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El passat cap de setmana es va disputar a la localitat de
Benicàssim la final de la copa de Castelló, entre els equips de
Benicarló i Castelló (categoria de rendiment), l’equip cadufero
no sortia de favorit per endur-se el títol, i és que enfront tenia
al 5é classificat de la categoría de rendiment.

Durant la setmana es va entrenar la manera de poder
parar en defensa als seus dos laterals i va funcionar.

Començà el partit i als xavals del Baix Maestrat no va
caldre donar-los cap motivacio, van començar el partit d’una
forma asombrosa, en una defensa 5-1 espectacular. Adrián
en la posició d’avançat, va fer impossible les incursions de la
primera línia dels de la Plana, provocant així diverses
situacions de passiu. La vasculació del centre de la defensa
perfecta (5 bloquejos), amb la actuació destacada de Manu
com a central que feia impossible les penetracions del
Castelló.

En la primera part el dominador clar del partit va ser l’Indret
Benicarló que va arribar a fer un parcial de 7 a 0 (2-9),
acabant finalment la primera part amb un resultat de 8-12 per
els del Maestrat.

La segona part va començar molt malament tirant per la
borda tot el bon treball realitzat durant els primers 25 minuts i
al minut 9 de la segona part els castellonencs aconseguien
ficar-se, per primera vegada, un gol per damunt. Les bones
parades del porter de la plana i la dolentíssima defensa que
se estava efectuant van provocar que faltant vuit minuts els
caduferos pergueren per 2 gols. Va ser en eixe moment quan
es va reaccionar i es va començar a defendre un altra

vegada, dos contratacs a favor, i un altre cop, llançaments
molt forçats de la seua primera linea i l’aparicio de Fran Perez
i Ruben Constante en l’atac, per part del Benicarló, van
començar a declinar el lluminós per a l’equip de Mixel.

Faltant 40 segons possessió per al Benicarló, jugant un
atac llarg que es va perdre i en el resultat 24-25 al marcador,
però quedaven 7 segons i en una successió de colps francs
es va aconseguir el segon trofeu de la temporada, que
passara a la memòria dels xavals del l’Indret amb una COPA
DE LA LLIGA i la COPA DE LA FEDERACIO DE CASTELLÓ.

ENHORABONA A TOTS!

Van jugar:
Marc (porteria), Manu (5), Adri (2), Bilal, Joel, Martín,

Rubén V., Rubén C.(10), Facu, Fran(7), Nico, Andreu(1)

CAMPIONS (DOBLET HISTORIC)
L’INDRET BENICARLÓ S’EMPORTA, TAMBÉ, LA COPA FEDERACIÓ CADET   

S.P. CASTELLÓ 24-C.H. INDRET BENICARLÓ 25

text REDACCIÓ

La saltadora benicarlanda Cristina Ferrando Forés
(Platges de Castelló) es va proclamar aquest diumenge
Campiona d'Espanya de Salt d'altura durant el
Campionat d'Espanya de Federacions Autonòmiques
Juvenil, celebrat en la ciutat d’ Andujar (Jaen). Va
establir un nou rècord autonòmic al saltar per sobre de
1.70 m, superant en un centímetre l'anterior record
(1.69), que ella mateixa posseïa, i aconsegui la mínima
per a participar al Campionat d'Espanya Absolut que se
celebrarà el pròxim mes de juliol a Tenerife. Un resultat
esperançador per a la benicarlanda que apunta alt ja
que tan sol es va quedar a un centímetre de batre el
record dels Campionats (1.71).

CRISTINA FERRANDO FORÉS CAMPIONA D'ESPANYA: 
RECORD AUTONÒMIC I MÍNIMA PER A L'ABSOLUT 

text CLUB ATLETISME
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l preu del gasoil pot
acabar amb sectors
que han configurat

l’economia i la manera de viure i
ser dels benicarlandos,
estretament lligats a la mar i al
camp. Aquesta mateixa setmana,
després de ja fa dos anys dels
bloquejos dels ports i carreteres,
els pescadors han tornat a fer
aturades parcials per protestar per
l’encariment en el preu del
combustible. Recentment la Unió

Crisi al sector pesquer acompanyada de pujada
d’impostos locals

Davant les protestes d’un sector pesquer en hores baixes per la pujada del preu del
combustible, damunt, aquesta setmana, el regidor d’Hisenda de Benicarló ha deixat

entreveure que estudien pujar els impostos per pal·liar la disminució en la seua recaptació. El
PP diu, ara, que el seu programa electoral no deia res de mantindre la pressió fiscal tot i que

ha estat una de les promeses més reiterades de Rajoy
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text REDACCIÓ de Llauradors i Ramaders ha
denunciat que els llauradors
valencians paguen ja el gasoil
agrícola per damunt o prop de la
barrera de l’euro per litre, cosa
que suposa el doble que fa quatre
anys i un terç més que fa un. Per
aquest motiu han demanat entre
d’altres mesures, un IVA reduït o
la supressió per als combustibles,
en el cas de seguir pujant el preu.

Dilluns passat es va produir un
fenomen curiós a la mar. Després
d’haver pactat al llarg del cap de
setmana fer vaga dilluns dia 2, el

mateix diumenge 1 es va dir que
s’aniria a la mar. Després de
matinar i de sortir dels ports, els
pescadors majoritàriament van
donar mitja volta i van tornar als
ports.

A Peníscola els pescadors van
fer un pas més enllà i van tallar els
accessos al port cremant palets i
pneumàtics. Els pescadors van
manifestar que el preu del
combustible suposa entre el 60 i 70
per cent de les despeses. Ja

La pintora benicarlanda Menchu Soriano ha estat
convidada a participar en l'Exposició col·lectiva d'art
contemporani europeu, organitzada pel “Drac/-Amics en
l'Art”, que se celebrarà en la preciosa ciutat alemanya de
Colònia. Divuit artistes de diferents països exposaran les
seves creacions entre el 30 de Novembre i el 21 de
Desembre. 

Una nova satisfacció per a aquesta pintora que
recentment ha estat guardonada amb el segon premi del
Concurs de Pintura de Primavera organitzat per
l'Ajuntament de Benicarló. 

Menchu Soriano acaba de participar en l'Exposició
col·lectiva de la Associació Benicarló-Art en el Castell de
Peníscola. Ara prepara la seva primera Exposició
individual, que s'inaugurarà dimarts que ve 10 de juny, a
les 20 hores, en la Cafeteria La Granota, situada en la
Plaça Emperador Carlos I de Benicarló.

text REDACCIÓ

Menchu Soriano participarà en una exposició d'Art Europeu en Colònia 

Menchu i Josi
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“L’alcalde Marcelino Domingo va tornar a utilitzar l’amenaça d’una manera barroera,
assenyalant que si no callaven trauria “les despeses fetes per Escuder amb la targeta de crèdit”

dimarts la situació es va
normalitzar i van tornar a la mar.
La indignació no l’amagaven
alguns pescadors de Benicarló
“hem fet riure”, van manifestar a
La Veu alguns d’ells. La previsible
vaga en el sector arriba per a un
dels millors moments de les
barques de tresmall. La situació
de crisi afectarà previsiblement en
els propers dies als transportistes,
autònoms, llauradors i pescadors.
Els mercats podrien veure’s
desbastits, tot i que ja hi ha qui al
llarg d’aquesta setmana ha tractat
d’acumular queviures i
subministres per mitigar els
efectes de noves protestes.

Que pugen els impostos!!!

El regidor d'Hisenda, Pedro
García, ha desmentit aquesta
setmana les recents acusacions
del PSPV i Bloc que assenyalaven
una mala gestió dels
pressupostos municipals per la
disminuació dels romanents i les
baixes en diferents partides
previstes. García va recordar que
PSPV i Bloc van governar en
bonança econòmica i que els
informes tècnics, al igual que al
PP, també els recomanaven
estudis econòmic-financers. El
regidor va assenyalar les
dificultats d’operar amb l'escàs
marge que deixa l’impost de
Construccions i Obres després de
la crisi immobiliària. “Estem
ajustant les despeses i tractant
d’augmentar ingressos o que la
Generalitat assumisca alguns
serveis molt costosos com el
centre de discapacitats o el
conservatori comarcal. Per
desgràcia ens trobem així”. 

El regidor no va descartar que,
com a Castelló i Borriana
s’acaben pujant els impostos per a
plantar cara a la situació
econòmica. “Ho estudiem”, va
admetre, i va recordar que el

programa electoral del PP “no
contenia cap proposta fiscal” i que
“Benicarló està per sota de
municipis similars en taxes i
impostos”. La Veu de Benicarló ha
revisat el seu programa electoral i,
efectivament, no deia ni una sola
paraula de pujar els impostos.
Però el partit del seu líder,
Mariano Rajoy, ha posat fins en la
sopa múltiples promeses de no
pujar la pressió fiscal, posar
mesures per eixir de la crisi,
reformes en els impostos i, fins i
tot baixar-los i fer que els
espanyols arribaren a final de
mes. “Mentre ells disparaven amb
pólvora de rei…”, explicava
García “ara ens haurem
d’estrènyer el cinturó”, admetia.

Es reobri el debat dels sous

José Luis Guzmán (Bloc),
aquesta mateixa setmana va
demanar que els regidors del PP
es rebaixaren les retribucions.
Segons el cap de Bloc, els sous
del 12 regidors del PP sumen
223.000 euros des de juny, una
quantitat molt alta per un càrrec
voluntari i per la crisi que travessa
l’economia. Guzmán també

considera excessives les
retribucions de l’oposició. Com a
contestació gairebé immediata,
l’alcalde Marcelino Domingo, va
defensar la seua gestió i
honoraris, que consideren
aproximats als que percep
l’oposició per l’assistència, com en
el cas d’Enric Escuder, de més de
mil euros mensuals per assistir un
parell d’hores a un Ple sense
assistir a les comissions o els mil
del propi Guzmán “mentre sols
tenim una regidora amb dedicació
exclusiva”, assenyalava Domingo. 

L’alcalde Marcelino Domingo va
tornar a utilitzar l’amenaça d’una
manera barroera, assenyalant que
si no callaven trauria “les
despeses fetes per Escuder amb
la targeta de crèdit”. Son molts els
ciutadans que volen saber
aquestes despeses i si eren
necessàries o suficientment
justificades. De la mateixa manera
que el PSPV en la legislatura de
María Teresa Burguillo va traure
una relació de despeses
realitzades per Jaime Mundo que
va posar la cara roja a més d’un,
ara fora bo que es conegués si hi
va haver abús de l’erari públic, o
no.

ve de la pàgina anterior

La lliga ja s’ha acabat i jo em
pregunto que què collons faig
escrivint a les dotze de la nit
sense res a contar i amb més
son que un cistell de gatets.
Però això sí, aquesta pàgina
s’ha d’omplir siga com siga
perquè l’amo ho diu, i quan
l’amo mana, tothom a creure. Jo
el primer. Mentrestant, la meua
neurona, que ja està esgotant
tota la seua glucosa, s’esforça
cada vegada més sense cap
resultat positiu ni de substància.
Es pot ben creure, estimat
lector, que això que estic fent
ara suposa per a mi un desgast,
a l’hora que un immens esforç,
que difícilment pot ser
expressat en paraules ni divines
ni humanes. Jo diria que la
descomunalitat del treball
només seria comparable amb la
infininitud de l’eternitat en el sentit
més religiós del concepte, és a dir,
una cosa que no té ni
començament ni fi i que fins i tot
inclou les coses transcendents i
atemporals. Però el pitjor de cas
és que la meua escolada butxaca,
receptiva ella a tot allò que supose
un increment patrimonial
independentment del seu
montant, no percep canvis
significatius entre aquest esforç
sobrehumà i fer de ventre. Però
malgrat tot, una cosa ha quedat
ben palesa: ja tenim el primer
diploma de la història. I qui l’ha
guanyat? Estic tan orgullós que fa
tres dies que no obric esfínters.
Suposo que una reproducció del
document deu il·lustrar ara mateix
aquesta pàgina que tants de
maldecaps i tanta baralla familiar
m’ha costat. Però, és clar, no puc
estar d’acord amb el veredicte del
jurat. Jo penso, és més, afirmo
categòricament, que el cinquè
premi és injust. Des de la meua
imparcialitat, vull recordar que
l’únic mitjà de comunicació que ha
estat present a tots els partits ha
estat aquest. Però la cosa encara

té més castanyes. Per si a
aquestes altures encara hi ha algú
que no ho sap, que tothom se
n’assabente que els que signen
aquesta pàgina setmana rere
setmana, ploga o neve, faça sol o
boira, bufe mestral o bufe garbí,
fem ús del nostre carnet de soci
que prèviament hem fet efectiu.
Però no un carnet amb rebaixa,
no. Carnet especial. I això ens
dóna també, penso, dret a dir si
volem o no que el personal diga la
seua on crega oportú. Això vol dir
que si ara fem una classificació
per socis, quedem els primers
destacats. 

Aquest mitjà també pateix una
mancança de mitjans
espectacularment penosa. No
parlem per la ràdio ni fem
programes de televisió. Només
ens dediquem a la premsa escrita
i en valencià, cosa que
segurament ens haurà llevat
punts. Però ben pensat, com que
aquesta secció no és polifacètica,
ni rigorosa, i només l’entén una
mínima part dels aficionats locals
al futbol perquè està escrita en la
seua llengua, ens mereixem el

que ens ha tocat. Els que han
quedat per davant d’aquest
mitjà s’ho treballen,
pregunten, fan entrevistes,
escriuen als papers, parlen
per micròfons, gesticulen
davant de càmeres, coneixen
personatges, tenen memòria
d’elefant, entenen de futbol,
saben opinar, saben parlar i, el
que és més important, tenen
una opinió que compta i que
pesa. En canvi, la nostra
candidatura el màxim que ha
aconseguit és una o dues
fotos en blanc i negre i
gràcies. Per tal d’acabar
aquest tema per sempre més,
encara que en qualsevol
moment es pot reobrir, diré
que penso posar-li un marquet
i penjar-lo al meu lloc preferit
per a llegir, davant la trona a
mitja altura de manera que la
meua vista se’l trobe una

vegada i una altra. També vull
afegir per a acabar, que si
m’haguessen donat eixa copa no
sabria on posar-la i segurament
hauria estat la meua perdició
perquè ja se sap que la beguda
amb moderació no és dolenta i
estic segur que jo li hauria donat a
la copa la seua utilitat principal.
Algú s’imagina eixa copa plena de
cervesa? Gràcies, providència.
Per cert, una vegada li vaig
preguntar a l’incombustible Josvi
Palanques per la composició del
jurat i em va contestar que es
tractava d’un grup de persones
amb solvència contrastada,
extrem que jo li vaig voler recalcar:
solvència contrastada.

Ja acabo. La setmana que ve ja
no sé com ompliré aquesta
pàgina. Segons la classificació
oficial, el CDB ha quedat nové, a
trenta-cinc punts del primer i a
vint-i tres del cuer. S’està jugant la
promoció d’ascens a tercera i no
sé jo si aquest any algun etern
aspirant a aspirant tampoc ...     

BAH!
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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L’equip Benjamí femení del Club Natació Benicarló es
va classificar en 1r lloc en el Campionat Provincial
Benjamí a Castelló. El passat cap de setmana 31 de
maig i 1 de juny es va disputar el Campionat Provincial
Benjamí 2008 a la piscina provincial de Castelló amb la
participació dels equips del C. Aquàtic Castelló, CN
Benicarló, CN Cst.Cst Costa de Azahar, CN Onda, CN
Vila-real i CN Vinaròs.

El Club Natació Benicarló va aconseguir la primera
posició com millor equip femení gràcies a una
impressionant actuació, amb 21 medalles (12 d’or, 3 de
plata i 6 de bronze) i el 1r lloc en els dos relleus 4 x 100
m lliures i 4 x 100 m estils. Tota una exhibició d’aquestes
joves nedadores dels anys (97-98) que no van deixar
dubtes sobre la primacia a l’aigua en la piscina de la
Plana. L’equip femení va estar compost per: Noemí
Anta, Nicole Mateu, Anna García, Elena del Castell,
Vanessa Bel, Andrea Remolina, Gisele Mateu, Lara
Ferrer. Claudia Barrachina, Martina Tomás, Carla
Fresquet, Cristina García i Joana Vallés.

Per la seua banda l'equip masculí va realitzar uns
cronos molt bons que els va dur a aconseguir 15
medalles (1 d’or, 3 de plata i 11 de bronze), superant el
llistó d’anteriors campionats a més dos terceres places
en les proves de relleus 4 x 100 m lliures i 4 x 100 m
estils.

Van aconseguir un important i meritori 4t lloc a la
general per equips masculins que va quedar un poc
eclipsada per la impressionant actuació de les fèmines.
La copa va ser celebrada per l’equip al complet i les
seues entrenadores van anar a parar a l’aigua "com de
costum".

L’equip masculí va estar format per: José Julian Jaén,
Juan Diego Ruiz, Javier Marzà, Josep Febrer, David
Valdearcos, Arnau Fabregat, Alejandro García, Ferrán
Ibañez, Mario Tomás i Marcos Jovaní.

CALENDARI  PROPERES COMPETICIONS AMB
SEU A BENICARLO

7-8 JUNY
FASE PROVINC  JOCS ESCOLARS ALEVÍ

PROVINCIAL

29 JUNY
TRAVESSIA SANT PERE OBERTA  (PORT)

LOCAL

5-6 JULIOL
24 HORES DE NATACIÓ CN LOCAL

13 JULIOL
TRAVESSIA PENÍSCOLA-BENICARLO

OBERTA  (PORT I MAR OBERT)   

text i foto CNB

El millor equip
Les xiques es proclamen campiones provincials en categoria benjamí

INSCRIPCIÓ ALS CICLES FORMATIUS
CURS 2008/2009

OFERTA FORMATIVA IES
JOAN COROMINES

CICLES DE GRAU MITJÀ (1400 i 2000 hores)

Cuina i Gastronomia
Diürn
Explotació de Sistemes Informàtics
Diürn
Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble
Diürn
Forn, Rebosteria i Confiteria
Diürn
Gestió Administrativa
Diürn/Nocturn
Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 
Climatització i Producció de Calor
Diürn
Serveis de Restauració i Bar
Diürn

TERMINI SOL·LICITUDS: Del 4 al 12 de juny de 2008

CICLES DE GRAU SUPERIOR (2000 hores)

Administració i Finances
Nocturn
Administració de Sistemes Informàtics
Nocturn
Desenrotllament i Aplicació de Projectes de
Construcció Nocturn o Vespertí
Prevenció de Riscos Professionals 
Nocturn o Vespertí

TERMINI SOL·LICITUDS: Del 9 al 20 de juny de 2008

Més Informació:

IES JOAN COROMINES
Passeig Marítim, 5

12580 Benicarló
Telf. 964-472355

Més informació de cadascun dels cicles:

http://www.edu.gva.es/eva/val/fp/oferta_fp.htm

QUI POT ACCEDIR?

Accés a cicles de grau mitja:
Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
Alumnes amb 2n de BUP aprovat.
Titulats de Formació Professional de primer grau
(Tècnic Auxiliar).
Titulats de Formació Professional de grau mitjà
(Tècnic).
Haver superat el segon curs del primer cicle expe-
rimental de reforma de les ensenyances mitjanes.
Haver superat, de les ensenyances d'Arts
Plàstiques i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de
1963 o segon de comuns experimental.
Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
Haber superat la prova d'accés a cicles de grau
mitjà.

Accés a cicles de grau superior:
Estar en possessió del títol de Batxiller LOGSE
modalitats BCNS, BT o BHCS. De Batxillerat
Experimental modalitats BCN, BAG, BCHS, BL o
BTI; o haver superat qualsevol opció de COU.
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOGSE.
Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat
de Batxillerat Experimental .
Alumnes que tinguen Preu superat.
Estar en possessió del títol de Formació
Professional de Segon Grau o altres titulacions
equivalents a efectes acadèmics.
Tindre una titulació universitària a la qual es va
accedir sense complir cap dels requisits anteriors.
Haber superat la prova d'accés a cicles de grau
superior.
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NOMÉS UNA QÜESTIÓ DE NOMS?
n el nou govern socialista de
l’estat, l’anterior Ministeri de
Medi Ambient (mma), s’ha
“unit” amb el d’Agricultura

formant l’actual Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí (mmarm).
Aquesta mesura organitzativa ha
segut criticada per les ONG
ecologistes per entendre-ho més com
una absorció que una fusió. Situacions semblants s’han
produït en altres nivells de l’administració pública com
l’autonòmica o la local. En aquest article tractarem l’encaix
del medi ambient dins de l’estructura organitzativa de
l’administració pública i les seves implicacions. 

El medi ambient entrà en l’agenda política internacional a
1972 amb la celebració a Estocolm de
Conferència de les Nacions Unides
sobre el Medi Humà.  A la Declaració
d’Estocolm es definí per primer cop el
medi ambient com a conjunt de factors
físics, químics, biològics i socials
capaços de causar efectes sobre les persones; el concepte
és transversal, englobant no tant sols aspectes naturals sinó
també els de tipus social i econòmic com la fam o la
pobresa. Els factors mediambientals eren gestionats de
forma dispersa a l’administració pública, repartits per les
àrees d’agricultura i pesca, obres públiques, indústria i
energia i economia entre d’altres. 

En 1991, amb del govern socialista de Felipe González,
es creà la Secretaria d’Estat per a les Polítiques d’Aigües i
Medi Ambient a càrrec del valencià Vicent Albero. Fou el
primer govern de Jose Maria Aznar amb el que es creà el
mma. La primera ministra fou Isabel Tocino, seguida de
Jaume Matas i d’Elvira Rodríguez. La seva tasca
fonamental fou l’elaboració d’un PHN amb el transvasament
de l’Ebre de 1050 Hm3 d’aigua anuals.

El govern socialista de Rodríguez Zapatero de 2004
anul·là el transvasament de l’Ebre. El seu ministeri de medi
ambient constava de les direccions generals de l’aigua,
costes, biodiversitat, de qualitat i avaluació ambiental, del
canvi climàtic i de l’Institut Nacional de Meteorologia. En
contrast amb les valoracions positives  de les ONG
ecologistes a la tasca de la seva ministra Cristina Narbona
, abundaren les crítiques a altres ministeris com els
d’economia o d’obres públiques. 

En la campanya electoral de 2008, Izquierda Unida i les
ONG ecologistes demanaren als socialistes, que si
guanyaven, crearen la Vicepresidència de Sostenibilitat que
coordinaria l’acció dels diversos ministeris implicats en
temes ambientals; era una proposta coherent amb la
transversalitat del medi ambient. Els socialistes ho
inclogueren al seu programa electoral però, una vegada en
el govern, no ho van dur a terme. En compte d’això, van
crear un macroministeri de medi ambient i medi rural i marí,
amb la fusió dels anteriors ministeris d’agricultura i medi
ambient. Les ONG ecologistes ho han entès com una
regressió perquè creuen que les inèrcies de les direccions

generals d’agricultura i pesca
s’imposaran a les incorporades des de
medi ambient; quan les comunitats de
regants exigeixin més aigua, o els
llauradors desitgen ampliar els seus
regadius o els pescadors vulguin més
captures, a qui defensarà la ministra
Espinosa? Malauradament el peix gran
es menjarà al menut, i ací està

claríssim qui és el menut.
Quelcom semblant ha passat amb el medi ambient al

govern valencià. A 1991, en el primer govern socialista de la
3a legislatura on es constituí la Conselleria de Medi Ambient
(CMA) amb Antoni Escarré com a conseller. Amb el partit
popular en 1995, es transformà en Conselleria d’Agricultura

i Medi Ambient, però als següents
governs populars recuperà la seva
denominació original. Com a  tasques
destacades  de la conselleria  s’ha
constituït una xarxa valenciana d’espais
naturals i establert els estudis d’impacte

ambiental. Sovint, les decisions de la CMA retardaven els
projectes d’infraestructures o d’urbanització de la
Conselleria d’Obres Públiques (COP) o de diversos
municipis. Per evitar aquestes “descoordinacions”, a partir
de 2003, es constituí la Conselleria de Territori i Habitatge.
A partir de 2007, aquesta conselleria ha sofert una nou
canvi, anomenant-se Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge. Està a càrrec de Jose Ramon
García Anton, el polític popular que ha gestionat l’urbanisme
i les obres públiques des de 1998.  Així, Obres Públiques
absorbeix la conselleria que elaborava els estudis d’impacte
ambiental i ambdues decisions actualment depenen del
mateix conseller.

A Benicarló, el primer regidor de medi ambient fou Ximo
Bueno del Bloc Nacionalista Valencià (BNV) a 1991 dins
d’un govern popular. Continuà Xavier Rodríguez, també del
BNV, fins la seva dimissió i la regidoria llanguí fins el govern
de coalició PP-BNV de 2003. El Bloc tornà a fer-se càrrec
de la regidoria que continuà en el govern de coalició amb el
PSPV de 2005. En aquesta segona les seves actuacions i
pressupost foren més importants. Però amb l’arribada dels
populars (2001), el medi ambient ha desaparegut dins,
“absorbit “, de la Regidoria d’Urbanisme”. 

Constatem que, als tres nivells de l’administració pública,
l’evolució del medi ambient pot ser pareguda: aparició
diferenciada, pretesa fusió o inclusió amb altres
organitzacions administratives i pèrdua d’importància i
significació. Hi ha dos aspecte una mica contradictoris: el
medi ambient és per definició transversal –comprèn moltes
àrees-  però si perd la seva independència administrativa,
es dilueix dins d’organismes amb molta tradició i amb grups
de pressió importants i perfectament estructurats. Millor
seria que es quedés  independent dins de l’estructura
administrativa.

Pere Bausà

E

Jesús López García,
conegut esportivament com
‘Chus’, reforçarà la pròxima
temporada la porteria
benicarlanda. El guardameta
català, de 21 anys, ha signat
el contracte que li vincularà
a l'entitat cadufera les
pròximes dues temporades. 

Procedent del Platges de
Salou, Chus va iniciar la seva
carrera esportiva en les
categories base del FS
Martorell, i va arribar la
temporada 2004-05 a la
màxima categoria. Allí va
coincidir amb el porter actual
de l'equip, Leandro. “Per a mi
és com un pare, em vaig
formar esportivament amb ell
quan vaig estar a Martorell, i
pràcticament tot el que sé l'hi
ho dec a ell”, assegura el nou
fitxatge. A l'hora de valorar la
seva incorporació a la
disciplina benicarlanda
assegura que “he complert un
dels meus somnis. Volia
tornar a donar el salt a la
màxima categoria i fer-ho en
un equip on estigués Leandro.
Ara puc dir que els somnis es
fan realitat”. Chus té clar que
arriba a Benicarló per a

aprendre del guardameta
brasiler, però també per a
aportar el seu òbol. 

El cancerber, nascut a
Hospitalet del Llobregat, sap
que el tècnic del Benicarló
ONDA URBANA, Miki, va ser
qui va apostar pel seu fitxatge
i assegura que “això m'ha
donat un punt de confiança.
Sé que Miki ha estat la
persona que ha volgut que
forme part de l'equip i l'hi
agraeixo. Per a miell mi és un
orgull perquè és un dels
tècnics als quals sempre he
admirat. Espero no
defraudar-lo”. 

A pesar de la seva curta
edat disposa en la seva
palmares té tres Copes
Catalunya i un campionat
Sub-18 de Seleccions
autonòmiques. El passat mes
de febrer va disputar amb la
Selecció Catalana el
campionat d'Espanya SUB-21
de seleccions territorials, que
es va disputar en la localitat
basca de Galdakano. 

El nou reforç en la porteria
benicarlanda s'incorporarà
amb la resta dels seus
companys el pròxim, 1
d'agost, per a donar
començament a la temporada
2008-09. 

Chus reforçarà la pròxima temporada la porteria del ONDA URBANA 

text ONDA URBANA

El guardameta català, 
de 21 anys, 

ha signat el contracte que
li vincularà a l'entitat 

cadufera les pròximes 
dues temporades. 

Propassat dissabte es va celebrar en les pistes
d'atletisme del Turia a València, el Campionat
Autonomic categoria infantil. Cinc atletes del Grup
Poblet Baix Maestrat van participar en el mateix. 

Fiorella Chiappe en longitud 2ª medalla de plata amb
un millor salt de 4.56 metres. i 3ª en salt d'altura,
medalla de bronze, 1,30 metres. Jorge Pouin en
javalina 2º, medalla de plata amb un millor llançament
de 29.90 metres. Paola Alberich Ruiz en pes 4ª, amb un
millor llançament de 7.74 metres. Sara Shaminne en
longitud 6ª, amb un millor salt de 4.22 metres. Juan A.
Morales en 1000 metres llisos es va classificar el 12º. 

CAMPIONAT AUTONOMIC INFANTIL,
2 PLATES I UN BRONZE 

text CLUB ATLETISME foto FOTOGRAMES.CAT
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La Veu ja fa molt de temps que va ficar el dit
a la nafra d’aquesta greu ferida: la manca
absoluta d’infraestructures culturals en
condicions.

Açò que ha estat una constant denúncia de molts
anys, desgraciadament,  no ha servit de res, molts
alcaldes i regidors de cultura han passat i, el màxim
exponent del teixit associatiu de la nostra ciutat, el
Casal Municipal, es deteriora a passes
agegantades davant la passivitat vergonyosa d’una
administració local que sembla que tant se li’n fot el
que passa amb aquest emblemàtic edifici.

Certament, la cultura, no passa pel seu millor
moment i, el Casal, o casa de la cultura, no ha estat
una excepció. Unes velles instal·lacions i un nul
manteniment han provocat el seu deteriorament
galopant sense que ningú li haja ficat remei.
Semblava que el fet de ficar l’emissora municipal li
haguera pogut donar un aire nou a l’edifici però... va
ser només un miratge: el miratge fantasmagòric que
es allò en què s’ha acabat convertint.

Suposem que cap alcalde, ni tampoc cap regidor
de cultura, s’haurà passejat per les seues
instal·lacions perquè si no, seria difícilment
comprensible que l’haguessen deixat perdre com
ho han fet. Aquesta és la manera que tenen de
pagar el que fins ara han fet les associacions del
nostre poble per la nostra vida cultural: la desídia. 

Diuen que una imatge val més que mil paraules
i, en aquest cas, les imatges que va traure La Veu
(encara que en són moltes les que s’han deteriorat),
no poden ser amagades i demostren, de totes,
totes,  el mal que a la nostra cultura ha fet la
desídia, el mal fer, la inconsciència, el passotisme,
en una paraula, la ineptitud, que els diversos
governs municipals han demostrat.

La pèrdua d’una part molt important del fons
fotogràfic de l’Associació Cultural Alambor i el
d’aquest mitjà de comunicació, que allí estava
emmagatzemat i que s’ha perdut per culpa d’una
aigua que s’ha filtrat, no se sap per què, és tan
dolorós, als ulls de qualsevol persona que estima la
cultura, com la que li causa veure per quina raó s’ha
produït: simplement perquè la cultura els importa
ben poc.

I és que perdre aquest fons documental ha estat
perdre una part molt important de la nostra vida, de
la vida de tots aquells que sortien reflectits en eixes
fotografies que ara veiem diluïdes, de la vida del
seus edificis, de la vida del seus camps... de la vida
d’un poble. La nostra vida en imatges se n’ha anat,
sense remei, per la claveguera. I no podem fer res.
Només protestar. I ben fort. Almenys, açò, no ho
poden fer callar.

Certament, sembla trist veure com l’administració
pública demostra una manca total de sensibilitat
envers allò que hauria de ser patrimoni de tots però,
sobretot, quan veus entitats privades que, tot i el
seus interessos legítims de fer-se publicitat per fer
mecenatge, duen a terme actes que, sense tenir
cap obligació moral de fer-ho, ajuden a mantenir el
patrimoni associatiu benicarlando.

I no ens enganyem, deixar-los un local en
condicions on reunir-se (només cal mirar pobles de
les rodalies, més menuts, els grans ja no diguem,
amb moltes menys associacions, que tenen unes
cases de la cultura que són l’enveja dels qui les
hem vist), o ajudar-los amb una subvenció, no
potser, com sembla ara, un acte de gratitud. És que
hauria de ser una obligació! Sí, així com sona.
Doncs, no són les associacions les qui estan traient
les castanyes del foc, a la regidoria de cultura, la
seua pèssima gestió cultural?

El que queda demostrat, i no pel fet puntual del
que ha succeït ara, sinó per la seua nefasta política
cultural d’abandonament, tant dels edificis públics
com de les entitats associatives, és que la nostra
administració pública ni funciona ni té capacitat per
assumir el lideratge del que hauria ser la prioritat
del seu departament de cultura: mantindre viu, i en
condicions, el ric patrimoni cultural associatiu de la
nostra localitat.

I això, ara per ara, és una utopia.

Desastrosa infraestructura cultural

text ROBESPIERRE

La Guillotina

L'edil de Participació Ciutadana, Ramón Soriano, va
anunciar les intencions de l'equip de govern de
Benicarló de revitalitzar el procés de participació
ciutadana de l'Agenda Local 21, en punt mort després
del canvi polític en l'ajuntament del municipi i el període
d'aprovació dels reglaments dels diferents òrgans.
Soriano va manifestar “el suport institucional absolut i la
sensibilitat de l'ajuntament al procés de participació dels
ciutadans”. 

En aquest sentit va reiterar el compromís d'escoltar
les opinions dels diferents consells, grups i associacions
a través de la regidoria i estudiar posteriorment si les
seves propostes són convenients. Soriano va vaticinar
“un futur “halagüeño” al procés i va reclamar en la seva
intervenció la motivació dels ciutadans i la predisposició
del Consistori a dialogar “perquè l'objectiu és comú”. En
l'actualitat estan en exposició pública els reglaments de
Participació Ciutadana i del Grup Motor. Passat el
termini es posaran en funcionament. 

A continuació va anunciar la celebració el pròxim 21
de juny de l'II Fòrum de Participació Ciutadana que
tindrà lloc en la Placeta dels Bous, d'on sorgirà el Pla
d'Acció Local que els diferents departaments del
Consistori haurien d'analitzar en funció a les prioritats.
L'edil va manifestar desconèixer el percentatge de
propostes d'anteriors anys que s'han materialitzat però
va assegurar que el programa electoral del PP “va
recollir algunes d'elles”. Per la seva banda els ciutadans
anònims del Grup Motor van fer una crida a la
participació dels en aquest fòrum i van celebrar la
tornada a la col·laboració i a la comunicació amb l'edil
responsable de l'Agenda Local 21. Des d'ara el fòrum es
reunirà dues vegades a l'any.

text REDACCIÓ

Torna la Agenda 21
Soriano va manifestar “el suport

institucional absolut i la sensibilitat
de l'ajuntament al procés de
participació dels ciutadans”. 
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Els professors de l'IES Joan Coromines de Benicarló van
ser alguns dels que es van mobilitzar a la comarca del
Maestrat en una manifestació per a denunciar els efectes de
la implantació de l'assignatura Filosofia i Ciutadania, en
anglès, les crides a l'objecció de consciència a una
assignatura i el rebuig al Pla Èxit de docència al juliol. Segons
el representant del STEPV en la comarca, Àlvar Anyó, “hi ha
una disconformitat amb l'actuació de la Conselleria, que

manté en una situació d'incertesa a pares, alumnes i mestres
a aquestes alçades del curs”. Els professors van denunciar
els continus canvis en els programes educatius que es porten
a terme per disputes polítiques sense fonament pedagògic. 

Lluis Batalla, del departament de Filosofia, va assenyalar
com exemples la complexitat “de trobar especialistes en
Filosofia que puguin donar el curs en anglès el pròxim any,
mentre la Conselleria segueix sense cobrir les baixes del
professorat en el present curs”. 

text REDACCIÓ

El professorat es manifesta pels constants canvis en els programes educatius

El diputat provincial i portaveu a l'Ajuntament de Benicarló,
Enric Escuder, va recordar ahir que la localitat porta des de
1991 pagant el cànon de sanejament sense que s'haja realitzat
cap inversió en depuradores en la localitat, a pesar que el
primer Pla Director de Sanejament preveia l'engegada de la
depuradora al  2001. Benicarló serà l'últim dels municipis
grans litorals de la província a disposar de depuradora, una
situació que comparteix amb Peníscola. Segons les dades que
maneja Escuder, la localitat aboca entre 11.000 i 13.000
metres cúbics diaris al mar “un aigua que no es recupera” i que
ascendeix fins als 20.000 a l'estiu. 

La sorpresa per a Escuder és que una nota de la
Conselleria anunciava inversions per a municipis com
Torreblanca, Almenara, Moncofa, Xilxes, Vinaròs, Alcalà,
Borriol i un conveni amb la Diputació de sanejament en
municipis petits per valor de 15 milions. “Benicarló no figura
enlloc i si es va a exposar al públic l'emplaçament de la
depuradora allò lògic hagués estat que s'anés licitant el
projecte, que hauria d'estar fet”. L'exalcalde va assenyalar que
“la Conselleria està prenent el pèl a tots els benicarlandos, que
duem anys pagant un cànon que duplica el preu de l'aigua i
encara no ens toca una depuradora per abocar aigua neta a la
mar”. Finalment va ironitzar “això si, ens hem d'alegrar del
gran centre de convencions de Castelló amb una torre de 150
metres d'altura, mentre no tenim resolts els problemes de
sanitat, educació i sanejament”. 

D'altra banda va denunciar la política industrial i
d'habitatges públics que duu l'administració local
“especialment en un moment de crisi, quan aquestes
polítiques són més necessàries que mai”. Escuder va
assenyalar que l'equip de govern “amb la seua desídia fa un
flac favor a la gent que necessita habitatge a baix cost per a
independitzar-se i elimina les VPO de les unitats d'actuació,
una mesura que ajudaria a les empreses de la construcció”. El
desenvolupament del sector industrial, estancat segons els
socialistes, també va ser criticat. “La promoció és nul·la quan
Benicarló sempre ha estat capdavantera en aquest
desenvolupament, mentre municipis dels voltants
desenvolupen milers de metres quadrats de sòl industrial. No
es coneixen contactes ni amb el IVVSA ni amb el Ministeri de
l'Habitatge”, va concloure el portaveu socialista. 

text REDACCIÓ

Escuder diu que els benicarlandos duen 16 anys pagant cànon i encara
no tenen depuradora 

El claustre de professors de l’IES Ramon Cid de Benicarló ha acordat unir-se a les mobilitzacions contra les
actuacions de la Conselleria d’Educació, en especial les  referents a la imposició de l’anomenat Pla ÈXIT, el
plantejament d’Educació per a la Ciutadania i les propostes dels nous currículums i horaris per al curs que ve.

El cas d’Educació per a la Ciutadania és especialment greu,  ja que el Conseller té previst publicar una ordre que
imposarà al professorat, com i en quina llengua s’han de fer les classes i permetrà l’objecció de l’alumnat a una
assignatura obligatòria del currículum. Això ataca frontalment la llibertat de càtedra del professorat. 

També denunciem que aquestes actuacions s’afigen a altres d’igualment importants com la falta de voluntat de
negociació de les condicions laborals del professorat interí i l’impagament dels triennis, la demora sistemàtica en el
cobriment de les baixes, la paràlisi en la negociació sobre calendari i jornada escolar, la falta d’inversions en els Serveis
Psicopedagògics Escolars, la insuficient dotació de personal administratiu i educador, el retard en el pagament dels
complements dels equips directius, la no negociació de la planificació i la catalogació lingüística en secundària, la
modificació unilateral de les oposicions, el manteniment de l’ordre de concertació dels batxillerats, la lentitud en el
desplegament de la llei de prevenció de riscos laborals, etc., estan provocant greuges continuats i malestar generalitzat
en els centres educatius.

Per això, els professors volem fer una crida a tota la societat per tal de donar una resposta unitària i contundent
contra una política general de degradació dels serveis públics, que en aquests moments s’està centrant de manera
especial en l’ensenyament valencià.

COMUNICAT DEL CLAUSTRE DE PROFESSORS DE L’IES RAMON CID
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més raó que un sant un tafaner
que està obsessionat amb la
brutícia d’aquest poble. I és que
entre comportaments incívics i
poca neteja tenim el poble fet un
fàstic. Així volen atraure turisme
de qualitat. Amb els exemples
anteriors no ens estranya que
els de la capital de la Plana,
quan escriuen als diaris, ens
comparen amb corral. Robes,
que el periodista del Levante,
tenia raó!

Farolades
Per fi han arreglat les faroles

del voltant de l’Auditori. Ara ja
tenim més llum que al cel (bé,
tampoc és això però...). Però els
veïns, ara, tenen una altre
problema. Al ficar tanta llum tots
els desperfectes que han anat
deixant les obres i els cotxes
que passen i aparquen per allí,
cada dia, ara, es veuen massa.
I és que mai plou ha gust de
tots!

Curses de motos
Els tafaners continuem veient

cada divendres com al voltant
de les onze de la nit un bon
grapat de jovenelos amb motos,
i molts sense casc, enfilen el
carrer de Sant Francesc cap
amunt, cap al polígon a fer les
seues curses particulars. És que
ningú d’aquesta administració
que és el nostre ajuntament
pensa fer res? És que esperen
que algú prenga mal? Home,
que ja hem canviat de regidor
de policia, doncs, a veure si es
nota?

Monades
Quan vam veure, a La veu, la

foto dels estudiants dels EUA
que estaven de visita per la
nostra ciutat ho vam tindre ben
clar: el que li agrada a la
regidora de Cultura és, això,
sortir a les fotos. I és que quin
posat tenien totes les de la

primera fila amb la regidora de
cultura al mig. Semblaven del
concurs eixe del supermodelo
que fan a la tele. Els tafaners
estem, cada vegada, més
convençuts que la regidora es
va errar de feina. Tot i que
entenem que cobrar dos mil
euros per fer només un posat
mono, doncs, això, que té ...
molt de mèrit.

Qué apostamos

A data d'avui, els tafaners, ni
ningú ens creiem això del
regidor Soriano en Participació
Ciutadana. Després de veure'l
llegint els papers per a compadir
davant la premsa, els tafaners
ens hem quedat amb la boca
oberta. Quant aguantarà?
S'admeten apostes. 

Qué apostamos (i 2)

Per què no es va asseure en
la mateixa taula que els del
fòrum si estaven parlant del
mateix? Bé, Soriano no, que va
dir que no tenia dades ni podia
donar explicacions del grau de
compliment de les peticions
fetes en el Pla redactat pel
fòrum. Que no, que no cola com
regidor de Parti. A més s’han de
reunir dos vegades a l’any. Uf!
Massa temps

Impoooostos
Va dir que ho estan estudiant.

El d'Hisenda, va plantejar la
pujada d’impostos com una
possible solució a la falta
d’ingressos per llicències de
construcció. Que l’ajuntament
tenia unes despeses i que
havien de recaptar més. I que
donava suport les declaracions
de l’alcalde demanant que
Generalitat es faça càrrec dels
costos del Conservatori i els
centres socials. I qui no!

Imprevistos, noooo!
Per parts. L'ajuntament no

sabia que venia una crisi, que
això del totxo s’acabava?
Llavors, per què no va fer les
seues previsions? Quines
despeses són eixes
inexcusables? La pujada del
preu en els restaurants? El del
carburant per a desplaçar-se a
València? Allò més fàcil: pujar
els impostos. I és que a
Benicarló, paguem menys que
en els pobles del costat. I a
Castelló i Borriana també ho
van a fer, que ho han dit els
periòdics. I si demà diuen que
l'alcalde de qualsevol poble
dimiteix ho faran ells també?
Això sí, de baixar-se els sous, ni
en pintura s'ho han plantejat.

ve de la pàgina anterior
LA RENFE, ANALFABETA

La RENFE s’ha guanyat, tradicionalment, la
mala fama dels retards dels trens i ara que
semblava que això s’anava corregint, es fa
ostentació d’un menyspreu més que notable
per la llengua pròpia del territori –i per l’altra...-

Efectivament, els viatgers que es troben a
l’estació de Benicarló, esperen en va que, per
la megafonia, s’anuncien les arribades en la
nostra llengua. I no. Despatxen l’avís en un
bufit, en la llengua de Castella i punt. No és
prou, però, perquè els rètols que hi ha penjats
a l’andana, estan adornats amb faltes
d’ortografia del següent tenor: així a la
llegenda “Mantinga’s darrére (¡) de la línia
groga” apareix un “darrére”, amb accent, que
és del tot incorrecte. I al que diu “Trens sense
parada circulen per aquesta vía(¡) també sobra
l’accent, ara a “vía”. La referència a la “vía”,
amb l’accent que no toca, es repeteix en
assenyalar en quina “vía” ens trobem. El
castellà tampoc no té millor fortuna, perquè
quan avisen “Mantengase (¡) detrás de la línea
amarilla” es deixen de posar l’accent que tota
paraula esdrúixola ha de dur, a “Manténgase”.
I encara hi apareix l’incorrecte nom de
“Peñíscola”, quan ja és conegut que el
toponímic dels nostres veïns no deriva de
“peñasco”, precisament, sinó de “península”,
per això cal escriure Peníscola, amb “n”, no
amb “ñ”.

Si un tal comportament lingüístic en una
empresa pública, com és la RENFE és
producte de la ignorància gramatical, ja seria
prou greu com per corregir-lo d’immediat. Si és
una mostra del menyspreu per la nostra
llengua –i per l’altra...-, caldrà recordar a
l’empresa pública RENFE, com la Constitució
Espanyola proclama expressament el
respecte, també, a les llengües no castellanes,
que tenen la condició d’oficials al seu territori.
La RENFE -Red Nacional de Ferrocarriles
Espanyoles-, aviat haurà de canviar a RENFA
–Red Nacional de Ferrocarriles Analfabetos-.

Marc Antoni Adell

El perquè del dret a la
igualtat de gènere

Significa que els drets, responsabilitats i
oportunitatsde les persones no depenen de si
unapersona ha nascut home o dona. 

Que les aspiracions,comportaments i necessitats
d’uns i altreses considerin, es valoren i es
promoguin de la mateixa manera.

La violència de gènere, la discriminació
salarial,l’atur femení (més alt que el masculí) i els
problemesde conciliació entre la vida personal,
laboral i familiar mostren que la igualtat plena,
efectiva, entre dones i homes és encara avui un fet
pendent.

(L’objectiu principal de Càritas, la xarxa
internacional formada per 162 Càritasnacionals, i la
xarxa espanyola per més de 5.000 Càritas
parroquials, 68 Càritas diocesanes i les
sevescorresponents Càritas regionals i
autonòmiques, és l’ajuda al desenvolupament
integral de la dignitathumana de totes les persones
que es troben en situació de precarietat social.)
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ire, per què l’he
d’enganyar, llegir llegir
no he llegit massa
coses. He decidit que

qualsevol text que porte inclosa la
paraula crisi l’ignoraré. Em faltava
a mi la crisi, com si no en tinguera
prou amb la hipoteca i arribar a
final de mes amb el minso jornal
que encara em paguen. Fora,
fora, no vull saber-me’n res de ni
desacceleracions ni d’euríbors
que no guanyaré prou per
disgustos. Veig a la portada que
l’Ajuntament pot començar a
haver de prescindir d’alguns
serveis perquè no n’hi ha ni cinc ja
que la davallada de la construcció
ha afectat els seus ingressos.
Que no volies? Em penso que fa
massa anys que la nostra societat
viu instal·lada al celebèrrim molí
d’Artola. La sap, no, vosté
aqueixa llegenda urbana? Conten
que el tal Artola tenia un tros a la
vora del Barranquet i com que va
estar baixant aigua un munt de
dies va decidir de fer-hi un molí.
És clar, l’invent no podia durar
molt perquè en qüestió d’hores la
llera del barranc es va quedar
eixuta. Ací ens pensàvem tots que
podríem seguir construint fins que
nostre Senyor decidira que
s’havien d’acabar els dies i au,
vinga blocs per ací i aparellats per
allà, i vinga indústries dedicades
en exclusiva al sector de la
construcció. I ara, ai ara, l’aigua
ha deixat de baixar i ens hem
quedat tots amb el ses a l’aire. I
sort encara si només ens
constipem i no agarrem una
pneumònia que ens mate. I el
mateix els ha passat als mariners,
vinga barques immenses i vinga
cavalls de potència... si jo porto
des de l’any setanta-tres sentint
dir que el petroli s’acabaria! I als
transportistes amb el seus
camionots, i als botiguers amb les
seues ampliacions, i als

industrials amb les seues
inversions multimilionàries. Açò
d’ara, bé ho sap vosté senyora
Garcia, no és conjuntural, que va.
El Barranquet ha baixat alguna
vegada més diversos dies
seguits, però no n’hem de fer cap
de molí. Ni podrem fer-lo.

Veig a les lletres grosses que
Escuder es queixa que
l’Ajuntament ha regalat nou-cents
mil euros a la Conselleria de
Governació. No vull aprofundir en
el tema, però si és veritat que
tenim tants diners trobo jo que
se’ns han d’acabar molts mals de
cap. Molt senzill, el regidor
socialista troba algú que pague la
quantitat indecent de diners que
ell diu que val el garatge de
Martínez, es ven i es posa la perra
al banc. A un cinc per cent anual,
tindríem quaranta-cinc mil euros
amb els quals podríem pagar una
bona part del lloguer de l’actual
comissaria de la Policia Local i
mire ens estalviaríem coses. Si a
més a més els regidors es
retallaren una mica el jornal trobo
jo que ho tindríem tot de bades.
Per cert, sé que això no ho diu La
Veu de Benicarló  però he llegit no
sé on que el regidor d’Hisenda
amenaça que caldrà pujar els
impostos. A qui li podem contar
que haurem de pagar més perquè
tot l’equip de govern puga

mantenir els sous de senyors que
s’han posat?

Joan Heras, burxa que burxa,
ens parla d’una tema ben
peculiar: l’acte de beateria i
fastuositat en què s’acaba
convertint la primera comunió
d’un infant. Té absolutament
tooooota la raó. Per cert, fa
referència a una cançó de Jaume
Sisa, La primera comunió que el
galàctic cantautor es comprén
que interpretava cap allà els
setanta. No la coneixia i per això
m’he pres la molèstia de baixar-ne
la lletra d’internet. Jo l’únic tema
popular que recordo al respecte
és la coneguda copla de Juanito
Valderrama que deia allò de
“como una blanca azucena, lo
mismito que un jazmín, mi niña va
hacia la iglesia, a la iglesia de San
Luis”. Que bonic! 

Impressionant la foto en què
es veu mal aparcat un cotxe que
s’assegura que és propietat del
regidor Arín. Si és cert, és el
mateix cas, però exactament el
mateix, que el de l’exalcalde
Escuder. Però, és clar, com que
vostés no tenen el ressò mediàtic
dels altres, aquest bon pagés pot
continuar estacionant on li vinga
de gust. O no?

El doctor Climent, ai, el doctor
Climent, quines febrades!

I ja està, escolte, ja ho tinc tot
ple això. La setmana que ve, més.
Ah, per cert, enhorabona a la
parella que s’està pegant el pico
entre les motos de la concentració
aqueixa organitzada pels de La
Filoxera!

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA.

Per favor, a la persona que
grape la seua revista, acomiade-
la ara mateix; vaja manera de
presentar la feina. Una més, què
camanti és això de “comunitat
valenciana” que apareix a la
contraportada?

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 636

text EL LECTOR

M
Casal Municipal: marca de

qualitat
Sí senyors. Els tafaners al

veure La Veu d’aquesta
setmana passada no podem
més que considerar que sí, que
sí, que els edificis públics
depenents del nostre
ajuntament estan fets un fàstic.
No entrarem a valorar el que ha
passat amb l’arxiu fotogràfic
d’Alambor i de la pròpia Veu, no,
el que volem indicar és el fet de
com és possible que les parets
d’aquell “quartutxo”, infame,
rajaren aigua com una font. I ho
diem perquè si no, no s’entén
com s’han florit d’aquella
manera les parets, que semblen
les de la cova d’Alí Babà. Fins i
tot, els llapis estan plens de
verdín! Que el casal municipal
estava abandonat ja es notava
però que les parets foren com
una font, és que és per traure’ns
al programa de l’Iker Jiménez
com a fet paranormal. És que
costa tant fer el manteniment del
edificis públics? Cony, que
estalvien quatre euros, però
quatre, no cal més, de cada
regidor i segurament en tindrien
per una any de manteniment. I
és que són deixats!

Bonyigues
Per si no en teníem prou amb

les caguerades de gossos ara
resulta que han aparegut,
també, bonyigues de cavall. Els
tafaners hem esta pegant una
volta pel poble i ... ho hem
descobert. Sembla que tenim
una mena de cawboy
benicarlando, amb cavallet
inclòs, que té el costum
d’amarrar l’animal allà on
s’atura. I com de reixes en tenim
prous prop del bars, doncs allí
que el personatge amarra el
matxo i... se’n va a fer una toma.
Com no, l’animalot, deixa el seu

record en forma de plasta
bonyiguera cada vegada que és
aparcat. I no vegeu com són de
grosses. Amb el preu que està
el petroli, l’ajuntament, ara que
no té un duro, podria crear una
brigada de recollida i fer un
guaret per assecar-les.
Després, a una estufa. Que
deien els antics que donaven
molta escalfor.

Vàter espacial
Encara que no és del poble,

la notícia, però com estem
parlant de necessitats
biològiques, els tafaners no
podem més que fer-nos ressò
d’això que els ha passat als
astronautes eixos que estan a
l’estació espacial internacional, i
que ha tingut tan d’impacte
sobre els nostres caps, que se’ls
havia espatllat l’únic cagador
que tenien. Mireu si la cosa
estava xunga que han hagut
d’enviar una nau, a corre-cuita,

amb la peça de recanvi. I és que
pobres, els astronautes,
portaven un restrenyiment tal,
que segons deien els de la
NASA, ja pareixien xinesos.
Compte que, després de tanta
espera, a veure si ara el primer
dia va i l’embossen. 

Neteja que alguna cosa
queda

I no ens apartem del tot d’això
dels residus. Recordeu que fa
unes setmanes felicitàvem una
netejadora pel seu bon quefer a
la plaça de la constitució?
Doncs ho seguim pensant. I
més encara ara que hem vist
com per fer la mateixa feina, al
mateix lloc, els seus col·legues
masculins necessiten fer-ho a
duo. És que ningú ho controla.
Continuem utilitzant
eufemismes com allò del sexe
dèbil. Als mascles que els
direm, sexe dropo?

Neteja que alguna cosa
queda (i 2)

I ja que estem de neteja,
doncs, fem dissabte. Algú ens
podria explicar les raons per les
quals els carrers Joan XXIII i
Cèsar Cataldo estan sempre tan
bruts? Els entesos, la gent gran
que està per tot arreu i ho veu
tot, ens ha dit que allò és com
una zona morta. Com una “tierra
de nadie”, perquè els netejadors
passen pel costat i ningú es
queda. Segons diuen, quan
preguntes a un qualsevol dels
netejadors et diu que és feina de
l’altre i, si ho fas a l’altre, doncs
... Així que uns pels altres... i la
casa per agranar. Mai millor dit.

Neteja que alguna cosa
queda (i 3)

Per cert, i continuant amb
això de la brutícia-neteja, algú
ens podria dir què passa al
carrer Hernán Cortés, allà on hi
era abans el Dia, però al carrer,
que sempre està tan brut? Té

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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A la mar pinten bastos...
Al sector de la pesca, diuen, no

els surten els números. El preu del
petroli ha fet que els costos
d’explotació de les seues barques
no siga rendible i que, ara per ara,
amb el preu que trauen de la venda
del peix no arriben ni per a pagar
els 5000 litres, de mitjana, de
consum setmanal que solen tindre
les nostres barques de pesca.

En els últims anys, els sector ha sofert diverses
reestructuracions per intentar adaptar-se a la
caiguda de les captures de peix, les vedes
biològiques, però sembla que no s’ha fet el mateix
amb l’aspecte que ara s’ha tornat més conflictiu,
l’augment del preu del carburant.

Ho diem pel fet que la Unió Europea havia estat
subvencionant la modernització de les flotes
pesqueres, però que aquesta modernització, al
mateix temps, també es va aprofitar, de facte, per
augmentar de manera molt important la potència
d’aquests vaixells. Però ara, això, per l’elevat cost
dels carburants, se’ls ha girat en contra seua,
convertint-se en el principal estrangulament de la
seua economia.

Si no volien caldo, pren, dos tasses! Dos
problemes al preu d’un. El primer, el de les poques
captures, tal volta amb una reestructuració del
sector i amb una política de no esprémer els
caladors podria (i diem “podria”, en condicional,
perquè cal una implicació important de tots els
sectors i això sempre és complicat), reconduir-se.
Però, la del preu del carburant, té mala pinta.

Els pescadors demanen un gasoli professional
però tot i així, amb un petroli desbocat a l’alça, no
sembla aquesta una solució viable. La previsió és
que aquest anirà apujant-se, més, sense remei,
cosa que al final faria que s’estigués com al
principi. I sense haver solucionat res.

I és que les polítiques de subvencions, a la
llarga, solen ser, com diu la dita, pa per avui i fam
per a demà, perquè transmeten una situació
fictícia del sector.

C o m p l i c a d a
està la cosa. Tal
volta seria més
barat fer
piscifactories i
tornar a treure les
veles que anar
amb aquests
vaixells amb tants
de cavalls. 

Temps ens
quedarà per seguir parlant-ne.

... i a la terra també

Si la cosa està tan magra a
la mar (haurem d’anar pensant en que el peix siga
un bé de luxe), ací, a la terra, no és que la cosa
estiga millor. Resulta que el regidor d’hisenda,
discret ell, i és que encara no l’havíem escolta,
surt a la palestra per anunciar-nos, a bombo i
platerets, que ens haurem d’estrènyer el cinturó
(encara més?), perquè s’està pensant el apujar
els impostos. 

Com els impostos via totxo han tocat fons, i no
és percep una recuperació que facilite augmentar
la recaptació pública, tirarà ma d’allò més
socorregut que és augmentar la pressió fiscal. I ho
justifica, a més, dient que a ciutats com a Castelló
o Borriana ja ho estan fent. I és queda tan ample.

Però hi ha coses que no ens quadren. Quan
aquest equip de govern va arribar al poder els
problemes ja estaven apuntant el nas i, tot i així,
van pressupostar, via totxo, una quantitat
d’ingessos que s’ha demostrat exagerada. Però,
en canvi, no van tindre problemes en apujar-se els
sous de manera desmesurada.

Parlar ara d’estrènyer-nos el cinturó, encara
que puga ser necessari, sembla d’un cinisme fora
de lloc. Primer s’haurien de guanyar la seua
credibilitat baixant-se els seus. I que no patisquen,
si han de traure els comptes d’eixes targetes de
crèdit que diuen que es gasten tant, que ho facen.
A veure si els ciutadans ens assabentem,
realment, del que ens costa la classe política. 
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La Veu respecta la llibertat d’expressió. La res-
ponsabilitat de les opinions és de qui signa l’es-
crit. La Veu es reserva el dret d’acurçar els textos
que sobrepassen les 20 línies. Els articles hauran
d’anar signats amb nom, adreça i número de DNI,
encara que podran aparèixer amb pseudònim.

PublicitatAmb el suport

Carxofa: Una bona carxofa torrada per al regidor de l’oposició JL Guzman. Està molt bé que
torne a reiterar que el nostre ajuntament no es caracteritza justament per acomplir el Reglament
de Normalització Lingüística, o siga, ser normal. I és que una de les coses que no fa,
reiteradament, el senyor alcalde Domingo i comparsa és complir la llei d’ús del valencià i el senyor
JL els ho ha recordat als que porten un any de desgovern i cobrant. 

Panissola: Una garba de panissoles per a la regidora de turisme. Fa una agenda electrònica
de Benicarló que pots descarregar-te-la al mòbil i la fa en totes les llengües possibles. Totes menys
el valencià. És que aquesta senyora pensa que ací no venen turistes valencians i catalans? I
després es queixen que a les autonomies que no mandan ellos es vulneren el drets dels
espanyols. Doncs ací, senyora, portem molt, molts anys sent vulnerats, i vosté segueix
menyspreant-nos. 
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Per Xavi Burriel

"La vida secreta dels peixos"
El còmicQuan

aquest equip
de govern va

arribar al
poder els

problemes ja
estaven

apuntant el
nas i, tot i

així, van
pressupostar
una quantitat

d’ingessos
exagerada.


