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El Dissabte passat 19 d’abril els nadadors i nadadores del
Club Natació Benicarló van estar convocats per a realitzar
una jornada d’exhibició a tots els pares i familiars que
desitjaren compartir la vesprada amb el Club en les
instal·lacions de la piscina municipal. El seu rendiment va ser
seguit molt de prop des de les grades per desenes de
càmeres de fotos i vídeo, immortalitzant així, en molts dels
casos, el debut en la competició de les seues jovents
promeses. Tot en un moment clau del Club Natació Benicarló
amb resultats i participacions històriques en els Campionats
d'Espanya, Autonòmics i Provincials.

Una evolució que ha de comptar amb la pedrera des dels
seus inicis, sens dubte el veritable motor del Club dels
pròxims anys. Uns 130 nadadors i nadadores, junt amb els
seus entrenadors i entrenadores van difrutar de
l’esdeveniment i van compartir, al finalitza el treball en l’aigua,
d’un berenar ja, a l’exterior de les instal·lacions municipal
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ls canvis circulatoris
introduïts a Benicarló
amb la reobertura al

trànsit del carreró de les Moreres,
el canvi de sentit dels carrers Pius
XII i Doctor Ferran i l’últim al carrer
del Riu, no compten amb el

Benicarló “experimenta” noves solucions per el 
col·lapse circulatori 

Entre discrepàncies, i l’anar per lliure del regidor de policia Soriano, Benicarló
entra en fase de caos circulatori mentre busca solucions experimentals. El PSPV
denuncia l'incompliment electoral del PP pel que fa a “l’augment” de l’ordre i la

seguretat.

E

P U B L I C I TAT

text REDACCIÓ vistiplau de tot l'equip de govern
de Benicarló. Els canvis van ser
ordenats pel regidor de
Governació i policia en
excedència, Ramón Soriano, però
amb els advertiments de, entre
d'altres, el regidor d’urbanisme i
alcalde en funcions, Antonio
Cuenca, que va recordar aquest

dilluns que el carreró dels Moreres
està inclòs dins d'un Pla Especial
que contempla que la zona aculla
els immobles del projecte cultural
de la Fundació Compte Fibla i que
l'actual vial siga una plaça. 
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“Els canvis en la circulació han estat constants amb els canvis polítics.”

El portaveu de l'equip de
govern, Cuenca, en referència a
les discrepàncies amb el regidor
Soriano, va assenyalar que “no
era lògic i li vam assenyalar que
era necessària una solució
definitiva”. El regidor analitza ara
fer de doble sentit el carrer Doctor
Ferran i estava anunciat, al
tancament de l’edició, el canvi de
sentit del Carrer del Riu, per donar
sortida al col·lapse denunciat per
diversos veïns. Col·lapse que
s’escenifica en la rotonda del
carrer Méndez Núñez, on
conflueixen els que baixen del
Carrer del Riu, de l'Avinguda
Catalunya, l'N-340 i Vinaròs i, els
que pugen del port. Aquest estret
vial, amb complicats girs i
carrerons, haurà de
descongestionar i donar fluïdesa a
aquest punt negre. Per a això, els
carrerons Mare de Déu de la Mar i
Berenguer de Cardona canviaran
de sentit per a permetre la
incorporació del trànsit al carrer
Rei en Jaume i poder tancar així
de nou el carreró dels Moreres.
Cuenca va assenyalar que el
canvi “és per a veure la seua
efectivitat, no és definitiu però
tenim el que tenim”, va afegir. 

Els canvis en la circulació han
estat constants amb els canvis
polítics. El PP va encarregar un
informe de mobilitat al RACC, que

no ha estat seguit al peu de la
lletra. En l'anterior legislatura es
va aconseguir donar fluïdesa a les
rotondes de la Plaça Constitució
amb el canvi de sentit del carrer
Pius XII però alguns venedors del
mercat van protestar en creure
que l'anterior sentit els restava
l’arribada de turistes de Peníscola.

El PSPV denuncia el descontrol

El portaveu socialista, Enric
Escuder, denunciava aquest
mateix divendres la falta de
paraula del PP benicarlando "que
va fer bandera en campanya
electoral de l’ordre i la seguretat
ciutadana". L'exalcalde va
assenyalar que molts agents
estan demanant el trasllat a
Vinaròs, altres estan de baixa i hi
ha molt pocs agents al carrer. El
líder socialista va recalcar que
"des de l’episodi de la maqueta
que es va publicar al BIM i la visita
de Castellano que ja no s’ha tornat
a saber res més de la policia
autonòmica". En opinió d'Escuder
"la promesa estrella del PP ha
fracassat estrepitosament, no
només no hi ha hagut un
increment d’agents sinó que
s’actua prenent decisions no
avalades per informes tècnics",
com és el cas dels canvis en la
circulació. Dels agents
antidisturbis i les patrulles
canines, millor no parlar-ne.

ve de la pàgina anterior

Quina llàstima que, per la
deixadesa que tant caracteritza
aquesta secció, diumenge passat
em trobara que la càmera de
fotografiar no tenia bateria. Una
llàstima perquè el lector de La Veu
haguera sigut l’únic que haguera
tingut constància gràfica de la
simpàtica victòria assolida pel
Benicarló al camp de l’Orpesa. Sí,
una vegada més, el nostre ha
estat l’únic mitjà local que va
desplaçar un corresponsal per
seguir en viu les peripècies del
nostre CDB. Quede clar, per tant,
que tot el que ací es diu ho sé
perquè ho he vist i ho he sentit jo
en persona. 

Per exemple. Estic segur que
ningú ha escrit que per entrar a les
instal·lacions esportives (prou
deixades, per cert) del poble de
Marina d’Or no feien pagar res, és
més, no hi havia ni un directiu per
organitzar una rifa. Em vaig
quedar despagat, amb la cartera a
la mà. Bé està que pobra gent
siguen una banda, concretament
la de l’Empastre, però que no
puguen treure ni per al sabó de
rentar-se les samarretes em
sembla una qüestió de dignitat. Si
per fer m’han dit que fins i tot fan
pagar al camp del Sant Jordi! Em
va impressionar, de veritat. Un
equip que anava prou bé i que
quan es va enfonsar el barco van
començar a fugir tots,
absolutament tots. Llàstima.

Per exemple també. El pare de
l’afectat en qüestió em va contar
que per no tindre no tenien ni
entrenador, que feia una setmana
que l’havien operat d’apendicitis
–apendicitis que a punt va estar
de passar a peritonitis- i que
pobres xics s’entrenaven pel seu
compte i risc, com bonament
podien. 

I més exemples encara. Un
senyor que passava cap allà (com
és que tots em donen conversa
tan discret com sóc?) em va
explicar que tenien el porter titular

lesionat i que només dos dels
jugadors havien jugat en
categories superiors a la segona
regional. Un dels dos, per cert,
amb un abdomen important, va
començar el partit assegut a la
banqueta. 

La superioritat del Benicarló va
resultar insultant des del
començament del matx. Se’ls veia
als de casa patir per control
l’esfèrica, se’ls veia córrer sense
sentit, se’ls veia mal col·locats.
Pobres. Això que conta alguna
crònica que a la primera part ens
van plantar cara és, de bona
veritat, una mentida com un pai de
gran. No ens van inquietar ni una
vegada, ni una, i els nostres, tirant
pel cap baix, i sense prémer
massa l’accelerador, es van
permetre el luxe de fallar set
claríssimes ocasions de gol. Ara
perquè la pilota ensopegava amb
el porter, ara perquè li pegava al
pal, ara perquè es recreaven
massa i la llençaven fora; siga
com siga, a la primera part no en
vam aconseguir marcar ni un. I
aquells més pagats que pagats. 

A la represa encara ens vam
haver d’esperar una bona estona
fins que Carrillo va aconseguir
superar el porter dins l’àrea
menuda. Quins brams li van pegar
els defenses de l’Orpesa al seu
porter. Pobre xic, amb resignació
va haver de suportar que li
repetiren tots, però és que tots,
“esa era tuya, coño, que era tuya”,
i les que s’havia aturat a la
primera part, de qui eren?

Moniatos, més que moniatos. Una
vegada oberta la llauna, Julve va
culminar –també dins l’àrea
menuda- una bonica jugada en
què van intervindre un munt de
jugadors. El 0 a 3 definitiu el va
materialitzar Raül Martínez en
transformar un penal de pati
d’escola comés sobre Julve. Però
el que deia, si arribem a tindre el
dia, quedem tretze o catorze a
zero. 

Al minut setanta
aproximadament, Óscar Grau va
ser substituït i es va disgustar
d’allò més. Tant de cabreig es
comprén que va agarrar que
m’han contat que de moment
encara no ha acudit a entrenar-se.
En fi. També vaig preguntar per
aquell extrem que va vindre per
reforçar-nos fa un parell de
setmanes i també es veu que ha
desaparegut, diuen les males
llengües que amb xandall i tot.

Amb aquest resultat queda una
vegada més matemàticament
demostrat que des de feia
setmanes que estàvem
matemàticament salvats. A que
sí?

Diumenge vinent, a partir de les
quatre i mitja, rebem la visita del
Vilafamés. No res, un tràmit i
avant. 

Tot això que diuen que si la
cosa s’acabarà malament, que si
la crisi i l’euríbor li portaran
problemes a la directiva per poder
fer front als seus compromisos, tot
això, són figues d’un altre paner.     

MERESCUDA VICTÒRIA, MERESCUDÍSSIMA

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Ramón Soriano Verge,
Regidor Delegat de Policia i
Seguretat, a través d'aquest
comunicat, informa als
ciutadans de Benicarló que
dijous dia 24 d'abril, la Policia
Local, com mètode de prova,
procedirà a invertir el sentit
de circulació del Carrer Riu.
D'aquesta forma, els vehicles
solament podran circular des
de la Pl. Mare Moles al Carrer
Vinaròs. Perquè aquest canvi
beneficiï la fluïdesa del trànsit
i facilite l'accés a diferents
zones de la ciutat, es
complementarà amb els
següents canvis: 

Els Carrers Berenguer de
Cardona i Verge del Mar
canviaran el seu sentit de
circulació, igual que el tram
del Carrer Vinaròs comprès
entre Mestre Serrano i
Olivella. 

Aquest canvi serà
únicament en període de
proves per a l'estudi dels
possibles beneficis que es
puguen donar per a la
circulació de vehicles. Des de
la mateixa Regidoria s'ha
iniciat una campanya
d'informació publicant notes
informatives que són
repartides tant a veïns de la
zona com a conductors i
usuaris de la via. 

Aquesta mesura està
enquadrada dintre dels plans
de millora vial que des de la
Regidoria de Policia i
Seguretat s'estan portant a
terme per a la millora del
trànsit rodat a Benicarló. 

COMUNICAT
(Com sortir

del nou
laberint)

PGOU: Nous carrers, nous reptes per la imaginació
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El Benicarló Juvenil va donar un pas de gegant
darrere d’una permanència en la 1ª categoria regional
que cada vegada està més prop, al derrotar, amb
solvència, a un difícil rival en un partit trepidant,
especialment en la 2ª part. La primera meitat, a pesar
de disposar ambdós equips de bones ocasions per a
marcar, va acabar amb empat a zero. Ja en la segona,
el Benicarló va sortir molt decidit i va poder haver-se
avançat en el marcador poc després d’iniciada, però
l’àrbitre no va donar per vàlid un gol fantasma en el qual
el baló va traspassar clarament la línia de meta del
Benicàssim. Els "rojillos" no es van acovardir i seguint
buscant amb afany la porteria contrària, fins que, al
quart d’hora d’aquesta segona part, una galopada
"marca de la casa" d'Albert, culminada amb la passada
de la mort a Enric que no la va desaprofitar, va significar
el 1-0. En el 23' una nova jugada "de teua-meua" entre
Albert i Enric, la va rematar el primer ampliant
l’avantatge, però els visitants van reduir distàncies en
un ràpid contracop, amb deu minuts per davant per a
intentar l’empat. Però la dupla atacant benicarlanda
estava en estat de gràcia i una passada en profunditat
d'Albert a Enric va significar el 3-1 definitiu.

Alineació del Benicarló: Denís, Àvila, Hèctor
(Lorente), Carlos, Iñaqui, Marc (Ledesma), Guillermo,
Escura, Albert, Johan, Enric (Ramia). 

C.D. BENICARLÓ JUVENIL, 3 – C.D. BENICÀSSIM, 1 
PAS DE GEGANT PER LA PERMANÈNCIA

text i foto GREGORIO SEGARRA

El dissabte dia 19 d'abril es va jugar la fase final de
la Lliga d'Handbol Aleví Ports-Maestrat en el Pavelló
Poliesportiu de Benicarló.

En aquesta fase final, van participar els equips
mixtes següents: Alcala, Benicarló 1, Benicarló 2,
Vinaròs, St. Mateu i Canet lo roig. També els equips
femenins d'Alcalà, Benicarló, Vinaròs i St. Mateu.

Final de la lliga de Handbol

text REDACCIÓ

Agenda
Dimecres 30

17.00 h Classe de consciència corporal i relaxació amb el professor Miquel Roselló.
Aula d'orquestra. Cal portar roba còmoda i una estoreta.

El Museu de la Ciutat de Benicarló (Mucbe),
enclavat en l'antic convent dels franciscans i que data
del segle XVIII, ja té una pàgina web que conté
informació sobre les seves activitats i mostres. La web
oferix informació patrimonial i sobre la història de
l'edifici i aglutina informació dispersa o no pública com
sol·licituds, notes de premsa, logotips, material i la
descripció de les exposicions per al seu ús per
touroperadors. 

Fins al pròxim 11 de maig el Mucbe acull
‘Compartim l’art’, una mostra de l'IES Ramón Cid en la
lògia del Convent i fins al 25 de maig “Una dola tela
catola”, una cuidada mostra de jocs d'antany i joguines
des de 1950. Grans i petits podran compartir una
experiència lúdica apassionant entrant en el fascinant
món dels jocs tradicionals. Fins al 5 de maig la jove
pintora local Marisa Piñana exposa els seus ‘Lavados’
i la planta baixa ‘Picasso. Sala Gaspar. Barcelona
1960, imatges d'una exposició’, una mostra fotogràfica
organitzada per la Fundació Caixa Catalunya de com
va ser la controvertida mostra de Picasso en plena
dictadura. El Mucbe ha registrat xifres sensiblement
millors que el primer trimestre de 2007. A la web
s'accedeix des de la part dreta de la web
www.ajuntamentdebenicarlo.org. El Consistori treballa
ara en una web amb informació turística de la localitat. 

El Mucbe per fi té pàgina web

text REDACCiÓ

“Més val tard que mai” 
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LA FAM ESCLATA PEL MON (1) 

es portades dels diaris o les
entrades dels noticiaris
estatals dels darrers dies
recollien notícies referides a

la nova ministra de defensa, la crisi de
lideratge al Partit Popular o a la
situació del Valencia FC. En cap d’ells,
però, figurava la crisi alimentària que
colpeja actualment els països pobres.
De fet, sembla que les alarmants
declaracions dels dirigents dels organismes
internacionals no tenen massa ressò en les ben
alimentades societats occidentals. No és pot adduir
que ens hagi pillat desprevinguts perquè des de
diverses instancies ja s’havien alçat veus d’alerta. 

El passat 16 de novembre, com tots els anys des
de 1945, es celebrà el Dia Mundial de l’Alimentació.
La FAO, agència de l’ONU per l’alimentació i
l’agricultura, denuncià que 854 milions de persones
del món passen fam quan, en conjunt, es produeix un
10% més dels aliments necessaris per donar de
menjar a tota la humanitat. S’assenyalà que la
situació empitjorava i cada cop hi havia més persones
sense l’accés garantit als aliments bàsics. En
percentatge, Àfrica era el continent més afectat, amb
33% de la població desnodrida, seguida d’Àsia (16%)
i Amèrica Llatina (16%). L’Assemblea de les Nacions
Unides aprovà l’any 2000 la Declaració del Mil·lenni.
Dins dels Objectius del Mil·lenni figura la reducció a la
meitat les persones que sofreixen fam per a 2015,
però sembla que no s’està assolint La FAO reclama
que l’alimentació sigui un dret fonamental de tots els
humans i pretén de crear consciència sobre que la
fam pot ser derrotada.

Segons l’estudi de la FAO “Perspectives
Alimentàries”, cada cop hi ha menys aliments
disponibles mentre que els preus agrícoles han
crescut a màxims històrics: les reserves de cereals
han baixat un 11% i el preu mitjà dels aliments ha
pujat un 40% durant 2007.  Durant 2008, la despesa
en cereals dels països pobres pot muntar fins un 74%
encara que enguany s’aconseguirà una collita rècord.
Òbviament, els països més afectats són els països
pobres, mentre el menjar representa un 10-20% de la
despesa d’un consumidor als països desenvolupats
però fins un 80% als països subdesenvolupats, que, a
més a més, són importadors d’aliments. 

Segons la directora el Programa Mundial
d’Aliments (PMA), aquesta crisi alimentària té trets
distintius respecte a les anteriors perquè afecta a
àrees urbanes i a països on abans no s’havia produït,
perquè hi ha menjar als supermercats però la gent no
pot comprar-lo. El PMA alimenta a 73 milions de
persones de 81 països, un 10% dels desnodrits del
món; les seves reserves d’aliments només cobreixen
50 dies, el període més curt en 30 anys. L’alt cost dels
aliments ha deixat sense fons el PMA que ha demanat
500 milions de dòlars a la comunitat internacional.

Trenta-set països són especialment
sensibles a la pujada de preus dels
cereals, oli, làctics o soja, 20 africans,
9 asiàtics, 6 sud-americans i 2
europeus. L’any passat, els mexicans
ja protestaren per la pujada del preu
de les truites de panís, aliment bàsic a
la seva dieta. L’actual escalada de
preus ha provocat revoltes violentes
amb morts a països d’arreu del món

com Pakistan, Indonèsia, Mauritània, Moçambic,
Mèxic, Egipte o Haití. 

Segons L’ONU, la pujada de preus dels aliments
està causada per l’encariment del petroli, les
sequeres i inundacions, la creixent demanda de
països emergents com Xina o Índia, l’ús de cereals
per a produir biocombustibles i les inversions
especulatives als mercats d’aliments bàsics. Els
economistes ja li han posat nom a aquest fenomen,
“agflació, resultat de la unió dels termes agrícola més
inflació, i es defineix com l’augment del preu dels
aliments causat per l’increment de la demanda del
consum humà i pel seu ús com alternativa energètica.
Sembla que l’agflació actual no és transitòria i
continuarà fins 2010. 

Les alteracions climàtiques són processos
conjunturals però, amb el canvi climàtic, la seva
incidència serà cada cop major. Xina i Índia
representen un 40% de la població mundial, el seu alt
creixement econòmic ha fet que les seves classes
mitjanes disposen de més recursos econòmics i
estiguin incorporant més carn a la seva dieta. Cal
considerar que per produir un quilo de carn de porc en
fan falta Estats Units i la Unió Europea (UE) han
afavorit el desenvolupament dels biocombustibles per
substituir els derivats del petroli. La UE fixà que per a
2020 un 20% dels combustibles seran d’aquest tipus.
Es produeixen a partir de cereals, olis o altres
productes agrícoles i han contribuït en l’agflació,
segons la FAO, en un 10%. El mercat de productes
agrícoles no era massa important dins del sistema
financer mundial, però les crisi borsàries i la reducció
de les reserves d’aliments arreu del món han afavorit
l’entrada en massa de diners especulatius afavorint la
pujada de preus.  Els grans productors d’aliments,
especialment cereals, són països del primer món com
Estats Units, Canadà, Ucraïna o Rússia amb sectors
agrícoles fortament subvencionats. Alguns països
productors han restringit les exportacions. Els països
pobres són importadors nets d’aliments i depenen
totalment del comerç exterior. 

El mercat no té sentiments i si no tens diners per
pagar-ho.... L’ONU ha qualificat l’agflació d’assassinat
en massa i responsabilitza els països occidentals, les
multinacionals i els financers especuladors. I encara
ens estrany de l’arribada d’immigrants des del tercer
món?

Pere Bausà

L
El conjunt que dirigeix el tècnic valencià ‘Miki’ ha

aconseguit aquesta vesprada una important victòria (6-2)
davant l'Autos Lobelle de Santiago, que li permet pujar un
esglaó i ocupar la cinquena posició de la classificació,
mancant dues jornades per a finalitzar la primera volta. 

El partit es preveia dels més emocionants de la jornada, pel
molt que es jugaven ambdós equips, i així va ser. El Benicarló
ONDA URBANA
va traure a relluir
les seues armes, i
es va fer amb el
p a r t i t
corresponent a la
28ª jornada de
lliga. Tot i que va
ser el conjunt de
Santiago de
Compostel·la el
que va inaugurar
el marcador amb
un gol de Betao, en el minut 3, la reacció benicarlanda no es
va fer esperar. Valença amb un fort xut des de fora de l’àrea,
introduïa el baló en les malles de la porteria defensada per
Mendiola, i posava el 1-1 en l'electrònic. 

El ritme del partit era elèctric i les ocasions anaven arribant
per a ambdós equips, però no va anar fins al minut 14, quan
Vadillo, després d’una passada d’Isco, va saber estar atent
enfront de la porteria i va posar el 2-1. A la següent jugada,
Tete, no desaprofitava l’error defensiu dels de Santiago, i

col·locava el tercer gol, era el 3-2. Amb aqueix resultat en el
marcador, Lobelle de Santiago cercava amb desesper la
porteria defensada per Leandro, i va tenir resultat, mancant 10
segons per a arribar al descans, Carlinhos, aconseguia
sorprendre al meta brasiler del Benicarló ONDA URBANA, i
situava el 3-2 amb el que es va arribar a la mitja part. 

En la represa, Benicarló no va fer més que demostrar la
seua superioritat. Durant vuit minuts els de José Venancio van
intentar complicar-li la vida als caduferos, però de poc va
servir. Tres gols més havien de pujar al marcador. Isco, en el

minut 33, en una
eixida a la contra,
enviava el baló a
la porteria de
Mandiola i
posava el 4-2.
Amb aqueix
resultat, el tècnic
del Lobelle de
S a n t i a g o ,
demanava temps
mort, i Alemao,
eixia com porter-

jugador per a escurçar distàncies, però no va ser possible.
Vadillo, en el 39, posava el 5-2, i segons més tard, Isco, des
del seu propi camp, el 6-2 definitiu. 

Aquests tres punts, situen al Benicarló ONDA URBANA, en
la cinquena posició de la taula, i per la tant, acariciant la tan
anhelada passada matemàtica per a disputar els play-of pel
títol. La pròxima setmana els de Miki viatjaran fins a
Pontevedra per a enfrontar-se al Leis, i en l’ultima jornada
rebran a casa al Móstoles 2008.

text BENICARLOFS.COM

El Benicarló ONDA URBANA goleja al Lobelle i s’apropa al seu passe
matemàtic per a disputar el play-of 

26/04/2008

·CAMP MPAL. DE BENICARLÓ
10:00 INFANTIL ·A· / U.E. CASTALIA ·B· 
11:30 CADETE ·A· / U.E. CASTALIA ·B· 
CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL 
10:00 VILLARREAL C.F. ·D· / BENJAMIN ·A
11:00 VILLARREAL C.F.  D  / ALEVIN   A 

COPA PRIMAVERA  
Dissabte, 26 de abril de 2008 

·CAMP MPAL. DE BENICARLO 
15:30 BENJAMIN "B" / C.D. VINROMA · 
L´AVENC DE VALL DE ALBA 
11:30 C.D. VALL D´ALBA "A" / ALEVIN "D"  
MPAL. "TORRE SAN VTE." BENICASIM 

15:00 C.D. BENICASIM "C" / INFANTIL "B"  
16:30 A.C.D. BENICENSE / CADETE "B"  

Diumenge, 27 de abril de 2008 

CAMP MPAL. "LES COMETES" 
10:00 C.F. LA JANA / BENJAMIN "C" 
CAMP MPAL. DE TORREBLANCA 

11:00 C.F. PLATGES TORRENOSTRA "B" / ALE-
VIN "B"  
11:30 C.F. PLATGES TORRENOSTRA "A" / ALE-
VIN "C" 

BENICARLÓ BASE
FUTBOL

partits propera setmana
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Diversos portaveus de l'associació veïnal de les
partides litorals Riu, Surrac i Aiguaoliva de Benicarló,
van comparèixer per a aclarir que en les negociacions
entre Consistori i Ajuntament,  "els habitatges dintre
dels 100 metres que estiguen legals podran romandre
indefinidament" i que per tant a diferència del que va
explicar l'edil d'Urbanisme Antonio Cuenca dilluns
passat "no és cert el termini de 30 anys" del que parlava
l'edil com període durant el qual els propietaris podien
desplaçar-se terra endins. "El Ministeri aquí no ha fet
cap concessió", va assegurar el president veïnal
Manolo Roca qui va recordar que del milió i mig de
metres quadrats propietat dels afectats de l'associació
"no se si hi ha cap construcció il·legal". Els lletrats de
l'entitat s'han estat reunint amb el cap de la demarcació
de Costes a Castelló, José Luís Montoya en secret i al
marge del Consistori des de principis d'any, va
desvetllar ahir Roca. El portaveu veïnal va destacar la
sensibilitat de Montoya per resoldre el problema de la
Costa Nord de Benicarló i va justificar l'absència de la
classe política argumentant que "quan es posen polítics
pel mig no s'arriba a bon port". Les reunions es van fer
públiques una vegada va estar clar l'acord. 

El contingut de les negociacions van rebre el vist-i-
plau de l'administració en qüestions com la possibilitat
que l'afectat que ho desitge -inclòs dintre de la franja de
100 metres-  pugui traslladar-se i construir per sobre
dels 100 metres una vegada estigui aprovat el Concert
previ. Davant aquesta possibilitat Costes va assenyalar
que pagaria el valor de la construcció a preu de maó "o
siga dels materials, no del que fixés un taxador i sempre
tenint en compte que cada any l'habitatge perdria un u i
mig per cent del seu valor" i no com l'edil va ressaltar
que seria "a preu real", van lamentar des d'aquesta
associació. L'entitat veïnal, que havia mantingut una
sintonia amb el PP quan estava en l'oposició, va
qüestionar en diverses ocasions als serveis tècnics
municipals i el propi edil d'Urbanisme al no aflorar en els
arxius municipals ni figurar en el cens els habitatges
amb llicència existents en la zona i que, segons el parer
de l'entitat, compten amb tots els permisos o són
legalitzables o pel fet que fins a en dues ocasions
l'equip redactor del futur PGOU, l'empresa  Territori i
Ciutat, haja obviat incloure la zona litoral nord com Sòl
Urbanitzable Comú segons havien estipulat amb els
afectats. En el document a exposició pública aquest
àmbit s'ha qualificat com "de transició", una qualificació
de sòl que no existeix i que ha despertat les ires de
l'associació veïnal que va anunciar ahir que presentarà
al·legacions al document de Concert Previ. "Els han

colat dos gols i un cúmul d'errors que estan bé
clarificats en canvi en les memòries del futur PGOU. Ja
no sabem què pensar ni de qui són responsabilitat
aquestes qüestions", va assenyalar Roca. 

Un acord avantatjós 

L'acord, a costa d'una signatura definitiva després del
nomenament dels càrrecs i la reorganització ministerial,
serà "beneficiós per als afectats i per a tots els veïns de
Benicarló en tant que es crearan zones verdes" i tot el
maltractat àmbit serà regenerat amb sorra natural i
protegit per a parar la regressió. Roca va assenyalar a
més que "una vegada signat el protocol beneït pel
govern central s'escometrà immediatament la protecció
de la zona". Aquesta actuació tan reclamada suposarà
que després de la signatura ràpidament les màquines
entraran a actuar i s'executarà un pedraplén, amb blocs
de pedra de gran grandària per a frenar la regressió
mentre en el termini de dos anys es redacta el projecte
de regeneració natural de la zona. Amb aquesta
possibilitat s'evitaria haver d'esperar a la Declaració
d'Impacte Ambiental que comportaria situar espigons
mar endins.

text REDACCIÓ

L'associació d'afectats de les partides Riu, Surrac i Aiguaoliva van
negociar amb Costes al marge de l'Ajuntament 

Els veïns repliquen a l'edil d'Urbanisme que el Ministeri mai ha fet concessions en
aquesta zona i anuncien al·legacions al Concert Previ per a garantir que els seus

terrenys seran urbanitzables 

La Casa de Andalucía de
Benicarló, com és tradició, 

celebrarà la seua Fira d'Abril 

els pròxims dies 25, 26 i 27 d'Abril
en el Pavelló esportiu de Benicarló. 

BONA SORT!

L'administració de loteria de Josecky,
situada en les confluències del carrer Rei
en Jaume i la Plaça del Mercat Vell va
segellar la travessa de l'última jornada del
màxim encertant. L'afortunat, "un jove molt
treballador i molt bon noi amb dos fills" va
meditar molt les combinacions i fins i tot va
tornar al migdia abans del tancament a afegir
una combinació més a la seva travessa
múltiple, van explicar en l'administració de
loteria. L'afortunat va començar la setmana
amb més de dos milions en el seu haver en
una complicada travessa en la qual va
encertar 14 resultats. 

Fina a la seua administració

L'edil d'Urbanisme de Peníscola, Romualdo
Forner, va manifestar el passat diumenge que confia
"que la Conselleria garantirà la legalitat vigent en la
proposta de PGOU exposada al públic a Benicarló".
El document en la fase de PGOU va incloure un nou port
de grandària superior a l'actual recinte portuari i amb un
nombre destacable d'amarres que arriben a triplicar
l'actual. Les intencions d'ampliar el port han passat de
puntetes per la localitat, el que ha fet que quedés al
marge del debat polític. 

Antonio Cuenca, portaveu de l'equip de govern de
l'Ajuntament benicarlando, va assegurar que el
govern valencià dóna suport l'ampliació del port de
Benicarló i va abundar que "la Conselleria està més a
favor d'ampliar els ports existents abans que crear
nous", donada la complexitat d'execució que té aquest
tipus d'infraestructures. Peníscola, com municipi
confrontant amb Benicarló, estudiarà el PGOU en
exposició i encarregarà un informe. 

Els veïns de la Costa Nord de Benicarló, de les
partides Riu, Surrac i Aiguaoliva, han denunciat al
llarg dels últims anys que l'ampliació del port

vinarosenc ha suposat un fort procés de regressió
marina de fins a dos metres per any, de manera que
han desaparegut gairebé 50 metres de terres per
l'alteració dels corrents del litoral. El temor que
l'ampliació del port  benicarlando mar endins puga
produir un efecte col·lateral negatiu està present.

text REDACCIÓ

PENÍSCOLA ESTUDIARÀ EL PGOU DE
BENICARLÓ

“Iker Jimenez ja pot deixar de buscar l’Atlàntida”
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Dimecres passat, a l’IES Joan Coromines, es va
celebrar la Diada de Sant Jordi amb nombrosos
actes en què van participar tant alumnes com
professors. 

De  matí es van organitzar una sèrie de tallers que
tenien a veure, majoritàriament, amb el món de la
literatura. Tots els departaments de l’institut s’hi van
implicar. Així, mentre alguns grups vistaven pàgines
web interessants per una data com aquesta (la de
l’Acadèmia Valencia de la Llengua, la de la RAE o la de
l’IEC), d’altres assistien a audicions de música o
participaven en el concurs de redacció. 

També, com cada any, es tornar a dur a terme la
campanya “Llegir, un plaer solit/dari” en què els
alumnes i professors porten llibres per vendre i se’n
destinen els benficis a alguna ONG. Enguany, els
diners que s’han tret s’han lliurat a una organització
formada per professors que en els mesos d’estiu
imparteixen classes en llocs deprimits del Perú. 

De vesprada, com ja ve sent tradicional, el recital de
poesia. Un autèntic plaer. Als poemes va seguir-los una
modesta demostració gastronòmica al pati de l’institut
en què pares i alumnes van compartir menges
eleborades per ells mateixos.

El darrer acte va tenir lloc dijous, amb la intervenció
del professor Víctor G. Labrado que va donar una
conferència sobre la figura de Joan Fuster. 

Continuarem l’any que ve. Segurament. 

text REDACCIÓ

DIA DEL LLIBRE AL JOAN COROMINES

El seu primer concert amb abundant públic va ser el
Benirock 97, al costat de Color De Garage, Deja Vu i La
Iguana. En una entrevista en la revista de La Germanía,
citaven com influències a Pearl Jam, Soundgarden,
Radiohead, Stone Temple Pilots, RATM, Hendrix. Jethro
Tull i fins i tot citen als seus conciutadans Nereida, Deja
Vu i La Iguana. Per les seves files va passar també
Adrián Valle (THP). Eren pur so dels noranta, tocant
versions com Creep (Radiohead) en concerts com el
Germania Rock, al costat de La Família Juanjo, Brams i
Deja Vu.

Components:
Vocalista i guitarra: Xavi Burriel 
Baix: Miguel Ángel Soler (Nube Roja, Mainground) 
Bateria: David Gallego (Nereida) 

FUSELAJE
text LA FILOXERA

Miguel Ángel Soler Forés (Benicarló, 1978) es mostra
entusiasta explicant un dels seus pròxim projectes: un
festival de música cridat "Machetazo", que se celebrarà a
València el 9 de maig. "M'agradaria que vingués molta
gent de Benicarló, potser és un pla alternatiu a Sant
Gregori" comenta entre riures i confidències. Miguel
Ángel es va iniciar com baixista en Fuselaje i
posteriorment va marxar a Seattle (EEUU) on va ser
cantant del grup Feeding Rosemary. Després va tornar a
València i va estar en Nube Roja. Actualment, amb els
seus companys de Mainground, es troba immers en
l'organització del Machetazo: I Festival Stoner Rock. 

En què consisteix el festival? 
Toquen sis grups: La Ira de Dios (Perú), Positiva (Bilbao),

Fungus (Madrid), Jolly Roger (Barcelona), Ekthomb i
Mainground, ambdós de València. Tindrà lloc a la sala
Durango de Meliana.

Quines dificultats heu tingut per a muntar-lo? 
Trobar els patrocinadors per a pagar als grups i la sala, ja

que tot aixó es sustenta amb ajuda privada. 

Com veus l'escena de grups a Benicarló?
Podria muntar-se aquí alguna cosa semblant? 
Tenint com referencia el Plug n' the Gear, si Machetazo té

èxit a València, podria fer-se aquí també, perquè hi ha bastant
moguda Rock. A veure si parlant amb l'ajuntament... 

Ací queda la invitació de Migue i la il·lusió d'un de tants
benicarlandos capaços d'organitzar esdeveniments fora
dels quals no és facil gaudir en la seua pròpia ciutat. 

text REDACCIÓ

Miguel Ángel Soler: “Si Machetazo té èxit a Valencia, el podriem portar
també a Benicarló”
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Pregunta fallera
El tafaners voldríem

informació sobre com va acabar
la història del famós expedient a
alguna falla que va dir que faria
el regidor Cuenca. Estem
preparant el nostre argumentari
perquè li donen una carxofa si
ho aconsegueix.

D’adjectius va la cosa
I és que aquest home és tot

un filó. En les seues
dissertacions sobre la política
local ha qualificat a Guzman de
fariseu empedreït i a Escuder
d’utilitzar una terminologia
deplorable. Com si fossen el
domini amb cua! De tota
manera, nosaltres, hem escoltat
molts cometaris de la gent del
carrer i  ... No res, que sembla
que tenim una sucursal de
l’infern instal·lat a l’ajuntament.
Ara només ens fa falta saber qui
porta la forca.

La travessa milionària
Més de dos milions d’euros li

han caigut a algun benicarlando
aquesta setmana. Que li vaja de
gust a qui li haja tocat. Els
tafaners ens afegim a la

celebració de la travessa
milionària. Nosaltres d’això del
futbol n’entenem poc, i de fer
creuetes, menys. Haurem de
continuar amb aquesta secció i
esperar a veure si l’amo és
digna a deixar-nos alguna
molleta. Que hi farem! 

Festa major cultural
El tafaners cada vegada

estem més sorpresos amb la
nostra inefable regidora de
cultura. I és que sembla que
comença a trobar-li el gustet a
això de fer d’ídem. Després
d’unes quantes aparicions
estel·lars, acompanyada del dos
alcaldes, un en funcions, ara ja li
pega a les rodes de premsa.
Veurem si és flor d’un dia o és
que promet la xica. Nosaltres
l’animem, que en aquest poble
només parlem d’urbanisme i
trànsit. I aquests dos ja els
tenim massa vistos.

Dia del llibre (1): sense
pluja

Enguany, el diumenge 27, no
serà passat per aigua (segons
les previsions). L’aigua va ser el
diumenge anterior, el 20. Que
no és diga que el llibreters no
són els primers conscienciats en
el tema de l’aigua. Només sona

que vam a plantar la paradeta i
... Ara ja fan previsions a un any
vista perquè no els caiga el
xàfec al damunt. Nosaltres els
proposaríem perquè els
contractara la Generalitat
Valenciana i se’ls emportarà de
romeria de l’aigua. De camí, que
arribaren a Múrcia, ara que som
tot una, i a veure si fan ploure al
secà d’allà perquè no se’ls
facen malbé els hivernacles ...
de formigó.

Dia del llibre (2): el follet
cultural

Per cert, la paradeta dels
llibreters, segons resa el llibret
d’activitats (per dir-li d’alguna
manera, vist el que hi ha dins),
s’acaba a les dos del migdia.
Estranyats, els tafaners, ens
hem ficat en contacte en els
llibreters i ens han assegurat
que no, que ha estat un follet de
l’impremta (o de la regidora
cultural, això últim ho diem
nosaltres, no emboliquem la
troca), el que ha canviat l’hora.
Com sempre tancaran als
voltants de les vuit dels vespre.
Això, que tots a comprar llibres.
I a llegir-los (que als tinells
s’omplen de pols). A veure si
pugem el nivell cultural d’aquest
país, que bona cosa faria falta.

ve de la pàgina anterior

XERRADA D’ASTRONOMIA

Divendres 25 d’abril i dins dels Divendres del Setrill, tindrà lloc a la Penya aquest acte cultural sobre astronomia.:

Xerrada a càrrec de Daniel Verde Van Ouytsel
professor de matemàtiques a l’IES Joan Coromines

Títol de la xerrada: Aproximació al cel nocturn
Hora: 20,30 h a la seu de la Penya

En finalitzar la xarrada i si les condicions atmosfèriques són favorables ens desplaçarem a la Basseta del Bovalar per
fer, en la foscor dels pins, una observació pràctica del firmament amb telescopi.

Ara que s’ha desfermat una
“cacera de bruixes” contra les
dones que es veuen abocades a
avortar, sembla recuperar-se la
campanya de la Conferència

Episcopal Española –CEE-:
“Todos fuimos embriones”. I, a la
vista de la immaduresa, el
primitivisme i la incoherència
mostrades per la CEE, en tants
temes –el de la “defensa de la
vida” inclòs- tot fa pensar que
alguns encara ho són, d’embrions.
Perquè, independentment de la
discussió -en què hauria de tindre
la paraula la ciència i no la
teologia-, sobre en quin moment hi
ha, no vida sinó persona, la
postura oficial de la CEE –còpia
servil de la del Vaticà- esdevé
patètica i és la del negativisme
total: no a l’avortament, però
tampoc al control efectiu de la
natalitat per evitar un embaràs no

desitjat, que pot acabar en avortament. I, en tot cas, per què no adopta la CEE –amb la tutela del Vaticà- a
tots els fills no desitjats? D’altra banda, l’obsessió per demonitzar el preservatiu, posa en perill la vida de
milers i milers de persones, exposades a la SIDA, arreu del planeta, especialment als territoris més
empobrits i explotats.

I posats a defensar la “vida”, per què la CEE –amb el suport del Vaticà- no clama contra la pena de mort,
amb la mateixa contundència que contra l’avortament? No havíem quedat que l’amo de la vida és només
Déu? O és que Bush –que manté la pena de mort als EEUU, massacra pobles sencers i envia a la mort als
seus soldats- és com Déu? I per què la CEE -amb la tutela del Vaticà-, no s’indigna amb la mateixa
contundència que contra l’avortament, contra la fam i la misèria que fa milers de morts, al món, cada dia? O
és que hi ha vides i “vides”?

Definitivament, alguns -a la vista de la immaduresa, el primitivisme i la incoherència mostrades- encara
ho són, d’embrions.

Marc Antoni Adell

ALGUNS ENCARA
HO SÓN

Tot i que a la imatge no s’observa, al ser en blanc i negre, al lloc en concret que s’indica en el primer tafaner,
encara es pot dintingir, al terra pintat, l’engraellat groc, mig esborrat, que indicava que allí no es podia aparcar.
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na altra setmana
passada, i una altra
pàgina en blanc per a
omplir. Cada dia

comprenc més l’angúnia que de
vegades pateixen els del futbol
quan no tenen res a dir i els forcen
a escriure. Fins i tot aquesta
setmana he arribat a notar al meu
clatell l’alé del que més mana
convidant-me, amablement, a
omplir aquesta pàgina. Estimada
senyora Garcia, cada vegada
aquesta publicació s’assembla
més a una secta. Quan entres a
col·laborar tot són facilitats, però
quan estàs cansat i te’n vols anar
cap a casa i descansar, no et
deixen. És com fer un pacte amb
el diable, que et lliga per tota
l’eternitat i com més vols desfer el
lligam que t’hi uneix, més
s’embolica la troca i més difícil
resulta desfer el nus. Però tot això
encara resulta més pesat quan et
toca llegir que van vindre uns
autòmates del partit que ens
governa a València per a dir el
mateix que diu el seu pastor
aprofitant qualsevol carxofa que li
posen al davant. Per exemple, ara
venen tres o quatre peperillos de
València i Castelló per l’assumpte
eixe de la tres-cents quaranta i
resulta que la culpa de tot la té
Zapatero perquè no els vol donar
aigua de l’Ebre. Aigua de l’Ebre.
Camps només vol l’aigua de
l’Ebre, la resta tant li fa. Ara venen
eixos quatre de la foto, i com qui
no vol la cosa, repeteixen la
tabarra de Camps. Són molt
pesats. Molt. Per això al pepé
valencià no hi ha esquerdes, ja
que l’única ideologia és l’aigua de
l’Ebre i per això els nostres aliats
son els madrilenys, murcians i
andalussos, que també la volen.
Al mateix temps que demanem
l’aigua, ens gastem una milionada
en un circuit de cotxes que, a
l’igual que l’americascap, ens farà
encara més rics, més guapos i

més famosos a tots i per això les
entrades per a l’esdeveniment
seran gratuïtes per a tots els
valencians que paguem els
impostos. Gràcies, senyor
president, moltes gràcies per
aquesta gran inversió i per fer-nos
rics a tots.

Des de la meua supina
ignorància en temes nàutics, he
llegit la notícia eixa d’una estació
que van a fer. Que si província
amunt, que si las províncias avall.
He llegit tot un seguit de tòpics
turístics que m’han avorrit més
que escoltar la retransmissió
d’una partida d’escacs per la ràdio
amb comentaris de Valdano.
Expresions com “complementar
l’oferta de sol i platja”,
“especialitzar l’oferta”, “augmentar
la despesa per turiste”, “producte
respectuós amb el medi ambient”,
“posar en valor”(aquesta és la que
més m’agrada) o “producte
estrella” no són més que paraules
buides que omplen molt la
verborrea dels polítics i sembla
que són molt sabuts i dominen el
tema.

He llegit amb un cert
deteniment l’article de Bausà.
Això de l’aigua virtual em sembla
una mica de ciència ficció, perquè
suposo que l’aigua forma part de
la vida de la mateixa manera que
l’aire que respirem. si un quilo de
carn de vedella necessita milers
de litres d’aigua, suposo que eixa
vaca haurà pixat i el pixum
s’haurà evaporat. Que si, que

d’aigua en gastem molta perquè
la necessitem per a viure, però el
cicle de l’aigua continua.

M’he cansat molt llegint la
segona part del viatge a Morella a
peu. M’imaginava pujant
muntanyes enmig d’argelagues
punxoses amb el sol apretant de
valent. Ja no em sentia les cames
i tenia set. Vaja relat minuciós i
expressiu. 

A la pàgina vuit de la revista
que em van vendre, tinc una taca
negra que va de dalt a baix i la
meitat de les coses no es veuen,
especialment la foto que il·lustra
la col·laboració del doctor
Climent.

Algú s’ha fixat en l’escut que
apareix a eixa il·lustració que
acompanya aquesta crònica de la
setmana passada? No té corona.
Que borren l’actual, que el nostre
poble té ben poc de real. Tots a
treballar, malfainers.

Els tafaners ens presenten un
dibuix del nou port. La meua
pregunta és: on està la porta?
Segurament els néts dels nostres
néts encara no l’hauran de buscar
perquè eixe projecte faraònic
encara no estarà començat.

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA

Ja está bé de tanta Comunitat
Valenciana, tanta província i tanta
“en Benicarló” en lloc de “a
Benicarlo”. Quan farem el llibre
d’estil? Seria una bona manera de
passar-se’l pel forro.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 630
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Trànsit(1): del groc al blau
És curiós, fins fa quatre dies,

al carrer Febrer Soriano, entre
el pas de vianants i la zona
d’aparcament del principi del
carrer, hi havia un engraellat
groc ben visible perquè allí no
s’aturés cap vehicle. Suposem
perquè no interferís el trànsit.
Ara, de sobte, el groc s’ha
convertit en blau, allà on abans
estava prohibit aparcar era pots
aparcar ... però pagant. Tindran
morro! Ara, damunt, els regalen
les zones prohibides per
aparcar. Com que els
municipals no s’havien fartat de
ficar multes en eixa zona! Què
passa, que quan és per una
empresa privada tot s’hi val? És
que no tenim vergonya senyor
regidor de policia Soriano?

Trànsit(2): de la florera de
ferro al blau

Més curiositats. Fins fa quatre
dies, abans del magnífic canvi
de direcció del carrer Pius XII, hi
havia quasi a la cantonada de la
plaça de la constitució tocant a
aquest carrer, uns supercosiets
de ferro que impedien que ningú
aparqués a la cantonada,
suposem, per no interferir el
trànsit. Ara, amb el canvi de
direcció, han canviat els
superfloreros  per ... un
rectangle blau al terra, una
ampliació de la zona blava, fins
a la mateixa cantonada. A
veure, independentment que el
sentit d’aquest carrer haja
canviat, un vehicle aparcat allí
també molestarà, no? O és que
com són els de la zona blava,
altra vegada, tot s’hi val? És
que, altra vegada, no tenim
vergonya senyor regidor de
policia Soriano?

Trànsit(3): targes ORA
ORA per ací, ORA per allà.

Ara resulta que el nostre
magnífic ajuntament es dedica a
repartir targetes per poder
estacionar, provisionalment, a la
zona blava. Fins i tot a domicili
te les envien. Que eres lampista
i tens una feina el dia tal a l’hora
qual, doncs targeteta que té
crió. Et fiquen l’horari i a
estacionar. Que tens un enterro,
doncs a la funerària i ... dia i
hora. Bona la idea, no? El
problema està que sembla que
l’empresa de l’ORA no té ni idea
de la brillant idea. Veurem quan
tarden a circular les fotocòpies
de les targetetes de marres!
ORA pro nuvis!

Trànsit(4): un gual sense
cotxe

Bé, us ho expliquem. Segons
sembla al final de carrer de sant
Francesc, a un lloc on no hi
havia cap entrada de vehicles el
nostre ajuntament va concedir
un gual. La història és que el
ficar el gual ha representat
arrencar un arbret i fer malbé el
lloc on aquest estava plantat.
Ara, vista l’errada, mitjançant un
decret d’alcaldia han fet retirar
el gual. Ja ens està bé però ... i
l’arbret? I és que els tafaners
estem molt preocupats amb
aquest sistema de concessió de
guals perquè si ja som deficitaris
en arbres, amb unes quantes
errades d’aquestes, els carrers
... tots calbs. Per cert, al qui va
concedir el gual li podien fer
tornar a plantar-lo, no? I

descomptar-li-ho del seu sou.
Que ja està bé que els
ciutadans tinguessem que
pagar la incompetència d’alguns
polítics, no creu senyor regidor
de policia?

Trànsit(5): lo riu és vida
Els tafaners ja tenim molt clar

que tenim tota una “lumbrera
transit-òria” a l’ajuntament. Ara li
ha tocat al carrer del riu. De
sentit cap a dalt! Però no veu
que quan arriben al final del
carrer els vehicles no tindran
visibilitat? I a més si un entra al
poble no és perquè el facen
sortir quan arriba al final del
carrer, no creieu? No res, serà
la primera vegada que un riu va
a contracorrent. I és que ja ho
diem, lo riu és vida. 

Trànsit(5): l’escalextric

particular

Ah, però diu el regidor
Soriano que tots aquests canvis
són provisionals! Quin consol!
Certament, no tenim més remei
que donar-li la raó a un lector
del Povet.com quan expressa
que els experiments més val
que els faça amb un escalextric.

Ja ens aniria bé però, per més
que li peguem voltes tenim la
sensació que no en deu tenir. I
és que ningú, amb dos dits de
front, faria tantes barrabassades
a la nostra circulació rodada.
Nosaltres proposaríem que al
pressupost de l’ajuntament li
habilitaren una partida especial,
de diners, per comprar-ne un,
d’escalextric, i que l’utilitzen a la
casa gran. Almenys no es
gastaran tants diner com quan
van fer l’estudi de circulació del
RAC, que per  ben poc ha servit.
I que no és preocupen si no
tenen prou diners, el tafaners en
ple, ens comprometem a
encapçalar una replegada de
diners. Així, al menys, ens
deixaria tranquils!

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Ni policia, ni circulació ... en condicions

La història ja va començar
aquest estiu, molts agents en
pràctiques van fer via i allò que ens
van vendre de més policies a la
ciutat, de la seguretat ciutadana per
davant de tot, de la policia al carrer,
s’ha demostrat un bluf, un fer
castells en l’aire que no convenç
ningú. Ara s’ha afegit un desgavell
circulatori, majúscul, provocat pel
canvi de sentit, altra vegada (i en
van ...), d’alguns carrers que,
curiosament, ja havien canviat de sentit, no fa
massa temps, amb un equip de govern diferent.

No és de rebut veure com les patrulles policials,
pel nostre poble, brillen per la seua absència. La
seguretat, de la qual va fer bandera el PP a les
passades eleccions locals, s’ha quedat en una
cosa d’anar per casa, o millor dit, d’anar per
l’oficina perquè, del seu xiringuito, poc surten. A
no ser en vehicle motoritzat. 

Tota la propaganda, de l’eficiència policial, de la
policia al costat del ciutadà, dels discursos
grandiloqüents sobre el control efectiu a les zones
de vianants, de vigilància dels comerços, etc, etc.,
que tant va vendre en les reunions amb diversos
col·lectius de la ciutat el regidor Soriano, s’ha
quedat en “agua de borrajas” que diria un castizo.
Un parlar per no callar.

I ara, li ha tocat al trànsit.

Ja en l’època de l’alcalde Mundo s’havia
encarregat, a bombo i plateret, un estudi de
circulació, al RAC, perquè ens indiques les millors

opcions per descongestionar el trànsit
que, aleshores, resultava caòtic en
certes hores punta. Aquell estudi,
encarregat pel PP, que ens va costar
un bon pico, només va ser ficat en
funcionament de manera “light” i a
pedaços. La raó, no la sabem.

Ara, el nou regidor de policia,
Soriano, vingut a tècnic, ha decidit
agafar el bou per les banyes i ha
considerat que ell en sap prou i ... Si
fem cas al que hem vist, i a les

queixes que hem escoltat, el regidor Soriano, amb
les seues solucions, precisament, no surt massa
ben lliurat. Embussos monumentals i
discrepàncies internes, dins el seu partit, per
prendre decisions sense consultar, li ha valgut
alguna que altra estirada d’orelles per part de la
seua “direcció” i la consideració popular de que el
que està fent és un nyap. Això sí, provisional!

El més perillós d’aquest desgavell és, per una
banda, el fet que no sàpiga reconèixer que s’ha
errat i, per l’altra, que la seua credibilitat ha quedat
en entredit, i molt condicionada, per eixa estirada
d’orelles que li ha pegat el regidor portaveu,
Cuenca.

Al final, el que percep el ciutadà és una
provisionalitat i descontrol galopant, que la policia
no es veu per enlloc (no diguem ja el que pot
pensar de l’autonòmica, que la seua vinguda no
depén del nostre ajuntament), i que el caos
circulatori està completament desbocat i sense
solucions eficaces. I no té pinta d’apanyar-se.

Moltes promeses i poques solucions. Pitjor,
impossible.
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PublicitatAmb el suport

Carxofa: un bon grapat de carxofes per a tots els ciutadants i ciutadanes que en aquesta
setmana de Sant Jordi compraran un llibre, se l'enduran cap a casa i gaudiran amb la seua lectura.
I per a aquells i aquelles que a més de comprar-se'n un, en compren un altre per a regalar, dues
carxofes. 

Panissola: Com no pot ser d'altra manera, la panissola és per al cervellet municipal sr. Soriano.
El carrer del Mercat i camí de la Mar són de jutjat de guàrdia. Les cues són llarguíssimes, i ara, ho
solucionarem fent el camí del Riu en direcció contrària. Genial, genial de veritat! L'entrada al poble
pel nord: carrer Moreres i camí del Riu. Quina colla de ... (cadascú que pense el millor qualificatiu,
jo no vull ofendre).
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Per Xavi Burriel

“Y cuanto más aceleroooo”
El còmic


