
L’ Ú LT I M A20

Els artistes Nicole Crutzen (pintura) i Miguel Cavero
(ceràmica), exposen aquest mes a Sant Mateu.
Ambdós formen part del grup artístic Inconscient
Col·lectiu, fundat a Benicarló. Altres membres del grup,
com Katrin Maeder, Julieta Sol Bengoa i José Caldés
han exposat també en aquest espai. 

La pintura de Nicole és figurativa, habitualment olis,
i mostra un món personal, ple de pau i lirisme. Per altra
banda, la investigació amb les textures i el color és una
constant en la ceràmica artesanal de Miguel. 

Una mostra de la fèrtil col·laboració de Crutzen i
Cavero la trobem en la font de la plaça Mestres del
Temple, prop del port, a Benicarló. 

text REDACCIÓ

Miguel Cavero i Nicole Crutzen exposen a Sant Mateu
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questa mateixa
setmana PSPV i Bloc
han demanat al Partit

Popular que desenvolupe
Vivendes de Protecció Oficial i
que prepare el camí administratiu i
burocràtic per ajudar al sector
immobiliari a nivell local. Les
propostes han estat molt diverses
i imaginatives. PSPV i Bloc han
censurat la falta de sensibilitat del
PP local cap a les vivendes de
protecció oficial.

Ni vivendes, ni protecció ... oficials

Mentre Bloc i PSPV reclamen al PP que desenvolupe Vivendes de Protecció
Oficial per cobrir la demanda i pal·liar la crisi immobiliària i el PP mira cap altra

banda, Peníscola fa el sorteig de les seues primeres vivendes de protecció
pública, mentre Benicarló les elimina de les unitats d’execució a sol·licitud dels

promotors.
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text REDACCIÓ El portaveu del Bloc, José Luís
Guzmán, va requerir al PP
explicacions pel que va considerar
un “urbanisme a la carta” que
practica el PP local. Guzman va
recordar que per unanimitat del
Ple del 28 de juny de 2006 es va
aprovar un 30% de VPO en les
noves unitats d’execució. Aquest
percentatge ha estat acceptat i es
construeix en dos sectors de la
població, però des de l’arribada
del PP a l’ajuntament “tant en la
UA-7 com en la UA-18 revoquen
l’acord i els eximeixen d’aquesta

particularitat que són els habitatges
de protecció oficial”. Guzman va
recordar que la llei valenciana, que
serà d’obligat compliment al juliol,
obligarà a mantenir aquest
percentatge.

El portaveu del Bloc veu, en
aquesta actitud, “un greuge
comparatiu amb les altres unitats
d'execució” i una possibilitat
perduda, de la qual es podrien
beneficiar tant empreses

FOTO!

ENS HA
A R R I B AT
UN ÀNGEL 

El dia 5 de Juny de 2.008, a les 8,30 del matí, la
nostra filla Olga ha donat a llum a un Àngel, al que
cridaran AIMAR Navarro Querol i ha pesat 2.830
grams i la seva longitud van ser 50 cm. al néixer. Tant
el nen, com la mare es troben molt bé i el pare
enlluernat pel feliç esdeveniment. Ha estat una gran
alegria per a tota la família i a partir d'ara va a ser qui
ens llevi els somnis i inquietuds. Volem transmetre els
nostres sentiments d'alegria fent partícep a tot el món
de la bona nova.

Jorge C. Querol i Antonia Galán 
Jesús Navarro i Olga Querol 
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“El portaveu socialista també es va referir a la problemàtica 
de la manca d’VPO.”

constructores locals com els joves
que busquen emancipar-se. El
Bloc va llançar una proposta a
l'equip de govern perquè es
delimite, a través d'un Pla
Especial d'Habitatge Públic, un
àmbit o diversos en els quals
construir VPO, que al seu judici,
seria més beneficiós que els
convenis amb el IVVSA. “Ho
podrien realitzar empreses locals i
les ajudaria en aquesta època de
recessió i es cobriria una
demanda i una necessitat, mentre
que si ho fa l’IVVSA la majoria
d’empreses seran de fora”, va
concloure.

Escuder demana mesures

El portaveu socialista també es
va referir a la problemàtica de la
manca d’VPO. El diputat i cap
socialista va recordar que a la
partida Povet, “que contempla
més de 200 VPO, podrien estar ja
adjudicant-se”. D’altra banda va
assenyalar que el finançament de
l’ajuntament és un dels principals
problemes que té el PP damunt la
taula en aquests moments. 

“Si la crisi de la construcció
s’extén, l’equip de govern té
l’obligació d’aprovar el PGOU,
desenvolupar totes les unitats
d’execució que la llei permeta i
que, quan el cicle canvie, es
rellance el sector de la construcció
de manera que tots els processos
burocràtics ja estiguen fets. S’ha
de deixar el sòl preparat”, va dir.

Comparacions incòmodes

Dimarts passat, a les 11.00
hores, a la Notaria de Manuel
Sierra Murcia, es van congregar
els 45 veïns de Peníscola
sol·licitants d'una vivenda de
protecció pública per a presenciar
el sorteig dels 11 habitatges
protegides disponibles en el
municipi. El procés podria
finalitzar en pocs mesos i per a
l'últim trimestre de l'any, des de
l’Ajuntament preveuen que cada
propietari puga fer ús ja del seu
nou habitatge de protecció
pública. Peníscola disposarà
després de l'estiu de 11 VPP
construïdes i adjudicades i, en un
termini inferior a un any, comptarà
amb 20 habitatges més pendents
d'adjudicació.

ve de la pàgina anterior

Si algú pensava que allò que vaig
escriure la setmana passada era
bàsicament imposible de superar per
la pobresa dels continguts i la feblesa
dels arguments, estava molt
equivocat. Aquesta setmana, avui en
concret, em poso a escriure i abans
de començar ja noto que alguna cosa
no va bé, i penso en la meua
reputació, i veig que l’abisme cada
vegada és més llarg i més fons, i que
no hi ha res a fer. Aquesta secció ha
arribat a uns extrems absolutament
insuperables i difícilment justificables
davant algun hipotètic lector. Si en
aquest moment algú s’està
preguntant què passa, no sé si algú li
podria contestar. Jo podria aportar la
meua i dir que la lliga ja s’ha acabat i
punt. Perquè quan s’acaba la lliga,
s’acaben les notícies. Ara mateix, el
que realment l’interessa a la gent no
és que no podran omplir el dipòsit o
que una mena d’absurda psicosi
col·lectiva haja buidat supermercats
(emportant-se cap a casa menjar a
dojo que s’haurà de llançar a les
escombreries perquè es farà malbé).
El principal maldecap de tots és el
futur de Cristiano Ronaldo, que
encara que ho parega, no és un
membre d’una filà, sinò un jugador de
futbol pel qual baveja un tal Calderón,

que encara que ho parega, ni és autor
d’autos sacramentals ni és un signe
musical. Com que no tinc més coses
a dir, ahir em vaig assabentar que la
temporada vinent tornarem a jugar
contra el San Jorge, equip
representatiu de la bonica vila de Sant
Jordi, que segons sembla tampoc no
ha aconseguit passar del prmer partit
de la promoció. La veritat és que a mi
tant em fa. Si haguera pujat, millor per
a ells. Jo cada dia passo més de les
coses perquè veig que res no té
sol·lució i que tot seguirà igual o pitjor
que fins ara. Algú haurà de començar
a plantejar-se que els clubs com els
nostres no poden tindre eixos
pressupostos astronòmics, ni que de
les butxaques de tots isquen uns
diners que vagen directament a  les
butxaques de terceres persones en
concepte d’honoraris. Hauria de
funcionar la llei del mercat, i cadascú
adaptar el seus pressupostos als
ingressos que genera. Bé està que
les institucions ajuden a suportar les
despeses fixes (viatges, federacions,
àrbitres, tornejos), però tot el demés,
que cadascú sàpiga fins on pot

arribar. Però com sempre, tot això no
servirà per a res i seguirem tirant de
beta a vore qui pot més, rebentant
preus i oferint uns diners que se sap
que no es podran fer efectius. Ja
vorem qui ho aguanta.

Encara no estic ni a la meitat i ja no
sé què més escriure. Ah, si! Ara me’n
recordo que estem immersos en una
competició futbolística de màxim
nivell. Els tantes vegades ferms
candidats a campions van guanyar el
seu primer partit animats per les
mateixes banderes que exhibeixen
els del Madrid quan guanyen alguna
cosa. També van tindre l’incondicional
suport de l’inefable senyor que toca
un bombo ple de publicitat, així com
diversos personatges disfressats de
bous, toreros i militars colpistes. Tot
un al·licient per al que, com jo, tot ens
ho mirem des d’una certa distància i
fins i tot indiferència. Jo no podria
estar a un camp de futbol animant al
mateix equip que un energúmen
disfressat de tejero o de torero. En fi,
que ara es veu que tothom els veu a
la final i el podemos ens el podem
trobar tatuat a l’esòfag d’un fiambre
dels que habitualment surten al CSI.

Ja està. No puc més. Ara només
desitjo que l’avispat maquetador trobe
una il·lustració adient que acabe
d’omplir la pàgina perquè la meua
capacitat de desgavell està tocant al
sostre.      

Ja està. No puc més.
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

ESCUDER DEMANA A MARCELINO
QUE TRAGA LA TARGETA

L’ex alcalde de Benicarló, Enric Escuder, ha
lamentat aquesta setmana les “amenaces” del PP
cap a la seua gestió i la manera en la que s’utilitzava
la targeta de crèdit en l’anterior legislatura. Escuder
va dir a Marcelino Domingo que “traga perfectament
el que crega convenient” i va assenyalar que les
despeses estaven aprovades i justificades. A més
va dir que els benicarlandos volen una gestió
seriosa dels recursos dels que disposem i no eixa
classe d’afirmacions on se sembren dubtes. A més
va recordar al PP que el PSPV i el seu portaveu
cobra “el que li ha assignat el PP” i va recordar que
ara hi ha moltes més dedicacions parcials que quan
governava el PSPV amb el Bloc i cobrant molt
menys. El Bloc va recordar que cap regidor
nacionalista disposava de cap tarja de crèdit i va
recordar que els càrrecs populars, en 11 mesos de
legislatura han cobrat 241,668 euros “una barbaritat
de diners”.

El passat 4 de juny va tenir lloc, en la sala de premsa del
Pavelló Poliesportiu Municipal, la presentació de la XXVIII
Edició del Torneig d'Estiu de Futbol-Sala “Ciutat de Benicarló”.
El Regidor d'Esports, Ximo Pérez Ollo i el Director del Torneig,
Gregorio Segarra, van detallar les característiques principals
d'aquesta edició, al mateix temps que van incidir en els
aspectes més destacats. En aquesta ocasió l’organització de
l’esdeveniment corre a càrrec del Club Benicarló Futbol Sala i
les dates de celebració del mateix són de l’1 de juliol al 14
d’agost, en la Pista del Passeig Marítim. 

Destacar el notable increment dels premis als equips
participants: 3.075 € en total, dels quals 1.500 aniran per al
campió, la dotació de 400 € en premis a l’esportivitat, la
contractació d’una assegurança de Responsabilitat Civil, la
millora de la seguretat a la pista, la rebaixa de l’aportació

econòmica dels equips, l’edició de calendaris de competició
per a jugadors i afeccionats, la confecció de fitxes individuals
per a jugadors i tècnics i una aposta decidida per la difusió i
projecció del Torneig a través dels mitjans de comunicació
locals, destacant la participació de l’única cadena local de
televisió, Povet TV, en la difusió de l’esdeveniment. Destacar
també que no s’admetran més de 30 equips, pel que, en cas
d’arribar a aquesta xifra, es tancaria automàticament la
inscripció. El sorteig i repartiment de reglaments als
participants se celebrarà el divendres 27 de juny (data límit
d’inscripció si abans no s’ha arribat a la xifra de 30
participants) i els àrbitres seran federats i pertanyents a les
Delegacions de Castelló.

Per a més informació tots els interessats poden dirigir-se a
l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament (Sr. Juan Luis Ferrers), a les
oficines del Benicarló Futbol Sala de la/C Alacant de
Benicarló, o als telèfons 659 375 808 i 654 377 590.

Presentació del XVIII torneig d’estiu de futbol sala

text REDACCIÓ

www.3x4.info
tota l’actualitat a un sol clic de distància

Escuder a Domingo:
“traga perfectament el que crega convenient”
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Carlos Fuente Merino va aconseguir mínima
estatal en els 400 m estils en la fase provincial i
competirà el pròxim 8-10 de Juliol en els
Campionats d'Espanya Alevíns, a Extremadura,
representant el Club Natació Benicarló. 

Disputada la fase provincial classificatòria per a la
XXVI edició dels Jocs Esportius de la CC VV a la piscina
municipal de Benicarló el passat cap de setmana 7 i 8
de Juny 08, Carlos Fuente va completar la seua carrera
perfecta amb una mínima estatal en els 400 m estils, on
no va donar respir a la resta de competidors imposant-
se d'una forma espectacular. El triomf benicarlando va
quedar arrodonit a l’aconseguir 18 medalles individuals
i el triomf en els relleus masculins 4 x 100 estils i la
classificació com segon millor equip de la fase
provincial. 

Equip masculí: 
En individual van competir Carlos Fuente (or) en els

400 m estils- mínima estatal i 200 m estils; Manuel
Montserrat (plata) en els 1500 m lliures i 200 m
papallona – (bronze) en els 200 m lliures; Ferrán Marzá
(bronze) en els 100 m esquena i 200 m estils; Albert
Astor (or) en els 100 m lliures - (plata) 200 m braça i 200
m lliures; Jordi Adobe (bronze) en els 100 i 200 m
papallona i mínima autonòmica; Alberto Añó (plata) 200
m braça; Francesc Aparicio, Marc Octavio, Adrian Adell
i Jesús Santana. Per equip de relleus (Albert, Carlos,
Ferrán i Manuel) van aconseguir el (or) en el relleu 4 x
100 m estils i (plata) en els 4 x 100 m lliures. 

Equip femení: 
En individual van competir Nerea Sorando (or) en els

200 m estils - (plata) en els 100 m esquena; Irene
Sorando (plata) 200 m estils - (bronze) 100 m papallona;
Marta Valdearcos i Sara Simó. Per equip de relleus van
disputar una única carrera de 4 x 100 m lliures arribant
a una meritòria 4ª posició. 

Finalitzada així la fase provincial, s’han classificat per
a la final de la XXVI edició dels Jocs Esportius a
celebrar el pròxim 21 i 22 de Juny a Mislata (València)
Carlos Fuente, Albert Astor, Manuel Montserrat, Ferrán
Marzá, Jordi Adobe, Nerea Sorando i Irene Sorando
sumant un total de 42 mínimes autonòmiques. L’entrada
a la final d’aquests joves nadadors i nadadores
demostra la bona planificació en les bases del Club
Natació Benicarló que, novament, va estar sumant
victòries aquest passat cap de setmana.

CALENDARI PRÒXIMES COMPETICIONS AMB SEU A
BENICARLO

29 JUNY TRAVESSIA SANT PERE
5-6 JULIOL 24 HORES DE NATACIÓ
13 JULIOL TRAVESSIA PENÍSCOLA BENICARLÓ

text REDACCIÓ

CARLOS SELECCIÓ!
Carlos Fuente Merino va aconseguir mínima estatal en els 400 m estils

laveubenicarlo@terra.es

POBRES DEPENDENTS!

L’actitud d’obstrucció sistemàtica i permanent del
govern del sr. Camps, a la política del govern de l’Estat,
resultaria còmica, si no fóra pel grau de dramatisme que
genera, en comprovar les greus conseqüències per als
ciutadans dependents de la Comunitat Valenciana.
Efectivament, dia sí i dia també, els media informen de les
queixes, denúncies i manifestacions públiques de
protesta dels afectats i dels mateixos treballadors de
“Benestar Social” (?!), per la paralització de les ajudes
que arriben de Madrid i pel via crucis en què viuen els
dependents i les seues famílies, per la inoperància i
burocratització –volguda i culpable- de les autoritats
valencianes. La conseqüència és que nombrosos
beneficiaris en potència es moren abans que els arribe
cap ajuda de les previstes a la llei i els diners hauran de
ser, finalment, retornats a l’Estat...o “desviats” al
finançament dels grans eventos –cosa que no és la
primera vegada que passa-.

Una tal felonia clama al cel i mai més ben dit, quan al
capdavant del tal “negociat” es troba un catòlic practicant,
que en fa ostentació –no s’estigué d’escriure articles
pietosos a la premsa, en honor de la vinguda del Papa-: el conseller i vicepresident sr. Cotino. Així que
ara, a la vergonya sentida pels ciutadans valencians, per la inoperància i mala fe del nostre govern, s’ha
d’afegir la que els catòlics sentim per la conducta anticristiana del seu i(responsable) polític.

Marc Antoni Adell

Des d'aquesta setmana podrem gaudir a Benicarló
de l'exposició fotogràfica "Life goes to a party" de la
mig asturiana, mig madrilenya, Cristina Suárez. 

Les fotografies de la la exposició, formen part d'un
projecte seu, en curs, homònim al d'aquesta mostra
que es pot veure en el Bar Friends, una revisió de
l'escena retro americana actual. 

Cristina va començar els seus estudis de Filosofia
en la Universitat d'Oviedo, encara que els estudis
oficials de fotografia, la seva altra gran passió, van
arribar després. Ha realitzat exposicions a Gijón, en
paral·lel als estudis que ha acabat a Madrid, on s'ha
instal·lat recentment. Va ser allí on va començar a
professionalitzar-se en aquest mitjà, venent les seves
primeres fotos per al museu en el certamen anual
“Tarazona-Foto” sota el lema "De tal pal, tal estella"
que exposa el treball d'artistes joves al costat del de
fotògrafs consagrats: Ouka Lele, Luis Malibrán, José
Miguel Carrera,...etc. i dirigit pel fotògraf José Latoba.
Actualment, la fotògrafa s'encarrega de la la Adreça
d'Art per al fotògraf Ángel García i col·labora amb el
col·lectiu fotogràfic “Alcalá 211” del que és membre. 

Descobreix en aquesta exposició, la passió
demostrada per una forma de vida que ens transporta
a un passat no molt llunyà, replet de Swing, de
pneumàtics, de cromats i de gasolina.

text i foto LA FILOXERA

Exposició fotogràfica "Life goes to a party"
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CONFLICTE PEL LITORAL ( 1 )

urant els primers dies de juny s’han iniciat
les darreres delimitacions o “deslindes” del
domini públic marítim a la costa del nord
valenciana, en concret, a Orpesa, Moncofa i

Nules. L’aplicació de la llei de costes ha segut molt
controvertida des de que fou aprovada l’any 1988 i ha
provocat la irada oposició dels propietaris afectats.
Cal esmentar el cas de la costa nord benicarlanda
com un clar exemple que ha condicionat fins i tot el
procés de revisió del Pla General. En aquesta sèrie
d’articles tractarem el procés de plasmació d’una llei
que ja té vint anys i, malauradament, no ha servit per
remeiar el desgavell de les costes.

Tant pel Dret Romà com pel Codi de les Set
Partides d’Alfons X el Savi (segle XIII), les zones
costaneres o riberes de la mar pertanyien a tothom,
eren un be comunal. A partir del segle XIX, amb les
diverses normatives, s’enceta un procés de
privatització del litoral. A finals dels anys vuitanta del
segle passat, es fiu palès la insuficiència de la
legislació vigent, en concret la Llei de Costes de 1969.
Teòricament, els terrenys assimilables a una platja
eren públics però “sense perjudici del dret legalment
adquirit”. Aquesta laxitud afavorí la privatització de
platges; fins i tot en alguna es cobrava per prendre el
bany. Es reconeixia que els terrenys guanyats a la
mar per obres de costa eren propietats dels
promotors. Es permetia l’ocupació de la zona
costanera amb “xiringuitos”, barraques i edificis.. Era
l’exèrcit de marina  el responsable de l’acompliment
de la llei de costes. Com a conseqüència de tot allò
esmentat, la degradació paisatgística del litoral era
manifesta i s’agreujava amb el “boom” turístic. 

La Constitució espanyola de 1978 assenyala que
“són bens de domini públic estatal els que determini la
llei i, en tot cas, la zona marítim-terretre, les platges,
el mar territorial...” Però com el manament
constitucional era paper mullat, el govern socialista de
Felipe González intentà esmenar-ho amb una nova
Llei de Costes de 1988. Aparegué per primer cop
l’expressió domini públic marítim (DPM) que compren
la ribera de mar, la mar territorial i la plataforma
continental. La ribera de la mar comprèn la zona
marítim-terrestre –àrea entre la línea de la màxima
baixamar i la que assoleixen els majors temporals
coneguts o màxima plenamar- , maresmes, albuferes,
marjals i altres terrenys inundables per la mar. També
ho són les platges o zones de dipòsits de materials
solts com arenes o graves, incloent les dunes
formades per la mar o el vent marí, els terrenys
guanyats a la mar i les obres o infraestructures
costaneres estatals. 

La determinació del DPM es du a terme amb el
procediment nomenat delimitació o “deslinde”. La
ribera de mar es defineix per les seves
característiques geomorfològiques o geogràfiques i
pot variar si canvien els corrents marins o l’energia de

les onades; així, seran clau els estudis tècnics per
determinar l’extensió de la ribera de mar. Amb la
delimitació s’extingiran les concessions existents i es
rectificarà la situació de les finques afectades en el
Registre de  la Propietat a favor de l’estat. A partir del
DPM, es determinen unes de franges de terrenys de
propietat privada que tindran una sèrie de servituds.
Es fixa una zona de 100 metres des del límit interior
de la ribera de mar cap a dins del continent amb una
servitud de protecció. Estan permeses les activitats
agrícoles però prohibides les edificacions
residencials, les línies d’alta tensió o les tanques
publicitàries.  La franja de 6 metres més propera a la
mar d’aquesta àrea de protecció tindrà una servitud
de trànsit, que estarà lliure per la circulació de
vianants i vehicles de vigilància. Les propietats de la
zona de protecció deuran deixar accessos públics i
gratuïts a la mar per a vianants  cada 200 m i per a
500 m per a vehicles en zones urbanitzades. Es
determina també una zona d’influència, des del límit
interior de la ribera de mar i com a mínim 500 m, en el
que es reservaran aparcaments suficient per accedir
a les platges i on les edificacions mai formaran
pantalles arquitectòniques compactes. A les zones
declarades urbanes abans de juliol de 1988, la zona
de protecció es reduïa a 20 metres i a les edificacions
residencials situades en sòl no urbanitzable es
concedí concessions de 30 anys.

L’oposició a la llei  es fonamentava en dos tipus
d’arguments, per una banda limitava les
competències d’ordenació del territori transferides per
la Constitució a les autonomies i administracions
locals a la zona d’influència de 500 metres. Per altra
banda, també limitava  els drets de la propietat
privada, de forma total sobre el DPM i sobre els usos
a la zona d’influència amb les diverses servituds.
Grups immobiliaris també mostraren la seva repulsa a
la nova llei perquè constrenyia la seva activitat
edificatòria en el litoral. Els governs autònoms de
Galícia, Illes Balears, Euskadi, Catalunya, País
Valencià, Cantabria i Canàries presentaren un recurs
al Tribunal Constitucional contra la llei de costes per
invasió de competències.

La falta de consciència autonomista del govern
socialista produí una llei clarament centralista com va
reconèixer l’any 1991 el Tribunal Constitucional. Més
endavant es manifestaran l’oposició dels propietaris
perjudicats. 

Pere Bausà

DEl passat dissabte 24 de maig,els alumnes de  l'Orquestra
del Conservatori Professional de Música  “José Peris Lacasa”
d'Alcanyís, van viatjar fins a Benicarló convidats per l'AMPA
del Conservatori de Benicarló per tal d'oferir un concert
conjunt amb l'Orquestra del nostre conservatori. El concert es
va realitzar a la Capella del Col·legi de la Consolació i va
començar amb l'actuació de l'Orquestra d'Alcanyís: van
interpretar  la Suite of the day de H. Burgoyne i L'Arlessiene,
Suite nº 2 de G. Bizet, tot sota la direcció de José Mª Gracia.
En la segona part i dirigits per Miquel Roselló, els alumnes
d'Orquestra del Conservatori de Benicarló van tocar el
Concert en Sol Major “Alla Rústica” de Vivaldi i la Suite en sol
menor atribuïda a J. S. Bach.

Per finalitzar l'acte el president de l'AMPA del Conservatori
de Benicarló, Toni Sorlí va fer entrega d'uns detalls florals als
dos directors de les orquestres i d'un logotip del X Aniversari

del Conservatori. Tant mateix, el director del Consevatori
d'Alcanyís va oferir un cuadre de ceràmica que representa un
jove tocant un laúd al Castell d'Alcanyís.

Amb aquest intercanvi, l'equip docent del Conservatori
“Mestre Feliu”, preten conèixer i potenciar les relacions amb
altres conservatoris i així enriquir als  alumnes tant en
l'aspecte musical com en l'humà.

text REDACCIÓ

El conservatori d'Alcanyis a Benicarló 

Karcoma va ser un grup de pop rock que va néixer en
1992 i es va dissoldre en 1994. Estava compost per
Mariló Valverde a la veu, que encara avui és dedica a la
música com excel·lent cantant professional, i per la
guitarra de Gori, que després tocaria la guitarra rítmica
en La Iguana. La base rítmica estava formada per el
baixista Gori Miravet i la bateria de Vicent.

El seu primer concert va ser en el mitin del Psoe en la
plaça d'armes del castell de Peníscola, al costat de Las
Birlas i Tas´s. Entre les seues cançons cal recordar
“Pensamientos”, “Fingiendo” y “Agobio Total”. 

Van protagonitzar diversos concerts: Motard, Non,
Benirock, i a la setmana cultural FP. També van gravar
una maqueta per a presentar-se al Circuit Rock. 

(Article basat en el publicat a La Filoxera nº15,
Desembre 1998).

KAR’ (karcoma)
BREU HISTÒRIA DEL ROCK EN BENICARLÓ

text LA FILOXERA

Exposició pintura MENCHU SORIA-
NO
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Si per alguna raó heu de sortir de Benicarló direcció cap
al nord per la línia litoral i heu  de creuar la frontera que
separa aquest País –Comunitat, ja ho sé- portat pel bon
camí de la mà d’un PP que estima el seu poble i goseu
trepitjar les terres de Catalunya,terres del mal on es
persegueix –i fins i tot tortura- a qui té la valentia de parlar
en castellà i a on un tripartit tenyit de vermell satànic
urgeix sinistres perfídies per trencar aquesta pobra i
dissortada Espanya, us demano per favor que no fixeu la
mirada en les aigües abundosíssimes d’un riu que els
catalans només volen per a ells i que us dediqueu una
estoneta a observar les boniques centrals nuclears que
des de fa més de tres dècades decoren amablement el
paisatge. Des del moment que es va fer l’aposta per una
font d’energia extraordinàriament perillosa, contaminant i
rotundament centralitzada, unes veus assenyades deien
que aquest no és el camí per construir una societat
energèticament segura,responsable i, per dir-ho d’una
manera moderna, sostenible. . Han passat els anys i,
malgrat que la consciència antinuclear ha anat creixent
–potser la gent d’una edat encara recordeu aquell símbol
tan bonic que era un sol que somreia i deia : “Nuclears?
No gràcies”, les nuclears han anat produint electricitat,
tones de residus i una tirallonga d’accidents. Però malgrat
tot, el poder de les companyies elèctriques i els
interessos d’uns estats que volen tenir ben controlada
l’energia fan que encara avui sigui precisament l’energia
nuclear la més important.

Doncs bé, fa unes setmanes que les nuclears d’Ascó
van tornar a ser notícia. Gràcies a Grrenpeace s’ha sabut
que els responsables d’aquest complex nuclear van
manipular aparells i van mentir sense cap mena de
vergonya sobre l’emissió de radioactivitat. Després
d’haver declarat que s’havia produït un incident sense
importància i, sobretot, sense cap risc per a la ciutadania,
la força de l’entitat ecologista –i el vergonyós i repugnant
silenci còmplice de totes les autoritats diguem-ne
competents- ha evidenciat que la cosa sense importància
va ser molt més seriosa del que van dir.

Encuriosit pel fet, busco al google –al sant google-
alguna cosa sobre les nuclears d’Ascó i em trobo,
curiosament, que el primer enllaç és el de l’Asociación
Nuclear Ascó-Vandellós II i el segon enllaç és la notícia
de WilaWeb del 15 de maig on parla d’aquest accident i
de la manipulació dels aparells que van fer  els
responsables de la central. A la presentació de  la  pàgina
oficial de les nuclears hi llegim com a lema: 

“Unim  els nostres esforços per garantir una energia
segura, fiable i competitiva”. 

I més endavant, després de parlar de la importància
de l’energia elèctrica a la nostra societat, ens parlen de la
gran aposta per la seguretat i pel respecte al  medi
ambient i afirmen sense embuts: “Però, una bona
instal·lació no podria assolir els seus objectius sense un
equip humà amb un gran nivell de preparació i
entrenament, un gran sentit de laresponsabilitat, i unes
altes cotes de professionalitat, motivació i formació
continuada. El personal que treballa a las tres centrals té
aquestes característiques, està explícitament compromès
amb els alts nivells de qualitat i seguretat quela societat li
exigeix i és el responsable dels bons resultats assolits”.

Si pensem en la professionalitat dels qui
tranquil·lament manipulen els aparells per dissimular la
fuita radioactiva ja ens poden posar a tremolar. Cadascú
que en faci la valoració que consideri oportuna. El fet és
molt greu però no sembla preocupar massa els nostres
polítics.

Però més enllà de la gravetat del fet, penso que també
és molt preocupant constatar com persones que ocupen
càrrecs de gran responsabilitat social actuen amb tota
impunitat amb la manipulació i la mentida. Els seus valors
són molt clars: tot val si el que volem és dissimular errors
o accidents; per evitar un problema intern es prefereix
posar en risc la població. I a més a més no passa res.
Potser algú els renyarà una mica però vinga, passa que
t’he vist. Perdoneu-me la deformació professional: ¿què
entenen els nostres alumnes adolescents quan veuen
fets com aquests?

Fa anys es el bonic i simpàtic sol deia : “Nuclears? No,
gràcies”. Avui podem donar les gràcies als responsables
de les nuclears i a tots els qui els defensen
apassionadament perquè posen en perill la nostra salut i
perquè ajuden a fer fort el valor que fa de  la manipulació
i la mentida una actitud  perfectament legítima i
recomanable.

Ai, ai, mentiders...
text JOAN HERAS

Fronteres

La Guàrdia Civil va informar en el segon dia de
protestes als camioners en vaga que havien de
permetre als camioners, que volguessin, poder-se’n
anar, a l'entendre que no es podia retenir durant tant
temps als conductors que van decidir treballar. En cas
contrari se'ls va indicar que s'enviarien efectius
antidisturbis des de Castelló per a garantir la lliure
circulació, una mesura que finalment no va ocórrer. Els
manifestants van acordar
permetre que, de 12 a 13.30
hores, qui ho volgués pogués
sortir. En el pàrquing del
Centre Comercial Costa
Azahar de Benicarló una
quarta part dels vehicles va
optar per aventurar-se i
començar a circular, amb la
por que altre nou piquet
informatiu els pogués parar als
pocs metres. En la mateixa N-
340, a Vinaròs i abans de
l'entrada a l'autopista, nous
piquets tractaven d'evitar la
circulació de vehicles pesants. 

El seguiment de la vaga va ser total amb l'excepció
dels vehicles que transportaven matèries perilloses, que
van poder realitzar els seus repartiments amb relativa
normalitat. En el centre comercial benicarlando es va
donar també un robatori, al ser adormit un camioner
estacionat allí amb un spray, al que li van robar les
seves pertinences, entre elles un ordinador portàtil.
Altres camioners aturats van optar per beure cervesa,
fer sonar els cláxons o veure pel·lícules per la
parabòlica, com si d'un camping es tractés. 

L'activitat s'ha ralentit en les llotges de nombroses
fàbriques de mobles de la comarca per la impossibilitat
d'exportar la producció. Juan Manuel Urquizú, president
de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Moble del
Maestrat, va explicar que “per precaució tenim totes les
flotes parades”. Aquest fabricant del sector del moble de
Benicarló va manifestar no tenir constància d'incidències
notables però va assenyalar que les pèrdues seran
importants “però difícilment quantificables”. “El que no
vens avui, ja no ho vens”. 

Així, va explicar que
algunes comandes si
pot, els suplix amb
vehicles petits en
comptes de grans
partides en camions “el
mínim perquè no paren
la producció durant uns
dies”. També va
assenyalar que la gent
“aquests dies està més
pendent d'omplir el
depósit i comprar llenties
que de comprar mobles”
i va assenyalar que els
preus del gasoli també

afecten a les indústries a més dels transportistes, ja que
els camions, calefacció i comercials també consumeixen
quantitats importants de combustible. 

La inactivitat absoluta de Mercabarna, on la
Cooperativa de Benicarló envia el 90% de la producció
comença a preocupar, i molt, a la mateixa cooperativa i
els productors. “Des de divendres que no s'avança i les
càmeres frigorífiques estan plenes, ja veurem, quan
acabe la vaga, què fem amb l'emmagatzemat i tota la
producció no comercialitzada”, assenyalava un soci de
la cooperativa. 

text REDACCIÓ

Els camioners prefereixen quedar-se en els supermercats, on es troben
aturats, abans que aventurar-se a partir de nou 

El Servei d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU) va assistir
el dimecres pero la tarda a un home de 43 anys que va
resultar ferit de caràcter greu vital en una explosió que
s'ha produït en la partida Collet, a Benicarló. 

El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències
(CICU) va rebre una cridada d'avís a les 17:55 hores i
fins al lloc es va desplaçar una unitat del SAMU. 

El ferit presentava cremades de segon grau en
aproximadament el 70 per cent de la superfície corporal
i va ser evacuat a l'Hospital Comarcal de Vinarós,
encara que posteriorment el van traslladar en
l'helicòpter medic a l'Hospital La Fe de València.

Ferit greument un home per una explosió a la partida Collet

text REDACCiÓ
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Adif ha començat les obres de remodelació de les
estacions de Benicarló-Peníscola i Vinaròs, que incompleixen
la normativa d'accessibilitat dels edificis públics, tal com va
anunciar el dilluns el senador
socialista Juan Bautista Cardona. La
inversió adjudicada per a ambdues
actuacions ascendeix a 1.501.573’1
euros. En l'estació de Benicarló-
Peníscola el pressupost ascendeix a
756.895 euros, mentre en l'estació de
Vinaròs ascendeix a 744.678’1 euros. 

En ambdós casos, les obres han
estat adjudicades a l'empresa
Geotecnia i Fonaments, S.A.
(Geocisa). L'execució de les mateixes tindrà un termini
màxim d'aproximadament 6 mesos, tenint en compte que
s'iniciaran en primer lloc en l'estació de Benicarló i amb
posterioritat en la de Vinaròs. 

Descripció de les obres 
En el cas d'ambdues estacions, les obres s'inclouen en el

capítol de millores per a l'adaptació de les instal·lacions a
persones de mobilitat reduïda, que porta a terme Adif dintre
de la xarxa ferroviària convencional. Les actuacions
consistiran en la remodelació integral dels passos inferiors
entre andanes existents en l'actualitat, la instal·lació
d'ascensors panoràmics d'intempèrie que possibiliten
l'intercanvi d'andanes, el recrescut d'andanes principals i

secundaris fins a 68 centímetres sobre l'altura de la cara
superior del carril, el que permet una millor accessibilitat als
trens. En el seu pavimentació s'utilitzaran materials
antilliscants. 

Les actuacions previstes formen part d'una campanya
empresa per Adif amb la finalitat de
facilitar l'accessibilitat i mobilitat per
les diferents estacions de ferrocarril
mitjançant l'eliminació de tot tipus de
barrera arquitectònica que dificulti els
desplaçaments de persones de
mobilitat reduïda. El projecte està
cofinançat pel FEDER a través del
Programa Operatiu de la Comunitat
Valenciana 2000-2006. La taxa de
cofinançament és del 50%. 

La situació d'abandó per part de Renfe i Adif de l'estació
de Benicarló ha afectat durant anys als seus usuaris. Rosana
Sánchez encarna l'últim dels vergonyosos casos que
l’enquilosament administratiu va acabar perjudicant a un
ciutadà, si escau amb problemes de mobilitat. Aquesta veïna
de Benicarló, que es mou amb l'ajuda d'una cadira de rodes,
es va trobar abandonada en plena estació de València amb
la seva filla de 10 anys al no permetre-li els treballadors de
Adif accedir a un tren amb destinació a Benicarló “al no
disposar de rampes l'estació de Benicarló”, una estació que
figura catalogada com “no adaptada”. Això va condemnar a
aquesta dona a haver de quedar-se a València i buscar una
manera alternativa de desplaçar-se. La queixa va arribar a la
Ministra de Foment.

text REDACCIÓ

Adif invertirà 1,5 milions d'euros per retornar a la legalitat les estacions
de Benicarló i Vinaròs

PAQUI MARTÍ BAYARRI d.e.p. 

El diumenge dia 8 de Juny, a la tarda, Peníscola va quedar totalment consternada per
la mort prematura de Paqui Martí Bayarri, doncs solament tenia 45 anys. Esposa de
Constantino Simó Martínez, que va ser Alcalde de Peníscola, deixant a Fill i Filla orfes
de mare . 

Encara que vivien a Benicarló, tenien un Restaurant a Peníscola i el dia 9 a la tarda,
es va celebrar el soterrament a Peníscola, acudint multitud de gent. 

Si totes les morts són lamentables, està ho ha estat moltíssim mes, per l'edat, els
Familiars, tots ells molt benvolguts i pels seus fills que primerencament perden a la seva
benvolguda Mare, sent un drama familiar el seu irreparable perduda. Ella era cosina de Miguel Blasco, el
millor amic que he tingut a Peníscola, que lamentablement també va morir complerts els 43 anys. 

Rebin nostres mes sentides condolences: Constantino, Mare i fills i els seus afligits pares Benjamí Martí i
Paquita Bayarri i Germana, que lamentablement ja van perdre altra filla Magdalena, molt joveneta, que era
un tresor d'amabilitat i també un nét fill de la difunta i Constantino. 

Els recomanem la major resignació per a poder assimilar aquestes lamentables perdudes, que solament
es poden superar amb resignació cristiana, desitjant-los gaudeixin de llarga vida per a poder perdurar la seva
memòria. 

Reiterem el nostre més sentit condol i l'aflicció per la perduda de ser tan benvolgut, cordialment 

Jorge C. Querol i Família 

Tindràn lloc els dies 18 i 19 de juny i, enguany volen accedir
mig centenar de nous alumnes. D'especialitats molt
diversificades, tindran també opció de poder elegir una altra
convocatòria al setembre, d'acord amb la nova llei, i sempre
que queden places disponibles. En els darrers anys s'ha
mantingut, en un lleuger ascens, el nombre de matriculats.    

Els alumnes provenen de 15 poblacions encapçalant
Benicarló el major nombre. No obstant, i degut a la
impossibilitat d'ofertar més places al no tenir el professorat
major disponibilitat d'horaris assignats per l'Ajuntament, no
serà possible poder arribar al 100% de les places del
Conservatori. També enguany l'oferta d'assignatures optatives
s'amplia, entrant la informàtica musical -5é i 6é
d'ensenyaments professionals- (abans grau mitjà) i noves
assignatures depenent de la ratio i demanda de l'alumnat.

El curs 2007/08 conclourà la darrera setmana de juny amb
diverses audicions on participarà tot l'alumnat del Centre i
també amb les jornades musicals al Claustre del Convent de
Sant Francesc -Mucbe- que repeteix enguany. Les activitats se
repartiran entre l'Auditori i el vestíbul interior del Conservatori
amb una vertadera marató de grups i solistes.

També està programat un curs obert de pràctica orquestral
entre el 7 i 18 de juliol que se donarà en el propi Conservatori
amb diversos concerts per la comarca. 

Aquestes activitats obertes, se podran seguir per l'agenda
cultural de l'Ajuntament i també per la web del
Conservatori/Ajuntament que registra en un any de servei,
nombrosos apartats i anuncis, com a complement informatiu
que cada vegada és més utilitzada per pares i alumnes.   

text REDACCIÓ

Proves d'accés als Ensenyaments Professionals del Conservatori 
“Mestre Feliu” de Benicarló

El congrés de Sant Mateu i les dues candidatures de Ximo
Puig i Adolf Sanmartín encara desperten comentaris entre el
sector del socialisme etiquetat com “municipalista”.  Enric
Escuder, que al costat de l'alcalde de Vilafranca Óscar Tena
va presentar una llista alternativa “davant el silenci i falta de
voluntat integradora de Puig” va qualificar la tercera llista
“d'estratègia” i va lamentar que el partit “no haja sortit reforçat
ni en la renovació ni en la integració”. “Els que diuen que
estan del costat de Ximo Puig li han muntat una estratègia
que li fa un flac favor per la divisió que ha provocat, deixant-
lo amb un 47% dels suports”, va assenyalar Escuder. 

No obstant això Escuder va acatar els resultats a pesar del
poc marge d'un sol vot per a obtenir un delegat al congrés
federal. “En altra ocasió tractarem d'obtenir més vots, però
creiem en el que hem defensat i seguirem defensant-lo”.
Aquest sector del PSPV va reclamar la passada setmana una
llista d'integració i que Ximo Puig sortís triat amb el 100% dels
vots. 

text REDACCIÓ

Escuder considera que Ximo Puig no surt reforçat 
del congrés de Sant Mateu 

Congrés del PSPV
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coincidència), les operacions a les
vesprades han passat a millor vida.
Una nota de la conselleria de la
poca salut ha dit que se suprimien.
Que no tenen un duro i no poden
pagar i que paciència (això ho diem
nosaltres), que quan siga l’hora ja el
cridaran al que hagen d’operar.
Quines llistes d’espera tenim ací?
Cap ni una. No sigueu malpensats,
que només és un problema de
telèfons i com que no en tenen
prou, per cridar-nos a tots, doncs,
això, que ja ens tocarà.

Guzman i el Collet
A J L Guzman l’han tornat a

nomenar Síndic Major de L’Estel del
Collet. Ja ho diu la dita “més val ser
cap de sardina que cua de lluç”.

Qualitat de Guzman
Segons hem pogut saber els

tafaners a partir d’ara la imatge del
regidor en qüestió passarà control
de qualitat. Sembla que ja ha
demanat a algun  periodista que
abans de traure una imatge seua,
aquesta, siga revisada per ell. I és
que comenta que no el trauen
massa bé. Senyor Guzman, que un
és el que és, i no és pot canviar. Per
molt de photshop que li fiquen.

Peixos a Morella
Uns tafaners va escoltar un dia

un mariner molt, però que molt
sabut, el més sabut de tots, que
deia que si no pescaren el peix
menut n’hi hauria tant que se’n
sortiria de la mar. Ara ja entenem
perquè hi ha fòssils marins a
Morella.

Depurats
No cal ser polític, ni Escuder, per

endevinar que la Genialitat, en el
tema de la depuradora ens ha estat
prenen el pel. Després de quasi 20
anys de pagar el cànon de
sanejament ni la tenim ni la veurem.
Els tafaners tenim clar que no ens
la poden fer de cap de les maneres.
Veureu, el cànon eixe perquè el van
inventar? Per pagar-les, no? La
conclusió és ben evident: no
interessa fer-la. Per què? Perquè
així continuarem pagant per sécula
seculòrum l’abusiu cànon.  Mentre,
algú s’embutxaca eixos impostos
per fer-nos, americancups, formula
u, avingudes PaPals, ... i tots
contents. Com als romans, pa i circ.

Esglaiats
Els tafaners de poc no ens

partim la crisma al veure la cosa, sí,
la cosa, perquè no sé li pot dir
d’altra manera, que han ficat al mig
de la rotonda de la ratlla del terme.
I és que de l’ensurt una mica més i
el nostre vehicle salta la vorera i
passa per sota de l’arc metàl·lic,
amb creu inclosa, que han muntat.
Quina cosa més cutre, friki, i fora de
lloc, se’ls ha ocorregut ficar en eixa
rotonda. Ja poden amanir una
ambulància pels voltants, i un civil
per dirigir el trànsit, o aquest estiu
tindran algun disgust. Esperem que
ningú prenga mal i si pren mal algú,
que siga eixa cosa. I és que en
aquest ajuntament són simplement
genials ficant coses al mig de les
rotondes: una palmera de ferro,
amb els dàtils lluminosos penjant,
una aljub barrat, amb farola al mig
de la porta, el manolito de la
pedrera dels “navarros” amb
brúixola gegant inclosa, ... Esglaiats
anem, només de pensar la pròxima
que faran!

Eurocopa 2008
Els tafaners no som molt

futboleros però, tot i així, trobem
divertit les coses que escoltem. Així,
a l’acudit eixe de l’anunci de la
selecció espanyola, “podemos”, ja li
han trobat la contrapartida,
“volvemos” . Vosaltres mateix.

ve de la pàgina anteriorFOTO!
Un amic de La Veu, tot emprenyat, i amb raó,

ens ha enviat aquestes imatges. Reproduïm a
continuació el text que també ens ha enviat.

“Que en aquest poble les obres fan el que els
dóna la gana ens ben sabut per tots. Però que
arriben al nivell del de salvatgisme que ara us
comento no té perdó de Déu. Al carrer de Sant
Francesc, a l’alçada de la plaça del Convent, però a
l’altra vorera, estan fent una obra, on eren les
antigues naus de Pituco. Doncs, davant hi ha tres
arbres ben bonics i, als de l’obra, no se’ls ha
ocorregut altra “brillant” idea que formigonar-los per
la base. Sí, tal com dic. Com una tortura malaia, els
han deixat a fora la soca, com a aquell que
l’enterren a sota terra i li deixen el cap a fora perquè
respire. No sé qui haurà estat la bèstia, així amb
totes les lletres, que se li ha ocorregut eixa
barbaritat però espero, i desitjo, que quan algú de
l’Ajuntament veja les imatges que acompanyen
aquestes lletres faça alguna cosa per aquests
pobres arbres i, de camí, li fique una multa
espectacular al responsable, o responsables,
d’aquesta  agressió brutal al nostre entorn natural. I
és que ja en tenim prou de cafres que fan el que els
dóna la gana cada vegada que es fa una obra. I és
que entre carrers, mobiliari i arbres trencats, per
culpa de les obres, no ens sortim.  A veure si el
regidor de Medi Ambient, si el tenim, fa alguna cosa.
O el d’Urbanisme, el senyor Cuenca (que per cert,
també hauria de mirar com és possible que les
tanques que han ficat s’emporten mitja vorera i no
deixen cap passadís per la gent, com crec que és
obligatori), que també s’hauria de preocupar una
mica més. 

Espero veure els resultats aviat i, als decrets
d’alcaldia, la multa corresponent als infractors.
Llavors podré creure, una mica, que alguns polítics
tenen consciència i treballen pel poble. Ara per ara,
sóc prou escèptic.”

Envia les fotos a  laveubenicarlo@terra.es 

Dr. Climent
PREU DEL PETROLI/ Or negre?

Aquesta setmana la pujada dels carburants ha estat un problema per als
transportistes i també la repercussió per a la resta de ciutadans, com ara el doctor
Climent, que en acabar de treballar una piquet de la vaga de transportistes no el
deixava sortir del pàrquing de l’hospital. Sobre el capot del cotxe del facultatiu, una
pacient a la qual havia atés al dispensari li deia que no estava disposta a moure’s fins
que li donés alguna cosa per satisfer el seu apetit.
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questa setmana m’he
assabentat que tinc un
lector. Sí, un lector;
cosa que no poden dir

tots, perquè hi ha qui no en té cap
i es pensa que la seua opinió
forma part de la doctrina a l’hora
que és dogma de fe. Jo no. Ara
que sé que tinc un lector, no
escriuré paraulotes ni procacitats,
a l’hora que deixaré de costat el
llenguatge escatològic i procuraré
guardar les formes. Tot en honor
del meu lector. Potser algú (qui?)
es preguntarà que com m’he
assabentat que tinc un lector si
ningú no sap qui sóc. Això forma
part del misteri que envolta
aquesta esgotadora secció i que
potser mai no se sabrà tot i que el
receptor ja sap que ho sé. Tot
plegat una relativa alegria no
exempta de pessimisme, perquè
ara hauré de ser una mica més
rigorós i tractar els temes d’una
manera més seriosa i amb una
inequívoca vocació de servei al
lector. Encara que ben pensat
tampoc no cal fer massa
calendari, perquè de la mateixa
manera que avui em lligen, demà
deixaran de fer-ho, així que estic
pensant que no cal canviar res
perquè resultaria massa formal i
jo no encaixo en aqueix paper.
Perquè tampoc no tinc per què fer
allò que no sé, ja que això només
em portaria problemes de doble
personalitat i d’aparentar una
cosa que no sóc. En fi, que malgat
l’existència d’un lector, no penso
canviar res. Acabo de decidir que
el meu objectiu ha de ser perdre’l.
He d’aconseguir que deixe de
llegir aquesta secció. És més, vull
sortir a eixe llibre deslligat on la
gent és capaç de jugar-se la vida
per aparéixer-hi, com la pàgina
impresa que no ha llegit ningú
durant més temps en tot el món.
Això. Això és el que vull. Buscaré
un notari que vaja preguntant als

compradors d’aquest invent i que
vaja aixecant actes notarials
confirmant la meua tesi. 

Tot el que he escrit fins ara té
l’única finalitat de perdre el lector,
així que ara començaré a escriure
per a mi. Una vegada més, el
tema de la crisi al sector pesquer.
Perquè aquesta vegada barrejada
amb una suposada pujada
d’impostos per part de l’executiu
local. No he sabut digerir totes
dues coses alhora i encara no
n’acabo de vore relació. Jo a
reflexionar. Es diu que el preu que
paguen els llauradors per litre de
combustible ja sobrepassa l’euro
per litre. Jo voldria saber quant els
costa als mariners, perquè no ho
he llegit. Potser s’han fet
embarcacions massa potents. Jo
no ho sé perquè em confesso un
absolut ignorant i tampoc no vull
entrar més en un assumpte del
qual depenen moltes famílies.
Sense solució de continuïtat i
sense canviar de plana ni de
notícia, passem directament a una
roda de premsa que va fer el
regidor d’hisenda on es va
insinuar clarament una imminent
pujada d’impostos. La més bona
és que pretenen que la
Generalitat de la fórmula uno
assolisca despeses socials i
educatives. Ja! Me’n ric per no
plorar. Ara per ara Cans i
companyia només tenen diners
per a grans “events” que no res
ens aportaran als benicarlandos.

Queda clar que si no hi ha
pediatres, no passa res. Si el
conservatori ha de tancar, que
tanque, però la fórmula uno s’ha
de fer com siga. Si el centre de
discapacitats ha de tancar, que
tanque, no hi ha problema. El que
volem els valencians és vore la
fórmula uno de Cans i Rita i les
curses de velers caríssims. Jo
també vull això. Si els meus fills
no tenen metge ni mestre de
música, no passa res perquè a
cent cinquanta quilòmetres de
casa meua s’està fent una
inversió molt més important per a
nosaltres per a un esdeveniment
que només durarà un parell
d’hores. Però això sí, quin parell
d’hores! Quina sort que tindrà en
nostre diputat Mundo, que podrà
vore com Alonso no guanya.

Ja s’acaba la pàgina i encara
estic a la pàgina tres. Tant em fa.
A hores d’ara el suposat lector ja
se n’haurà fartat i deu estar llegint
coses més interessants que
aquesta. Per acabar, només vull
apuntar que no m’agrada eixa
actitud de l’alcalde amenaçant
que traurà no sé quines despeses
d’una targeta de crèdit. Jo també
vull vore-ho. L’alcalde també
hauria de justificar els diners que
casa més s’emporten cap a casa
tots i cadascun dels regidors de
l’equip de govern.

Aquesta setmana ni espifiada.
Estic cansat. 

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 637

text EL LECTOR

A
El puces
Normalment els tafaners no fem

massa cas d’allò que diu el lector,
però és que últimament sembla
com si tingués una puça pel seu cos
i fóra tot picor. I és que mira com és,
no content a fotre-se’n de tot el que
surt a La Veu, ara, l’emprén amb les
grapes. Bé, amb qui fica les grapes
a La Veu. Ja ens contareu quin
problema tenen les dos grapes amb
què es cus la revista. És que volia
que li les ficaren d’or? O és que s’ha
punxat com la ventafocs i espera
l’arribada del ... Quina manera de
buscar-li els tres peus al gat. I és
que sembla que aquest senyor no
està mai content. Pobre meu, diràs
que un tafaner més, sempre tan
amargat.  

Què, cobrem?
La passada setmana ja vam

comentar que sí, que tragueren les
despeses d’eixa targeta de crèdit de
l’Ajuntament que sembla que passa
de butxaca a butxaca d’alcalde i
serveix per finançar alguns
“gastillos” i ara, la picabaralla és pel
que cobren, en general. A veure, no
va ser el PP el que va ficar quines
eren les retribucions ja fóra per
assistència o per dedicació? Doncs,
ara, el que haurien de fer és deixar
de dir bajanades i ficar-se a
treballar. I és que porten un any
gratant-se les dallonses i cobrant
una pasta gansa que no veges per
fer... no res. I per cert, molts d’eixos
que cobren tanta pasta, per fer el
ganso, encara no sabem què fan.
Bé, perdó, sí, el ganso. 

Més obrar i menys cobrar
Diu el nostre alcalde, eixe que li

deien al còmic de fa unes setmanes
que “ni pan ni vino” (amb més raó
que un sant), que dedica més
temps a l’Ajuntament que a la seua
empresa. Vinga, que no li surt a
compte. Que, què volia, cobrar i no
treballar? És molt dura, la vida.

Confusió empresarial
Senyor alcalde, cues de panses,

a la seua empresa pot fer el que
vulga, si li fa fallida serà problema
seu, però a la nostra, que la
paguem tots el benicarlandos, el

que ha de fer és tot allò que ens va
prometre abans de les eleccions i
encara no ha fet. I, si no, sempre té
la solució de dimitir, que el centre
de salut nou encara només el tenim
en el pensament, en el nostre, per
ser més exactes, perquè en el seu...
Sembla que ja li han desaparegut
aquelles paraules que va dir que si
no estava en una data determinada
se n’anava cap a casa. Amnèsia
selectiva?

Més confusió
En fi, senyor alcalde, que sembla

que vosté és com alguns pares que
després de tindre xiquets, de sobte,
se n’adonen que aquests també
tenen necessitats i donen molta
faena: que si els ha de portar al
metge, que si al futbol, que si al
ballet, que si al teatre, que si ...

Doncs, als benicarlandos, com als
seus fills, també ens agrada tindre
les nostres necessitats cobertes. I,
com a “pare” de tots els
benicarlandos, que va voler ser
(ningú el va obligar a presentar-se
com alcalde, no?), el que ha de fer
és cobrir les nostres necessitats (al
seu programa electoral les
enumerava molt bé). Els fills, com
les victòries (les electorals també),
donen molt de gustet, al principi,
però després... s’han de saber
mantindre. I si no haver-se-la...

Factures perdudes
Diu el regidor de la pela que

s’han trobat factures. I que han
hagut de gastar-se 1.600.000 euros
per pagar-les. Sembla com si a
l’Ajuntament les factures els
sortiren per les orelles. Alcen una
rajola i “voila”, apareix una factura,
mouen un expedient i ... una altra,
obre la boca el regidor de torn i... en
surten un cabàs. Que no saben qui
es gasta la pela? Ja tenim la
pel·lícula muntada: “El regidor
Garcia en busca de les factures
perdudes”. Compte, a veure si el
George Lucas els voldrà cobrar
royaltys.

De fantasmes
Els tafaners ho hem vist. I molta

altra gent també ens ho ha
comentat. La llum, i la finestra,
d’alguns despatxos de l’última
planta de l’ajuntament estava
oberta a la mitja nit. Alguns ombres
es veuen moure per dins. Diuen si
és l’anima de la baronessa que
treballa a destall per treure
endavant l’ajuntament. Ja han
arribat, fins i tot, a l’explotació dels
fantasmes. On anirem a parar!

Ni llistes... ni espera
Era el que ens faltava. Als

tafaners ens ha arribat la notícia
que al nostre hospital comarcal, que
l’estan ampliant i ja s’ha quedat
menut (ui! com el nostre nou centre
de salut, que encara no tenim fet, i
ja s’ha quedat menut, quina

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS



M I S C E L · L À N I A10

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

11

Desinformació de protecció oficial
En aquest poble nostre la

construcció de vivenda de protecció
oficial sembla no comptar amb el
vist-i-plau del partit en el govern o,
almenys, això es el que es pot
despendre després d’analitzar el
que diu el govern i l’oposició.

El regidor Cuenca ha indicat que
si que s’està negociant als sector
UA-7 i UA-18 diverses parcel·les
per a la construcció de Vivendes de Protecció
Oficial (VPOs) i que l’oposició no sap del que
parla. El BLOC indica que des que el PP ha arribat
al poder els acords que s’havien aprovat per a la
construcció d’aquest tipus de vivenda, en aquests
sectors concrets, s’han revocat. El PSOE, a més,
indica que a la partida Povet podrien haver més
de 200 VPOs adjudicant-se si el PP estigués per
la labor.

Si tenim en compte que el PP porta un any al
capdavant de l’ajuntament, suposadament
governant, i que cap dels acords, que denúncia
l’oposició, sobre aquests tipus de vivendes s’ha
portat a termini, no podem concloure altra cosa
que l’equip de govern s’està dedicant a la
desinformació pura i dura.

Si en un any la credibilitat del govern popular
està més que en entredit, per tot allò que havia de
vindre i encara estem esperant, en aquest cas, si
es cert que el PP ha revocat els acords per

construir aquests tipus de vivenda
que, al juliol serà obligatori tenir en
compte per la LUV, voldrà dir que ací,
els problemes de vivenda, al nostre
govern del PP els importa ben poc.

No és suficient dir que s’està
negociant, quan abans ja ho havia fet
l’anterior equip de govern, el que s’ha
de fer és plasmar-ho sobre el terreny
i, això, ara per ara, continua sent pura

entelèquia.

I per cert, mentre, a la ciutat veïna de
Peníscola, ha començat el sorteig de les primeres
VPOs promocionades des del seu ajuntament.

Sobren cometaris.

La targeta de crèdit
Sembla que la història de la targeta de crèdit de

l’ajuntament continua. Va començar l’alcalde
amenaçant a Escuder que trauria els comptes de
les despeses de la “susodicha” en la seua època.
Ara Escuder li indica que a veure si ho fa, que els
seus comptes estaven justificats i aprovats.

A veure si d’una per totes es deixen de retrets i
surten a la llum totes les despeses d’eixa targeta.
Però totes, les d’Escuder i les de Marcelino de
l’últim any. Els ciutadans tenim dret a saber com
es gasten els diners de plàstic en eixe ajuntament.

Veurem si l’alcalde Marcelino és capaç de
passar de les paraules als fets. Estarem esperant.
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Panissola 1: Un grapat de panissoles per a tots eixos regidors de l'equip de govern anònims. Ni
piulen. Com si no estigueren. Es veu que van al plens, suposem que també a les permanents i
comissions, a calfar la cadira i res més. Després paren al mà i a viure que són quatre dies. Com
Cuenca els treu les castanyes del foc... 

Panissola 2: Per al nostre alcalde Marcelino ni pan ni vino. Ha de tenir barra per a dir que
dedica més hores a l'ajuntament que a la seua empresa, que els dissabtes i diumenges ha d’anar
a actes culturals i esportius. Però què es pensava aquest bon home que és ser alcalde de
Benicarló? Que li ho haguera preguntat al seu companys de partit senyor Mundo. Ser alcalde del
PP a Benicarló és anar a totes les processons, a totes les falles, batejos i enterraments, paelles i
convits, a tots, i si convé també a remenar la paella. Ah, i tocar el bombo. I així estem ...

P u b l i c i t a t

FOTO!
Cadascú a ca seua es pot posar el que li dóna la

gana. Però a la casa de tots, que és el poble, cal ser
un poc mirat i pensar en què és el que pot estar més
en relació amb tots dos pobles. De tota la gent que
ho hem comentat, a ningú, a ningú, i hem estat prou
gent i de diversos colors, li ha agradat eixa
fantasmada que han fotut, amb perdó, al famós molló
de Blas, a la ratlla del terme. És que la creu, un
símbol religiós concret (i per cert, de tortura), és l’únic
símbol comú entre Peníscola i Benicarló? És que en
un estat laic encara hem d’anar amb símbols
religiosos?

A més, com no hi havia per triar-ne més, va i
agafen una creu de les que als cementeris està ple.
Amb el taüt a sota per a més inri. I damunt tota negra.

Senyors polítics no creuen vostés que ja és hora
de passar pàgina al “tio Quiquet” sota pal·li i a la
Santa Inquisició. A més del poc gust amb els símbols,
tot el conjunt del monument és lleig a morir. 

Ja, ja sabem que això és qüestió de gustos, però
és que totes les persones consultades, totes, totes,
l’han trobat horrible.

L’exposició Mauthausen. Crònica gràfica presenta
una selecció de 80 fotografies d’aquest fons, algunes de
les quals van ser utilitzades com a testimoni contra els
nazis en els judicis de Nuremberg, l’any 1946. A través
d’aquests documents es desvetlla un dels episodis de
barbàrie i horror més punyents i impressionants de la
història contemporània mundial, del qual van ser
víctimes milions de persones d’arreu d’Europa, entre
elles més de deu mil republicans catalans i espanyols.

Aquesta exposició, que romandrà oberta fins el 27 de
juliol al Mucbe-Centre Cultural Convent de Sant
Francesc, és una selecció d'imatges procedents del
camp de concentració de Mauthausen que forma part
del fons dipositat al Museu d'Història de Catalunya per
l'Associació Amical de Mauthausen. 

text REDACCIÓ

Mauthausen. Crònica gràfica


