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D'històrica s'ha de qualificar l'actuació de l'Associació
Musical “Ciutat de Benicarló” en el XXXI Certamen
Provincial de Bandes de Castelló, celebrat diumenge
passat 27 d'abril en l'Auditori de Castelló. 

En la seua primera participació en la màxima categoria
contemplada en les bases (primera secció, amb 85 músics),
la banda benicarlanda es va alçar amb el primer premi i
Menció d'Honor que li atorga la responsabilitat i privilegi de
representar a Castelló en la final autonòmica que se
celebrarà a l'Auditori de Xest al mes d'octubre i en el qual
s'enfrontarà a les guanyadores de les províncies d'Alacant i
València. El treball de preparació per a aquest repte va ser
intens, però programat amb temps els progressius passos,
fins arribar a Castelló, es van anar cobrint amb constància
però sense presses, aconseguint un resultat molt satisfactori
en el majestuós Auditori de Castelló. El pasdoble de
presentació escollit en el concert va ser el que dóna nom al
fundador de la nostra ciutat, Pérez Pina, escrit pel gran
mestre Vicente Feliu. La següent obra va ser l'obligada
contemplada en les bases, Episodis Sinfònics, obra de gran
expressivitat i escrita per Salvador Chulià. Finalment, l'obra
de lliure elecció, Cantus Laetus, de David R. Gillingham, va
aportar un fermall d'or espectacular a una gran actuació de la
banda de Benicarló per  la seua gran força rítmica, riquesa
tímbrica i magistral cohesió. 

El director de l'entitat, Pablo Anglés, va agrair l'esforç de
músics i directiva, l'aportació de músics professionals sorgits
de la seua entitat i la paciència de pares i familiars dels
músics que dediquen moltes hores d'assajos i de dedicació
per la seua banda.

En paraules de Pablo Angles per a la Veu: “Tots els premis
són un pas més i anem evolucionant, és com passar a tenir

definitivament un status de banda gran en la província. Ara
cal mantenir aquesta línia i progressar, estabilitzant el nombre
de places. Guanyar certàmens indica que anem pel bon
camí.“

El president de l'entitat, Pascual Climent, va rebre
emocionat de mans del senyor Miguel Ángel Mulet,
vicepresident de la Diputació i delegat de Cultura i de la
senyora Inmaculada Tomás, directora de l'Institut Valencià de
la Música, el diploma acreditatiu que atorga l'honor de ser la
millor Banda de la Província. L'alcalde de la ciutat, Marcelino
Domingo i la responsable de l'àrea de cultura, Raquel Durà,
van acompanyar a la banda en tan assenyalat dia. 

L'alegria de músics i nombrosos afeccionats desplaçats a
Castelló es va iniciar en el moment de llegir-se l'acta del jurat
qualificador, continuant en el menjar-berenar de celebració i
en la desfilada per la ciutat que van realitzar els músics a la
seua arribada A Benicarló, acompanyats per traques, i molta
música, en un ambient de gran satisfacció. Especial va ser la
desocupada que van realitzar en aquesta celebració davant
del Col·legi La Salle, centre educatiu que va col·laborar de
forma magnífica en la preparació del Certamen amb la cessió
durant un mes del seu saló d'actes. 

Mereix destacar-se la puntuació obtinguda per la Banda
“Ciutat de Benicarló”. Els 351,5 punts atorgats pel jurat van
superar ampliament als aconseguits per la següent banda
premiada (Unió Musical Santa Cecilia de Benicàssim) que va
obtenir 327 punts. Les bandes guanyadores en la tercera i
segona secció (Unió Musical Catinense de Cati i Unió Musical
de Vilafranca) van obtenir 321 i 325,5 punts respectivament. 

Toca ara preparar les pròximes actuacions com la de
Lleida el pròxim dia 18 de maig en les desfilades de Moros i
Cristians i els concerts tradicionals d'estiu, al mateix temps
que es va programant el Certamen Autonòmic de Xest per el
mes d'octubre.

La Banda “Ciutat de Benicarló”, guanyadora de la primera secció en el
XXXI Certamen Provincial de Bandes 

text REDACCIÓ
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amón Soriano, ex
policia local i artífex del
programa electoral del

PP de Benicarló en matèria de
seguretat, ha sol·licitat renunciar a
la delegació de policia, segons va
informar oficialment ahir l'alcalde
Marcelino Domingo. En els últims
dies el portaveu del PP, Antonio
Cuenca, va admetre que l’edil
havia pres decisions que no
havien estat consultades i va
qualificar “d’assajos” alguns
controvertits canvis en la
circulació, reobrint carrers i
canviant el sentit de la circulació
en les zones de major col·lapse

L’edil de Policia, Soriano, renuncia al seu càrrec 
per presentar-se a unes oposicions 

Però manté la seua dedicació exclusiva de 2570 Euros  per a abordar
Cementiris, l'Agenda 21 i Relacions Institucionals

R
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text REDACCIÓ
després del canvi de circulació del
carrer Pius XII. Segons l’alcalde
“fa 15 dies va vindre a parlar amb
mi i em va dir que volia renunciar
a la delegació de policia per a
presentar-se a una plaça superior
en altra població”. Mitjançant un
decret del passat dimarts 22 se li
va cessar i es va nomenar Marcos
Marzal, “una persona amb un
bagatge i capacitat de treball
constatada”, com a nou
responsable de l’àrea. Així l’edil
assumirà ara, sense renunciar a la
seua dedicació exclusiva, l’àrea
de cementiris i relacions
institucionals, a més de l'Agenda
21 local. 

El Bloc remarca el malestar
policial

Per al portaveu del Bloc per
Benicarló, José Luís Guzmán, la
renúncia del regidor de policia per a
optar a una plaça “pot servir com
excusa, però la veritat és que dins
de la policia hi ha mal ambient des
de fa temps”. Guzmán va fer notar
que “hi ha deu agents de baixa, a la
qual tenen dret, però és
circumstancial que totes ho siguen
per causes psicològiques”. Altres
deu policies locals, va dir, han
sol·licitat el trasllat a poblacions

Els dies 11, 12, 13, 14 i 15 d'abril, els alumnes de 4t
d'ESO de La Salle de Benicarló van realitzar el viatge de

final de curs a Itàlia. Acompanyats per tres dels seus
tutors, els alumnes van visitar Pisa i la ciutat de Roma, on
van mostrar el seu interès i entusiasme amb la visita als
llocs més emblemàtics de la ciutat. 

text REDACCIÓ

Viatge de final de curs a Itàlia

El destacament al complet de la Guàrdia Civil de
Trànsit de Benicarló ha presentat els nous models de
vestimenta. La renovació ha suposat la millora en
seguretat per tot el cós, especialment d'aquelles parts

més vulnerables als accidents de trànsit. Zones
impermeabilitzades, transpirables i protegides formen
part dels nous anoraks, més visibles i funcionals. 

text REDACCIÓ

La Guàrdia Civil de Trànsit de Benicarló estrena nous uniformes 

Imatges de l'alcalde calibrant les novetats i de les noies
moteres de la premsa durant l'esdeveniment 
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“Es va nomenar Marcos Marzal, una persona amb un bagatge i capacitat de treball
constatada, com a nou responsable de l’àrea.”

veïnes i els canvis en el sentit del
trànsit, realitzats en la ciutat,
“s'han fet sense tenir en compte al
cap de la policia, al que no se li ha
demanat cap informe tècnic”. En
defecte d’això, s’ha creat un
“gabinet tècnic que ocupa un
oficial i és el qual fa els informes”.
Açò demostra, segons el portaveu
dels nacionalistes benicarlandos
“les nul·les relacions entre el cap
de la policia i el regidor” i la
situació que es viu dins del cos.
“Açò havia de saltar per algun
lloc”, assegura Guzmán, que
considera que la dimissió del
càrrec “és una manera de
dissimular la situació real de la
policia”. 

Guzmán ha lamentat també
que les promeses electorals del
Partit Popular, fonamentades en el
tema de la seguretat ciutadana
“s’han quedat en no-res i hauríem
de pensar que és un engany”.
Tampoc va fugir de criticar la
decisió d’ajuntament de mantenir
el sou i la dedicació exclusiva de
2,570 euros al regidor dimissionari
de l’àrea de policia, justificant que
ha de dur avant el

desenvolupament de l'Agenda
21”. Llavors és que no pensaven
desenvolupar-la si ell seguia al
capdavant de la policia?” es va
preguntar.

PSOE: “Es una destitució en
toda regla”

Per a Enric Escuder, aquesta
"dimissió" no ha sigut voluntaria:
“És una destitució en tota regla
per part de l'alcalde pels manifests
problemes creats tant en el trànsit
com en el personal" A més,
Escuder afegix que "el PP no ha
sabut resoldre la crisi, doncs

manté la dedicació exclusiva per a
unes funcions que no la mereixen"

ve de la pàgina anterior

Diumenge passat va agarrar
tanta cavalla que me’n vaig anar
del camp abans que l’àrbitre
xiulara la fi del partit. No ho havia
fet mai en la vida jo això. Però tan
gran va ser el cabreig, tan
important el despago, que vaig
pensar tira home, tira, aneu tots a
prendre vent. El Benicarló, tot i la
insultant superioritat manifestada
en gran part del matx., va perdre
contra el Vilafamés per deixadesa,
perquè aquells s’ho van creure i
nosaltres, també. 

La primera part va tindre poca
història o no cap. El temps al meu
Omega –tecnologia punta suïssa-
passava lentament, els segons
semblaven minuts, els minuts
hores i les hores, anys. Tedi,
avorriment i badalls en general.
Sort que un agradable solet em
pegava al ulls i m’hi trobava d’allò
més a gust i ben justet va vindre la
cosa de no pegar una cabotadeta.
Només una espectacular aturada
de Guillamón a un xut que el va
agarrar avançat i un xut al pal del
nostre Julve. I no res més.
Atacàvem, sí, arribàvem  bé,
també, però allà dalt ens
embolicàvem . Bé perquè ho
volíem fer massa espectacular, bé
perquè el seu gegantí porter i la
defensa ens les desfeien totes.
Per cert, amb aquests del
Vilafamés, va jugar de central un
tal Alfonso que fa una o dues
temporades el vam tindre ací i que
m’ha comentat no sé qui que si
ens ha posat en mans d’advocats
perquè se li deu alguna
mensualitat. Com és la gent, es
veu que ja no se’n recorda de
totes les que va cobrar sense
jugar per una lesió que el va tindre
pràcticament inèdit tota la
temporada. El que dei, que una
panadera de primera part.
Remarcar també que el jove
Fuentes, que per fi sortia de titular,
va rebre una puntada de peu al
front que el va obligar a jugar amb
el cap tot embenat i que va

acabar, en fi, amb quatre punts de
sutura sobre l’espectacular trau;
una ferida d’aquelles que els
toreros en diuen d’espill. 

La segona part va ser molt més
animada i els poquíssims
espectadors vam  poder  vore fins
a cinc gols i un xut al travesser.
Anem a pams i rapidet. Als pocs
minuts, va badar la nostra defensa
i, pam, 0 a 1. Com a esperitats ens
vam  llençar a l’atac. Tira, i tira, i
tira. Fruit de tanta insistència va
arribar l’empat gràcies a una cosa
que es diu autogol (?) que es va
materialitzar quan un defensa
foraster va aconseguir posar
l’esfèrica al fons de la seua
porteria. Aprofito l’ocasió per
felicitar el fotògraf de La Veu que,
ben col·locat en el millor sentit de
la paraula va aconseguir la
preciosa i precisa instantània que
acompanya aquesta crònica
dècimes de segons abans que la
pilota travessara la ratlla;
enhorabona, machote. I vam
seguir insistint. Les passades de
Julve i Raül Martínez no trobaven
rematador una i una altra vegada.
Va arribar però l’acció heroica de

Carrillo que tot sol contra mig món
va aconseguir la remuntada. Ja
està vaig pensar. Ja està, vam
pensar. Però, què va passar?
Doncs que la nostra gola ens va
portar a la perdició. En comptes
de dedicar-nos a matar el partit,
vam llençar-nos com a bojos a
rematar-los. Resultat: quan
faltaven set minuts ens van
empatar i quan en passaven dos,
ens van clavar la puntilla. Ací va
ser quan vaig decidir que me
n’anava, que no podia més. 

Ara, no sé contra qui juguem ni
contra qui no. Però ha quedat
novament de manifest que des de
fa molts mesos estem
matemàticament salvats. Per
què? Molt clar, perquè encara que
no guanyem  ni un punt més, no
ens pot agarrar l’avantpenúltim
classificat. O sí, no ho sé. 

A petició d’un lector, la setmana
que va farem la lletra del chiqui-
chuiqui del CDB. O a final de
temporada, ja ho vorem.     

AMARGA DERROTA

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Com demostra aquesta vinyeta, Cuenca ja ho sabia la setmana passada

Última hora
Segons ha pogut saber La

Veu, el mateix dijous que es
va anunciar, per part de
l’alcalde, la dimissió del
regidor de policia quatre
policies que estaven de baixa
havien sol·licitat l’alta.
Recuperació miraculosa?

La gestió de Soriano va ser posada en dubte la
setmana passada per l'aplicació de diferents

senyals en la ciutat.
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Paula, Susana, Raquel, Miguel i Marc van
contagiar la seua rapidesa en l'aigua a la resta de
l'equip Benicarlando que va dominar la competició
de principi a fi.

Els nadadors i nadadores del Club Natació Benicarló
van realitzar una espectacular intervenció aconseguint
13 victòries en els diferents estils nadats així com 12
segons i 15 tercers llocs durant la celebració en este
passat cap de setmana del V Trofeu Interclubs Infantil-
Junior i Absolut en la piscina municipal climatitzada de
Benicarló. En l'equip femení una vegada més Paula
Saura arrodonia la seua participació amb 4 victòries de
4 sèries nadades i una nova mínima nacional en els 100
m braça . L'equip femení va estar compost per Susana
del Olmo Cerdá, Paula Saura Martinez, Raquel
Fabregat Roig, Meritxell Sospedra Senar, Montserrat
Astor Capafons, Mari Carmen Sorlí Rico, Lucía Piñana
del Pino, Claudia Campos Mejias, María Coll Nieto,
Andrea Fuentes Barreda, Inmaculada Cerdá Albiach,
Sara Marqués Villarroya i Marina Herrero Bueno.

En l'equip masculí un Marc Fresquet molt inspirat va
aconseguir 2 mínimes nacionals en els 50 i 100 m
lliures, Miguel, Marcos, Ferrán i en conjunt amb un
equip molt valent a l'aigua que també va saber imposar-
se en nombroses sèries i que va estar compost per
Miguel Piñana del Pino, Marc Fresquet Burriel, Marcos

Fuente Merino, Ferrán Remolina Rallo, Josep Navarro
Garriga, Lluch Añó Adell, Agustín Parra Barker, Marc
Avila Forés, Rubén Vicente Gilabert, Javier Traver
Rojano, Guillermo Soriano Blasco, Joan Ferrán
Barrachina Añó i Gerard Saura Añó.

Trofeu Interclubs V Infantil, Junior i Absolut
Els més ràpids en l'aigua

text i foto CNB

Una imatge val més que
mil paraules

(En aquest cas unes
quantes, però paga la pena)

La passada setmana els
tafaners ja vam traure a la llum
el desgavell en que s’ha
convertit la circulació rodada a
la nostra població. Els canvis
introduïts pel del dimissionari  (o
destituït?) regidor de policia i,
ara, nou regidor de cementiris,
un canvi molt, però que molt ...
sonat, com diem, han convertit,
si el regidor Cuenca no hi fica
remei (sembla que és l’únic que
té una mica de seny en aqueixa
casa), el nostre poble en un
trencaclosques salvatge difícil
de superar. Entre senyals
contradictòries i tanques cutres i
desballestades, procedents de
l’obra que volen que facen la
funció de rotontes, estem donat
una imatge que ni a l’Àfrica més
profunda. És la incompetència
portada al seu grau més extrem.

En resum, que vostés se’n
xalen (per no plorar), del
reportatge que aquesta
setmana us oferim els tafaners.
Jutgen vostés mateix.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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LA FAM ESCLATA PEL MON (i2) 
er fi, la crisi alimentària que estan
patint molts països del tercer món
ha ocupat les capçaleres dels
noticiaris. El motiu ha segut les

limitacions que han posat a la venda d’arròs
les cadenes de supermercats nord-
americanes Wal-Mart i Costco Wholesale.
Segons el Programa Mundial d’Aliments
(PAM), organisme de l’ONU, prop de cent milions de
persones d’uns 40 països poden patir fam al no poder
comprar els aliments necessaris. Aquesta crisi, a diferència
d’altres anteriors, és global i afecta a països i grups socials
nous, l’anomenada “nova cara de la fam”.

Desprès de la revolució verda dels anys seixanta
–increment de la productivitat agrària al tercer món- ,
semblava que la fam era un problema en vies de solució,
encara que amb una part significativa de la població
desnodrida. Així, la crisi actual, per la pujada de preus dels
aliments bàsics, s’ha produït d’una forma inesperada. Les
causes són diverses, tant de caire conjuntural  com
estructural. La producció d’aliments mundial pot cobrir, amb
una adequada distribució, les necessitat de la humanitat,
però els excedents van disminuint per l’increment de la
població. L’alt preu del petroli, sequeres i inundacions a
països productors, la creixent demanda de Xina i Índia -prop
del 40% de la humanitat-, la destinació de cereals per a
biocombustibles i l’especulació financera han trasbalsat un
mercat on la demanda i l’oferta ja estaven molt ajustades.. 

Però, cal conèixer el sistema econòmic internacional per
tenir una correcta comprensió del fenomen. Fins els anys
setanta del segle XX, gran part de l’agricultura dels països
els tercer món tenia com objectiu l’abastament alimentari de
les seves poblacions. Als vuitanta, amb la crisi del deute
extern del tercer món, s’imposaren els principis econòmics
del neoliberalisme, concretats en el Consens de
Washington i implementats per organitzacions com el Banc
Mundial (BM) i el Fons Monetari Internacional (FMI). Els
països del tercer món devien renunciar als conreus
tradicionals, base de la seva alimentació, perdent la seva
sobirania alimentària, i cultivar productes com cacau o cafè
per l’exportació; amb les divises obtingudes importarien els
aliments necessaris dels mercats exteriors. Havien
d’abandonar les polítiques proteccionistes, desmuntar els
seus sectors públics i permetre l’entrada de les
multinacionals a les seves economies. El neoliberalisme
transformà els  aliments en una mercaderia més sotmesa a
l’oferta i la demanda. Però els països del primer món
jugaven amb les cartes marcades: mantingueren els seus
sectors agrícoles fortament subvencionats i van esdevenir
els grans proveïdors d’aliments del món. Estats Units,
Austràlia, Canadà, Ucraïna o la Unió Europea, sobretot del
blat, panís, carn, soja i llet. Així,  gran part dels països
subdesenvolupats depenien d’agricultures com la nord-
americana o l’europea que oferien preus competitius
gràcies als ajuts estatals de la Farm Bill i la Política Agrícola
Comuna (PAC) respectivament. 

La liberalització del comerç mundial fou
aprofitada per l’Índia i Xina que passaren
d’exportadores a importadores d’aliments.
El FMI promogué la utilització dels cereals
per sintetitzar biocombustibles. Era
previsible que aquesta reducció de l’oferta
pujaria els preus dels aliments bàsics. I
aquests moviments foren ensumats pels

grans fons d’inversions (hedge-funds) que cerquen pel món
opcions de guanyar diners amb rapidesa. Les matèries
primeres com els aliments, commodities,  es subhasten a
borses com la de Xicago en forma de contractes de futurs,
compromisos de lliurament a un temps vista que poden
canviar de mans moltes vegades. La injecció d’aquestes
capitals especulatius completà el procés que causà un
increment del preu dels aliments bàsics en un 80% durant
els darrers dos anys. Països productors d’arròs com
Vietnam van restringir les exportacions per evitar un
excessiu encariment d’aliment bàsic pels seus pobles. 

La gran demanda d’aliments front una oferta
“aparentment insuficient” provocà l’augment dels preus que
en una economia capitalista té per objecte expulsar del
mercat als demandants insolvents, però aquests són
persones de carn i ossos que poden rebel·lar-se o morir de
fam. Aquesta crisi ha  demostrat la insuficiència del lliure
mercat i les seves dramàtiques conseqüències. 

Diversos experts han contemplat la crisi des d’una altra
perspectiva, com un problema d’insuficiència d’oferta que
cal solucionar tecnològicament amb la millora de les
tècniques agrícoles a països del tercer món (regadiu,
biocides, adobs...) i la introducció de plantes transgèniques.
Cal assenyalar el paral·lelisme existent entre la proposta de
l’ús de transgènics per solucionar la fam i la d’energia
nuclear per pal·liar el canvi climàtic: totes dues són
tecnologies refusades per la majoria de la població que
estan aprofitant una situació de crisi per “treure el cap”
sense posar en dubte el sistema econòmic, l’autèntic
responsable. 

La FAO s’ha proposat l’afavoriment dels cultius per
l’abastament alimentari propi als països del tercer món, el
seu  recolzament tecnològic, i l’establiment de l’alimentació
com un dret de tota la humanitat. Destaquem les
declaracions de Jean Ziegler, relator especial de l’ONU pel
Dret a l’Alimentació, qui culpà e la crisi als biocombustibles,
a l’especulació financera i a les polítiques del FMI i de
l’Organització Mundial del Comerç per anar en contra dels
“pobles màrtirs de la fam”.  

Els pobles del món han de recuperar la seva sobirania i
seguretat alimentàries i no estar sotmesos als vaivens dels
mercats internacionals. L’aliment no és una mercadera més.  

Pere Bausà

P
Quan arriba el dia que un o una Jove que tenim a prop

ja ha recorregut un tram significatiu del seu temps i bufa
les divuit espelmes obligatòries –preferiblement si n’ha de
bufar i apagar realment divuit i no es recorre a la
simplificació simbòlica de dues espelmes,  una amb un 1
i una altra amb un 8-,és enllà dels desitjos de felicitat i els
comentaris sobre el pas dels anys,inevitablement  es
parla del fet d’estrenar la majoria d’edat legal. A partir
d’aquest moment l’Estat considera a aquesta persona
com un ciutadà de ple dret,amb unes obligacions i uns
deures, amb unes possibilitats que ja depenen de la lliure
elecció. Sembla clar que elprimer tema que es comenta
és la possibilitat de tenir el carnet de conduir, perquè avui
sembla que poder conduir un cotxe  ja és una necessitat
natural,consubstancial al fet de ser humà (sempre que
l’economia familiar ho permeti). En un altre sentit, més
discret, es comenta que a les properes eleccions ja podrà
votar, si troba alguna opció que li sembli interessant –i
això, no ens enganyem, cada vegada sembla més
complicat. Probablement també es farà alguna referència
genèrica, més irònica que real, sobre la possibilitat
d’independitzar-se, de casar-se amb qui es vulgui sense
el consentiment dels pares, si bé  Està clar,però, que
sense menysvalorar les sempre remarcables excepcions,
molts pocs d’aquest postres joves que estrenen la
majoria d’edat deixen el niu patern.

El fet d’establir la majoria d’edat als divuit anys és un
fet que, com qualsevol concreció de fronteres i
demarcacions, respon a algunes raons pràctiques i
administratives  però es manifesta, des d’una perspectiva
vital,  com un fet essencialment arbitrari. No té cap sentit
pensar que una persona no pot votar perquè no fa els
divuit fins la propera setmana  i sí que pot fer-ho si els ha
fet la setmana passada: ¿realment la maduresa que es
pressuposa amb la majoria d’edat depèn realment d’uns
dies, d’unes setmanes? Acceptem l’establiment de
fronteres per raons fonamentalment burocràtiques
perquè estem –potser hauríem de dir massa- acostumats
a funcionar segons aquest tipus de criteris i de
paràmetres. Potser–estem ben educats o, per que no  dir-
ho, ensinistrats- a viure amb i en compartiments, temps
pautats, normatives que delimiten i  encaixonen.
Acceptem el fet que es determinin límits perquè la realitat
humana és meravellosament complexa i diversa i, és
cert, per aquest mateix motiu  cal establir criteris socials
de funcionament  que sempre es podran –i seria bo fer-
ho- discutir, qüestionar i intentar modificar.

La majoria d’edat legal respon, si més no teòricament,
a una majoria d’edat real, és a dir,emocional, d’actituds,
de maduresa, de coneixements, d’habilitats, de valors
ben interioritzats. I potser els dubtes i les perplexitats

sorgeixen més aviat a partir de l’equiparació –amb tot el
que comporta- de majoria d’edat legal amb majoria d’edat
personal –intel·lectual, psicològica, ètica- més que en
l’arbitrarietat o convencionalitat del lloc precís on
socialment plantem la línia divisòria, el punt d’arrencada
d’una nova etapa amb un joc diferent de drets i deures. I
els dubtes o les perplexitats ens asalten en totes
direccions, ja sigui per excés o per defecte, és a dir, tant
pel que fa a la consideració tan evident que moltes
persones majors d’edat legal no es comporten realment
com a tals com, també, pel fet que certes restriccions que
pateixen els menors d’edat en àmbits de les pròpies
decisions semblen poc justificables.

Des de fa una temporada, no deixo de sorprendre’m
davant el fet que la croada contra els fumadors ha anat
guanyant un terreny important en l’àmbit del discurs però
no sé si tan real en el de la vida. Molts matins observo,
mentre prenc un cafè en el bar del costat de la feina, que
les màquines expenedores de tabac estan ben vigilades
pels propietaris de l’establiment. Si una persona desitja
comprar tabac en una d’aquestes màquines cal que ho
demani als bàrmans i ells, si cal, demanaran el carnet
d’identitat per a confirmar que el fumador –pobre
toxicòman- pot accedir a comprar una mica de verí. Si el
client és  major d’edat, els bàrmans  activen, amb un
comanament a distància, la maquineta i així el pobre
quasidelinqüent pot comprar allò que desitja i que
probablement necessita. Si no té els divuit, no, res de res,
perquè si els enxampen –la senyora del bar m’ho ha dit
diverses vegades- els pot caure una multa important. I a
més a més, és cert que reben inspeccions i controls en
aquest sentit –amb inspectors de paisà que es refugien
darrere un cafè amb llet i un croissant?

Els dubtes ens assetgen: ¿cal restringir les opcions de
les persones menors d’edat perquè no saben prou bé el
que fan?, ¿quin paper té en tot això l’educació, la
informació, la creació d’hàbits? I a l’altra banda.
¿realment els qui són majors d’edat ens comportem
sempre com a tals? Sincerament, davant de les fronteres
rígides sempre s’hi forma una boira força espessa que
acaba desdibuixant-ne els límits, els contorns precisos.
Aparentment sempre és més fàcil moure’ns en espais
ben delimitats, però aquests acostumen a ser falsos. La
realitat és diversa, complexa i essencialment boirosa.

SOBRE MAJORIES D’EDAT

text JOAN HERAS

Fronteres

Quan arriba el dia que un o
una Jove que tenim a prop  ja
ha recorregut un tram
significatiu del seu temps i
bufa les divuit espelmes
obligatòries...
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Els mesos de juny i agost seran de nou gloriosos per
al músic nepalí Mukti Shakya. Si l'any passat va
recórrer els EEUU i Canadà omplint clubs amb els seus
Revival, aquest any la proesa li durà a Austràlia i
Anglaterra. Mukti acudirà un any més amb els seus a
Escòcia i Londres on actuarà tant a l'aire lliure com en
palaus de congressos per a comunitats del Nepal
residents en la zona, un col·lectiu jove en augment
conseqüència de la situació sociopolítica del Nepal. En
Austràlia, s'estima que en Sidney i Melbourne, on
actuarà el músic a més d'en Brisbane, viuen 1.500 i
1.000 nepalís respectivament. Els països de parla
anglesa són els preferits pels nepalís per a estudiar, una
sortida del país que s'ha estès amb els últims canvis
polítics. La gent del Maestrat podrà gaudir una vegada
més de Mukti amb els músics locals divendres que ve,
dia 2, a Peníscola. 

Amb els Revival, arribats expressament des del
Nepal, Mukti va aconseguir l'èxit a Kàtmandu en els
anys 90, amb dos discos compactes supervendes i
centenars de concerts en els quals van omplir estadis
esportius.

text REDACCIÓ

Mukti Shakya prepara una gira estiuenca per Anglaterra i Austràlia 
Actuarà convidat per la vasta colònia del Nepal en aquests països de parla anglesa 

La façana del convent de Sant  Francesc de Benicarló
ha canviat el seu aspecte gràcies a la nova decoració
arbustiva que s’ha col·locat enfront d'ella. Els arbres que
abans servien de barrera verda a l’aparell d’aire
condicionat instal·lat en la terrassa de l'edifici, han estat
traslladats al carrer. La regidora delegada de l’àrea,
Raquel Durá, justificava la decisió explicant que “en la
teulada teníem moltes humitats que fins i tot s’estaven
començant a colar a l'interior i hem considerat baixar els
arbres al carrer per a no tenir molèsties ni fer reformes
el dia de demà”. Els problemes d’humitats, són visibles
en la façana de l’edifici. 

Els arbres es van col·locar en la terrassa per a evitar
l’impacte visual que produïa el gran aparell d’aire
condicionat sobre la façana principal. El convent,
recentment declarat com Bé d'Interès Cultural, compte
amb unes mesures de protecció patrimonials molt
estrictes, que afecten també al seu entorn. Així, la Llei
Valenciana del Patrimoni adverteix que està prohibit
realitzar intervencions que puguen afectar a la
contemplació del bé. Per a la instal·lació de l’aparell
d’aire condicionat, ja va ser necessària l’autorització de
la conselleria de cultura, que va dictar els paràmetres
que es podia realitzar. Entre altres condicionaments, va
exigir que s’instal·lara una pantalla verda per a evitar la
distorsió de la visió original de la façana barroca. Ara, el
consistori estudia altre tipus de solucions després
d’eliminar els arbustos. 

text NATÀLIA SANZ

NOVA DECORACIÓ AL CONVENT

Ha tingut lloc a la Penya Setrill una xarrada sobre
Astronomia amb el títol: "Aproximació al cel nocturn".
Ha estat impartida per Daniel Verde Van Ouytsel
professor de matemàtiques de l'IES Joan Coromines de
Benicarló. La seu de la Penya es va emplenar de
persones estimadores dels misteris de l'Univers. El
professor Daniel Verde canari de naixement  i erudit en
temes d'Astronomia va motivar l'atenció del públic per la
paraula eixerida, i pronunciada amb un valencià d'allò
més simpàtic i cult. La classe teòrica va acabar a la
Basseta del Bovalar amb una visió pràctica del cel
nocturn en la qual va destacar l'obrservació de Saturn i
els seus anells. I amb la crítica de la contaminació
lumínica que produím a les ciutats per les nits. Que
l'energia és escassa i val massa cara. I caldria abaixar
la lluminositat de les nostres ciutats en les hores
nocturnes. Una experiència gratificant.

text JAUME ROLINDEZ / PENYA SETRILL

Aproximació al cel nocturn amb Daniel Verde Van Ouytsel

El dia 23 d’abril  es va celebrar a la “Sala de Graus”
de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de
la Universitat Jaume I de Castelló l’acte de lliurament
dels premis de les olimpíades de Matemàtiques, Física,
Química, Biologia i Economia de la fase provincial
2008. L’alumne David Tena Cucala va aconseguir el
tercer premi en l’olimpíada Matemàtica i el primer premi
en la de Física. La Comunitat Educativa del centre vol
felicitar a l’alumne i als seus preparadors de
Matemàtiques i Física , respectivament, En Josep
Castan Ferrer i  Na Maite Forés Maura.

Exposició de pintura
El dijous dia 24 d’abril es va inaugurar a la llotja del

MUCBE una exposició de pintura inspirada en obres
d’autors com Juan Gris, Toulouse Lautreac, Joan Miró,
Vasily Kandinsky, etc Aquesta exposició ha estat
organitzada pel Departament d’Educació Plàstica i
Visual i els alumnes de primer d’ESO de l’IES del
Ramon Cid. Es podrà visitar fins el proper dia 11 de
maig.

text IES RAMON CID

L’alumne David Tena Cucala va aconseguir el tercer premi en l’olimpíada
Matemàtica i el primer premi en la de Física

El dijous dia 24 d’abril es va inaugurar a la llotja del MUCBE una exposició de pintura
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El passat dissabte 26 d’abril una representació
de la Veu de Benicarló va viatjar fins Alacant per a
assistir a la manifestació que convoca cada any
Acció Cultural del País Valencià amb motiu del 25
d’abril. Amb aquesta data es conmemora la batalla
d’Almansa, que va desenvocar en el fi de les lleis
pròpies del Regne de Valéncia i la seua desaparició
com a estat. 

Aquesta manifestació, que tradicionalment se
celebra a València, s’ha fet enguany a Alacant per a
reclamar que es torne a posar en marxa el repetidor de
TV3 ubicat en la Carrasqueta, i que es legalitzen les
emisions d’aquest canal de televisió al País Valencià,
garantint així la llibertat d’expressió i la pluralitat
informativa. 

Amb el lema “Alacant Sí” la convocatòria va
començar a les escales del institut Jorge Juan a les 18
hores del dissabte, va recorrer els principals carrers de
la capital fent dues parades significatives. Una parada
en la plaça dels estels, on va ser assassinat el jove
valencianista Miquell Grau en l’any 1977, mentre
penjava uns cartells; i després va aturar-se en el
Mercat Central d’Alacant, on es va fer un acte de
record a les 300 víctimes d’un bombardeig que va patir
la ciutat en la guerra civil. 

La manifestació va acabar en les rodalies de la plaça
de bous on es va llegir un manifest. Acte seguit va
començar el concert amb les actuacions de varis grups
de música en llengua catalana, com els mallorquins
Antònia Font, o els valencians Mugroman.

Caldria remarcar que durant la marxa es va viure un
autèntic  ambient fester i cívic, amb grups de dolçainers
i percusionistes, mascletades incloses, i pràcticament
sense incidents. Vam poder comprobar que el país
seguéix viu, si més no amb el jovent que continua
sumant-se a aquest tipus d’actes. També va hi haure el
típic ball de xifres entre les diferents fonts consultades,
20.000 assistents segons l’organització i 6.000 segons
la policia. De totes formes poguerem comprovar que
tota l’avinguda del Mercat Central hi baixava plena de
gom a gom.

MANIFESTACIÓ DEL 25 D’ABRIL A ALACANT

text REDACCiÓ

Ara fa tres mesos va renàixer en Benicarló
el Taller de Lactància Materna. Com diu el
seu nom es tracta d'una  eina de formació,
informació, difusió i defensa de la lactància
materna com l'opció més saludable,
recomanable i beneficiosa per a  la criança
dels nostres nadons. Estem parlant  d'una
experiència  biològica , humana  i emocional.
Organismes com  la OMS, la Acadèmia
Americana de Pediatria o la Associació
Espanyola de Pediatria la recomanen com
alimentació exclusiva durant els primer sis
mesos de vida. A més a més quan una mare
alleta el seu nen està protegint-lo de malalties
com la meningitis, la diabetis o l'obesitat entre
altres. Alhora la mare també rep beneficis ja
que es redueix la possibilitat de patir un
càncer de mama i d'ovari, mentre que el risc
de sofrir hipertensió, osteoporosi o depressió
postpart disminueix notablement. Per tant
alliberem al servei de pediatria i de medicina
general d'un volum de consultes gens
menyspreable. I a tot això, alletar al nen és
totalment gratuït i respectuós amb el medi
ambient ja que no necessita ser fabricat,
embassat ni transportat.

Aquest fet que, a primer cop d'ull, pot
semblar senzill; a voltes no ho és tant i
requereix d' un assessorament  i
recolzament apropiat. 

Per això tots els matins de divendres (de les 9:00h fins les 14:00h) al Centre de Salut de Benicarló ens
reunim  amb la intenció de ampliar i millorar els nostres coneixements al voltant de la criança i la lactància
materna de la mà d'una comare especialitzada en aquest àmbit. Allí ens trobem dones embarassades,
mares  amb els seus fills i filles, infermeres .... Ens trobem i compartim paraules, somriures, pors,
experiències, dubtes i neguits.Tot en un ambient que facilita l'aprenentatge d'una maternitat més enriquidora
tant a nivell emocional com a nivell humà i sanitari.Un aprenentatge que, al cap i a la fi, facilita, reafirma i
tenyeix de tendresa el fet de ser mare.

Però també les ombres de l'oblit polític ens envolten. Com hem dit abans el taller es realitza en el Centre
sanitari del municipi. Ens reunim en una sala sense espai suficient ( a voltes podem arribar a reunir-nos 30
mares amb els seus nens), no compta amb cap dotació d'audiovisuals on poder passar documentals, posar
musica... per a rematar-ho la sala es troba en el segon pis i les mares no poden muntar amb els carros i es
veuen obligades a deixar-lo en la planta baixa. De moment la setmana passada un dels carrets que estaven
en aquest "aparcament improvisat" va ser furtat. (era qüestió de temps)

Altres anys el taller de lactància s'havia desenvolupat en el MUCBE en un lloc més adaptat a les
necessitats i requeriments bàsics que requereix una iniciativa com aquesta. Però sembla que per a la
regidoria de cultura, la lactància materna no és un fet cultural i per tant no pot ocupar un espai destinat a
aquesta àrea. La nostra intenció no és entrar a debatre el contingut cultural que es pot amagar darrere del
fet  de donar el pit. Tampoc és intenció nostra donar lliçons als nostres polítics. Ni molt menys culpar a cap
regidor en concret de la nostra situació. El nostre desig, i en certa part la nostra obligació com a mares i com
a ciutadanes, és demanar un compromís sincer per part de l'equip de govern cap a les mares, pares , fills i
professionals sanitaris. Sabem que les infraestructures al nostre poble són pobres i deficients. Però també
sabem que amb esforç, dedicació, amor i el recolzament de la nostra regidora de cultura al MUCBE (així ho
desitgem) podrem començar a crear un Benicarló més sa, més humà.

Mares del Taller de Lactància Materna de Benicarló.

Lactància Materna
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BRUTÍCIA I ABANDÓ
Ara que fa l’any que els “populars” guanyaren les

eleccions a Benicarló, és moment de fer balanç de les
promeses que (no) han complit: ni escoles, ni vials, ni
centre de salut, ni ordenació urbanística... ni res...I no
serà per falta de visites “institucionals” –conseller va
conseller ve- de la Generalitat Valenciana, també en
mans dels “populars”, o per no haver fet declaracions
triomfalistes en rodes –de molí!- de premsa a dreta... i
dreta. Sembla que el sr. Camps –malgrat l’amenaça
de l’alcalde Domingo, de dimitir- l’ha deixat a la
intempèrie  i ningú dels seus “superiors” li fa cas.

A tot això cal afegir la mala gestió de l’ajuntament
“popular”, en temes tan domèstics com la neteja del
poble. Ha estat mai Benicarló, tan brut i abandonat
com ara? La desídia municipal fa que la pols s’haja
apoderat dels carrers i que fa fàstic caminar pel poble.
Pot ser els que hi viuen ja s’han acostumat, però els
que passem els caps de setmana notem la diferència
i molt: Benicarló és el poble més brut i abandonat de
tota la comarca. Tot un “honor” per al PP.

Marc Antoni Adell

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

www.lafiloxera.es.kz

La rentabilidad de l’amor

Potser per educaciò, potser per contexte,
potser pels contes de princeps i princeses quan
jo estimo ho faig sense patrimoni ni regnat…i
espero , desitgo, que moltes mès dones
(perdonin faig apologia del regnat, compartit!!..)
ho fagin.

I per un moments he pensat o cregut que al
PaÌs Valencià el seny de l’amor o per l’amor,
havia arribat al mes d’abril, en plena primavera…
Mès encara quan crec que les reines i  princeses
tenen el seu regnat i no necessiten acompanyant
per la seva feina!! ... i, ves per on, uns senyors,
els del govern espanyol va i fan una impugnacio
devant del Tribunal Constitucional per envair
pressumptament competencies estatals…..

En tot cas son competències nostres…de  les
dones i els homes si volem compartir per “amor”
o estima i ho fem firmant un paper. Però
senyores, que no les enganyin…pero senyors
que no els enganyin. Si l’amor ès un negoci
emotiu…si l’amor i l’estima ès rantable… Tè un
altre nom!

Virginia Belda i Valls

FOTO!
Tarzans benicarlandos
Sembla que aquest cap de setmana hem

tingut pel nostre poble un ramat de tarzans, sí
ramat, (per allò de com són de borregos), que
s’han cregut que els senyals de transit eren
els arbres de la seua jungla particular i han
començat a penjar-se, com l’home mona, fins
que aquestes no han pogut aguantar el seu
pes i ... han anat pel terra. Ací tenim una
mostra d’una que encara està pel terra.
Esperem que, com les altres, la planten aviat.

I per cert, com la policia surt poc de caçera,
perquè no tinguéssem massa mones bambant

pel poble els recomanaríem, habilitaren una
zona per aquests menesters: la plaça de la
constitució. Unes quantes lianes penjades per
les palmeres, inclosa la de ferro de la rotonda
i unes quantes tanques, d’eixes tant de moda
de fer rotontes, envoltant la plaça i, ja tenim
zoològic. L’espectacle està servit. Envia les fotos a  laveubenicarlo@terra.es 

laveubenicarlo@terra.es
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questa setmana li ha
tocat rebre al regidor de
policia. Sempre hi ha
algun membre de

l’equip de govern que es mereix
un cop de garrot. No sé si valorar
els canvis que ha introduit i que
han fet que tot ens emboliquem
una mica més. Per a mi, els
desgavells més grans han estat
dos. Per un costat, obrir al trànsit
el carrer de les Moreres m’ha
semblat una idea molt agosarada.
Això de convertir un carreró estret
i sense voreres en via principal
d’accés al centre del poble seria
molt discutible, perqué eixa via és
un embús perfectament
desorganitzat que fa enutjar els
conductors sense motiu aparent.
Abans teniem el cacau muntat a la
rotonda de les públiques, i ara a la
de les monges. Penso, a l’igual
que Cuenca, que el carrer de les
Moreres no ha de suportar cap
tipus de trànsit perquè és infame i
dóna una imatge del nostre poble
més aviat depriment. El segon
desgavell ha estat el canvi de
sentit del camí del Riu. Un altre
carreró reconvertit en gran
avinguda que l’únic que fa és
portar-te enlloc. Ja m’agradaria a
mi saber quants de cotxes han fet
servir aquest carrer per anar al
centre. Tampoc no entenc la
relació entre trànsit i ideologia
política, per què els canvis de
color polític del consistori solen
vindre companyats de canvis en
els sentits dels carrers, amb tot
allò que comporta:
senyalitzacions horitzontals,
verticals, noves illetes... El
problema de trànsit no és altre
que la gran quantitat de cotxes
que hi ha, i que per anar a fer un
riuet sempre l’henm d’agafar. Ens
hem fet massa còmodes i massa
depenents d’aquest aparell. Però
allò que més crida l’atenció és que
cada dia hi ha menys municipals.
Diuen els socialistes que “molts”

estan demanant el trasllat al poble
del costat, però no diu que
segurament deuen cobrar més
que ací, que la pela és la pela.

Després de llegir a Pere Bausà,
m’he quedat una mica pensatiu,
he girat pàgina i m’he adonat de
com som d’imbècils i de farts.
Mentre la màxima preocupació
d’uns en despertar-se pel matí és
com sobreviure un dia més, uns
altres pateixen per si poden o no
poden edificar i que si preu real,
que si sól urbanitzable, que si
regeneració i demés coses
fonamentals per a la vida. Sense
comentaris.

Respecte a la col·laboració del
senyor Adell, he de dir que estic
completament d’acord en tot el
que diu. Però especialment allà
on diu que el Vaticà s’hauria de fer
càrrec de tots els fills no desitjats.
Ací també podrien col·laborar
eixos del provida i demés sectors
durs de l’església, que parlen molt
però donen poques solucions.
Sembla mentida que amb els
temps que corren, hi haja tanta
gent que els fa cas.

Molt bo el còmic. La cara que li
ha posat al regidor Soriano és tota
una metàfora del que deu fer quan
es troba davant d’un plànol de
Benicarló i comença a canviar

fletxetes de direccions de carrers i
senyals. A més a més, pot agafar
policies de plaimòbil i col·locarlos
davant les escoles per tal de
regular el trànsit.

Torno a vore el plànol d’allò que
es pretén fer al port de Benicarló,
i encara no he vist la porta
d’entrada, cosa que em fa pensar
que encara serà més privat i més
exclussiu, perquè posaran un
porter com a les discoteques de
postín. També he llegit que els
peniscolans estan a l’aguait
perquè ells també volen un port
esportiu i no hi ha manera. 

Una cosa que m’ha deixat kao
és que la mar se’ns està engolint
el terme a una velocitat pasmosa.
Si s’encanten d’ací quatre dies ja
arribarà a la general, i d’ací vuit
els calijons podran gaudir d’una
magnífica platja.

Un anònim ciutadà que tothom
ja sap qui és, ha encertat una
quiniela de catorze i ha
desaparegut. Una vegada més, la
sort m’ha passat de llarg i he he
continuar treballant. Una altra
vegada serà.

Veig l’anunci de la
inquestionablement tradicional
benicarlanda feria de abril de
Sevilla, que se celebra al pavelló
polisportiu, amb una il·lustració
que deixa ben clar el contingut
benicarlando de la mateixa.
Però... no va dir una vegada el
regidor d’esports que les
instal·lacions esportives són per a
fer esport? Es pot arribar a pensar
que no som tots iguals? Ho he
somniat?

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA
Volia anar a la classe de

ralaxació que feien el dia trenta,
però no m’he pogut assabentar
del lloc i en lloc de relaxar-me
m’he cansat com una xufa. És el
mateix.    

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 631

text EL LECTOR

A
JOAN ANDRÉS SORRIBES. 

L'altra mirada.
Brosquil edicions. València. 2007.

“L'altra mirada” és la primera incursió de Joan
Andrés Sorribes en el món de la narrativa curta i de
temàtica variada, després del cicle de novel·les
històriques formada per “La forja de Lessera”,

“Noverint universi” i “La creu de Cabrera”, i que
sembla marcar el pas a un nou cicle narratiu més
pròxim a l'actualitat, encetat per la seua darrera
novel·la “Parlaràs de mi”. Aquest llibre fou
guardonat amb el premi de narrativa breu “Pasqual
Tirado” de Castelló.

El llibre comença amb un conte titulat “Tornant a

casa” i acaba amb un altre que porta per títol “Era
ella”, els dos obren i tanquen un cercle d'aquesta
altra cara de la realitat, la presència de la mort amb
el cos de una atractiva dona jove, més interessant
el segon que no el primer, de final clarament
previsible.

Hi ha dos contes que ens porten a situacions
insòlites, ¿què passaria si un bon matí en mirar-nos
a l'espill descobrírem un altre jo que a més
conversa amb nosaltres? És el que li passa al
protagonista del conte “L'espill”, que manté una
curiosa conversa filosòfica amb aquest altre jo que
tots portem a dintre. Un altre fet insòlit és el que
se'ns narra a “El cirerer de Benadressa”, ací el qui
parla és un cirerer, que té una escena de gelosia
amb el seu propietari.

Dos dels contes estan protagonitzats per dones,
“Contradictoris com som” se'ns presenta a una
dona d'idees feministes que després no té un
comportament coherent a casa seua, i a “Xica 10”
la dona protagonista després d'haver estat sempre
una xica 10, arriba a la seua maduresa vital, entra
en crisi i adopta una decisió radical.

Els dos contes, per a mi més interessants del
llibre són “El monument” i “La partida del

Formatgero”, situats els dos a la ciutat de Castelló
de la Plana, el primer ens narra una història
divertidíssima sobre un intent frustrat d'erigir una
estàtua al general Franco, l'enginy popular va fer
que el monument fos retirat i d'aquesta manera
Castelló va ser una de les poques capitals de
província sense estàtua de Franco. La segona de

les històries situada a Castelló a finals de la dècada
dels cinquanta, reprodueix una estampa costumista
sobre uns personatges avui introbables i que
convertien  una partida de cartes en un fet
extraordinari, que servia per a alleugerar la grisor
d'aquells anys de la dictadura. 

Tot i que ens resulta més interessant el Joan
Andrés Sorribes novel·lista, també es mou bé en
distàncies més curtes i malgrat que en “L'altra
mirada” no tots els contes estan a la mateixa altura,
cosa normal d'altra banda en un llibre de
narracions, n'hi alguns d'excel·lents, com per
exemple els dos últims als que hem fet referència,
pels que ja val la pena llegir el llibre.

L'altra cara de la realitat

text JOSEP MANUEL SAN ABDON

Llibres

¿Què passaria si un bon
matí en mirar-nos a l'espill
descobrírem un altre jo
que a més conversa amb
nosaltres? 
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República bananera i ètica política
Que un regidor dimitisca del seu

càrrec polític, de la seua delegació,
tot i que pot succeir i està
contemplat en el nostre
ordenament jurídic, òbviament,
sempre serà notícia. Si damunt la
dimissió és la del regidor de Policia,
el senyor Soriano, baluard de la
“croada policial” del programa
electoral del PP en la passada
campanya electoral, encara més. I
si, a més, ho fa per presentar-se a
unes “oposicions” d’un altre
poble per optar a una plaça
de major categoria, no
diguem. Però que damunt li
deixen el sou íntegre de la
seua dedicació exclusiva, per
una feina que no és la que se
li va dir a la ciutadania en
principi, ja denota poca
credibilitat en el projecte amb
què el seu partit es va
presentar a les eleccions.

Que els del PP no han estat mai les
germanetes de la caritat, no cal ni dir-ho. Però que
tinguen la poca delicadesa política de cobrar per
una feina que és una altra de la que se’ns havia
dit, això encara no ho havia vist ningú mai enlloc.

Ja poden disfressar amb totes les excuses que
vulguen aquesta continuació de la dedicació de
2500 euros. Encarregar-se dels nínxols del
cementiri, d’una Agenda 21 gairebé inexistent -
que se l’han passada pel forro durant els seu

primer any de mandat-, i voler
convéncer el poble de la
transcendència de fer de Mestre de
Cerimònies institucional frega l’insult
a la intel·ligència de qualsevol
persona. La ciutadania es mereix una
mica més de respecte.

Per una altra banda, s’ha
demostrat que tot el que envoltava la
seguretat ciutadana, tema estrella del
programa electoral del PP, només ha

estat un bluf sense cap mena
de consistència. El malestar
dins el cos policial, denunciat
per l’oposició, és una altra raó
que demostra la buidor del
contingut de les paraules de
l’equip de govern del PP i que
les seus paraules per
justificar allò de difícil
justificació, no convencen
ningú.

Ens agradaria suposar que no tots els regidors
del PP estan d’acord amb aquesta decisió i que
alguns no la comparteixen, però caldria que ho
demostraren.

I és que no és de rebut que les mostres
evidents d’incompetència d’uns senyors l’hagem
de pagar, de la nostra butxaca, tots els
benicarlandos. Açò seria més propi de les
repúbliques bananeres que les d’una ciutat
democràtica.
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PublicitatAmb el suport

Carxofa: Una tractorada de carxofes per a la banda de música per participar en el 31é concurs
provincial i obtenir el 1r Premi i Menció d'honor. Des d'aquesta humil secció de La Veu donem la
nostra enhorabona al sr. Anglés, el director, a tots i totes els músics i la junta. Quan es treballa bé
els fruits es repleguen. 

Panissola: Una panissola ben aspra per al sr. alcalde, Marcelino Domingo. Com els resultats de
la gestió del senyor Soriano han estat nefastos, ara, va i el canvia de càrrec i per a mantenir-li el
bon sou, bo de veritat, el destina a les relacions institucionals, cementeri i agenda 21. Si senyors
lectors de La Veu, ho heu llegit bé: dedicació exclusiva per a cementeri, agenda 21 i les bones
relacions. Això de ser regidor del PP és un xollo. Faces el que faces a parar la mà, i quan et canses,
si ve bé, a telefònica. 


