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El dissabte 24 de maig, motoristes de tota la
comunitat valenciana es van reunir en el quilòmetre
1042 de la N-340, on està situat el Centre Comercial
Costa Azahar de Benicarló, per a participar en un
col·loqui dedicat a les dues rodes. En la xerrada van
participar mecànics dels tallers Moto Saju i Zona biker,
Juanjo Llorach en representació del motoclub i Pedro
Coll com conductor del col·loqui, així com el públic

present en Buffalo
cafè, que va
exposar algunes
p r e g u n t e s
e s p e c i a l m e n t
dedicades a les
marques clàssiques
i exòtiques. Van ser
molt concorreguts
els llocs
d'informació del

Fanzine La Filoxera, dirigit per Hugo del Arco, en els
quals s'obsequiava amb el  “especial motos” que
aquesta publicació havia preparat per a l'ocasió. El
veterà fanzine compta amb col·laboradors com
Fernando Garcín, Daniel Monzón, Cristina Suárez i
Jesús Maestro. També es va poder tafanejar el conegut
carret-Vespa de Pepito el polero, en ocasió de la recent
edició de “El libro gordo de Pepito”. Altre lloc interesant
va ser el dedicat a les noves jaquetes amb coixí de
seguretat per a motoristes, que van suscitar l'interès de
tots els assistents. Després de la trobada, el grup
català Motorzombis va defensar el seu rock psicobilly
en “El Bodegón”. 

text REDACCIÓ

Motoristes de tota la comunitat valenciana es van reunir en el Km. 1042 de la N-340
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o venen bons temps
per a l’Ajuntament de
Benicarló. La crisi

provocada pel món immobiliari,
que s’havia deixat sense control
en els darrers anys, ha provocat
una dràstica disminució en el
capítol d’ingressos per l’Impost de
Construccions i Obres (ICIO). Hi
ha obres parades per la localitat i
tanquen les immobiliàries perquè
no es venen ni construeixen més
pisos. La patacada és tan greu
que, dels 2.050.000 euros
previstos en els pressupostos per

La crisi immobiliària acaba afectant a l’Ajuntament de Benicarló

Tanquen immobiliàries a la nostra localitat, mentre l’Ajuntament tan sols recapta
la tercera part d’allò previst per a tot l’any. Marcelino Domingo anuncia que

negocia desprendre’s de serveis comarcals pel seu elevat cost
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text REDACCIÓ aquest capítol, tan sols se n’ha
recaptat, fins al mes de maig,
gairebé el pico. És a dir que traient
la proporció a final dels 12 mesos,
de seguir l’actual ritme tan sols
s’ingressarà la desena part d’allò
previst pel regidor responsable de
l’Hisenda municipal. 

Així ho va ressaltar el cap del
PSPV, Enric Escuder, que va
manifestar que l’equip de govern
no està assumint les seues
responsabilitats. A més
denunciava que moltes factures
s’han de pagar amb crèdits
d’inversió a conseqüència
d’haver-se menjat els romanents

d’1,7 milions d’euros que havien
deixat els anteriors representants
polítics. Així, segons el PSPV “s’han
maquillat els comptes” i anul·lat fins
a 17 projectes per destinar els
diners a altres menesters, com
mobiliari, ordinadors, l’adequació de
les dependències policials, centres
d’ensenyament, senyalització de
vies públiques, maquinària,
instal·lacions esportives i altres
inversions. A més, segons Escuder
“els diners que es donen de baixa
eren més barats dels que es
contractaran ara”. 

FOTO!
Diumenge passat, el jove Antoni Herrera Reina, de

vuit anys i veí de Benicarló va celebrar la comunió en
l'església de Sant Bertomeu. Va ser un dia d'alegria tant
per a Antoni com per als seus pares, Alfonso i Marta.
Després de la missa la família i amics es van traslladar
fins al Parador de Turisme de Benicarló on va tenir lloc
un menjar a força de carpaccio de bacallà, llenguado a
la taronja, rellom, sopa de maduixes i pastís.

Felicitats, Antoni! 
laveubenicarlo@terra.es

Des del dissabte 24 de maig, el pintor benicarlando
Román Domenech exposa en la galeria Ars de Vinaròs.
Recordem que Domenech és un dels recents
guanyadors de la Biennal de Pintura de Benicarló.
Durant la inauguració de la mostra, que es compon de
22 obres de diversa grandària, es van poder conéixer
les opinions del galerista Agustí Redón i del pintor
Fernando Peiró.

L'exposició pot visitar-se fins mitjan de juny en el
carrer Sant Francesc.

text REDACCIÓ foto JESÚS MAESTRO

Román Domenech exposa a Vinaròs
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“Escuder va tornar a recriminar al PP el “despilfarro” de regalar una fasse d’un edifici
valorada en 900.000 euros a la Conselleria de Governació.”

En aquest context l’alcalde,
Marcelino Domingo, ha anunciat
que té intenció de tractar
d’aconseguir que la Generalitat
assumisca la gestió del centre de
discapacitats i del Conservatori
per la sagnant despesa que
generen. Domingo va recordar
que el Conservatori va costar a
2007 un total de 772.972,91
euros, dels quals la Generalitat
tan sols n’assumeix un 20%. “En
temps de bonança es podia
suportar però arribarà un moment
en el que no es podrà suportar”,
assenyalava Domingo, que
plantejava que es tracta d’un
servei comarcal i d’una situació
que el preocupa “moltíssim”. La
mateixa comparació posava amb
el Mercat central i va vindre a
insinuar un augment en les taxes.
Al 2006 es va invertir al mercat
667.000 euros i la despesa corrent
al 2007 ha estat de 126.084 euros,
mentre tan sols n’ha ingressat
pels “lloguers” de les parades
62.000. “S’han d’implicar els
comerciants en el futur i que el
cost disminuisca”, va dir. 

Per l’exalcalde, “poden estar
preocupats per la situació
econòmica però no poden donar
la culpa al fet que Benicarló
suporte uns serveis comarcals
que haurien de dependre de la
Conselleria de Benestar Social i
Cultura respectivament”. Així
Escuder va tornar a recriminar al
PP el “despilfarro” de regalar una
fase d’un edifici valorada en
900.000 euros a la Conselleria de
Governació per a la Policia
Autonòmica “quan la Conselleria
venia ací a construir una
comisaría gratis”.

Sous
Per altres motius ben diferents,

al Ple d’ahir dijous es va acordar
rebaixar la dedicació del regidor
Ramon Soriano, que passa
d’exclusiva a parcial. Així ara
cobrarà 1.800 euros en comptes
de 2.570 i la Seguretat Social per
les regidories de Participació
Ciutadana, Cementiris i Relacions
Institucionals. Segons
declaracions de l’alcalde
Marcelino Domingo d’aquesta
mateixa setmana “hi va haver gent
que es va precipitar en criticar i el
procediment ja anava en marxa”,
tot i que va ser ell mateix en roda
de premsa qui va manifestar que
la dedicació a l’àrea de
participació implicaria mantindre la
dedicació d’un regidor que, a més,
va dir que es volia presentar a
unes proves a un altra
administració.

Per Escuder “El problema no el
tenen resolt internament i els
benicarlandos no poden entendre
la correlació entre sous i treball” i
va dir que la de Soriano havia
estat una destitució en tota regla.

ve de la pàgina anterior

Dissabte passat vaig assistir al
Benicarló – Vinaròs més light que
s’haja disputat mai. He vist
amistosos de festes entre els dos
equips amb més intensitat i
emoció i, naturalment, amb més
públic. Per sort, el que sí que hi va
haver va ser bon futbol per part
dels nostres i vaig passar-me una
vesprada d’allò més entretinguda,
de veritat. Què més li puc
demanar a la vida? 

El CDB va demostrar una
vegada més que ha estat un dels
conjunts millors de la categoria.
Durant la primera part, els homes
de Xoco van fer un recital
d’habilitats futbolístiques i van
deixar en ridícul el rival. Ben situat
com estic, vaig tindre ocasió de
comptar fins a sis claríssimes
ocasions per part dels nostres,
mitja dotzena bona que es van
malbaratar majoritàriament per
l’encert del porter foraster, un
grenyut amb aptituds felines que
ens va amargar la vesprada. 

Només iniciar-se el partit,
mentre els nostres encara estaven
fregant-se les lleganyes, els
vinarossencs ens van marcar un
gol en precisa rematada de cap al
llançament d’un córner. Nosaltres
però, no vam perdre la calma en
cap moment. Treta la son i a
poquet a poquet ens vam anar
posant dins del partit i al quart
d’hora ja érem els amos del
cotarro. Fruit d’aquest insultant
domini, va arribar un preciós gol
d’Adrián Anta, una jugada
d’aquelles de quadricula que
l’hàbil interior va culminar amb un
ajustat tret des de fora de l’àrea
contra el qual no va poder fer res
l’estirada del grenyut en qüestió.
Una clara ocasió de Carrillo que
es va malbaratar per voler-la
clavar amb el talonet, una altra de
Carrillo també que la va col·locar
tant en remat de cap que va sortir
fora, una de similar de Raül

Martínez però des de l’altre costat,
un mano a mano de Martínez
també que no sé com se la va
trobar el porter, un altre mano a
mano amb el central Elías que,
pobre, la va tirar fora i encara un
últim mano a mano amb Carrillo
que sí, efectivament, va acabar en
gol i amb la remuntada que tots
créiem definitiva. Els vinarossencs
s’ho miraven i no deien res, és
clar, què havien de dir pobres
meus si encara prou com no se’n
van anar a la caseta humiliats. 

La segona part va ser diferent.
Festival de canvis –ho comprenc,
tots volen i han de jugar-,
relaxació general i els del poble
del costat que van començar a
creure-s’ho una mica. Fins i tot
van fer alguna aproximació a la
porteria de Guillamón amb cert
perill i, tant va anar el canteret a la
font que, això, a l’últim minut, però
és que a l’últim minut, ens van
empatar. El cos no ens va fer ni
saranda a ningú. Bé, empatats. I
què? Aquest gol ve a ser una
metàfora del que ha estat la
campanya del nostre Benicarló.
Mares si n’hem perdut de punts
als darrers minuts!

El partit, a banda de les
incidències merament esportives,
va tindre uns prolegòmens als
quals caldria fer alguna referència.
L’incombustible Josvi Palanques

(no cal dir que l’adjectiu va
necessàriament  unit al nom) va
organitzar el tradicional lliurament
de premis de final de temporada.
N’hi va haver per a tots. Per al
jugador més regular, Elías; per al
més volgut per l’afició, Vicent
Guillamón; per al màxim
golejador, Ripollés; per al millor
jugador del poble, Raül Martínez i
molts, molts diplomes. També
tenien premi els periodistes i els
mitjans de comunicació. Ta txan ta
txan. Aquesta modestíssima
pàgina que no llig ningú va ser
guardonada amb un bonic
diploma que suposo que l’amo de
La Veu portarà a emmarcar i es
penjarà al capçal del llit com el
que és, un grandíssim trofeu. El
guanyador va resultar ser el
col·laborador d’aquesta casa,
l’amic Gregorio Segarra, que se’n
va anar cap a casa amb una copa
més gran que la que donen a
Cadis al  Carranza; va sortir a
rebre-la al terreny de joc entre
manifestes mostres de
desaprovació de qui signa aquest
escrit. En fi, ho comprenc, ho
comprenc tot. Sóc el
Chiquilicuatre dels mitjans de
comunicació locals. Perrea,
perrea. 

PERREA, PERREA
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
“En temps de bonança

es podia suportar però
arribarà un moment en
el que no es podrà
suportar”

¡coooooñe, 

menuda factura!
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El passat cap de setmana 24 i 25 de maig es va
disputar la VI Jornada del Trofeu Interclubs a la ciutat de
Castelló participant un total de nou equips CN Ferca
San José, CN Dom Bosco-Altius, CN Castalia-
Castellón, CN Turis, CN Vila-Real, CN Vinaròs, CN
Benicarló, CN Onda i CN Aquatic Castello. L'intens
temporal en l’exterior no va refredar les aigües de la
piscina olímpica on els nostres nedadors i nedadores
van donar el millor de si. Novament les grans qualitats
de Miguel Piñana, Marc Fresquet, Ferrán Remolina,
Paula Saura, Susana del Olmo i Raquel Fabregat van
imposar el ritme trepidant de l'anterior temporada que
van acabar contagiant a tot l'equip dirigit novament per
l'entrenadora Lucía Vicente i que va acabar amb 23
primeres places en r.k. de les diverses sèries nedades,
i això ja no pot ser casual, sinó resultat d’un Club
Natació Benicarló molt centrat i exultant.

Equip femení:
Novament la insígnia va ser seguir sumant noves

mínimes autonòmiques i estatals. Paula Saura (1a 50 m
braça-37.00 / 1ª 100 m lliures-1:02.71 / 1a 200 m
papallona-2:39.34 / 2a 200 m estils-2:31.57 i mínima
nacional); Susana del Olmo (1ª 400 m estils-5:20.06 i
mínima nacional); Raquel Fabregat (1ª 100 m
papallona-1:13.71 / 2ª 200 m papallona-2:41.43);
Montserrat Astor (3ª 100 m esquena-1:15.76); Maria
Coll (3ª 200 m braça-3:19.76); Janina Rodriguez (3ª 50
m esquena-37.37); Claudia Campos (3ª 100 m braça-
1:26.26); Meritxell Sospedra, Sara Marqués, Adrea
Fuentes, Mari Carmen Sorlí, Lucía Piñana, Paula Gil,
Marina Ferrer, Inmaculada Cerdá i Oihane Rolindez.

Resultats:
Estils guanyats: 5   (2 mínimes estatals)
Estils en 2n lloc: 2
Estils en 3r lloc:  4

Equip masculí:
Contagiats de l’eufòria femenina, van voler estar a

l’alçada de les circumstàncies aconseguint molt bons
cronos en general tots els participants i que va portar a
l’equip masculí a liderar en nombroses sèries. Va estar
compost per Miguel Piñana (1r 200 m braça-2:36.86 / 1r
50 m esquena-28.39 / 2º 100 m esquena-59.78 i mínima
nacional / 2º 100 m braça-1:08.19); Ferrán Remolina (1r
50 m braça-32.79 / 2º 200 m braça 2:41.88); Marc
Fresquet Burriel (2º 100 m papallona-1:02.49 / 2º 200 m
lliures-2:04.33 / 3º 50 m esquena-30.80); David
Marqués (3º 100 m papallona-1:06.50 / 2º 100 m lliures-
59.14); Marcos Fuente (3r 50 m braça-34.38 / 200 m
papallona-2:31.01); Josep Navarro, Javier Traver,
Guillermo Blasco, Marc Avila, Vicent Prats, Antonio
Avila, Agustín Parra, José Antonio Adell, Joan Ferrán
Barrachina i Gerard Saura.

Resultats

Estils guanyats: 03  (1 mínima estatal)
Estils en 2n lloc: 06
Estils en 3r lloc:  03

CALENDARI PRÒXIMES COMPETICIONS AMB
SEU A BENICARLO

7-8 JUNY FASE PROVINCIAL JOCS ESCOLARS-
ALEVÍ PROVINCIAL

29 JUNY TRAVESIA SANT PERE. OBERTA (PORT)-
LOCAL

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

13 JULIOL TRAVESIA PENÍSCOLA-BENICARLÓ.
OBERTA (MAR OBERT) LOCAL-ESTATAL

text i foto CNB

El Chiki-Chiki es nada així: 1-Mínima estatal de Miguel Piñana 2- Mínima estatal
de Susana 3- Mínima estatal de Paula 4- Gaudir de l’espectacle a l’aigua

La passada setmana, els
bombers van celebrar al
restaurant “Los tres fogones” la
jubilació de Julio Sánchez, de
63 anys. 

FOTO!

L’ESPANYA SINGULAR

Alguns ens havíem cregut allò de l’España plural de Zapatero, més que fora com a correlat presentable de
la una, grande y libre d’Aznar. Les coses, però, es van re-situant a poc a poc. Vegeu-ne una mostra: aquest
dies al nostre territori no plou, llueve. Així ho esmenten els rètols lluminosos de les autovies: modere la

velocidad...con lluvia, perquè clar si posen “modereu la velocitat... amb pluja” els conductors no ho entendrien
i, fins i tot, podria ocórrer un accident!

I no és l’únic gest de “rectificació” de Zapatero: el ministre Molina es fa el “dur” amb els papers de
Salamanca, que una llei del Parlament obligà a tornar als seus legítims propietaris i ho ha retardat sine die.
El cas, però, més evident de “rectificació” de Zapatero és el de la política antiterrorista: exhibicionisme policial
amb filmacions de les detencions, ad hoc i cap perspectiva a l’horitzó d’acabar amb la plaga, amb mesures
polítiques compartides amb els nacionalistes bascos,

I és que alguns pensàvem que el PP no havia guanyat les eleccions generals, però sembla que estàvem
equivocats: els “populars” no estan al govern de l’Estat, però dicten la política nacional als qui governen. No
sabria dir què és pitjor.

Marc Antoni Adell
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L’ALTRA BATALLA DE L’EBRE (4)
er tancar, de moment, aquesta
sèrie d’articles sobre la sequera
de Catalunya, tractarem la
conflictivitat social i política

generada per la proposta de
minitransvasament de l’Ebre a les
comarques barcelonines,  en concret a
l’Àmbit Ter-Llobregat. 

Be sabia el govern català que “tocar”
l’aigua de l’Ebre al Delta era obrir la caixa
dels trons. Per això proposà, en un primer
moment, obtenir els recursos hídrics des del
Segre, l’afluent de l’Ebre. Els regants de la
Terra Ferma s’oposaren a la proposta per
manca d’aigua per als seus camps. Però
aquest front de la batalla de l’Ebre es tancà prompte pel
refús del govern central a l’opció Segre. Des de Madrid es
proposà utilitzar els recursos no emprats pel
minitransvasament a Tarragona des de l’Ebre, opció que no
necessitava cap modificació legal important.

Des d’un primer moment, el governs català es referí al
projecte com “captació transitòria d’aigua”, negant que fos
un transvasament. Tècnicament, transvasament és una
transferència d’aigua des d’una conca o demarcació
hidrogràfica a una altra, com és el cas des de l’Ebre fins a
les Conques Internes de Catalunya. Mediàticament s’ha
consolidat l’expressió “minitransvasament” pel seu baix
volum d’aigua comparat amb el que derogà pel govern
socialista.  El seu caràcter transitori inicial canvià: ja no
s’anava a desmuntar 60 quilòmetres de canonada, s’acordà
que seria bidireccional, de l’Ebre cap a Barcelona i del nord,
per exemple de la futura dessaladora del Llobregat, cap el
camp de Tarragona.

I es produí el que no volia el govern català, la mobilització
de la gent de les Terres de l’Ebre. Hi havia dos fets, un
projecte que generava el refús del territori i un sentiment de
traïció o d’engany cap el tripartit. Tant Iniciativa com Equerra
i el PSC havien signat un acord d’oposició total als
transvasaments de l’Ebre, d’ací els seus infructuosos
intents per negar que la que la transferència de l’aigua ho
fos. La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), que llanguia
per manca d’activitat, revifà en contra del
minitransvasament a Barcelona. El passat 18 de maig es
manifestaren entre vint i trenta mil persones a Amposta sota
els lemes de “Los transvasaments no són la solució” i
“Catalunya enganyada”.Representants de la Fundació Nova
Cultura de l’Aigua com Pedrojo Arrojo hi participaren. S’han
produït dimissions de càrrecs d’Iniciativa i d’Esquerra  de la
zona que s’oposen a les seves direccions.

Una llei de 1959 reserva el doble de l’aigua del Ter pel
consum domèstic de l’àrea de Barcelona, deixant un terç
per a les comarques gironines. El clima reivindicatiu ha
refrescat el sentiment d’agreujament dels gironins pel
desviament d’aigües del Ter cap a la Ciutat Comtal. S’ha
creat recentment la Plataforma del Ter que agrupa a
regants, ecologistes i ajuntaments per exigir el retorn de les
aigües del riu a Girona. 

Segons una enquesta de principis de maig
publicada per El Periodico de Catalunya un
34% estava d’acord amb la gestió de la
sequera del govern català i un 81% en el
minitransvasament de l’Ebre. Segons una
enquesta de la web del diari La Vanguardia
–sense la mateixa validesa tècnica que
l’anterior-, consultada el 28 de maig, un 52%
encara està d’acord amb el
minitransvasament. Suposem que aquest
percentatge anirà baixant ràpidament. Cal
recordar que més del 70% de catalans viuen a
les comarques barcelonines i podrien quedar
afectats pels talls d’aigua. 

La batalla per l’Ebre, com era d’esperar,
també ha oberts fronts arreu de Catalunya. Desprès de la
derogació dels transvasament de l’Ebre del PHN popular,
les reivindicacions dels governs populars valencià i murcià
continuaren. El president valencià promogué un informe
sobre les sequeres al Comitè de les Regions d’Europa en el
que es valoren els transvasament com una mesura vàlida
per a situacions extremes. La fundació “Agua y Progreso”,
think tank dels populars valencians, ha creat i publicitat el
concepte d’hidrosolidaritat per justificar l’exigència de
transvasaments cap a zones deficitàries. I la més forta, el
diputat popular González Pons assenyalà que “el
transvasament de l’Ebre està en els gens dels valencians”.

Cap a febrer, aparegué el desconegut grup valencià
“Foro Solidario por el Agua” que realitzà diversos actes
exigint l’aigua de l’Ebre” com la mediàtica concentració front
la Moncloa. Quan es conegué el projecte de
minitransvasament cap a Barcelona, el govern valencià es
mobilitzà amb iniciatives a les Corts per exigir el
transvasament de l’Ebre com a mesura d’equitat, reunions
amb el president murcià i el secretari general del PP
andalús, formació d’una plataforma d’alcaldes populars
valencians i murcians, proposta de manifestacions i
amenaces amb dur la mesura al Tribunal Constitucional. La
postura del govern d’Aragó primer fou d’acceptació del
projecte, però quan les pluges han posat en dubte la seva
necessitat ha decidit recórrer el reial decret.

Les pluges de la segona meitat de maig han segut
històriques, les reserves de l’Àmbit Ter-Llobregat han assolit
un 46% (28-5-08) i s’espera que superen el 50% ben
prompte, llindar que marcaria la sortida de la situació
d’excepcionalitat. Iniciativa ja demana l’anul·lació del
minitransvasament i el govern central, possiblement, ho
decidirà en uns dies.

Esperem que aquesta oportunitat que han donat les
pluges, faci reflexionar sobre que antigues mesures com els
transvasaments no són vàlides per gestionar les necessitats
hidrològiques i que aquestes polítiques s´han de basar en el
consens entre territoris. 

Pere Bausà

PJosé Manuel Cabrera, més conegut com
‘Chelete’, ha anunciat visiblement emocionat la
seua retirada com jugador professional d'elit. En
companyia del president del club, Joaquín Bel, el
jugador ha agraït públicament al club benicarlando,
la confiança i l'afecte que li han brindat tots aquests
anys. 

El jugador de Vila-real, un dels jugadors més
carismàtics i estimats per l'afició cadufera, es retira dels
terrenys de joc com jugador professional però seguirà
vinculat al club i a aquest esport. En la roda de premsa
del dia 23 es va desvetllar quin serà a partir d'ara la
seva activitat dintre del club. Chelete passarà a ser el
Director esportiu de tota l'estructura base del club, a
partir del mes de juliol. 

Com agraïment a la seva dedicació tant personal
com professional, el club portarà a terme un partit
d'homenatge davant un combinat de jugadors de la
Selecció Valenciana, el pròxim 31 de maig, a les 18,30
hores en el pavelló municipal de Benicarló. Joaquín Bel,
president del Benicarló ONDA URBANA, amb la veu
entretallada, ha agraït al jugador tot el que ha estat com
professional i com persona tots aquests anys, i ha
assegurat que “Chelete dintre del nostre projecte
esportiu ho ha estat tot”. 

Chelete, per la seua banda, ha assegurat que “estic
molt orgullós d'haver estat tots aquests anys en aquest
club”. Respecte al seu nou repte, com a màxim
responsable de les categories base, s'ha mostrat molt

il·lusionat. El jugador ha explicat davant els mitjans de
comunicació la seua situació professional i els dolents
moments que ha viscut aquestes dues últimes
temporades, arran de la lesió que li va apartar de les
pistes de joc. Chelete, amb la humilitat que sempre li ha
caracteritzat, ha afirmat que “amb tota la dignitat del
món, m'aparto perquè aquest club puga seguir
creixent”. 

El jugador benicarlando, que va començar la seua
carrera esportiva en el filial del Platges de Castelló i va
passar també per les files del conjunt català Miró
Martorell, va fitxar pel benicarló futbol sala la temporada
99-00. En aquests nou anys amb el conjunt cadufero ha
aconseguit 3 lligues en la Divisió de Plata, 2 Copes de
la Generalitat Valenciana i l'ascens a Divisió d'Honor. 

Amb el club del Baix Maestrat a la màxima categoria
ha viscut bons i dolents moments. La primera
temporada en Divisió d'Honor va aconseguir la
cinquena plaça en la lliga regular i accedir al play-of pel
títol de lliga. La segona va viure un dels moments més
delicats al lluitar per la permanència de la categoria. I la
tercera altre dels pitjors moments per a un esportista,
una lesió que li va mantenir tota la temporada allunyat
dels terrenys de joc. Aquesta temporada, Chelete va
tornar a trepitjar el parquet però amb la precaució que
comporta sortir d'una greu lesió. 

Al concloure la roda de premsa, Chelete va agraïr als
presents les mostres d'afecte rebudes durant aquests
anys, i va fer públic el seu desig d'omplir les graderies
del municipal el pròxim 31 de maig. 

Chelete ha anunciat  la seua retirada de les pistes de joc 

text REDACCIÓ
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C U LT U R A

Un d’aquests diumenges del mes de Maria he anat a
una celebració d’una primera comunió de dos fills d’una
amiga. He de confessar –i probablement aquest és el
verb més adient d’acord amb el paisatge eclesiàstic en el
qual em vaig submergir durant una bona estona- que feia
molt de temps que no havia anat a una celebració
d’aquestes característiques. De fet, si la memòria no em
traeix, la darrera comunió a la que vaig assistir va ser la
meva pròpia i, és clar, d’això ja en fa un bon cabàs d’anys
(sóc d’una generació en què fer la primera comunió
encara  era un fet natural, essencialment tradicional).La
distància en el temps i la gran diferència de perspectiva
de les meves experiències en aquest tema m’han abocat
a perplexitats , dubtes i constatacions d’ordre divers.

En primer lloc, la lògica natural dels meravellosos i
complexos mecanismes del pensament humà m’han
portat a buscar experiències pròpies, viscudes, per tal de
poder situar allò que anava a fer. En aquest sentit, com ja
he apuntat, només podia recórrer a la pròpia experiència
viscuda com a protagonista del fet i he retrobat amb
tendresa fets de la infantesa, una celebració austera però
sentida, compartida amb dos amics d’aquelles èpoques
que s’han desdibuixat per paisatges diversos. I he
retrobat persones ben properes que ara ja no són aquí
però que no s’han desdibuixat perquè bateguen en els
colors i els llocs  del meu paisatge. Una alenada de
vertigen pel pas del temps i per tot allò que comporta
entra amb força per la finestra dels records.

En una dimensió molt més freda, em vaig plantejar
com podria ser  això de les primeres comunions avui, ben
entrat el segle XXI. Ben aviat, però, vaig entendre que en
aquest cas la tradició en el sentit més estrictament
conservador continua vigent i amb plena força. La
parafernàlia era completa: nens vestits de mariners –algú
sap per què precisament de mariners- i nenes
convertides en princesetes que esperen angelicalment el
príncep blau o el trobador que cantarà la seva bellesa i la
seva dolça feminitat; convidats diversos vestits de gala i
la missa de rigor –cinc quarts ben bons. Després una
celebració gastronòmica i amb música i ball per fer baixar
els excessos. I la pregunta es presenta de nou: ¿aquesta
és una festa perquè els suposats protagonistes en
gaudeixin?

Però el fet que m’ha impressionat més en aquesta
festa  d’una primera comunió  és el propi sentit de la
celebració, ja sigui en la seva dimensió més profunda –el
sentit religiós- com pel que fa a la seva repercussió
sociològica. No sé si aquestes dues dimensions són dues
cares de la mateixa moneda o són realitats
substancialment diverses, però em sembla que en els
dos sentits hi ha coses que grinyolen. Des de la

perspectiva de la fe tinc seriosos dubtes que els nens
entenguin realment el discurs que es fa, des de les
lectures com del propi sentit del símbol de la comunió.
Potser , de fet, això no és important i el que realment té
sentit –vist des del punt de vista de la doctrina oficial de
l’església-  és que els nens i les nenes entrin a formar part
d’un ritual, s’acostumin a practicar certes coses i a sentir
uns discursos que, amb els anys, imprimiran significats a
la pròpia vida. Ara bé, no estic segur que això sigui la
base d’una actitud i d’unes creences religioses ben
consolidades, madures, pròpies. Més aviat sembla que el
desig de l’església de cristianitzar el pas del temps, els
cicles de la vida –-ja sigui de les estacions de l’any o de
les etapes de la vida humana els ha empès a posar en
cada moment rellevant una referència pròpia, el seu
segell particular. Potser no toca gaire, potser els nens i
les nenes no acaben d’entendre res, però cal marcar
l’etapa de maduresa de la infantesa –en el lloc d’antics
rituals d’iniciació o de traspàs a la vida de jove- amb un
ritual.

L’altra cara de la moneda és la pretensió de mantenir
aquest tipus de celebracions com si fossin realment
expressions d’autèntica fe. Un cert joc d’hipocresies
marca aquests rituals. Els homes –perquè no hi ha
dones, oi?- que celebren aquests actes –comunions i
casaments- saben que la majoria dels seus clients no són
autèntics fidels però actuen per interès econòmic i
propagandístic com si no ho sabessin.

Sincerament, la sensació de tot plegat és que
l’església s’arrapa amb força a les parcel·les de poder
que la tradició li dóna però que es va allunyant lentament
però inexorable de la realitat  social i de l’autèntica
vivència de la fe. Amb  franquesa, em quedo amb l’alegria
dels nens perquè són en certa manera el centre
d’atracció i amb el record de la meva pròpia vivència
d’aquest fet. I, ara que me n’adono, també em quedo amb
la fantàstica cançó del Jaume Sisa, La primera comunió,
que cantava per allà els setanta. És clar que potser la
realitat supera en surrealisme a la pròpia cançó.

COMUNIONS

text JOAN HERAS

Fronteres

Amb clamorosos aplaudiments va premiar el públic a
l’Escola de Teatre Diabolus pel seu darrer muntatge
“Intrigues i enganys al Palau de Serrans”. Un espectacle
que va superar totes les expectatives amb la seua
sorprenent història, una atractiva posada en escena i un
alt nivell interpretatiu per part dels alumnes de Diabolus. 

Acabat l’espectacle s’escoltaven frases per part del públic
assistent com “em fan mal les barres” o “he plorat de riure”,
al·ludint a la comicitat de l’espectacle; i “és que al final ja no
sabies per a on et sortirien” o “és molt diferent a tot el que

havia vist abans” referint-se a les constants sorpreses que es
succeïen damunt l’escenari. Fins i tot algú va dir: “són La
Cubana de Benicarló” comparant a la gent de Diabolus amb la
famosa companyia catalana.

Des del principi de l’espectacle el públic va respondre amb
riures a les situacions hilarants que es representaven fins a
arribar al punt, que en molts instants, els actors i actrius
hagueren d’interrompre  la seua interpretació a causa de les
rialles i els aplaudiments del públic.

Durant les funcions els espectadors es van anar contagiant
del caràcter de l’obra i hi va haver moments en que ells
mateixos van intervindre parlant en veu alta, girant-se a un
costat i a l’altre, formant part del propi espectacle. Tot això va
conduir a una emotiva comunió amb els actors, trencant la
distància que de vegades separa l’escenari de la platea.

Sorpresos per la fantàstica acollida que van tindre les
funcions, on els actors i actrius van rebre una llarga ovació
amb el públic en peu, alguns components de Diabolus van
comentar que el que més els va emocionar va ser l’expressió
d’agraïment que reflectien els espectadors quan els aplaudien.

En resum, aquest èxit de l’escola de teatre Diabolus és la
millor medicina per a renovar il·lusions i seguir creixent
artísticament en  l’àmbit teatral després de 8 anys del seu
naixement. En un futur pròxim la companyia té previst iniciar
una gira per diverses poblacions de les nostres comarques. 

text REDACCIÓ

“Intrigues i enganys al Palau de Serrans”

El passat mes d’abril, els alumnes del BOLTON CENTRAL
SCHOOL, ( Albany NY ) van visitar la ciutat de Benicarló,
acompanyats pel seu professor Francisco Roca Sales,
benicarlando de naixement  que actualment resideix a Green
Falls ( Albany, NY ). 

En la seua visita a la nostra ciutat van ser rebuts per
l’alcalde de Benicarló i els regidors de Cultura i Esports. 

Els 23 estudiants d’espanyol (amb edats compreses entre
els 15 i 19 anys), d’aqueix centre escolar, van quedar
encantats de la visita. El viatge incloïa també la visita a altres
ciutats com Madrid, Barcelona, València i Peníscola.

text REDACCIÓ

Alumnes d’EEUU de visita per
Benicarló
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Divendres, 23 de maig, els funcionaris van celebrar
la festivitat de Santa Rita. Pel matí van anar a Tirig a
visitar el museu de la Valltorta. En sortir del museu van
fer una xicoteta excursió per vore les pintures rupestres
de la Cova dels Cavalls, on un grup d'arquers disparen
les seves fletxes contra un ramat de cérvols. El dinar va
tindre lloc al restaurant de l'ermita de la Mare de Deu
dels Angels, un dels conjunts arquitectònics més
interessants del Maestrat i de Sant Mateu, antiga
capital històrica de la comarca. Aquest lloc, del segle
XVI-XVII, té unes vistes esplèndides.

Per la vesprada, per fer la digestió,  una visita guiada
per Sant Mateu. Primer l'Església arxiprestal,  dels
segles XIII al XV. Monument clau de l'arquitectura
gòtica al País Valencià, reconegut com Bé d'Interès
Cultural. Després, per concloure, una visita a l'Església
de les Agustines i l'Església de Sant Pere.

text REDACCIÓ

Els funcionaris de Benicarló van celebrar Santa Rita a Tírig i Sant Mateu 

La Universitat Jaume I ha entregat el dijous 22 de maig de
2008 els premis a la Millor Pràctica Associativa per les accions
o projectese realitzats per les associacions de l'UJI durant el
curs acadèmic 2007/2008. L'acte ha comptat amb l'assistència
de la vicerectora d'Estudiants i Ocupació, Leonor Lapeña, que
ha sigut l'encarregada d'entregar els premis. Les associacions
premiades han sigut Tirant lo Blanc, pel seu projecte “Jaume I
a la Jaume I", una proposta per reflexionar sobre la figura de
Jaume I en el marc del 800 aniversari del naixement d’aquest
personatge; AEGEE, per l’activitat “Una finestra al món”. Un
espai intercultural que acosta estudiants Erasmus d’arreu
d’Europa, i Quatre Gossos pel projecte “ Sonoscope”, una
iniciativa lúdica, emotiva i reflexiva en un espai reduït  a través
de la qual l’espectador reflexiona sobre imatges que veu. El
premi està dotat amb 3.000 € si bé enguany per tractar-se del
primer any que es convoca s’han tingut en compte tres de les
sis iniciatives presentades per la seua originalitat.

La Jaume I dona a conèixer els components del jurat
del Premi Manel Garcia Grau de Poesia

L’organització del premi de poesia Manel Garcia Grau, ha
anunciat els membres del jurat d’aquest guardó que té una
dotació econòmica de 3.500 euros, que situa al premi entre els
més atractius del País Valencià. Els seleccionats per a elegir
els guanyadors han sigut, el filòleg de Llengua Catalana i
acadèmic de la Acadèmia Valenciana de les Llengües, Lluís
Bartomeu Meseguer; el poeta i membre de l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana, Vicenç Llorca; i el director
de la col·lecció de poesia d’edicions Perifèric, Ramon Guillem.

El tema dels treballs del I premi Manel Garcia Grau de
poesia és lliure, així com l'extensió, que haurà de ser la pròpia
dels llibres de poemes. A més, es requereix que estiguen
escrits en llengua catalana i que siguen inèdits. El termini
d’admissió d'originals finalitzarà el 29 de maig de 2008. Les
obres s'hauran d'adreçar a la Universitat Jaume I de Castelló
(Servei de Comunicació i Publicacions, Campus del Riu Sec.
12071-Castelló de la Plana).  El llibre guardonat serà publicat
en la col·lecció de poesia de l'editorial Perifèric, una col·lecció
molt vinculada a la figura de Manel Garcia Grau, ja que es
dóna la circumstància que fou ell l'encarregat d'inaugurar-la,
amb el llibre "La mordassa".

El I premi Manel Garcia Grau de poesia pretén honorar la
memòria de l'escriptor, activista i professor de Filologia de la
Universitat Jaume I que va faltar ara fa prop de dos anys, en
plena maduresa creativa. Poeta i narrador, Manel Garcia Grau
és una de les figures principals de la literatura valenciana de
les darreres dècades. Va destacar sobretot com a poeta i la
seua obra està present en nombroses antologies. En el seu
currículum, a més, figuren premis com els Octubre,
l'Englantina d'Or dels Jocs Florals de Barcelona o el Ciutat de
València, tots ells de poesia. El seu poemari pòstum,
"Constants vitals", va obtenir també el premi de la Crítica dels
Escriptors Valencians de 2007. Com a narrador, va publicar
tres novel·les i nombrosos assaigs, articles d'opinió a la
premsa i estudis filològics. A més, va ser una persona
notablement implicada en el teixit associatiu de Castelló i del
País Valencià. Com a escriptor, va ser membre durant molts
anys de la junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana.

text UJI

L'UJI entrega els premis a la Millor Pràctica Associativa 
La Jaume I dona a conèixer els components del jurat del Premi Manel Garcia Grau de

Poesia

STEPV demana la dimissió del Conseller d’Educació perquè se situa al marge de la llei i actua de forma
irresponsable. A més, el sindicat recorrerà l’ordre d’Educació per a la ciutadania, que ha presentat el Conseller als
mitjans de comunicació, perquè segons els serveis jurídics del sindicat vulnera tres principis reconeguts en normes
superiors, a saber:

Primer, l’autonomia organitzativa dels centres educatius i el respecte a les llengües reconegudes en l’Estatut
d’autonomia: valencià i castellà. Només la Llengua Estrangera s’imparteix en l’idioma corresponent.

Segon, el Reial Decret del Ministeri d’Educació on s’estableix el currículum. De fet l’alumnat valencià no podrà
“…conèixer les causes que provoquen la violació dels drets humans, la pobresa i la desigualtat...” o no es podrà
reconèixer com a membre d’una ciutadania global...”, ni tampoc podrà “…conéixer els fonaments del mode de vida
democràtic...” en la mida que aquests continguts han estat suprimits per la normativa de la Generalitat Valenciana
(Decret 112/2007).

Tercer, vulnera la normativa d’avaluació de l’alumnat i representa una intromissió en la llibertat de càtedra en obrir
la possibilitat d’aprovar l’assignatura amb un treball.

El professorat no està obligat a assumir actuacions de dubtosa legalitat. L’STEPV-Iv donarà cobertura a aquelles
persones que es neguen a seguir les instruccions del conseller que amb les seues actuacions s’ha situat al marge de
la llei.D’altra banda, entenem que la inversió que el conseller ha anunciat per pagar la seua particular batalla amb el
govern de Madrid hauria de destinar-se a cobrir necessitats estructurals que arrossega l’ensenyament valencià, com
ara les substitucions i les baixes en els centres. STEPV-Iv considera que amb l’actitud i les accions del Conseller
d’Educació han quedat sense resoldre els grans temes pendents del sistema educatiu valencià.STEPV-Iv afirma que
si es publica aquesta ordre s’acabarà complicant l’organització dels centres de secundària i condicionarà greument els
horaris de l’alumnat i el professorat per al curs 2008-2009.

L’STEPV demana la dimissió del conseller per situar-se al marge de la llei
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Divendres passat ens vam trobar amb el terrible
espectacle de la memòria estripada. La pluja que havia
caigut els dies anteriors s'havia filtrat per les
innombrables esquerdes del local que l'associació
cultural Alambor utilitza en el casal Municipal, destrossant
l'arxiu documental a més d'altres béns. Les fotografies
més antigues són les que pitjor van sortir parades del
diluvi. Algunes van quedar apegades, unes altres es
diluïen en l'aigua que havia saturat el paper. Fins i tot les
fotografies més modernes estaven tan deteriorades que
els colors es fonien a les mans quan volíem separar unes
de les altres, en un últim intent de rescatar-les del diluvi.
Cada imatge que perdíem feia mal com un caigut en un
hospital de campanya. Si tens alguna sensibilitat per la
història no pots evitar emocionar-te davant una imatge
conservada del passat, però tampoc passar per alt la
impotència de veure tot aquest llegat fet malbé.
L'ajuntament de Benicarló és el major culpable per
omissió del deure de socors, per deixadesa de les
infraestructures culturals, altre despropòsit en aquest any
de desert cultural ja irrecuperable. Vergonya per la
memòria estripada. Ja no podem recuperar els rostres
que han desaparegut entre els gasos d'una emulsió
deteriorada però que ens miren des de la indignació.
Mentrestant, els edificis que es dediquen a la cultura, o es
desaprofiten o romanen tancats o abandonats, i els nous
que podríem tindre es prometen per a altres usos
considerats més necessaris. Clar que a alguns regidors
els ha d'importar un pebrot que es perden les fotos
d'esdeveniments culturals, perquè deuen sortir en
poques... 

Memòria estripada
text REDACCIÓ

Regidor que es comprén
que, pobre, no se sap el
codi de circulació

Un avispat lector ens ha enviat aquesta “ingrata”
imatge (no per a nosaltres, òbviament), on es veu
un vehicle, que assegura el lector que pertany al
regidor d’Agricultura, aparcat. Sembla, pel que diu
el lector, aquest senyor té el mal costum de ficar el
seu vehicle allà on no toca, en aquest cas en una
plaça reservada per a minusvàlids. A més, pareix
que allà on viu, al carrer Ulldecona, no és que siga
un portent del bon estacionament. Senyor regidor,
vosté hauria de ser el primer a donar exemple i no
utilitzar aquesta plaça, reservada, de davant del
Casal per el seu us particular. I conste que, en
aquest cas, el seu vehicle mal aparcat, el va veure
bastant gent. 

FOTO!

PRIMAVERA
Sempre que hi ha guàrdia al torn d’urgències, el

facultatiu es troba en complexes situacions en les
quals cal actuar amb molta serenitat sense deixar-se
portar per impulsos humans. 

Amb l’arribada del solet comencen a veure’s
turistes. Divendres a altes hores de la nit, va acudir al
dispensari una jove francòfona que amb veu èbria i
assenyalant els pantalons del doctor, pareixia
preguntar pel seu marit el francès. 

En apropar-se a la pacient, el  facultatiu es va
quedar fred, sense saber què fer, en veure com li pujà
la bata.

Quant lamenta el metge la mort del general,
l’obertura a Europa i l’arribada dels turistes amb uns
hàbits gens purs i abandonats als desitjos de la carn. 

Dr.Climent

VAS NAIXER L’ANY 1968?
COMPLEIXES AQUEST ANY
ELS 40?

Si es així, et proposem que vingues a celebrar-ho
amb nosaltres el dia 12 de Juliol a les 21:30 hores
al Restaurant El Cortijo, amb un Sopar-Party
Remember
El preu serà de 50 Euros per persona.
Per a poder vindre haureu d’abonar l’import dels
coberts abans del 1 de Juliol al compte de Caixa
Rural Benicarló:3162-1201-09-2018074019

US ESPEREM A TOTS!!!!
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ornem a la mateixa.
Això del desviament de
la tres-cents quaranta
s’està consolidant com

un ferm candidat a formar part del
selecte cercle de temes de la
setmana que es repeteixen
cíclicament. Em fa la sensació
que, tot i l’oposició d’una
plataforma de “per ahí no”, ben
aviat començarem a vore
màquines i camions destrossant
tot el que calga per tal de portar a
terme aquesta obra. Vaticino que
la cosa encara protagonitzarà
algunes portades perquè les
diferents fases del procés aniran
caient amb els dies i tots ens
n’assabentarem. Mentrestant, una
colla de persones munten una
plataforma pocs dies abans de les
eleccions quan ja està tot dat i
beneït. Automàticament, els pp
puja al carro populista i va a unes
manifestacions en contra de
coses que ells mateixos han
recolzat, però allà van ells, amb la
pancarta, al costat dels més
desfavorits defensant les
injustícies. Ara diuen que l’obra no
es pot demorar, encara que
escoltaran els qui han organitzat
la plataforma, és a dir els deixaran
que ploren al seu muscle i els
consolaran dient-los que ja no es
pot fer res, que són coses de
força major, però que ells els
entenen, els escolten i els
defensen. Tot plegat, un sainet
amb un argument apropiat; en lloc
d’anar a parlar amb els qui tenen
la paella pel mànec, se’n van als
seus amics a pidolar mentre els
no afectats bufen alleujats perquè
no els toquen la seua finca i
pensen que aquesta vegada la
sort els ha vingut de cara.

M’ha impressionat la frase de
Sion. Dins s’hi amaga tota una
visió del món i es pot dir, sense
cap mena d’embús, que resumeix

completament la identitat de
Benicarló com a poble. Realment
seria un bon punt de sortida per a
escriure un llibre sobre la nostra
idiosincràcia, ja que la frase en si
donaria per a fer una tesi doctoral.
Tot això que ha dit Sion, seria
exacte si s’hagués pronunciat fa
trenta anys. Amb tots els
respectes, i a falta de l’informe
preceptiu de la comissió d’experts
falleros, dins l’enumeració que fa
aquesta estimada personalitat,
falta una cosa. Efectivament, s’ha
deixat els falleros (perquè
joseperos o josefins no quedaria
bé). Si ara a Benicarló es fera una
cursa de sants, la majoria de la
gent animaria sant Josep, que fins
i tot ha deixat a la cua el seu propi
fill putatiu.

Quin fart de riure m’he pegat
amb Robes. Això del
“asentamiento ilegal de chabolas
y caravanas” és molt bo. I això
que entre Peníscola i el poble del
nord del nostre hi ha un corral,
també és molt bo. Ara m’imagino
ja a un de Castelló llegint la

notícia amb un mapa al davant, i
resulta que dins d’un corral hi ha
un poblat il·legal, però no l’acaba
d’ubicar a no ser que al corral li
hagen canviat el nom i es diga
Benicarló. Però he seguit llegint el
que diu el diari amb una lupa.
L’anònim autor de l’impagable text
ens fa saber que la policia va
disposar un “amplio positivo” i va
agafar el fugitiu descalç i amb
calçotets. Ni les millors pel·lícules
de Jaimito i Tomasín ho poden
millorar.

Diu la pàgina set que ara estem
mès segurs. No ho entenc. Estem
més segurs ara que ja no està el
regidor policia? Ens volen fer
creure que Marzal porta la
regidoria de governació millor que
Soriano? Me n’alegro. Per cert,
m’he quedat espantat de la
quantitat de maltractadors que
tenim al poble. Cent trenta-cinc
matxotes formen aquesta llista
que la policia s’encarrega de
vigilar per mitjà de dos agents.

Llijo amb tristesa la queixa
sobre el servei que li va donar a
l’estació un aprenent de moniatet
a una persona només per parlar
en la seua llengua. Ja està bé.
Tots aquests energúmens que no
són capaços d’entendre que
tenim dret a parlar en la nostra
llengua haurien de fotre el camp
entre gorrades. Com sempre, ens
tocarà callar, algun treballador de
la Renfe se’n fotrà de la
reclamació i li contestarà, entre
els riures dels seus companys
de’atenció al client, que ho senten
molt i que no tornarà a passar.
Buajj!!! 

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA    

Estic segur, absolutament
convençut que al llistat de noms
dels xiquets que apareix a la
pàgina set, hi ha diverses errades
amb els noms i cursos. Segur.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 635

text EL LECTOR

T
De qui són els del PP?
Els benicarlandos es troben

preocupats. Resulta que amb la
polèmica de qui són els que són
els que segueixen a qui
segueixen, ací, encara no
sabem de qui són els del PP
d’ací, de Mariano o de la San
Gil. I és que no volem que passe
com a Madrid, que no
s’aclareixen. Així que a veure si
es pronuncien! Els
benicarlandos tenim dret a
saber a qui hem votat.

PPmòbils
En tot cas, si no acaben de

pronunciar-se, cosa típica dels
del PP, els tafaners ja estem
preparant una campanya de
semeses de mòbils (és diu així,
no?), perquè es reunisquen tots
els militants i simpatitzants a la
porta de l’ajuntament a
manifestar-se. Així veurem
quants n’hi ha de cada bàndol.
Els tafaners, si és necessari,
enviarem una comitiva de
comptadors per tal d’esbrinar de
quin peu calcen els que ens
manen al nostre poble.

PPcanvis
I tot això té una raó, perquè si

a un any de les eleccions no
hem vist cap canvi per a bé en
aquest poble potser siga hora
del canvi. Bé, el canvi que siga,
perquè fins ara, ací, encara
estem esperant que l’alcalde
complisca tot el que va
prometre, sobretot, després
d’omplir-nos mig poble amb el
careto de Rajoy. Que per cert,
que ací no el votàvem!

Libro gordo de ...
L’heu vist? A que està divertit

el Libro gordo de Pepito?

Doncs, segons tenim entés ja li
han sortit imitadors, però en
versió política. Diuen que ja

circula, pel boca a boca, tot un
rastre d’històries del nostre
inefable Jaime Mundo i el seu
vastíssim periple polític. I uns
espavilats han pensat en
recollir-lo tot en un llibret. Bé, no
sabem si serà més d’un volum
perquè aquest home ha esta
molt prolífic acudint, a tort i a
dret, a tot el que li sorgia: des
d’una remenada de paelles a un
casament (només li faltava
assistir als batejos, als òbits ja
ho feia). Ja circulen un parell de
noms per a títol del primer llibre
“Los Mundos de Jaime” o “Los
chistes de Jaimito”. Podeu
enviar suggeriments!

El Mundo
I ja que parlem del Mundo,

que hi feien una gent repartint
diaris, d’ell, del mitjà de
comunicació ens referim, El
Mundo, divendres passat (que
és quan ho vam veure alguns
tafaners), davant del Convent

de Sant Francesc, millor dit, del
MUCBE (com sona això de bé)?
Què passa, que el museu és un
bon reclam per fer allò que no
ha aconseguit als quioscs? El
que fan alguns per augmentar
els seu nivell de vendes! Ja pot
tindre ”Tinta en las venas”, el
Pedro J., ja! Així qualsevol!

Jardinet
El nostre poble no és que

siga una meravella pel que fa a
tindre zones enjardinades però,
alguna, encara que xicoteta, en
té. Però, si ja en tenim poques i,
si damunt les acurcem   doncs,
el verd només el veurem als
llibres i... a les rotondes. Ara
resulta, no sabem per quina raó,
que en l’última fase de l’apanyo
que li estan fent al camí la Mar,
allà a la vora del port, li han
pegat un mos, un mos ben gros,
a la poqueta zona enjardinada
que hi havia. Ni palmeres, ni
plantes... ni punyetes, per no
dir-ho més gros. Tira-li formigó
que no té manteniment. Però és
que li tenen mania persecutòria,
els senyors que ens governen,
al poc que verd d’aquest poble?
El tafaners ja ho hem dit més
d’una vegada l’única Agenda 21
Local i Carta d’Aalborg que
coneixen en eixe ajuntament és
el del sobre que van rebre amb
una agenda dins, que els hi
devien regalar, i que anava amb
un segell commemoratiu
d’aquest esdeveniment.

Lapsus traïdor
Ho vam sentir per la ràdio. El

senyor alcalde donava
explicacions de com alguns
mitjans de comunicació s’havien
avançat massa en parlar que el
bo de Soriano continuaria tenint
dedicació exclusiva, va dir que
tot havia de seguir el seu ritme
legal i que ells des de el “cese”
del regidor que ho havien tingut
clar. Va tractar de rectificar, però
va ser un lapsus linguae o una
traïció del subconscient?

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Desgovern

Portem un any del nou govern
municipal del PP i els resultats no
poden ser mes decebedors. A banda
que no han fet absolutament res, res
d’allò promès al seu programa
electoral, ens referim, ara resulta que
ens les veurem i ens les desitjarem per
cobrir la despesa diària i ja no diguem
els diversos projectes que es portaven
entre mans.

El nostre alcalde s’està plantejant
“privatitzar” cap a la Generalitat serveis
que ell diu comarcals i que “comenta” que no els hi són
rendibles. Així, el Conservatori, el Centre de Disminuïts
i, fins i tot, el mercat central estan en el seu punt de
mira.

Independentment de la rendibilitat, o no, d’aquests
serveis, el que s’està evidenciant és una total ineficàcia
en la gestió municipal. Primerament pel fet que un quan
planteja uns serveis ha de tindre clar quin ha de ser la
seua font de finançament i, per l’altra (aquests serveis
en concret, són ara per ara imprescindibles i donen
servei a molta població), no resulta seriós fer aquesta
mena de plantejaments quan, al seu gestor, no li
quadren els números, després d’un grapat d’anys de
gestió amb més d’un problema.

No va ser el PP els qui els va portar a la nostra ciutat
i es va fer la foto, amb el Conseller de torn, per tal de
fer-se propaganda d’haver-los aconseguit? Llavors si
que eren bons i ara no?

No va ser el grup del PP el que s’hagué d’empassar
que uns serveis comarcals no foren assumits
directament per Conselleria per ... no enfrontar-se als
seu caps de València? I, no va ser, també, el seu grup,
aquell que no va actualitzar durant uns quants anys les

taxes del Conservatori als preus que
marcava Conselleria, per una qüestió,
simplement electoralista?

Doncs, ara, no es poden queixar d’allò
que ells mateix s’han provocat. 

Per aquesta regla de tres és podrien
aplicar el mateix conte, i vista la seua
demostrada i ineficaç gestió, i es podrien
privatitzar a ells mateixos i de la mateixa
manera, que li demanen a Conselleria que
es faça càrrec d’ells. Els sous desorbitats
que es van ficar podria servir per pagar tot

allò que ara no poden.
I si tan malament estem de diners, simplement, no

regalem edificis a Conselleria,  que li sobren els diners
(F1, American’s Cup), que prous impostos ens ha
costat, i deixem-ho per a l’ús que realment tenia
plantejat inicialment: un centre cultural i no un centre
policial autonòmic, que de poc serveix.

Soriano versus Marcelino o viceversa
L’espectacle vergonyós que s’està donant en l’afer

de l’exdelegat de policia Soriano està deixant, a les
clares, que al nostre alcalde, tot i les excuses que li
vullga ficar, els problemes el desborden. En aquest afer
en concret primer era, només, un canvi de delegació,
però amb dedicació i sou complet. Ara, resulta que no,
que s’estava continuant els seu procés i, les mateixes
delegacions que abans tenien el mateix sou que el de
policia i participació, ara no, són de dedicació parcial i,
amb menys sou.

El descontrol que s’evidencia dins l’equip de govern,
sobretot en els aspectes, del personal i hisenda, és més
que preocupant. I no veiem que l’alcalde se’n surta gens
ni mica. I això és perillós per a la ciutat.
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7 panissoles, 7: Set panissoles per als tres últims alcaldes i els seus corresponents regidors de cultura:
senyors Mundo, Escuder i Domingo, per una banda i per l'altra senyors Cornelles, Flos, Guzman i senyora.
Durà. Des que l'antic asil és va convertir en casal municipal no s'han invertit ni un pesseta, ni un cèntim d'euro,
i al final ha passat el que havia de passar. Part de l’arxiu documental de l'Associació Cultural Alambor ha
quedat completament destruït per la desídia i poc interès dels nostre polítics en el casal. Ara amb les últimes
pluges, que per cert, tampoc han estat cap cosa de l’altre món, les goteres de la sala on està l'arxiu d'Alambor
han fet malbé part dels llibres i documents de l'associació. Entre altres coses l'arxiu fotogràfic. Centenars de
fotografies de fa un munt d'anys s'han convertit en un pegot enganxós que és quasi impossible de recuperar.

I de cara al futur ho tenim clar: un edifici que havia de ser per a equipaments culturals, al garatge de
Martinez, ara serà per a la policia autonòmica. Molt bé senyor Domingo. Molt bé senyora Durà. Estem “en
bones mans”, se'n recorden de la campanya, no? Seguim així, no fent res i perdent-ho tot. Com diu la dita
cada bugada perdem un llençol. Seguim així: Benicarló serà, si no ho és, la vergonya del Maestrat. 

Sra Directora,
Estic totalment a favor de la instal.lació de radars mòbils a la població de Benicarló per a reduir les velocitats que

s´alcancen en carrers com ara Avinguda Catalunya o Méndez Núnez on l´altre dia ja es va produir un greu accident de què
el conductor va fugir sense socórrer la víctima.

Aquest radar mòbil també es podria fer fixe en la Carretera de Peníscola fins al Barranquet, ja que en eixa zona no és
estrany que t´avancen cotxes a més de 80 km/h.

El que seria ideal és que tornaren a posar els vorals per reduir aquesta velocitat a ambdós costats,de tal manera que
fóra una línia completa perquè els cotxes no vagen fent esses per esquivar aquest vorals que ja existeixen a la Avda.Papa
Luna, però que ja estan obsolets i s ´haurien de tornar a canviar..i senyalitzar tal com toca, uns 50m.abans de l´obstacle.

Continuant amb el tema del trànsit, no estaria de mal tancar el carrer Moreres, tal com estava abans, ja que es va fer
un estudi del RAC en què es van gastar uns diners per tal que s´adequara la circulació i s´evitaren embotellaments.

A més, cal afegir que aquest carrrer no té unes voreres en condicions i gairebé poder passar els cotxes per un espai tan
xicotet i els vianants han de fer meravelles per passar-hi.

Per què no es controla més la gent que parla pel mòbil al cotxe i se li lleven els punts que pertoquen?Pots alucinar amb
la quantitat de gent que no fa cas d´aquesta norma i posa en perill a vianants i altres conductors.

Per què no es controla també el soroll de les motos trucades i els que porten casc?Cal advertir una vegada per
prevenció però a la segona vegada, cal prendre mesures legals ja!

On estan els 80 policies que van prometre en campanya?Per a què una comissaria autonòmica si desprén no enviaran
personal o tiraran la culpa al ministeri de l´interior?

És una llàstima que aquell gran immoble que s´havia d´utilitzar per a fer un centre cívic o social i juvenil, un bon espai
per a la banda o , fins i tot, per posar la Universitat Popular i la gent major de 18 anys que està treent el graduat escolar,
no puga disposar-se ara per raó de la nova comissaria.

Es troba a faltar també beques per als estudiants universitaris, ja que com que no disposen de transport adequat, es
podria donar una beca per als desplaçament escaients que hagen de fer.

Esperem que a l´estiu tinguem una bona seguretat ciutadana i que la ciutat no siga un caos per tal que els turistes
puguen dur-se un bon record nostre, ja que si vénen, i no troben lloc per aparcar o ple d´embotellaments a les hores punta
i les que no són.

I ja vorem si tenim el nou ambulatori per al 2010 i les escoles-barracons encetades en un curs escolar, que sembla que
al ritme que van no la tindran per al proper curs.

Gràcies per portar aigua, Sant Gregori aquest mes de maig, i fins al mes de juny.

JJ SALÁN--BENICARLÓ


