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Encara que no podrem fer la romeria com
toca i les paelles sortiran passades per aigua,
t´agraïm que ens hages portat aquesta aigua
tan necessària per als nostres conreus, les
nostres llars, la nostra fauna i flora, etc..

Ara també et demanem que arribe aviat el
centre de salut, alguna guarderia pública i
unes escoles en bones condicions, ja que
molts xiquets no desitgem estar en barracons
més temps dels que ens toca!

Encetem la temporada de maig amb una
programació teatral un poc més variada que
en mesos anteriors -quan era inexistent-,
però encara falten més programes socials,
les ajudes a la dependència que arriben a tots
els que les han demanades, els ajuts de
lloguer públic per als joves també i que es
deixe de frivolitzar amb la nostra desitjada
llengua.

Necessitem unes bones carreteres per
anar a Càlig i Peníscola i més carrils - bici per
als que vulguen anar a treballar en d´altres
mitjans de transport que no siga el cotxe. I, si
en fem ús, que siga compartit, que el medi
ambient ho agrairà de tot cor, i donarem més
vida al planeta Terra que està morint.

També volem que la temporada estival que
vindrà, porte més promoció turística a la
nostra ciutat, com ja s´està fent a les
pertinents fires, però amb unes platges en
condicions, sense algues ni pudors
innecessàries per als nostres turistes
visitants: no cal perdre´ls i se´ls ha de
guanyar cada dia.

Ara és ja hora de planificar un bon seguit
d´activitats alternatives per al mes de juliol,
aprofitar les escoles públiques per a colònies
o simplement per a tindre cura d´aquells
xiquets els pares dels quals encara estan
treballant.

I per què no? Un servei de guarderia als
mateixos centres infantils amb una xarxa de
monitors amb la titulació adequada, i també
monitors per als xiquets d´altres edats que
vulguen alternar un poc d´esport amb
activitats acadèmiques com ara idiomes,
informàtica, pintura, etc....

Ja sé que estem demanant molt, però com
que són coses que necessitem en el dia rere
dia, és ara quan més ho fem.

Moltes gràcies per paliar la sequera
temporalment, i fins aviat.

J.J.SALÁN

Gràcies Sant Gregori per
portar-nos aigua que tanta

falta ens fa

SANT GREGORI

Va ploure a Sant Gregori ...

... quina desil·lusió...

... perquè es la tradició.

... pero vam pujar contents...
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ovament en un
“contingut” però agraït
episodi de pluges, la

nostra ciutat va fer aigües per
nombrosos punts. Dona igual que
mane el PP, que el PSOE i el Bloc.
La situació no millora en diversos
punts, mentre en pobles veïns
veiem carreteres noves i trams de
rius i rambles canalitzats. La
situació de les infraestructures es
perpetua des de fa dècades. En
aquest sentit la localitat no ha
millorat ni en carreteres, ni tenim
passos subterranis millors, ni
camins sobre ponts que eviten els
talls per inundacions. Els partits
polítics locals –recordem que ara
mateix hi ha gent al PP dedicant-

Les 4 gotes de sempre causen un rosari de problemes, ja
coneguts, davant la indiferència de la classe política local

La pluja va deixar 156 litres per metre quadrat a Benicarló en tot l’episodi de pluges del cap
de setmana. Aprova la canalització de la desembocadura del Barranquet però suspenen els

accessos, els passos subterranis i els camins tallats.

N
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se en exclusiva als problemes de
la ciutat- haurien de fer autocrítica
del cost de la seua gestió i els
resultats en molts aspectes.

Possiblement en tindríem per a tots
els ponts que fan falta a Benicarló. 

Els  nadadors  i  nadadores  del  Club  Natació
Benicarló van guanyar un total de 27 medalles i el 3r
lloc per equips en el "Trofeu Sant Pasqual"

El Club Natació Benicarló es va classificar en 3r lloc
per equips este passat dissabte 10 de maig en una nova
edició del clàssic trofeu en la ciutat de Vila-real. Van
participar un total de 12 equips i 310 nadadors. L'equip
guanyador va ser el CN Ferca San José i el segon lloc va
ser per el CN Petrer. 

L’equip femení: 4 medalles d’or, 6 de plata i 4 bronze,
gran botí aconseguit per les nostres nadadores liderades
per Susana del Olmo com màxim exponent de l’equip
femení amb 4 medalles aconseguides en totes les sèries
nadades i una nova mínima nacional en els 200 m estils.
Un equip dirigit amb gran encert per la seua entrenadora
Lucía Vicente que va estar format per Susana del Olmo,
Meritxell Sospedra, Raquel Fabregat, Paula Saura, María
Coll, Montserrat Astor, Lucía Piñana, Irene Sorando
Gracia, Paula Gil Jovaní, Sara Marqués Villarroya,
Andrea Fuentes Barreda, Inmaculada Cerdá Albiach y
Nerea Sorando Gracia

Equip masculí: 3 medalles d'or, 5 de plata i 5 de
bronze en unes sèries en què van donar el millor. Miguel
Piñana una vegada més va demostrar una gran
confiança en l'aigua i va quedar reflectit en el medaller
amb les seues 4 medalles aconseguides en la categoria
absoluta. Marc Fresquet i Ferrán Remolina van tornar a
brillar amb 3 medalles cada un i que en esta ocasió va
estar format per Miguel Piñana, Marc Fresquet, Ferrán
Remolina, Marcos Fuente, David Marqués, Javier Traver,

Marcos Fuente Merino, Josep Navarro Garriga, Jose
Antonio Adell Prats, Joan Ferrán Barrachina Añó, Agustín
Parra Barker, Albert Astor Capafons y José Antonio Adell.

CALENDARI PRÒXIMES COMPETICIONS
AMB SEU EN BENICARLÓ

7-8 JUNY FASE PROVINC  JOCS ESCOLARS 
ALEVÍ PROVINCIAL

29 JUNY TRAVESSIA SANT PERE
OBERTA (PORT) LOCAL

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

13 JULIOL TRAV. PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ
OBERTA LOCAL–ESTATAL

text REDACCIÓ

Una de Campions
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“El Barranquet, o rambla d’Alcalà, va tallar la carretera de Benicarló a Peníscola i fins i
tot va afectar l’N-340 a l’alçada de la Cooperativa y el centre comercial Costa Azahar.”

I és que després de diverses
setmanes sense fer-ho, va ploure
amb intensitat al Maestrat. L’aigua
va deixar un enorme rastre
d’incidències per tota la xarxa
viària benicarlanda. Segons les
dades de Meteomaestrat
destacades també per les
televisions catalana i valenciana,
a Benicarló van caure des de l’inici
del temporal 156 litres per metre
quadrat. L’N-340 entre Vinaròs i
Benicarló va ser també un focus
de perill, en acumular-se aigua en
zones baixes del vial. El nefast
drenatge en alguns punts i la falta
de manteniment va generar perill
amb la presència d’un pam
d’aigua sobre el vial, en els
passos subterranis i en els
accessos tant a Benicarló com al
Centre Comercial Costa Azahar.
Al litoral es va demostrar la força
del temporal. Les onades van fer
arribar l’aigua fins a les vivendes
del Gurugú i la Caracola, on es va
engolir part de la sorra acumulada
en els darrers mesos, arribant fins
i tot a les portes d’algunes
vivendes o assaltant el vial que
comunica Benicarló amb
Peníscola. 

El Barranquet, o rambla
d’Alcalà, va tallar la carretera de
Benicarló a Peníscola i fins i tot va
afectar l’N-340 a l’alçada de la
Cooperativa y el centre comercial
Costa Azahar. La zona espera
encara ser canalitzada pel
Ministeri de Medi Ambient, que va
anunciar fa un any i mig aquesta
obra. Tots els passos subterranis a
l’N-340 van quedar anegats.
Idèntica situació va generar la
Rambla de Cervera al seu pas per
Benicarló, on va tallar la carretera
d’Ulldecona i alguns camins
veïnals a l’alçada del parc de
Bombers. L’embassament
d’Ulldecona, a la Tinença de
Benifassà, va amollar aigua i els
Camps van rebre una quantitat
d’aigua que ha estat molt ben
rebuda majoritàriament tot i
alguns casos puntuals, ja que ha
refrescat el camp i aportat saó i
reserves d’aigua al subsòl. 

Retrets del Bloc
El cap de llista del Bloc, José

Luis Guzmán, va acusar al PP
d’haver fet deixadesa en les
campanyes de neteja d’embornals
i sensibilització de les empreses
que amb les seues activitats els

omplin de terra. Com a mostra va
oferir algunes imatges que
reproduïm. Guzmán va recordar
les campanyes de localització
d’obstacles a la xarxa com a
contrapunt al fet que molts
embornals no engoliren l’aigua pel
fet d’estar obstruïts. A més
Guzmán va denunciar que el PP
no ha aplicat la promesa electoral
de posar la ciutat guapa i que els
senyals, passos de vianants,
voreres, neteja no es troben als
nivells exigibles.

Ponts i canalitzacions
Per la seua part, l’alcalde

Marcelino Domingo, va manifestar
que en el vial de Benicarló a
Peníscola s’ha previst un pont de
14 metres sobre el Barranquet a la
coneguda com carretera vella.
D’altra banda va manifestar el reu
enuig pel fet que encara no se
sàpiga res de l’estudi del Ministeri
de Medi Ambient  que anava a
canalitzar la Rambla d’Alcalà “i
que Escuder va dir que es faria”.
El mateix passa amb el projecte
de Passeig marítim Sud, tot i que
l’Ajuntament posarà els terrenys a
disposició del Ministeri en el
proper Ple.

ve de la pàgina anterior

Aquesta setmana em considero
una persona relativament
privilegiada i digna d’una certa
dosi d’enveja sana. Dissabte de
tarde em trobava, com tantes altre
vegades, literalment tirat al sofà,
en la meua postura natural,
bàsicament ensopit i amb la tele
espatllada, però en cap cas
avorrit. De sobte, alguna cosa
intangible i difícilment explicable,
em va recordar que a les set de la
tarde jugava el Benicarló. Vaig
mirar el Radiant i ja passaven cinc
minuts de les set. La veritat és que
la cosa intangible haguera pogut
ser una mica més puntual, però
les coses inexplicables vénen
quan vénen i són insondables,
imprevisibles i inabastables.
Després d’un petit diàleg interior
vaig decidir que en eixe moment jo
havia d’estar al Municipal de la
Carxofa, i sense pensar-m’ho més
que dues vegades, el meu aparell
locomotor va fer un descomunal
esforç que va fer aixecar-me del
sofà amb una rapidesa
directament proporcional a la
mandra exhibida. La meua ment
dirigia el meu cos d’una manera
desconeguda fins aleshores,
senyal que alguna cosa gran
s’estava coent. Amb la mateixa
determinació, vaig agafar el cotxe
que em va portar al lloc dels fets.
Vaig accedir al recinte i les
amables xiquetes que venen les
butlletes de la rifa em van fer la
següent oferta: una bolleta dos
euros, sis bolletes cinc euros.
Normalment em gasto dos euros,
però aquesta vegada me’n vaig
gastar cinc mentre l’encarregat de
la rifa, que estava assegut al
marcador portàtil, em dirigia una
sincera mirada d’aprovació. Per
cert, tampoc no em va tocar res. 

En vore la disposició dels
equips sobre el terreny de joc,
vaig enfilar cap a la porteria on
atacava el Benicarló amb la noble
finalitat de vore els gols de més
prop. Pel camí vaig observar la

presència del president del San
Jorge. Més tard em vaig
assabentar que el seu equip havia
perdut al camp de l’Almenara i,
com que l’Acero també és aspirant
a aspirant a jugar la promoció,
venia a vore si els notres li tiraven
una maneta. Al poc d’haver ocupat
el meu seient, vam marcar el
primer gol, i al cap d’una estoneta,
el segon. Què passa? –vaig
pensar- el més segur és que a la
segona part aquest equip pegue la
volta al marcador i ens faça un
tratge. Però no. 

La segona part encara va ser
millor. Els portenys van posar tres
homes al mig del camp a mode de
muralla xinesa cutre, però un
ordenadíssim Benicarló, va
aconseguir un gol darrere l’altre
passant les pilotes per dalt de la
línia de migcampistes, fins arribar
a la xifra de sis. SIS. Efectivament,
resultat de tennis. Fins i tot va
marcar un gol Òscar Grau, que va
tindre temps d’aturar la centrada,
deixar la pilota morta, agafar una
mica d’impuls i col·locar la bimba
als fons de la xarxa amb tota
tranquil·litat. Allò era increïble. Els
nostres jugant, tocant, dominant i
marcant gols a dojo. Fins i tot el
president del San Jorge va fer
algun dissimulat botet del seu
seient mentre els tres punts que
hagueren posat per davant l’Acero
es quedaven a casa nostra sense
cap dificultat. Nahum Mingol,
entrenador dels forasters, ja no
sabia què fer. Però no sabia què

fer de veritat, demostrant el que va
demostrar. Feia canvis i més
canvis i la cosa no rutllava. Però
aquest resultat encara té més
mèrit si tenim en compte que el
CDB va jugar, de sortida, amb dos
juvenils, Òscar i Monti, que van fer
un gran partit i no es va notar en
cap moment la seua manca
d’experència en la categoria. 

He dit al principi que em
considerava un privilegiat perquè
només un centenar de persones
(incloent una vintena de seguidors
visitants) vam ser testimonis del
gran espectacle viscut dissabte,
una autèntica llàstima per als mil i
pico que s’ho van perdre. Ara ja
crec en els fenòmens
paranormals, psicofonies,
cacofonies, dejavús, mèdiums,
esperits, trucades del més enllà i
altres coses interessants. Una
altra dada: la taquilla del partit va
ser de vint-i-vuit euros. Els
jugadors ja fa massa mesos que
no veuen un perret, i Xoco es
queixa que els patrocinadors no
amollen la mosca.

La propera setmana el
Benicarló es desplaça a Estivella,
equip creat el 1920, i fundat el
1951. La primera volta ens van
guanyar, i no estaria malament
tornar-los el resultat. Podríem dir
que ni un ni l’altre no es juguen
res, perquè tots dos equips estan
salvats des de fa moltes jornades,
així que el partit podria resultar
avorrit i amb pocs al·licients per
als jugadors.      

SET BOL
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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Davant del deute de vora 900 milions d'euros que les
universitats públiques valencianes reclamen a dreta llei al
govern del senyor Camps, l'STEPV-Iv vol manifestar el seu més
absolut rebuig a aquesta deixadesa institucional per part del
Govern Valencià, la intenció del qual és desqualificar les
universitats públiques del País Valencià, els seus gestors i la
comunitat que en forma part, entrebancant seriosament el
desenvolupament de l’educació superior al nostre país, fent-se
responsable d’un escàndol majúscul i inèdit a qualsevol país
civilitzat. Malauradament aquest escàndol ve acompanyat per
les dèries privatitzadores d’aquest Consell i de tots els governs
del PP, i no es limita a l'ensenyament universitari, abasta tot el
teixit que garanteix a la nostra societat uns mínims de
prestacions dignes: ensenyament no universitari, sanitat,
serveis públics, infraestructures, etc., etc. Resulta esfereïdor
que les nostres universitats no tinguen finançament gairebé ni
per a pagar les nòmines i que es dote a la VIU -universitat
privada amb finançament públic (model ja aplicat en la sanitat)-
de pressupostos, quan encara no està gens clar quin serà el
paper que jugue en l'ensenyament superior. Des de l'STEPV-Iv,
crític com sempre i quan ha calgut amb les instàncies

universitàries, no podem més que exigir un finançament digne a les nostres universitats, extrem aquest
insòlitament negat pel govern autonòmic, que els permeta d'eixir d'aquest ofegament financer que el
govern del senyor Camps nega i que és tan real com la predilecció per la VIU, pel circuït urbà de València
i per fastos diversos a què són tan proclius els nostres governants. No volem deixar de manifestar que,
malgrat tots els entrebancs financers, polítics, institucionals que venim patint la comunitat universitària des
de fa temps, hem seguit prestant uns serveis de qualitat a la societat, en la docència, en la recerca (hi ha
paràmetres indiscutibles que així ho demostren) i en la gestió que ha fet per poder sobreviure a tanta
sequera financera com el mateix govern del senyor Camps reconeix. STEPV-Iv insta a la comunitat
universitària del País Valencià que contrarreste aquesta campanya intoxicadora i denigradora amb una
ferma defensa dels valors que sustenten les nostres universitats públiques, democràtiques i de qualitat.

València, a 8 de maig de 2008, STEPV-Iv, Sector universitats

El Benicarló Onda Urbana va tancar el diumenge una
magnífica temporada, en la qual ha complert amb
escreix els seus objectius. Entrar en la Copa d'Espanya
i en els play-of pel títol de lliga eren els objectius que el
club s'havia marcat aquesta temporada. Els de ‘Miki’
van ser quarts en la primera volta, el que els va
permetre entrar com caps de sèrie per al sorteig de la
Copa d'Espanya, i van finalitzar la fase regular en
tercera posició, demostrant que són un equip que
s'alterna amb els ‘grans’ de la competició. 

Joaquín Bel, president del Benicarló Onda Urbana,
admet que “a principi de temporada, el club es va
marcar com objectius estar entre els vuit primers en
Copa i play-of. L'equip ho ha aconseguit però per la
porta gran. No puc estar més content de la trajectòria de
l'equip. Hem treballat amb intensitat i molt compromís.
Esric molt satisfet del treball que hem fet entre tots”. 

No s'ha pogut culminar la temporada passant a
semifinals perquè la fortuna no ha acompanyat als
caduferos en els dos partits de quarts. Els resultats han
estat un dur càstig per a un equip que ha lluitat fins a
l'últim segon per a seguir viu en l'eliminatòria de
quartss. El màxim mandatari benicarlando creu que “ha
estat un play-of difícil on injustament, a pesar de les
oportunitats que s'han generat, se'ns ha resistit el gol. A
pesar dels resultats, els jugadors han lluitat fins a l'últim
segon per a treure el partit endavant, per aquest motiu,
estic molt orgullós”. 

Els dos partits que ha disputat el Benicarló Onda
Urbana han finalitzat amb un resultat injust per al que
s'ha viscut en la pista de joc. El primer partit, que va
finalitzar amb un resultat excessiu (1-7), va ser un
càstig excessiu per als pupils de ‘Miki’. En el segon
partit disputat diumengepassat al Palau Blaugrana (4-
1), de nou, la sort no va acompanyar als caduferos que
a mesura que passaven els minuts, i a pesar de posar
les coses molt difícils als de Marc Carmona, van veure
impotents com s'esfumava el poder disputar un tercer
partit. 

A partir d'ara els benicarlandos seguiran entrenant, i
està previst que realitzen algun partit amistós al llarg
d'aquestes setmanes 

text REDACCIÓ

El Benicarló Onda Urbana va tancar el diumenge una magnífica temporada
NOTA  DE PREMSA

STEPV-Iv  davant  el  deute  del  govern  del  senyor  Camps  amb  les
universitats públiques valencianes

BANCARROTA GENERAL

O més exactament: la Generalitat Valenciana en fallida. Els fets i els dies van confirmant que l’alegria
malgastadora del sr. Camps ens porta a la insolvència: els grandes eventos -amb comptes obscurantistes
i de dubtosa legalitat- com la vinguda del Papa, l’America’s cup, i ara la Fòrmula 1, negoci per a alguns
com Ecclestone,  el magnat de la Fòrmula 1 i Agag -el gendre d’Aznar-... són les targetes de presentació
del molt honorable. Cap benefici per a la ciutat, la Comunitat Valenciana  ni els seus habitants, sinó
despeses milionàries i molèsties afegides, des de fa mesos i en el futur. 

Mentrestant obres públiques a la ciutat de València -com la del tramvia- paralitzades i manca de
dotacions per a escoles, universitats, biblioteques, vials, vivendes protegides, projectes d’estalvi d’aigua,
centres de salut... I el sr. Camps ara s’adreça al govern central –al que denosta i agredeix contínuament,
en demanda d’autorització per endeutar-se encara més (!?), per a dedicar xifres milionaris al seus capricis
i a l’espectacle “popular”. Això sí, amb l’excusa de la “crisi”. Quina barra!

Marc Antoni Adell
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L’ALTRA BATALLA DE L’EBRE (2)
es pluges dels darrers dies –el
major temporal des de fa 12
anys- estan alleugerant  el
dèficit de recursos hídrics que

poden patir 5,2 milions de ciutadans de
Catalunya, els de l’Àmbit Ter-Llobregat
(ATLL). Aquesta unitat territorial de
gestió hidrològica comprèn, bàsicament,
les comarques barcelonines. El passat 2
de febrer, la Generalitat decretà
l’entrada de l’ATLL en la fase
d’excepcionalitat 2 quan les reserves
dels seus cinc pantans, amb una capacitat total de 611 hm3,
es situaren per sota de 145 hm3. El dimarts 13 de maig
passat, les reserves eren de 176 hm3 -28,9% de la
capacitat-, superant el llindar de sortida de l’excepcionalitat
II que és de 165 hm3.

Front al dèficit de precipitacions acumulat fins la meitat
de 2007, el govern català aprovà aleshores el decret
84/2007 d’adopció de mesures excepcionals i
d’emergència, de caràcter anual, en relació amb la dels
recursos hídrics o “decret de la sequera”. Per a cada
sistema de gestió, es contemplen tres fases o escenaris de
sequera: excepcionalitat I, excepcionalitat II i emergència.
Es fixen llindars d’entrada i de sortida de cada fase, per
l’ATLL els de l’excepcionalitat I són 205 hm3 i 235 hm3, els
de l’excepcionalitat II són 145 hm3 i 165 hm3, i el llindar
d’emergència és de 122 hm3 (20% de la capacitat de
reserva). A la 1a fase, es substitueixen cabals d’aigües de
reg per aigües depurades, s’anul·len els desembassaments
per ús hidroelèctric i s’intensifiquen les mesures de control i
d’estalvi a les xarxes d’abastament. Per la 2a fase, es
preveu la prohibició de l’aigua per usos lúdics en piscines,
fonts públiques, reg de jardins, zones verdes i restricció dels
regs agrícoles i indústria. Amb la fase d’emergència es
produiran els talls d’aigua per a consum domèstic.

La sequera pluviomètrica continuà durant tot 2007 amb a
reducció d’un 40% de pluges respecte als valors de
referència, per la qual cosa, es prorrogà el decret de la
sequera per l’any 2008. El dia 2 de febrer, l’ATLL i els seus
5,2 milions d’habitants entraren en la fase d’excepcionalitat
II i s’engegaren les mesures previstes.  S’han fet
campanyes de conscienciació de la població amb la
distribució de difusors per les aixetes – 9 litres d’aigua diària
menys-  per la premsa. 

La contenció de la demanda i les mesures de control han
aconseguit una reducció del consum de 7,9% a l’ATLL, s’ha
passat d’un consum mensual de 33 hm3 a 25 hm3. Però no
era suficient, a març les reserves van arribar al 20,7%,
fregant el llindar d’entrada en la fase d’emergència i les
restriccions o talls d’aigua. Els projectes que estava duent a
terme la Generalitat com dessaladores amb la del Llobregat
com a cabdal, regeneració d’aigües depurades i millores a
les xarxes d’abastament no arribarien a temps per evitar les
restriccions al consum domèstic. 

El govern català dissenyà un pla per
aconseguir una dotació mensual extra de
14,7 hm3 i evitar els talls d’aigua fins la
primavera de 2009 quan entrarà en
funcionament la dessaladora del
Llobregat. Els recursos hídrics
s’aconseguirien a partir de les mesures
del decret de la sequera (1,6 hm3/mes),
recuperació de 185 pous en desús (6,5
hm3/mes), l’aportació amb vaixells des de
Marsella, Tarragona i la dessaladora de
Carboneras (Almeria) (2,6 hm3/mes), i

l’aportació externa a les Conques Internes de Catalunya (4
hm3/mes). Aquesta aportació externa, que vindria de la
Conca de l’Ebre, és considerada com imprescindible per
part del govern de la Generalitat per evitar els talls d’aigua
a partir de l’octubre. Es contemplà també, el transport
d’aigua amb 4 trens al dia (0,12 hm3/mes), possibilitat de
caire totalment complementària. CiU tornà a llençar la seva
antiga opció de transvasament del Roïna com a solució a
mig termini i d’extracció d’aigua de les mines de Fígols –
escasses i  de mala qualitat- per la crisi d’actual.

En un primer moment, el govern català planteja una
“aportació d’aigua del riu Segre al pantà de La Baells del
Llobregat per una canonada  de 14 km. desmuntable que
aniria per les galeries del Túnel del Cadí. Però, el Segre
pertany a la Conca de l’Ebre que és intercomunitària i
aleshores, depèn del govern central. Aquest s’oposà pel
cabal insuficient del riu, per fer-se la captació des de la zona
alta del Segre i pels danys a l’agricultura que causaria. 

El govern central es mostrà favorable a una compra
d’aigua de l’Ebre als regants del Delta. No caldria cap
modificació legal perquè es podria aprofitar l’anomenada
“llei del minitransvasament” de 1981 que dota al Consorci
d’Aigües de Tarragona (CAT) amb 120 hm3 anuals captats
de la dotació de la Comunitat de Regants del Delta. Com el
CAT només utilitza uns 80 hm3/any, restarien uns 40 hm3
per poder ser duts a l’ATLL. Aquesta aigua no es sostrau de
l’Ebre on fa les funcions ecològiques pertinents. La
connexió entre la xarxa del CAT i la d’ATLL estava prevista
en el derogat PHN popular. De les diverses opcions
possibles, s’optà per fer una canonada de 62 km seguint
l’AP-7 des dels dipòsits del CAT a Tarragona als de l’ATLL a
Olèrdola (Alt Penedès). Es transvasarien 3 hm3/mes, un
volum comparable al que aportaran els vaixells cisterna
(2,6hm3/mes). Al principi, els regants del Delta es mostraren
d’acord amb la transferència d’aigua que s’obtindria de
l’estalvi aconseguit en la millora dels canals de distribució
de l’aigua de reg, però desprès s’oposaren. Actualment
s’està cercant regants de tota la conca de l’Ebre que vulguin
vendre la seva aigua de reg, deixant de conrear, a l’ATLL. 

Com diu l’ecòleg Narcís Prat aquesta crisi és una
oportunitat pel canvi d’estratègies de gestió de l’aigua.
També per posar de manifest les contradiccions
ideològiques i interessos de tothom.

Pere Bausà

L

Bona notícia per als afeccionats a les arts teatrals i
cinematogràfiques a les nostres comarques. El pròxim
mes de juny, l'Escola de Teatre l'Escenari de Benicarló
realitzarà un casting per a triar nous actors i actrius per
als seus pròxims projectes artístics. Tots els interessats
haurien de passar per la seu de l'escola, situada en el
carrer Major, 42 de Benicarló, els pròxims dies 27 i 29
de maig, de 17h a 20h, a fi d'informar-se i realitzar la
pre-inscripció per a participar en el citat casting de
selecció. 

D'una banda, es necessiten cantants i ballarins,
d'ambdós sexes, majors de 17 anys, per a participar en
el nou Musical de Teatre de Guàrdia. Després de l’èxit
aconseguit amb "Adéu a Berlín - Cabaret", la
companyia amateur s'enfronta a un nou gran repte, a
estrenar a l'abril del 2009. Per altra banda, es busca a
l'actriu protagonista d'un curtmetratge a rodar en el mes
de juliol. Es necessiten xiques de 22 a 30 anys, amb
més de 1,72 cm. d'alçada. 

T'agradaria ser la xica de la pel·lícula?

L'Escola de Teatre realitzarà un casting per als seus nous projectes

text REDACCIÓ foto JESÚS MAESTRO

Josi Ganzenmüller, director de l’escola de teatre

El dia 24 de maig a la tarda, les motocicletes que
passen per Benicarló tenen una cita en el quilòmetre
1042, ja que el Centre Comercial Costa Azahar
proposa, a partir de les 18:00h, diverses activitats
dedicades als amants de les dues rodes. En primer lloc
s'obsequiarà als assistents amb un número especial del
fanzine La Filoxera, que és una de les publicacions
independents més veteranes i conegudes del seu
gènere. Només fins a fi d'existències, clar, així que no
tardes en llevar-te el casc i els guants! La tarda continua
amb una xerrada sobre món del motociclisme. Una
trobada entre tots els afeccionats per a compartir i
adquirir coneixements sobre la nostra passió. Per
acabar aquesta trobada de motoristes actuarà el grup
musical Motorzombis: segur que no  deixareu d'escoltar
rock n´roll mentre torneu a casa. El Centre Comercial
Costa Azahar disposa d'ampli aparcament, gasolinera,
comerços, cinema i restaurants, així que tots els que
facen ruta seran benvinguts. 

24 de maig:La Filoxera presenta el seu número 61 al Centre Costa Azahar

text REDACCIÓ

Dissabte 24 de maig, 18:00h.
TROBADA DE MOTORISTES
Centre Costa Azahar, km. 1042

Dissabte 17, 22.30 h Teatre de Primavera. 
Representació de l'obra Son dos, a càrrec de 

Faemino y Cansado
Auditori. Idioma: castellà Preu 15 €. 

Venda anticipada d'entrades a la Regidoria de Cultura a partir del dia 5 de maig.
Organitza: Regidoria de Cultura.
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CULTURA

Feia dies, massa dies, que no compartia un
viatge de pujada o baixada en el nostre antic però
ben estimat ascensor  amb el meu veí Ramon. És
cert que no és freqüent que compartim l’ascensor
perquè portem horaris diferents. El Ramon fa un
grapat d’anys que fa vida de jubilat feliç i actiu i, a
més, passa temporades a casa dels fills o a una
caseta que té no he aclarit mai ben bé on. Però
l’atzar, sempre l’atzar, ens facilita una trobada que
aprofitem per posar-nos una mica al dia de com ens
van les coses i també intentem
arreglar el món, si és que aquest
món nostre es pot arreglar –o
apedaçar- d’alguna manera.
Potser la clau que explica que amb
el senyor Ramon  -per a mi
simplement el Ramon- no ens
hàgim quedat en la necessària
conversa sobre el temps, en els
nostres trajectes d’ascensor, rau
en la simpatia extraordinària de la
seva gossa. El fet, però, és que el
Ramon és un d’aquells veïns amb
qui, no se sap perquè, s’estableix
un lligam, una simpatia, una certa
complicitat.

Però, finalment, ahir me’l vaig
trobar de nou. Em va confirmar la
meva sospita que havia passat
una temporada, una mica més llarga que de
costum, amb un fill perquè els anys passen i ja
comencen a afeblir-se les cames i la memòria i als
fills no els agrada que visqui sol a casa. Vam
comentar una mica les coses dels meus estimats
adolescents que no estudien massa i que tenen el
cap fent el turista pel món. I va ser quan l’ascensor
ja avançava decidit camí amunt cap al nostre
cinquè quan el Ramon em va parlar, si la memòria
no em traeix  per primera vegada des de la nostra
ja llunyana coneixença de veïnat, del temps.

- Fixi’s quin temps -malgrat els meus intents no
he aconseguit que el Ramon deixi de tractar-me de
vostè. A mi se’m fa difícil aquest tracte amb les
persones que aprecio-. Quins dies de pluja, caram.
Potser ara arreglarem tot això de la manca d’aigua.

- Potser sí, encara que seria millor que plogués a
les muntanyes, als pantans....

- Sí, té raó. Però no ens podem pas queixar. Ara
tenim aigua i no patim desastres com els pobres de
Birmània. allò sí que és una tragèdia: el cicló Nargis
els deixa ben ofegats i els quatre militarots que
tenen per governants els acaben d’ofegar.

- Sí, té raó -i penso que el Ramon és un home
d’aquells que sent a la sang el fet de pertànyer al
costat dels vençuts de la guerra civil i que ha anat
alimentant i definint un antimilitarisme clar, serè i
contundent. Què es pot esperar d’un govern
anomenat junta militar? I mentre baixàvem em va

sorprendre amb una consideració
que em va deixar perplex:

- I s’ha fixat que a tots els
ciclons els bategen amb un nom
de dona? Nargis és un nom àrab.
També recordarà el Katrina o el
Rosa, oi?

I amb el dubte,amb l’interrogant
obert, ens vam acomiadar i
cadascú va entrar a casa seva. Sí,
el Ramon té raó: els ciclons
porten nom de dona. I per què?
Penso que els terratrèmols no
entenen, de nom, ni de dona ni de
res. I per què els ciclons sí? I qui
ho deu decidir? Algun organisme
de meteorologia internacional? I
per què noms de dona? Per què

les dones són com els ciclons: fortes, arrasadores,
implacables, furioses? I per què els nous planetes o
cossos celest que es van descobrint els posen
noms mitològics o estranyes i críptiques
combinacions de lletres i números?

Ple de dubtes vaig buscar per Internet alguna
cosa que  em parlés una mica més de Birmània.
Ben il·lustrat pels meus alumnes, vaig entrar a
Viquipèdia i una de les primeres coses que vaig
poder llegir és que Birmània es diu –des de l’any
1989, Mianmar i que el seu lema nacional és: ”La
felicitat es troba en una vida disciplinadament
harmoniosa”.

Com és possible que uns governants bloquegin
l’ajuda internacional per intentar pal·liar la tragèdia?
Aquesta és la seva concepció de felicitat? Quanta
pluja ha de caure torrencialment per què s’emporti
mar endins tirants de tota mena i colors?

SOBRE EL TEMPS I ELS ASCENSORS

text JOAN HERAS

Fronteres

Divendres dia 9 de maig es lliuraren al centre "Bernat
i Baldoví" de Sueca els premis de la XXIV edició del
certament literari 'Joan Fuster', dirigit als alumnes de
secundària, batxillerat i cicles formatius, en les diferents
modalitats: poesia, narrativa, assaig, còmic i teatre.
Enguany s'han presentat quasi 100 treballs i el jurat ha
destacat la gran qualitat dels premiats en assaig i
narrativa. L'acte va ser presidit per l'alcalde de Sueca,
Joan Baldoví, el regidor de Cultura, Josep Navarro i el
vicedirector de l'IES 'Joan Fuster', Miquel Furió. Abans
els guanyadors van ser rebuts a la casa Fuster on van
visitar l'exposició permanent. Aquestos premis estan
organitzats per la regidoria de cultura de l'ajuntament de
Sueca i el departament de valencià de l'IES 'Joan
Fuster' de Sueca, amb la col·laboració de l'editorial
Bromera i l'APA de l'institut. L'acte finalitzà amb l'obra de
teatre Una Odissea de Butxaca. 

Cal destacar en la present convocatòria l’èxit assolit
per José Miguel Iruela López, alumne de l’IES Ramón
Cid de Benicarló, que va ser guardonat amb els 450
euros del primer premi de teatre per l’obra  IES Jaume

Anyell i amb els 300 del segon de poesia pel treball Poc

a poc. 

text REDACCIÓ

Acte de lliurament del 24é premi literari “Joan Fuster”

Dissabte passat dia 10 de Maig es va celebrar a l'IES
de Torreblanca l’Olimpíada Matemàtica, amb la
participació de més de 200 estudiants des de 5é de
Primària fins a 4t d'ESO, que van passar una jornada
entretinguda resolent les diverses proves de les quals
constava l'Olimpíada. 

Una vegada més l'IES Ramón Cid tindrà
representants a l'autonòmic: en la categoria B, Celia
Traver es va classificar 1a; Alba Ibáñez va serr 7a i Lara
Cuartero, 9a (1ª finalista). En la categoria C, Eric
Cuartero va ser 2n. 

En cada categoria es classificaven 8 estudiants que
representaran a Castelló a la fase autonòmica que
tindrà lloc a Alboraia (València) els dies 14 i 15 de Juny.

text REDACCIÓ

L’IES Ramon Cid primer de la seua categoria a l’Olimpíada Matemàtica

Exposició permanent 

“ Bona terra, bona collita” 
Exposició sobre el món agrícola de Benicarló i la comarca del Baix Maestrat.

Centre Cultural Convent de Sant Francesc- Mucbe. 
Organitza: Ajuntament de Benicarló.
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El president del Consorci de residus de la Zona I, Ximo El
Puig, va anunciar ahir que espera que “durant el mes de”
maig es buide la incògnita de l’emplaçament de la planta de
residus que ha de donar servei als 52 municipis que formen
part d’aquesta unió. Puig va explicar que recentment van
visitar Cervera per a veure l’emplaçament proposat per a la
planta i del que encara, després de diversos anys, la
Conselleria de Medi ambient no s’ha pronunciat i altres
alternatives en el mateix municipi. Així va recordar que
“Cervera va proposar acollir aquestes infraestructures i es
tracta d’una qüestió d’autonomia municipal que decidisca el
seu emplaçament dins del seu terme”. 

La planta de tractament ja conta amb l'Autorització
Ambiental Integrada (AAI) però és una incògnita la demora
sobre la idoneïtat dels terrenys per a l’abocador situats,
segons la Plataforma contrària i el Consistori calijó, en uns
terrenys inestables i geològicament inadequats. No obstant
això, inidicà, “a pesar que es tracta d’una decisió municipal la
Conselleria no autoritzarà ubicacions en zones que no siguen
òptimes. També es tracta d’una qüestió tècnica”, va advertir.
“Si arriben a un acord, ho contemplarem però el Consorci no
proposarà cap canvi si no és amb un acord previ dels

ajuntaments de Cervera i Càlig. La situació està enquistada i
si no hi ha acord seguirem amb la tramitació”, va assenyalar. 

Però la Conselleria no es pronuncia sobre l’abocador. Per
aquest motiu Puig va indicar que reclamaran una entrevista
amb alts càrrecs de la mateixa “per a conèixer perquè es
retarda tant i si la declaració d’impacte serà positiva o
negativa, però que ens ho comuniquen ja”. 

Dos anys més com a mínim 
La situació és dramàtica especialment per als municipis

costaners de major grandària, segons va reconèixer ahir el
president del Consorci de Residus. Tales es clausurarà i
Vilafranca no admetrà l’arribada de residus de noves
poblacions. “PP i PSOE ens reunim amb l’empresa per a
cercar solucions alternatives. Si la planta s’iniciara avui
mateix i no tinguera cap ensopegada més, tardaria un mínim
de dos anys en construir-se. Hem de trobar una solució
perquè els municipis ja tenen el problema damunt”, va
indicar. Entre les alternatives que es remenen són la
construcció de plantes mòbils de recollida dels residus que
serien traslladats a altres abocadors. Durant maig es podrien
conèixer novetats tant sobre l’abocador com la retirada dels
RSU.

text REDACCIÓ

Ximo Puig confia que al maig es desbloquege l’emplaçament de l’abocador de RSU
de la zona I 

Insisteix que l’acord ha de comptar amb el consens de Cervera i Càlig però adverteix que “la
Conselleria no autoritzarà la seua ubicació en una zona que no siga idònia” QUI ÉS L'AMO

DEL PAL?

En el carrer
Peníscola, enfront
de l'ambulatori
portaven més d'un
any veient un pal
de fusta, del que
penjaven uns
cables que,
p e r i ò d i c a m e n t
s'introduïen en la
façana de la casa
annexa al pal, i
diem annexa
perquè cada
vegada semblava
que estava més
unit a la façana.
Doncs bé, mentre
l'assumpte no ha
passat a ser una
imatge per a La
Veu (la que ara us ensenyem com a prova de la desídia), per allò de perillòs que podia ser que li caigués a
algú al cap, ningú havia mogut ni un dit. Sense saber qui és l'amo del pal i després de preguntar a Iberdrola
que diu que es enllumenat de l'ajuntament, l'ajuntament que diu que és de telefònica i a telefònica que ...,
algú se l’ha emportat. Però això no ha estat fins que ha passat el fotógraf de La Veu a fer aquestes
instantànies tant eloqüents. Algú s’haurà assustat? Tot i així, encara no sabem de qui era el pal.

FOTO!

La Unió de Llauradors i Ramaders ha qualificat d’aixecada
“de camisa” les reduccions fiscals aprovades pel govern que
consideren “un embolic per al sector”. Les ajudes exclouen
moltes de les inclemències que han patit les collites dels
agricultors valencians al llarg de tot el territori valencià. Les
gelades del mes de novembre passat, que van afectar cultius
en una àmplia franja del Maestrat. L'Ajuntament de Benicarló
va reclamar en Ple exempcions en les quotes de mòduls de
la Seguretat Social i Hisenda per als afectats. El fred, que va
arribar als quatre graus sota zero, va afectar a un 10% dels
cultius de taronja i mandarina de la franja entre Benicarló i
Càlig i fins al 80% de les carxofes que en aquell moment
havia en la planta, aproximadament 1,2 milions de quilos. El
preu de la carxofa va caure pel terra en el seu millor moment
de preus i no han alçat el cap des de llavors tot i la
recuperació de la planta. 

Però la Unió denúncia a més “errors de bulto” en les
ajudes i mòduls, distints en funció de la localitat. Els errors en
la toponímia de les localitats mereixen un capítol a part. Així
la reducció dels índexs de rendiment net aplicables en la
declaració de la renda del període impositiu d’engany per les
activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses
circumstàncies excepcionals en 2007 no només obvien les
peticions dels sindicats agraris, sinó que demostren segons
la Unió “el desconeixement de la realitat valenciana”. Així

apareix -entre parèntesi el nom correcte- Gata de Grossos
(Gata de Gorgos), Orbea (Orba), Estrella (Estivella),
Benregas i Mirambel (Bonrepòs i Mirambell) o Castellfot
(Castellfort), Alocan del Rei (Olocau del Rei) o Villabona
(Vallibona) en la província de Castelló. 

La Unió ha anunciat que enviarà un escrit immediatament
amb totes les rectificacions perquè el Ministeri d'Economia i
Hisenda realitze una revisió a fons, de produccions agrícoles
i ramaderes i termes municipals afectats per alguna
circumstància excepcional i siguen inclosos en una
modificació posterior de l'Ordre a fi d’evitar problemes i
malestar entre els perjudicats. 

Sense ajudes 
Les comarques de Castelló es queden al marge de les

reduccions pels devastadors efectes del pulgó del tomàquet
que ha obligat a realitzar tractaments i destruir bona part de
les produccions en el litoral del Maestrat, des que aquest
menut insecte minador del tomàquet arribara des d'Amèrica
del Sud. La Unió recorda que l'entrada en els camps va ser
conseqüència de la passivitat en el control i vigilància de
l'Administració. Finalment denuncien que no s’inclogueren en
el cultiu de cítrics la immensa majoria de poblacions de la
província, mentre que per contra -i sorprenentment- el
Ministeri d'Economia redueix els mòduls per als cítrics a
Villores, localitat de l'interior de la comarca dels Ports on
difícilment es poden conrear.

text REDACCIÓ

Les gelades del Maestrat de novembre passat i el pulgó del tomàquet queden
relegades en les ajudes fiscals del Ministeri

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
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De carrers
Són bons en la casa dels

municipals. Quina estima tenen
per això de fer i desfer, com el
matalasser. I és que, vinga,
tornem a canviar de direcció un
altre carrer. El carrer del Riu,
com no acomplia les
expectatives que havia predit
l’exregidor de policia Soriano, -
en dos setmanes no sabem que
poden haver esbrinat de si era
bona o no la idea-, han decidit
quer calia re-recanviar-lo de
direcció. El Riu torna al seu curs
natural. Que en eixa casa estan
tots avorrits? Xeic, a veure si els
fiquen a patejar els carrers i no
pensen tant. Guanyarem tots i
tindrem menys ensurts ...
transitoris.

Al so de romeria
Arribava la processó del

Cristo, i el carrer de la Mar de
manera miraculosa (veient com
estaven d’endarrerides les
obres, que encara estan),
s’endreça en un tres i no res.
Ara estem a les mateixes, el
camí de Sant Gregori, obert de
punta a punta, també de manera
miraculosa, s’ha endreçat en un
tres i no res. I la romeria ha
pogut passar sense “massa”
problemes. A partir d’ara ja ho
sabem, quan tinguem un
“problema” d’obres de carrers
inacabades, cap problema,
només cal encomanar-se a un
sant i dir que s’anirà de romeria.
El miracle estarà servit.

Ganes de tocar els nassos
A un tafaner li han contat que

les “obres” que s’han fet als
voltants de l’ermita de sant
Gregori són postisses. Sí, sí,
postisses, perquè les rases que
es van tapar per al dia del sant
es comprén que les han de
tornar a obrir perquè la feina
encara no està feta. 

Les 9 tocades
Són les nou del matí a

l’escola de les monges. Dos
municipals conduint el trànsit
rodat, caòtic a aqueixa hora,
mentre un altre s’ho mira des de
la vorera. Com hem dit, acaben
de tocar les nou i de sobte ...
plif. Els municipals
desapareixen del mig del carrer.
Apareixen junt a l’altre que hi
havia a la vorera, en animada
tertúlia, amb un altre vianant
que, suposem, coneixien. Es
veu que quan toquen les nou del
matí, en punt, el trànsit és
regula sol i els municipals no
són necessaris perquè els
vehicles desapareixen de sobte.
Un tafaner que passava per allí
pot donar fe de l’esdeveniment.
Vist el que hem vist, ho tenim
clar, els municipals... millor de
romeria.

Piscina superior
Un tafaner vagarós, l’altre

dissabte, el que va ploure a bots
i barrals, allà que se’n va anar a
fer una nadada a la nostra
piscina municipal. A l’arribada es
va trobar, per tot arreu, amb un
rastre de poals, i tota mena
d’estris per a la mateixa utilitat,

replegant l’aigua del cel, bé, del
sostre, que havia caigut, i queia
encara, deixant-ho tot xop, com
si fos una nova piscina, però
exterior. Alguns dels usuaris
quan entraven comentaven
“què, avui, les classes, les fem
als passadissos”? Com sempre
les obres públiques, com que
les paguem tots els ciutadans, ni
són de tots ni són de ningú. I el
nostre ajuntament com és un
fenomen controlant obres,
doncs ... Quina vergonya!

Gallines futbolsaleres
Els tafaners pensàvem que

les gallines, a la bandera
espanyola, estaven prohibides.
Doncs a un dels gols del pavelló
poliesportiu, en teníem unes
quantes i encara no hem vist
cap guàrdia, municipal, ni
autoritat, fent-les retirar. Ho
diem per allò de la
constitucionalitat espanyola.
Què passa, que n’hi ha que
poden fer el que els rota i als
que no els agrada l’estanquera
els han de fotre a la garjola? Qui
ho va dir allò de “una grande y
libre”.

ve de la pàgina anteriorDr.Climent
MUSEU DE LA MAR

BLO 10/05/08

En la tarda de dissabte passat
tingué lloc la inaguració del Museu de
la Mar de Benicarló amb una
exposició d’arreus del treball a la mar,
maquetes, cartes i tot tipus d’objectes
col·leccionats pels procuradors
d’aquesta iniciativa que ens ajuda a
recuperar la memòria històrica del
nostre port i la Mediterrània. Així
homes de la mar com ara Joan
Gregori han contribuït amb les seves
creacions artesanals i amb curioses
troballes d’objectes de pesca i
navegació. També Joan Roda ens ha
explicat com antigament, en la cuina
d’a bordo es ventava el carbó per
preparar el ranxo a la tripulació.

Aquesta es la seu temporal cedida
per la Confradia de Pescadors Sant
Elm a l’espera del definitiu
desenvolupament del projecte de
recuperació de l’antic far per part dels
alumnes del cicle d’Edificació i Obra
Civil de  l’IES Joan Coromines, o
vaja, això va entendre en les
passades eleccions aquest modest
facultatiu.  

FOTO!
Qui ho havia de dir! Sempre ens han

menyspreat i ens han considerat estrangers.
El que va començar com un insult a les
casernes de la mili, aquella gloriosa mili
obligatòria on el valor se le supone ara s’ha
convertir en una definició de diccionari a
nivell internacional.

Polaco = Catalan

No ofèn qui vol. A més des que podem
veure "Polònia" ho tenim claríssim. Ara
només falta que aparega l’accepció de txec.
Nosaltres ho tenim molt clar: els txecs i els
polacs parlem el mateix. Envia les fotos a  laveubenicarlo@terra.es 
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om sempre és molt
tard. No tinc més que
vint minuts per enllestir
açò. Amb vint minuts no

pot sortir cap cosa que no
provoque directament el vòmit.
Una setmana més, ho sento. 

Si m’ho permet m’agradaria
dedicar algunes ratlles a la
presència que el castellà té en la
nostra societat i que fins i tot
podem veure reflectida en una
publicació tan marginal i radical,
especialment radical, com la
seua. Res, xicotetes bajanades
que demostren que no som ningú
sense la nostra admirada llengua
espanyola. Anem a la portada.
Original, simpàtica com sempre,
però observem que sí, que saben
que la paraula “senyal” en
valencià és masculina encara que
l’adjectiu que li apliquen –per
influència del castellà- és en
femení (“Aquest senyal romandrà
indecisa (sic) fins a nou avís”). A
la mateixa portada: per
contaminació de la llengua
dominant i germana accentuen
“Himalàia” quan és sabut que la
forma correcta és Himàlaia.
Abundo més. En el tema de la
setmana, apareix una perla
impagable i s’assegura que “on
vaig dir dic, dic Diego”;
sensacional, fabulós, no tinc
paraules. Segueixo. Els tafaners
se’n recorden d’una cançó que
ben segur que deu ser de la seua
època –si encara porten boina, ja
veu- en que es comenta que la
Mare de Déu de Fàtima va baixar
del Cel i se’ls va aparéixer a unes
criatures humils un tretze de maig
allà a Portugal. I més, s’explica
que el Museu de la Mar està dalt
de l”Hogar del pescador”, cosa
que diem amb tota naturalitat,
igual que quan parlem de l’”Hogar
del Jubilado” o del Bar Hogar. A la
banda de música li toca
interpretar melodies com ara “El
rey Léon”, “Truenos y

relámpagos” o “Morenito de
Valencia” (un torero, segur). Marc
Antoni Adell assegura que els
motoristes van “a tota pastilla” i
Alguns veïns de la partida i socis
de l’Associació Sanadorlí
confirmen que hi ha gent que es
quedarà “sin plumas y
cacareando”, com el gallo de
Morón, dic jo. Els pallassos de la
tele pregunten “¿Cómo están
ustedes?” i Antonio Cuenca en la
seua versió còmic parla sempre
castellà. I ja, per últim, comprovo
amb resignació que l’única pàgina
que tenen de publicitat, vaja,
també està en castellà. Ja porto
deu minuts escrivint. 

Ràpidament. Amb el Mercat
s’ha de fer alguna cosa
urgentment. Bé estan les
campanyes de la simpàtica i
somrient regidora de Comerç,
però la solució ha de ser per
necessitat radical, estructural. Si
l’Administració està de veritat
decidida a jugar-se-la per un
model de poble s’ha de gastar els

quartos i no anar amb pedaços. I
si no, no passa res, que ho diguen
el tirem i quan tornen els bons
temps per al totxo fem uns quants
edificis que duran l’entranyable
nom de “Mercat” i tots a comprar-
ho tot als centres comercials.
Però, això, que ho diguen. 

Pel que vaig a les imatges això
del Museu de la Mar és una cosa
molt modesta. Per alguna cosa
s’ha de començar. Perdonem,
però em fa gràcia això de
Benicarló de cara a la mar, jo li
afegiria i de cul al poble, no? 

Marc Antoni Adell torna a tenir
més raó que un sant. Tenim el
poble ple d’immundícia i buit
d’obres. Segurament ens han
tornat a prendre el pèl. Però, a
nosaltres, què? Banyuts i pagar el
beure que és el que ens agrada
de veritat. 

Començo a llegir això dels
veïns i a la tercera línia observo
que se’ns parla d’un “concert
previ”. En veure a la pàgina
anterior una fotografia de Pablo
Anglés amb la secció juvenil de la
banda de música m’imagino que
s’hi abundarà en l’actuació que la
nostra guardonada associació va
realitzar al centre geriàtric. Tal i
com va avançant la cosa
descobreixo que no, que el veïnat
està preocupat per coses més
tangibles. 

I ja està. Ja han passat els vint
minuts. No tinc temps de res més.
Modestament li demano
disculpes, una vegada més i ja en
van si se sap, i prometo no deixar-
me les coses per a última hora.
Gràcies per la seua comprensió. I
es pot creure que ho sento de tot
cor. 

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA

Torno. L’equip local de futbol
sala jugant els play-offs per la lliga
i vostés malbaratant paper amb
els borinots del futbol. Facen-s’ho
mirar.  

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 633

text EL LECTOR

C
Fallida universitària
Diuen els rectors de les

universitats valencianes que
estem a la vora d’una fallida
tècnica. La Genialitat els deu
quasi mil milions d’euros. Ja
tenim clar d’on van sortir els
quartos per pagar la vinguda del
Papa de Roma, el Papa Mòbil
que van comprar i el circuit
municipal de la Fórmula 1. I és
que la cultura és cara, però els
fastos diversos encara més. I
donen més vots.

Fallida universitària (i 2)
A partir d’ara, quan un

alumne es matricule en una
universitat valenciana, rebrà un
ordinador portàtil (dels que duen
a l’Àfrica)  i un BIC. El primer (ja
pagat al preu de la matrícula),
perquè és connecten amb el
web de la Genialitat, secció
incultura,  per fer les classes on-
line, si abans no es penja. El
segon, per resetejar l’aparell
d’abans, quan es penja. I, si no
funciona res, sempre estarà
cridar a Zaplana, ara que està a
timofònica. 

Aigua de l’Ebre
El PP presenta unes jornades

a Castelló sobre la reutilització
de l’aigua i aprofita per continuar
amb la canturela del “agua para
todos” i del “trasvase del Ebro”.
Això sí, no diu res del fet que ací
tenim els pantans a rebentar i
que porta cinc anys oblidant-se
de construir un canal de només
sis quilòmetres, sis, que li
servirien per reutilitzar, per al
reg, els 14 hm3 diaris d’aigua
depurada que està llençant a la
mar. Cada dia ho tenim més
clar: ni pantans ni depuració.
Només hi ha una aigua bona: la
de l’Ebre.

Aigua de l’Ebre (i 2)
Per cert, parlant de recordar-

se’n, quan se’n recordaran de
les depuradores dels nostres
pobles (Benicarló, Peníscola i
Vinaròs, entre d’altres), que
llancen, també, milers de litres i
litres d’aigua sense depurar ni
reutilitzar a la mar? Què, com ha
de vindre la de l’Ebre, no cal
patir, no? No tenen vergonya!

Depura ... què?
Resulta que una comitiva del

nostre ajuntament, encapçalada
per Cuenca i Marcelino, alcalde
en funcions i alcalde electe, se
n’han anat a Alemanya a
veure... depuradores. Com que
més propet no en tenim per
visitar, doncs, anem a la quinta
forca. Certament, amb
l’exemple que donen amb la
seua de Castelló...

Depura ... què? (i 2)
Diuen les males llengües que

els mateixos d’abans, entre olor
i olor (de la merda, perquè les

depuradores fan això, depurar
merda), de tanta depuradora
visitada, no van tindre més
remei que anar-se’n a olorar el
blat dels alambins de la festa de
la cervesa que tenien al costat.
Per depurar els olors, que dirien
els entesos. I ben depurats que
devien quedar... els ronyons.
Sobretot perquè allí, les pintes, i
no justament les de fer-se el
monyo, no són, justament, com
les d’ací, són de litre. I és que...
la Llei de la Puresa de la
cervesa alemanya del 1506, és
molta llei.

Alcaldessa
Per primera vegada en el

nostre municipi hem tingut una
alcaldessa. I ningú se n’ha
assabentat de tan digne
esdeveniment que passarà als
anals de la història més
oblidada. Què passa, que una
regidora alcaldessa no és
important? Sara Vallés, la
regidora de Serveis Socials,
cinquena en la llista del PP, en
no haver cap dels dos pesos
pesants dels quals hem parlat
més amunt, que estaven de
depuració (per allò dels efluvis
que desprenen les depuradores,
no sigueu malpensats), la van
fer alcaldessa accidental.
Esperem que ho faça bé,
encara que ningú se n’haja
assabentat. Què hi farem!

Les Moteres de La Veu
Bones, no, les moteres de La

Veu? A veure, no agafeu les
coses pel cantó que no és, que
ací fas un comentari i acte
seguit ja et crucifiquen, ens
referim a com era de bona la
foto de les xiques, amb la moto
dels del tricorni, que va traure
La Veu fa dues setmanes. Més
d’un ja deu anar pensant que
hagueren pogut posar com la
municipala de Peníscola. I és
que ...

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

En  el  tema  de  la
setmana,  apareix  una
perla  impagable  i
s’assegura  que  “on
vaig  dir  dic,  dic
Diego”;  sensacional,
fabulós,  no  tinc
paraules. 
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La vida sigue igual ...

Doncs ací sembla que tot
continua, també, igual. Un altre
episodi de pluges no massa fort i
ens inundem fins als garrons. Ja fa
un grapat d’anys que les coses no
canvien. Que si fa falta un pont ací,
que si hem d’apanyar els
embornals d’aquest altre, que si
hem de canalitzar aquesta riera,
que si ... No res! Semblem la
parenta pobra dels valencians, els
imbècils del nord, als quals se’ls pot
enganyar amb quatre paraules i un
xupa-xup. 

Quatre gotes que van caure i tots
els ponts i carreteres que
s’inundaven fa cinquanta anys
continuen inundant-se. Bé, tots no.
Perquè ara, amb alguns canvis de
carreteres, camins, curs de rambles
i rierols, encara ens inundem més. I
la sort va ser que la pluja va ser
espaida en el temps que si no ...

Damunt, cap responsable polític
local és capaç d’assumir la seu
responsabilitat i, ni molt menys,
agafar el bou per les banyes i anar-
se’n a l’administració que
corresponga a ficar-los, com
vulgarment diríem ... a parir.

I és que ja en tenim prou de que
ens prenguen pel pito del sereno. El
que vol la ciutadania, d’una vegada,
és que aquestes situacions
endèmiques (semblen la plaga del
paludisme), li siguen solucionades
d’una vegada per totes. i que les
nostres infraestructures, les que
tenim, de les que no, ja ens
preocuparem llavors, funcionen,
almenys, amb un mínim d’eficiència i
normalitat.

Nosaltres, els ciutadans d’aquest
poble, hem pagat, paguem, i
pagarem, els nostres impostos que,
suposadament, han de servir per fer-
nos la vida una mica més còmoda.
Només volem que facen el mateix que
a d’altres ciutats de les contornades
que veuen com aquests tipus de
problemàtiques, d’infraestructures, els
hi són solucionades. Pagar, paguem
com els primers i però de solucions
cap ni una. Això sí, els nostres
polítics, no deixaran de cobrar per la
feina que no fan! 

Ja ho deia la cançó del Julio
Iglesias“... aguas sin cauce, rios sin
mar ...”, “las obras quedan, las gentes
se van ...”. “¡La vida sigue igual!”. És
la nostra creu.
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PublicitatAmb el suport

Panissola 1
Un grapat de panissoles per tots les persones incíviques, que en són un grapat, que al costat

dels contenidors d’escombraries deixen de tot: mobles, neveres, matalassos, somiers, expositors
de bar, ... tot el que pugueu imaginar. Aquesta gent ignoren, o volen ignorar, que hi ha uns serveis
i punts de recollida però és molt més còmode: ara em molesta, ara o llanço.

Panissola 2
Per al senyor alcalde i tots els regidors implicats en mantenir el poble net. Vist allò anterior,

sembla que passen de tot, que no els preocupa per a res l’estat del poble. El poble és una
vergonya. I volen apostar pel turisme? Qui ha de vindre si el poble està fastigós? Senyor alcalde
què el càrrec li va gran tant a vosté com a quasi tots els del seu equip? Si no poden amb la feina,
per la qual cobren un pico, presenten la dimissió que amb el senyor Cuenca ja en tenim prou.

La dama del Club Petanca de Benicarló ha estat la
triada per a ocupar el càrrec de reina de les festes de
la localitat.

L'elecció es va produir en un acte que va tenir lloc en
l'Auditori com a conseqüència de la meteorologia i que
va servir, a més, per a acomiadar a Elena Esteller, que
ha ostentat el càrrec en l'últim any. La proposta va ser
aprovada per la unanimitat de la Corporació. Digna va
assenyalar respecte a la responsabilitat del càrrec que
estava “molt il·lusionada i amb moltes ganes”. Va ser ella
qui va decidir optar al càrrec. Els seus pares la van
recolzar en tot moment. 

La resta de dames de la Cort d'Honor són Silvia Roca,
dama de la Peña Masclet; María del Mar Fontanet, de
l'Associació d'Exalumnes de La Salle; Elisabeth Gómez,
de la Societat Gastronòmica Sancho Panza Benicarló;
Clara Lora, de la Associació dels Amics de Sant Gregori;
Isabel Gil, de la Associació Musical Ciutat de Benicarló;
Janira Martínez, del Club de Caçadors Sant Huberto;
Gal·la Amela, de la Penya València CF; Patrícia
Machancoses, de la Penya L’Aljub i Tania Valera, qui ha
estat triada dama popular. El càrrec de Dulcinea es la
madrilenya Andrea Díaz Ordóñez per la seva vinculació
amb la localitat. L'alcalde, Marcelino Domingo, va
felicitar a Digna Rams pel seu nomenament i va agrair la
labor ocupada per Elena Esteller i les seves Dames.

text REDACCIÓ

Digna Rams, reina de les festes 2008 


