística
porta més o menys inevitablement a la següent conclusió: vostè ha de
parlar la meva llengua (que és la més estesa). Aquesta conclusió no és res
més que l'imperatiu següent: vostè m'ha d'entendre a mi, no jo a vostè".

Després de comprovar que l'actitud del responsable de l'estació distava molt de ser respectuosa, se li demanà el llibre
de reclamacions per a fer constar el problema que hi havia hagut, cosa a la que es negà suggerint que "vengan otro dia
a ponerla que ahora van a llegar cinco trenes y no puedo atenderles" (mentre assenyalava un cartell on diu -literalment,
els invito a que s'apropen i ho comproven- "Les vendes anticipades podran ser interrompudes per l'arribada de trens").
Un cop dit açò se li demanà el nom per a fer-lo constar en la reclamació si l'haviem de fer en un altre moment, també es
negà. He telefonat a renfe i m'animen a fer una reclamació per internet; l'he feta, i què?

Fins quan haurem d'aguantar que es trapitgen els nostres drets ligüístics i els nostres drets de consumidors? Fins
quan persones com aquesta que han demostrat ser incapaços de realitzar correctament la seua faena seguiran sent els
únics responsables d'una estació de trens per la que passa moltíssima gent? I vull que quede clar que no generalitzo
sobre els treballadors de renfe locals, el problema és amb un responsable concret. Us invito a que no us deixeu vexar
per aquesta gent, fem respectar els nostres drets perquè, deixant-ho correr, mai no arreglarem res.

PS: Per cert, no arribà cap tren fins al cap d'uns 40 minuts
Josep Barberà

Vexació lingüística ( i males maneres)

MANS UNIDES – BENICARLÓ

Un any més volem agrair-vos la vostra generositat i vostre recolzament en totes les activitats que hem realitzat, molt
especialment a tots els quals ens heu ajudat a portar-les a terme, ja que sense la vostra col·laboració i aportació no
podríem aconseguir els objectius que cada any ens proposem. 

Aquest any el projecte que tenim és en Kolosso, en la República de Mali a Àfrica Occidental, consisteix en l'ampliació
d'un col·legi per a acollir a 180 nens i contribuir així al desenvolupament educatiu infantil que és tan important. L'import
del projecte ascendeix a 34.449,00 euros 

També volem informar-vos que a l'agost/2007 rebem del nostre Ajuntament 13.000 euros per al Projecte de
Cooperació corresponent al 2006 i que consistia en Formació Laboral i Empresarial per a 150 dones marginades i caps
de família, que els permet millors oportunitats a San Salvador – El Salvador. I al febrer/2007 hem rebut 13000 euros
corresponents al 2007 per al Projecte de Construcció d'una Escola per a Millora de les Condicions Educatives de la
Infància en Bemanaveky, província de Mahajunga a Madagascar. Agraïm una vegada més a tota la nostra ciutat la
generositat i solidaritat que any rere any, va augmentant per a aconseguir entre tots un món més just. 

CAMPAÑA XLIX – MAIG 2008

“Cuenca surt a la palestra i diu que ha requerit explicacions a
l’empresa que ha d’acabar les obres del carrer la Mar...”



12

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

O P I N I Ó 9O P I N I Ó

ada dia estic més
convençut que aquesta
pàgina no la llig ningú. I
quan dic ningú vull dir

que no pot haver persona ni divina
ni humana al món capaç
d’empassar-se totes les setmanes
una secció com aquesta, on es
gosa escriure sobre coses que
han passat fa dues setmanes o
fins i tot tres. Mire si estic
convençut que aquesta pàgina no
la llig ningú que avui no penso
escriure res del que va aparéixer
la setmana passada a La Veu i
ningú no dirà ni pio perque ningú
no se n’adonarà. Fins i tot podria
escriure contra... no sé... la
monarquia, per exemple, i dir que
treballen menys que Georgie
Dann a l’hivern o que l’espill
d’Steve Wonder i em quedaria
més ample que la fulla d’un pi. 

També podria contar acudits
dolents, però potser no seria
saludable. Per això ara em
pregunto que de què escriuré,
perquè és molt fàcil anar agafant
les notícies una per una i omplir la
pàgina blanca que ara mateix tinc
al davant. Però com que vull
comprovar empíricament
l’absoluta prescindibilitat
d’aquesta secció, escriuré d’allò
que em done la gana i em passe
per sota del penjoll i per damunt
del pitral, perquè no sóc groller
encara que no m’importaria ser-
ho i no diré paraules malsonats
com uns altres. Ja em canso
d’escriure sempre del mateix, de
repetir una i mil vegades que les
notícies tornen cíclicament, que
els problemes que té el nostre
poble són sempre els mateixos.
És a dir, que Benicarló té una
sèrie de problemes enquistats que
formen part indissoluble de la
seua essència i sense els quals
seríem un altre poble. O siga, que
Benicarló és Benicarló pels
problemes que té, i si no els

tinguera, no seria Benicarló, seria
una altra cosa com per exemple
una idea abstracta. Segueixo el
meu raonament. Si resulta que ja
tenim una sèrie de problemes
autènticament nostres, que
formen part de nosaltres com a
poble, el que passa és que se
n’afegeixen de nous que, a l’igual
que les falles, es tornen a
enquistar dins la nostra societat i
esdevenen part de nosaltres
mateixos. Per això som tan
receptius i tenim eixa constitució
feta d’esponja, que absorbeix i
absorbeix i no es deixa res. És
com allò d’Ortega i Gasset de jo
sóc jo i la meua circumstància -
Benicarló són els seu problemes. 

Seguint amb el meu
argumentat raonament, moltes de
les informaccions que apareixen
aquesta setmana no fan més que
refermar la meua teoria. Aixecant
una mica la vista, i pujant-la una
mica més amunt del melic, puc
llançar un annex que remata la
meua hipòtesi de treball (com
m’agrada això de la hipòtesi de
treball), i que no és altre que
aquest raonament tan meditat i
tan comprovat empíricament

podria ser extensible a tot l’ambit
del País Valencia, ara anomenat
no sé què d’un comú
denominador. 

Si algú ha gosat llegir aquesta
pàgina i ha arribat fins ací, que
faça la prova i que despés vaja
que el mire algun metge del
cervell, perquè no seria normal
que cap persona amb una mica
d’enteniment encara estiga llegint. 

Si encara queda algú, potser
pensarà que aquesta setmana no
m’he llegit la revista, i que tot això
només és una cosa estàndar que
vaig escriure un dia per a
ocasions com aquesta. No, no és
així. Sí que me l’he llegida i he vist
algunes coses que no em puc
estar de comentar perquè no,
perquè algú ho ha de fer encara
que passe desapercebut. Elecció
de la reina de les festes. No la
conec personalment, però pel
nom i el cognom que té ja sé qui
són el seus progenitors. Aquesta
xiqueta porta el nom i segon
cognom de la seua mare i, segons
vostés, el primer cognom...
tataxán, el SALT n’ha tornat a fer
una de les seues i ha fet el mateix
que feia amb l’exalcalde i actual
diputat autonòmic. Però encara
s’hagués pogut millorar. La cosa
s’haguera arrodonit nomenant-la
Mereixedora Rams.

Un altre dubte que tinc. Per què
a la portada han escrit “El Onda
Urbana...” al costat de “L’IES..” i
“l’Olimpiada..”? Una vegada més,
no ho entenc. 

Cagonlà, ja he escrit sobre el
contingut de la setmana passada.
Però ara no ho penso esborrar
perquè gairebé estic acabant i no
està la cosa com per anar perdent
temps desfent coses que m’han
costat un esforç considerable.

Espifiada? Avui tota aquesta
pàgina és una gran espifiada,
començant per la primer lletra i
acabant per la darrera. En
concret, una “a”.  

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 634

text EL LECTOR

C
Municipals... a les escoles

públiques
No sabem si té res a veure

amb l’espantà del regidor
Soriano però... se n’ha anat i els
municipals han tornat. Almenys
a les escoles públiques. Haurà
assumit el cap de la policia
Parra una altra volta les
competències?

Moltes competències
policials

Ens han dit per ràdio macuto
que ara al regidor Marçalet se li
ha acumulat, molt, però que
molt, la feina. Amb això de ficar-
se de cap, de cap polític dels
policies, mireu si té feina que la
seua, diuen, la seua de regidor
nou diem, li la fa el de dalt, l’altre
cap, Parra. Això sí, el cap, el
que diem el cap visible (altra
cosa caldria parlar-ne), el fique
ell (per alguna cosa mana), les
mans i el boli, Parra. I és que no
siga cas que es canse massa de
firmar les denúncies amb la
seua nova competència.

Més competència
Per cert, i ja que parlem de

denúncies, les “receptes” que
fiquen els municipals a partir
d’ara, tant als butlletins de
denúncia com a les notificacions
que arriben a casa del
denunciat, hauran canviat que la
resolució dels expedients
sancionador i la imposició de la
sanció ja no correspon al
“Teniente de Alcalde Delegado
del Área de Policía y Seguridad
Ciudadana Sr. Ramón Soriano
Verge”? Osti que per aquesta
xorradeta, si la gent se n’adona
i comença recórrer les multes a
dojo, dient que el que resol la
multa, ja no és el que fica al
paper, no en cobraran ni una.
Que amb això de les multes si ja
en cobraven poques, ara, a

veure si no trauran ni per pagar
el paper de la denúncia ni el boli
per escriure-la. Que no es diga
que els tafaners no estem per
mantindre l’erari públic, encara
que siga per a pagar a alguns...

Més, i més, (in)competència
Però no tot és “competència”.

A veure com qualificaríem el fet
que si ja era “cutre” ficar unes
tanques rovellades enganxades
amb un cadenat de la marca
“Abús”, que no feien riure a qui
les veia, ara s’han superat. Ara
les tanques ja no són un ”Abús”,
les han amarrat amb dos
cordells negres als arbres, no
entre elles, perquè la gent les
obri com una porta qualsevol.
“Vean senyores i passen”.
Quina colla de rucs!

Més, i més, i més...
Doncs, com anàvem dient,

una vegada obertes les portes
d’accés a l’Auditori ens trobem
amb el terra ple de pegots de

quitrà per substituir les
llambordes que s’havien
carregat. Però, com ací ho fan
tot tan bé, els pegots no han
durat ni un dia. Obertes les
portes del paradís per aquells
que volen gaudir de
l’espectacle, amb vehicle propi,
en tropell que entraren. Més
d’una trentena de vehicles
aparcats a la zona de vianants.
Al terra els clots renaixien, per a
gust de veïns i vianants,
després del pas de les rodes del
vehicles. Només haguera calgut
als municipals de ficar allò de
“calle abierta al tránsito de
vehículos”, aprofitant el rètol
que van fer per al carrer del Riu.
Devia ser la primera decisió del
nou regidor, Marzal. Anem
apanyats!

Terra alçat
I mireu, ja que parlàvem del

terra, alçat algú sap per quina
raó, últimament els nostre
carrers semblen de “quita y
pon”?  En aquest poble això del
fer i desfer, com el matalasser,
però en versió del terra dels
nostres carrers no és cap
novetat. Tenim un grapat de
carrers oberts amb rases que fa
feredat. Però el que més
sorprèn de tot aquest desgavell
urbanístic no és el fet que els
obren i el tanquen cada dos per
tres, el que sorprèn és que ara
ho fan tot seguit. A l’avinguda
Iecla, a l’alçada del Coromines
s’han acabat de superar. No feia
ni un dia que havien tancat la
rasa quan algú els va obligar a
tornar a llevar tot el pegot que li
havien ficat al damunt i tornar a
ficar-la, altra vegada,
suposadament bé (i és que ja no
ens podem refiar). Què passa,
que ací ens vénen tots els
xapusses de les contornades a
fer-nos les obres publiques?
Que ningú controla el que fan
als nostres desgraciats carrers?
On anirem a parar!

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

“Benicarló té una sèrie de
problemes enquistats
que formen part
indissoluble de la seua
essència i sense els
quals seríem un altre
poble.”
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Variant N-340: punt i final

El Ministeri de Foment ja ha dictat
sentència, la variant de l’N-340 al seu
pas per la nostra ciutat ja no té marxa
enrera. Segons han confirmat a La Veu
de Benicarló fonts del Ministeri de
Foment aquesta està a punt de ser
adjudicada (si no ho està quan surten
aquestes lletres), i el seu traçat, al pas
per la nostra ciutat (que és el que ens
interessa), no sofrirà cap variació. És la
crònica d’un succés anunciat. 

Ara bé, a partir de les declaracions del subdelegat
del govern, Antonio Lorenzo, ens assalten molts dubtes
sobre la coherència del PP, en tot aquest enrenou
“carreteril”. A més de si realment volia la modificació del
traçat o, simplement, el que volia, era anar cremant
etapes i que fos el PSOE el que mogués la fitxa final de
l’adjudicació, quedant-se ell al marge de la polèmica
sobre la viabilitat de l’actual traçat, sense sortir
esquitxat.

Hi ho diem pel fet que el mateix Lorenzo assegura
que l’actual traçat va néixer fruit del consens entre PP i
PSOE i, inexplicablement, quan ha arribat l’hora de la
veritat es desdiu públicament amb vaguetats.

De la mateixa manera sembla molt curiós que la

plataforma contra la variant sortís, de
sobte, en el període electoral i a més, en
tot aquest temps, no s’haja reunit, ni una
vegada, amb el PSOE que és qui
realment tenia, i té, la paella pel mànec.
Tot el contrari del que ha fet amb el PP
que, ara, poc tenia a pelar.

Igualment cal recordar que tot aquest
afer de la variant de l’N-340 no ve d’ara, si
no de fa bastants anys, quan encara
governava Mundo, i llavors estava el PP al

govern central. Aleshores, on estaven?
De la mateixa manera el PP de llavors no va

presentar ni una al·legació al traçat i, al mateix temps,
bé que se’n va encarregar que les decisions, contràries,
del Consell Agrari i de la UNIÖ de Llauradors, no
arribaren enlloc.

Des de La Veu ens hem fet ressò d’aquesta
problemàtica des del principi i, per desgràcia, l’única
conclusió a que hem pogut arribar és que alguns han
jugat, per interessos partidistes, amb, i contra, les
principals víctimes d’aquesta desafortunada variant de
carretera: els llauradors benicarlandos i la seua, i ja
prou malmesa, agricultura. I de retruc, contra el propi
Benicarló.
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PublicitatAmb el suport

Panissola 1: A qui corresponga, perquè no sabem ben bé qui és el responsable del desgavell. En dos
minuts, el que costa anar del Monterrey a Muchola, a les 12.37, hem vist quatre cotxes aparcats en lloc on
està interdit parar, quatre més i un camionet aparcats damunt de la vorera, i tres vehicles més impedint el
trànsit davant d'una caixa. La cosa més greu és que això no passa només un dia sinó molts de dies,
moltíssims, de la setmana a les hores punta.  Senyors, s'ho han muntat la mar de bé!

Panissola2: Per al senyor Marcelino Domingo, l'alcalde. Front a tots el problemes del poble el nostre
alcalde aparentment es mostra indiferent, apàtic i inactiu. Benicarló com pot tenir un alcalde tan sompo?

Definició: sompo -a adj. Dit de la persona lenta i indiferent a reaccionar, poc atenta i advertida, i que fa
poc cas del que li diuen. (Diccionari de la llengua Catalana. IEC).

Senyor Domingo, ja hi ha veus que diuen que vosté no dóna la talla i que el càrrec li va gran.
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Per Xavi Burriel

“Quin Cristo de carrer!”
El còmic


