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Divendres passat, 20 de Juny de 2008, el Club Natació Benicarló

va presentar a la millor nedadora de la temporada Paula Saura

Martínez de 15 anys que durant la passada temporada ha

representat al Club Natació Benicarló en els campionats Provincials,

Autonòmics i Nacionals amb excel·lents cronos, nous records i

nombroses victòries. La Junta del Club Natació Benicarló va

presentar el seu reconeixement a la jove nadadora que, actualment,

es troba en la categoria Junior, encara que amb marques d'absoluts.

Dissabte passat, 21 de Juny de 2008, el Club Natació Benicarló

va presentar a la nova Dama de l'entitat per aquesta temporada

2008-2009, la nadadora  Janina Rodríguez Añó que es troba en

l'actualitat en la categoria Junior. La Junta del Club Natació Benicarló

li va donar el seu reconeixement en la vesprada del dissabte en el

seu domicili. Moltes felicitats. La resta de l'equip i simpatitzants es

trobaran el pròxim 29 de Juny en la Travessia de Sant Pere a les

instal·lacions portuàries de Benicarló.

Igualment dissabte passat, 21 de Juny de 2008, va ser la nit

màgica del Club Natació Benicarló en la gala de l’esport, Paula Saura

Martínez, va ser elegida com  la millor esportista de Benicarló en un

empat tècnic amb l’altra jove atleta benicarlanda, Cristina Ferrando.

Però l'alegria va ser doble perquè, instants abans, el Club Natació

Benicarló havia estat reconegut com a millor entitat esportiva de

Benicarló, guardó arreplegat pel seu President Antonio Saura. 

En la mateixa gala va ser guardonat, també, el conegut directiu

del Club Handbol Benicarló, Pepe Forés, com a persona destacada

de l’esport local. 

Festa completa al Club Natació Benicarló
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REDACCIÓ
El PP local ha decidit

posposar el Ple ordinari del mes
de juny. No ho ha fet per cap
causa de força major, sinó per un
partit de futbol. Es tracta del matx
que ahir havien de jugar la
selecció espanyola i la dels
russos. Guus Hiddink, el tècnic
holandès de Rússia, se les havia
de veure amb la rusticitat de Luis
Aragonés i els seus genets. Tot

Oéeeee, oé, oé, oéeeeeee!!!
Coincidint amb l’any de legislatura, el PP posposa el Ple municipal ordinari per

veure un partit de futbol de la selecció espanyola. L’oposició critica els pocs
resultats del primer any del govern que titllen de sabàtic...

J
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text REDACCIÓ per classificar-se per a la final i
tractar d’aconseguir estar en la
tercera final de l’Eurocopa per a
un país que ja ha oblidat Fernando
Alonso, repetint les proeses de
1964 i 1984. Per tal de veure
aquest partit, de màxima
expectació i interès general
benicarlando, el PP ha acordat
amb la seua majoria que el Ple
municipal ordinari, que el
Reglament fixa cada darrer dijous
de mes, es faça el mes que ve. Tot
siga per animar la selecció, com si
els vídeos no existiren.

Segons va explicar José Luís
Guzmán informalment dimarts
passat, el Bloc va manifestar les
seues reticències. També ens
agrada el futbol, però si tenim que
canviar els plenaris per aquests
motius anem apanyats, va ironitzar.
Quan jo vulga veure algun partit del
meu equip, o qualsevol altre, també
ens ho acceptaran?, es preguntava.

La pintora Lorena Oms va mostrar ahir en
el cafè Blau els seus últims llenços. La
mostra es titulava "El color de la vida" i
narrava el procés de gestació d'un ésser
humà. 

En paraules de Lorena: “La sèrie és, totalment
narrativa, descrivint des de l'acte sexual (Primer
quadre de la sèrie on hi ha 2 amants en un camp de
Girasols) fins al part (Quadre, on apareix una
ballarina amb la cama totalment aixecada donant a
llum de manera simbòlica). Entre mig trobem tota
l'evolució del fetus humà; totes les fases i vivències
internes del mateix i vivències externes de la mare,
fins al miracle del naixement. Simbòlicament tot això
es representa a través dels Girasols, els quals
sempre giren per seguir la llum del sol, la llum de
vida de tot ésser viu en la terra. Per això, per a mi, el
Girasol és símbol de felicitat.”

Les obres de Lorena viatjaran pròximament per a
realitzar diverses mostres.

text REDACCIÓ

Lorena Oms i el color de la vida 

L’Ajuntament de Benicarló en el ple... o no?
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“També esperen que una reunió aporte solucions al pont de la carretera Benicarló-Peníscola”

Però la sensació de màxima
dedicació per la institució i el poble
no acaba ací. El portaveu del Bloc
a l'Ajuntament de Benicarló, José
Luís Guzmán, va qualificar d'any
sabàtic la primer anyada del PP al
capdavant del Consistori de la
població. El líder del Bloc va
assegurar que un any després de
les eleccions, la “gent tan
preparada” no ha fet res del que
deia en el seu programa electoral.
Va qualificar que el balanç havia
estat decebedor i de
descompassat el nivell de treball i
resultats, això sí, amb uns salaris
de 274.000 euros en 12 mesos,
entre les moltes dedicacions
parcials i exclusiva.

D’altra banda el regidor va
glossar alguns exemples com la
situació de paràlisi de la partida
Povet, la virtualitat dels projectes
museístics de la localitat, la
inexistent carretera de Benicarló a
Càlig i de Benicarló fins a
Peníscola, la nul·la depuració de
les aigües que s'aboquen al mar o
el centre de salut que ha de
construir-se i que ha d'estar a punt
de caducar-los la llicència d'obres.
El cap del Bloc a l'oposició també
va lamentar la política de VPO, el
regal a la Generalitat d'un edifici
per a la Policia Autonòmica o la
que va considerar, decadent
política cultural. Finalment va
assenyalar que la majoria de les
comissions informatives no se
celebra amb la periodicitat
marcada. La més informal, l'àrea
de Benestar Social, que no ha
convocat el 46% de les reunions i
la més diligent Urbanisme i
Hisenda. 

Que vinguen els enginyers
de la F-1

El portaveu del Bloc va fer
broma amb el problema
sobrevingut amb un pont en la
carretera de Benicarló a Peníscola
i que impedeix la seua millora i
ampliació d'una manera
immediata, quan van anunciar que
estaria en funcionament a final
d'any amb una amplària de més
de 14 metres. “Ha de ser una
meravella de pont, ja que és un
greu problema per als que han
dissenyat el pont del circuit de
Fórmula 1 de València. Ara resulta
que el pont “fastidia” l'obra”, va
ironitzar.

L’episodi de la selecció
espanyola i la constatable
absència dels grans projectes que
el PP va dir que es materialitzarien
en els propers quatre anys son tan
sols una anècdota quan ja ha
passat el 25% de la legislatura.
Però el PP ha defensat aquesta
mateixa setmana la seua gestió
abans d?’gafar-se festa per a
veure el partit i celebrar els grans
èxits de la seua gestió. 

Així han anunciat que el
Consistori iniciarà el procediment
per a la gestió directa del
Programa d'Actuació Integrada
per al desenvolupament del sector
7 del PGOU i obtenir així els
terrenys necessaris per al col·legi
nº 4, batejat ja oficialment com
Ángel Esteban. D'aquesta manera
l'Ajuntament com urbanitzador
podrà adjudicar a una empresa la
urbanització d'aquesta zona i

poder així cedir els terrenys a la
Generalitat perquè, com més
aviat, es construisca el nou
col·legi. En nombroses ocasions
els alts càrrecs de la Conselleria
han plantejat la impossibilitat de
construir els centres educatius
que són necessaris si els
Ajuntaments no disposen dels
terrenys. Aquest centre educatiu
era una prioritat de l'equip de
govern, va explicar la primera
autoritat. D'altra banda l'equip de
govern va defensar la seua gestió
en el primer any davant les
crítiques de l'oposició. Van indicar
que abordaran pròximament la
construcció de l'estació
depuradora, una vegada concloga
l'exposició al públic del Pla
Especial i que esperen el projecte
d'ampliació del port de Benicarló,
on la rambla de Cervera quedarà
vinculada en la seua cara nord.
També esperen que una reunió
aporte solucions al pont de la
carretera Benicarló-Peníscola que
té un angle lateral, i que
s'expropiaran terrenys per a la
construcció d'un aparcament
públic en l'estació de tren. En els
pròxims dies visitaran el centre de
dia de Creu Roja de Castelló per a
veure la seua concepció ja que hi
ha voluntat política per construir
un centre de dia d'aquestes
característiques en la localitat. La
regidora de Cultura, Raquel Durà,
també ha anunciat aquesta
setmana que es desbloqueja la
situació del Teatre Auditori i que es
reprendrà la tramitació per rebre
les subvencions del Consell.

ve de la pàgina anterior

El capítol d'incorporacions per a la plantilla del primer
equip del Benicarló Onda Urbana està tancat. Així ho ha
manifestat l'entrenador Miki abans del seu viatge al
Japó, per a donar unes conferències, juntament amb el
preparador físic de l'equip Fernando Jovaní. 

L'entrenador es va mostrar molt satisfet de l'última
incorporació, Dani Salgado, “amb ell l'equip va a
guanyar en capacitat ofensiva, i tanquem el capítol de
fitxatges, així ens reservem una fitxa per al mercat
d’hivern, ja que esperarem que Valença, abans de
finalitzar l'any, haja obtingut la nacionalitat italiana i, per
tant, deixe lliure una plaça d'estranger, aleshores si que
podrem incorporar a un nou jugador i deixar la plantilla
en dotze jugadors”. 

Preguntat si això anava a repercutir molt en la mínima
del club Miki va afegir, “el club té un pressupost i a ell
devem ajustar-nos, han eixit jugadors i això permet la

incorporació d'uns altres,
és més, puc indicar que
la plantilla costa un poc
menys que la passada
temporada. Cert és que,
en el cas de Dani
Salgado, hem esperat
per veure si tenia ofertes
d'altres clubs, com podia
haver estat el Barcelona,
amb la qual cosa
haguera jugat
pràcticament en la seua
casa al ser de Santa
Coloma. Vist que
quedava lliure, a final de
temporada, se li va fer
una oferta, que va
acceptar, tot i que abans
va preguntar si el bloc de
jugadors de l'equip
seguiria, al que vam
contestar que sí, de
manera que vam
aconseguir tancar el
fitxatge”. 

Amb l'arribada de Jaba, a qui Miki va dir que s'havia
acordat el seu fitxatge abans de finalitzar la temporada,
i el de Dani Salgado, l'equip ha potenciat el seu atac,
potser el punt més feble del Benicarló Onda Urbana
durant la passada temporada, i és que, com diu Miki,
“ara els equips arriben a Benicarló i es tanquen, per això
havíem de potenciar l'atac, a més de mantenir el bon
sistema defensiu”.

text VICENT FERRER

L’entrenador del Benicarló Onda Urbana, Miki, està tancant les
incorporacions per a la propera temporada

Aquest divendres 27 de juny, a les 21 hores, se
celebrarà a la sala de premsa del Pavelló Poliesportiu
Municipal la presentació dels equips participants en el
Torneig, que donarà començament el dimarts 1 de juliol. 

A continuació es procedirà al lliurament d'un dossier a
cada equip participant i mitjans de comunicació, amb el

reglament del torneig i diversos temes d'interès
relacionats amb el mateix. 

Finalment es procedirà al sorteig públic de grups per
a la primera fase. L'acte comptarà amb la presència del
Regidor d'Esports de l'Il·lm. Ajuntament de Benicarló i
serà d'entrada lliure, tant per a participants, com per a
afeccionats i mitjans de comunicació.

text GREGORIO SEGARRA

PRESENTACIÓ D'EQUIPS PARTICIPANTS EN EL XXVIII TORNEIG D'ESTIU
DE FÚTBOL-SALA, LLIURAMENT DE REGLAMENT I SORTEIG DE GRUPS

L'entrenador es va mostrar molt satisfet de
l'última incorporació, Dani Salgado, “amb ell
l'equip va a guanyar en capacitat ofensiva, i
tanquem el capítol de fitxatges”

“Ha de ser una
meravella de pont...”
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La passada setmana,  en una llarga i intensa jornada
esportiva, es va celebrar en diverses instal·lacions
esportives de la ciutat, la jornada de clausura de la
Primera Lliga Esportiva Intercentres de l ‘IVADIS
Castelló. Es trobaren més de dos-cents participants,
entre totes les disciplines esportives, dels centres
IVADIS de Castelló, Borriana, La Vall d´Uixo i Benicarló. 

Al matí a l'Estadi d'Atletisme de la partida Povet es
van realitzar els entrenaments de futbol 7, jiu-jitsu,
animadores i animadors, proves adaptades i campionat
de petanca. A les dotze els participants, escapant de la
forta calor, van anar fins al pavelló poliesportiu, on es
van jugar diverses competicions i on es va sumar,
també,  el campionat de dominó. 

A les dues de la vesprada s'efectuava el lliurament de
trofeus. En dominó guanyaren Juanjo Moreno, Fina,
Pascual i Jesús Salvador; en bàsquet es van fer dos
equip, el de Benicarló contra un combinat, que després
representarà a tots els IVADIS Castelló en l’Especial
Olímpics que se celebraran el pròxim mes d'octubre a
Castelló, guanyant els segons per 8-2; en futbol sala la
final la va jugar l'equip de Benicarló enfront d'un
combinat dels altres tres centres de l’IVADIS, guanyant
els amfitrions 10-5, sent el màxim golejador, Juanmi
Olivares, al marcar tres gols; en els circuits motrius
d'esport adaptat van guanyar tots els participants,
emportant-se cadascun una medalla; també va tenir
molta participació el torneig de petanca, guanyant  els
representants de l’IVADIS Castelló. 

Tots els participants, van rebre una medalla i uns
obsequis de la regidoria de turisme.

text VICENT FERRER

Benicarló va acollir la jornada de clausura de la primera Lliga Esportiva
Intercentres de l’IVADIS 

El Museu de la Ciutat de Benicarló (Mucbe) mostra
ja les primeres instantànies en blanc i negre de la
població realitzades per fotògrafs de la localitat, o
visitants, amb la intenció de recordar com era la
localitat en els anys 40 i 60 del segle passat. “Hi ha
carrers i places que amb els canvis i l'evolució de la
localitat, ni es reconeixen”, va explicar ahir Lorena
Luján, coordinadora de les exposicions. L'exposició,
busca que els més joves percebin a través de les
instantànies el pas del temps i els canvis urbanístics
que alteren la realitat. Un altre dels objectius és
recuperar fotos antigues que hi ha disperses per
moltes cases i que acabarien perdent-se. Luján va fer
una crida a la conservació de les mateixes i a la seva
digitalització. “Les escanegem i se'ls retornen al
moment, a més els demanem una interpretació sobre
el lloc, circumstàncies de la foto i qualsevol dada que
pugui ser d'interès per a la seva catalogació”. 

Encàrrec del projecte de l'Auditori 

D'altra banda l'edil Raquel Durà va anunciar ahir
que en l'última Junta de Govern local va reactivar l'inici
de la redacció del projecte constructiu del Teatre
Auditori que ha de finançar en part el Consell. Un
equip d'arquitectes va guanyar el concurs d'idees que

va llançar la infraestructura més útil segons el parer
d'un jurat d'arquitectes i professionals del món de les
arts. “S'enviarà ara l'acord perquè es reactivi el
conveni que ha de finançar aquesta costosa
infraestructura”, va assenyalar Durá. El Consistori
encara no disposa dels terrenys, que s'enclavaran en
la partida Povet, una zona que haurà de reparcelarse i
urbanitzar-se però que es demora per la situació del
sector immobiliari. 

El mucbe recupera el Benicarló en blanc i negre
text REDACCIÓ

Participaren en  la XXVI edició dels Jocs
Esportius de la Comunitat Valenciana els nedadors
Manuel Montserrat, Ferran Marzà, Jordi Curto,
Carlos Fuente i Albert Astor. 

Des de la distància, a la ciutat de Mislata, els joves
nedadors del Club van voler unir-se a la “moguda”.
Carlos Fuente va aconseguir la medalla de plata en els
400 m estils(5:41.06) i la medalla de bronze en els 100
m papallona (1:16.17). Albert Astor es va endur la
medalla de plata en els 200 m estils (2:46.60). Èxits
treballats i merescuts on també Manuel Montserrat va
aconseguir bons cronos en els 400 m lliures i 1500 m
lliures. En la prova de relleus 4 x 200 m lliures ( Ferran,
Carlos, Albert i Manu) van aconseguir la 4a posició,
participant també en altres dues proves de relleus, 4 x
100 m lliures i 4 x 100 m estils, amb la 7ª i 9ª plaça.
Bons cronos en general de Jordi Curto  en els 200 m

papallona i de Ferran Marzà en els 200 m estils. Un
esforç final recompensat amb la 6a posició per equips
d'un total de 27 equips participants.

text CNB

Nous èxits: Tres medalles dels nedadors Carlos Fuente i Albert Astor en
els Jocs Esportius de la CC VV 
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CONFLICTE PEL LITORAL (3)
urant els governs
populars, l’aplicació de la
llei 22/1988 de costes
llanguia i el desgavell

urbanístic del litoral continuava.
L’oposició dels propietaris, certes
sentències de tribunals en contra
de les delimitacions o “deslindes”,
la deixadesa autonòmica i la
voluntat privatitzadora del PP ho
afavorien. L’arribada dels
socialistes al govern de l’estat a 2004 fiu possible un canvi
d’orientació.

L’organització ecologista Greenpeace, en el seu informe
“Destrucció a tota Costa 2004” denuncià que un 90% del
litoral presentava problemes d’erosió i degradació. Les
causes eren un desenvolupament urbanístic i turístic mal
planificat, la contaminació per abocament d’aigües residuals
i la sobredimensió dels ports comercials o esportius. El grup
ecologista demanà al govern Zapatero un canvi en la gestió
de la costa i una reforma de la llei de costes. El nou ministeri
de medi ambient de Cristina Narbona pretengué fer realitat
els manaments de la llei de costes. 

Les seves actuacions anirien encaminades a recuperar
el domini públic marítim-terrestre (DPMT) amb la realització
de les delimitacions adients, a la regeneració de les zones
degradades i preservació dels ecosistemes costaners. L’any
2004 s’aprova el Pla de Delimitacions 2004-2008. Aquest
procediment consisteix en la fixació de la línia que separa el
DPMT de la zona privada de costa, i en aquesta els diversos
tipus de servitud. En la pràctica la delimitació pot durar anys
pels estudis tècnics per determinar la ribera de mar –zona
afectada per les onades o vent marí- i pels plets plantejats
pels propietaris. La llei de costes fixava que el procés devia
estar conclòs a 1993, però a finals de 2005, encarà
quedaven 2896 km per delimitar, un 30% del litoral estatal.
En dos anys, a finals de 2007, els restants s’havien reduït a
1802 km, un 18% del total, i s’espera concloure el procés
per a 2008. Però el que queda és el més edificat, el més
difícil.

Les edificacions ubicades en el DPMT de forma legal
abans de l’aprovació de la llei de costes actual tenen una
concessió per 30 anys que expira en 2018. Les que s’han
edificat en el domini públic ja delimitat de la llei anterior de
1969 o desprès de 1988 poden ser enderrocades. Les
demolicions de 2004 cap ací han passat de 40 a 665 anuals,
amb uns 85000 m2 alliberats. En general corresponen a
xicotetes edificacions amb excepcions com l’hotel de El
Algarrobico, a la costa del parc natural del Cap de Gata que
serà enderrocat en un futur proper.

El tercer tipus d’accions per recuperar el DPMT són les
adquisicions de finques. Es compren propietats de la zona
de servitud de protecció –fins 100 metres terra endins des
del DPTM- amb valors naturals o que contribueixen a
protegir o millorar el domini públic. Als pressupostos del

ministeri de medi ambient de 2006
es van incloure uns 20 milions
d’euros per comprar terrenys per tot
el litoral estatal. Alguns trams del
litoral castellonenc que està previst
comprar són la Renegà d’Orpesa, la
costa d’Irta, les marjals de Nules i
Borriana... Les finques del DPMT no
poden ser comprades o expropiades
perquè ja són públiques per llei.

A l’octubre de 2007, la ministra Narbona presentà
l’Estratègia per a la Sostenibilitat de la Costa (ESC) dins del
VI Programa d’Acció Europeu en matèria de medi ambient.
El ministeri es comprometia a impulsar una gestió
sostenible, integrada i concertada del litoral, alternativa a la
seva ocupació urbanística massiva. Els reptes són frenar la
urbanització de la costa, recuperar la funcionalitat natural
del litoral, mitigar els efectes del canvi climàtic i canviar el
model de gestió en el sentit apuntat. L’ECS s’ha de pactar
amb les autonomies perquè són elles i els municipis els que
gestionen les zones de servitud de protecció i d’influència.
Està previst actuar en 776 km de la costa mediterrània i
canària on es rescataran de forma pactada les concessions
per a demolir habitatges, piscines, hotels... i recuperar una
costa neta per tothom. Es pretenen fer també 782 km de
camins naturals vorejant la costa per circular a peu o en
bicicleta. Fins l’actualitat, l’actuació prioritària era la
construcció de costosos passeigs marítims fets en diners
públics que afavorien la urbanització de la costa. L’ECS no
té un termini temporal per la seva execució i un cost d’uns
5000 milions d’euros. 

L’ECS generà malestar a la majoria de municipis afectats
i molts consistoris populars van titllar el pla de barbaritat i
d’agressió contra els veïns. La Plataforma d’Afectats per la
Llei de Costes anuncià la seva intenció de denunciar la llei
de costes a la Unió Europea per la seva aplicació
“retroactiva, arbitrària i abusiva”.  Aquest clima d’oposició
creà inquietud als socialistes valencians per les possibles
repercussions en les eleccions generals de març de 2008.
El socialistes de Castelló sol·licitaren “calma” al ministeri i la
no aplicació de les actuacions previstes durant la propera
legislatura.

No ha passat encara temps suficient per veure quina és
l’orientació de la política sobre la costa de la nova ministra
de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. Però la situació
complicada que tindrà el partit socialista en aquesta
legislatura a causa de la crisi econòmica i la manca d’aliats
parlamentaris clars, no auguren accions enèrgiques que
aixequen fortes oposicions. 

El procés de delimitació dels darrers 17 km de la costa
castellonenca, que s’havia de fer aquests dies, s’ha
paralitzat per la pressió dels veïns. És un indici de la nova
orientació política?

Pere Bausà

D
EL MULTILINGÜISME.
PER QUÈ ESTUDIAR FRANCÉS?

Després d'haver acabat els exàmens de la selectivitat,
entre ells el de la llengua estrangera corresponent un s'adóna
de la minorització del francès en l'ensenyament secundari (12
alumnes matriculats en la prova de francès en tota la província
de Castelló, jo un d’ells, enfront de la resta que es matricule
en anglès). Certament el francès està desapareixent de les
aules, cosa lamentable perquè s'està perdent alguna cosa
molt important: ‘el multilingüisme’.

Moltes vegades escolte als meus companys preguntar per
què han d'estudiar tal assignatura o tal altra. No es tracta de
memoritzar centenars de pàgines sinó de preparar-nos per a
afrontar la vida.

Per això i davant els nous reptes que ens planteja la
societat actual, una bona formació és imprescindible per a poder superar els reptes amb èxit.

Un dels majors reptes que se'ns plantegen, als joves d'avui, societat del demà, és la nostra integració en
un món globalitzat, en constant canvi i en el qual els intercanvis amb altres països i altres cultures han passat
a ser una necessitat.

Perquè nosaltres els alumnes puguem integrar-nos en la nova Europa, l'ensenyament d'idiomes es fa
necessària des dels nivells més bàsics del sistema educatiu. Però, per què estudiar francès, si sabent anglès
ja puc accedir a tot el que necessite?

Es tracta d'una qüestió clau per al futur.

Al llegir en el periòdic les ofertes d'ocupació podem adonar-nos que per a la majoria d'elles l'anglès és
necessari, quan no imprescindible; el francès comença a ser-lo cada vegada més. Si fa uns anys saber
idiomes equivalia a saber anglès, avui dia les ofertes de treball exigeixen el domini de més d'una llengua
estrangera. Són moltes les grans empreses internacionals situades a França, o en els nombrosos països
francòfons, amb importants relacions comercials amb Espanya.Per altra banda, és cert que els intercanvis
amb Europa són cada vegada més freqüents, però no cal oblidar que amb el país que més relació tenim és
el nostre veí: França. No hauríem de deixar de considerar el francès com una llengua de cultura i començar
a considerar-la com peça clau per a obrir les portes del difícil món laboral i comercial?També es tracta de
adquir valors. El francès és la llengua de la seducció, de la primera Revolució, la més important i de
nombrosos moviments artístics i culturals i llengua de l’arquitectura.

La història ens ensenya que la intolerància cap a altres pobles, resultat d'ignorar i al mateix temps
menysprear les característiques d'aquests, han originat guerres en les quals la senseraó dominava a tots, i
nosaltres els valencians tenim nombrosos exemples. Quan nosaltres els estudiants aprenem francès, no
solament aprenem un idioma, sinó una cultura i el valor del respecte. Aprenem a respectar les opinions dels
altres, els seus costums, la seua història, assolint així una societat més tolerant amb els altres, en la qual haja
lloc per a tots.

PER QUÈ ESTUDAR FRANCÈS?

Perquè vull ser persona, accedir al món del treball i relacionar-me amb els altres i el francès és un
instrument ideal per a tot això que també em permet conèixer altres cultures, altres idees, en definitiva
conèixer millor el món en què visc i que construïsc cada dia. I sense oblidar ni excloure altres llengües, perquè
l'Anglès és vital i compatible amb el francès i alemany.

Miguel Vargas Rodríguez
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E S P O R T S

L’Albert segueix amb una atenció poc habitual
com les teies enceses baixen de dalt de la
muntanya tot dibuixant un impressionant camí de
foc. Una currua immensa d’enormes cuques de
llum van baixant poc a poc muntanya avall . De tant
en tant, alguna teia encesa cau rodolant pendent
avall com una pilota . La nit té un aire especial i
l’Albert es sorprèn de l’espectacle: milers de
persones contemplen quasi en silenci com el foc va
fent el seu itinerari de llum pels camins de la
muntanya. La mirada atenta uneix vides i històries
personals molt diferents. Quan el pare li va dir que
tot just acabades les classes anirien a passar uns
dies de vacances al Pirineu lleidetà i que la nit de
sant Joan anirien a veure les falles d’Isil, un nom
d’un poble que a ell no li deia res de res, no es
podia imaginar que el que veuria seria una cosa
com la que ara contempla.

La mare li pregunta si li agrada veure això.
L’Albert arronsa una mica les falles i diu,
desmenjadament perquè tampoc és qüestió de
donar la raó als pares a la primera, sense res a
canvi, que no està malament. I pensa que potser sí
que valia la pena haver fet tants quilòmetres i tantes
hores de cotxe, amb la calor que ara ja fa, per venir
a veure aquesta festa. El pare li va explicar bé
–perquè un amic seu li ho havia dit i perquè s’havia
documentat via Internet- que anirien al Pirineu,
concretament a la comarca del Pallars Sobirà,
tocant a la Vall d’Aran. Estarien a un poble que
s’anomena Alt Àneu, que en realitat no és un poble
sinó un conjunt d poblets units administrativament. I
allà farien excursions –aquesta idea a l’Albert no li
va agradar gens- i que assistirien a la festa
tradicional de les falles d’Isil. El pare li va dir que
coneixeria unes falles molt diferents de les que
havia vist a Benicarló o a València. Les falles d’Isil,
una festa antiga, molt arrelada a la vida a la
muntanya, es fa la nit de Sant Joan i, com ara
l’Albert està veient,és un veritable espectacle màgic
de foc, llum i nit. Els caps de les currues de teies
enceses ja es van acostant al poble. En el darrer
tram del recorregut, els homes que han anat
baixant de la muntanya amb la seva falla són
acompanyats per la gent jove, pels nois com ell.
L’Albert pensa que si en lloc de viure a Benicarló
visqués a Isil ell també estaria ara acompanyant el
seu pare o a l’oncle en el darrer tram del recorregut,
fins a tirar la teia al foc de la plaça. Però pensa que
alguna cosa no acaba d’encaixar: ell no
s’imaginagens vivint en un poble d’alta muntanya,
aquí dalt perdut del món, amb el fred que hi fa i que

hi deu fer en ple hivern, lluny de la platja i sense
bars on anar a jugar als futbolins i a beure alguna
coseta. Però , de fet, encara s’imagina menys el
seu pare i el seu oncle baixant una teia d’aquestes.
Tots legats viuen molt lluny de les muntanyes. 

L’Albert recorda alguna cosa que li han explicat
en no sap a quina assignatura sobre el foc com un
element, una cosa, un símbol em sembla que en
deia la profe. El foc és llum i vida, el foc és calor –és
possibilitat de cuinar- i destrucció, és una cosa que
representa la casa i també és una amenaça. El foc
és vida, és sang, és força. I ara veu com aquest foc
camina ordenadament i en harmonia en la nit. Les
falles que ell ha viscut també tenen un component
de força, de llum en la nit. Però avui és diferent, és
més especial. Sí, el pare tenia raó quan deia que
era una festa molt bonica i molt màgica. I l’Albert
també pensa que el pare sempre diu que la festa de
sant Joan és la festa pròpia dels Països Catalans,
que  els focs que s’encenen per tot arreu, des del
Canigó fins a Alacant, representen la força d’un
país plural i viu, Ell no sap si el pare té raó o s’ho
inventa, però sí que és veritat que aquesta és una
nit màgica.

Les primeres falles arriben a la plaça i comencen
a construir un foc important. Entre les flames ben
vives que llepen la nit l’Albert hi retroba, no sap
perquè, sobtadament, els companys de la classe
amb qui ha viscut un any molt divertit i sense fer
gaire feina i, també, el nom i els ulls de la Maria que
cada dia està més guapa i que no sap què fer per
cridar la seva atenció. És molt possible que durant
l’estiu la vegi alguns dies i li haurà de dir alguna
cosa. L’Albert s’adona que la seva mare el mira i
pensa que ella sap en què està pensant, perquè les
mares tenen una intuïció especial. El foc s’alimenta
de les falles que hi van llançant i les flames omplen
de llum la nit més curta de l'any. Pensa en la Maria
de nou i se la imagina nerviosa perquè ja arriba  el
moment de posar els peus dins l’aigua. El foc i
l’aigua i la nit de sant Joan. I la vida que creix, com
el foc de la plaça d’Isil.

Retrats d’estiu/1: El foc

text JOAN HERAS

Fronteres

Al llarg del passat cap de setmana es va celebrar a
Ponferrada en Campionat d'Espanya Individual de
gimnàstica rítmica, on la gimnasta del Club Mabel
Benicarló Inés Domingo Ortí defensava el títol nacional.
El seu concurs va ser, al llarg dels tres dies, modèlic i
per tercera vegada consecutiva va aconseguir pujar al
més alt del podi. 

La jove gimnasta benicarlanda, que malgrat estar
classificada d'ofici, va realitzar, fa unes setmanes un
autonòmic molt complet aconseguint pujar al més alt del
podi.  A la població lleonesa la seua gran qualitat
tècnica, i els seus exercicis van ser seguits amb gran
interès per les entrenadores de la federació espanyola,
interessades per seguir la progressió esportista d'Inés.
No en va,  va tenir una invitació per seguir la seua
progressió en un Centre d'Alt Rendiment, però la jove
Inés ho va desestimar, prefereix seguir a casa, practicar
la gimnàstica i no deixar de costat a les seues amigues
del col·legi, temps tindrà, si més no, per a en la seua
progressió, a ingressar en un C A R 

Com era d'esperar en els exercicis realitzats, el
divendres i el dissabte, Inés va aconseguir classificar-se
en primer lloc. Amb això es va classificar per a la gran
final per apartats que es disputava el diumenge, en la
clausura del campionat, on va revalidar les seues
puntuacions i aconseguint  la medalla d'or en els
exercicis de maces i cinta, mentre que en plata va
acabar segona. Es va proclamar  Campiona d'Espanya
en la categoria infantil, repetint el títol aconseguit  l'any
2006, en categoria aleví. 

Amb aquest nou triomf el Club Mabel Benicarló
s'aferma entre els millors clubs d'Espanya. La seua
nova cita en uns campionats nacionals tindrà lloc a la fi
de l'estiu, a Tenerife, en el Campionat d'Espanya de
Conjunts. On participaren Nerea Sánchez i Nuria
Sancho.

text VICENT FERRER

INES DOMINGO DEL MABEL ACONSEGUEIX PER TERCERA VEGADA EL
CAMPIONAT D'ESPANYA DE GIMNÀSTICA RÍTMICA 

Com era d'esperar, en els exercicis
realitzats, Inés va aconseguir
classificar-se en primer lloc.
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Dissabte passat 14 de juny es va celebrar a la
Sénia el XXXIV Festival de Bandes amb la
participació de l'Associació Musical “Ciutat de
Benicarló” i l’Agrupació Musical Senienca. 

L'Auditori de la Casa de Cultura va acollir a aquestes
dues agrupacions que van oferir un programa molt
divers. En la primera part, la Banda “Ciutat de
Benicarló” va interpretar el pasdoble Mare Nostrum, de
Victorino Bel, Pacific Dreams, de Jacob de Haan i
Cantus Laetus, de David R. Gillingham. 

El públic va agrair les magnífiques interpretacions
dels músics benicarlandos amb perllongats
aplaudiments que van obligar al seu director Pablo

Anglés a sortir de nou a saludar en nom de tots els
seus intèrprets. 

Ja en la segona part, la Agrupació Musical Senienca,
dirigida per José Antonio Vila va oferir el pasdoble La
Vella d’Albaida, de Francisco Esteve, Oscar for
amnesty, de Dirk Brossé i una selecció del famosíssim
musical El Fantasma de l'òpera, de Lloyd Weber. 

Una cinta commemorativa de l'acte, oferta per
l'alcalde de la ciutat als dos banderers va tancar l'acte
celebrat en el magnífic auditori de la ciutat. 

L'organització del Festival va oferir un aperitiu per
als músics d'ambdues agrupacions que va servir com
reforç dels vincles d'amistat d'ambdues agrupacions i
com punt de trobada ideal per a compartir vivències
musicals. 

text REDACCIÓ

L'ASSOCIACIÓ MUSICAL “CIUTAT DE BENICARLÓ” PARTICIPA EN EL
XXXIV FESTIVAL DE BANDES DE LA SÉNIA 

En aquest vial va sofrir, recentment, un
atropellament una veïna que va ser colpejada per un
vehicle que circulava a gran velocitat 

Els agents de la Policia local de Benicarló van
sancionar ahir un total de quatre conductors per circular
a més dels 40 quilòmetres per hora que limita un senyal
de l'Avinguda Catalunya. En aquesta zona es va produir
el passat 21 de maig un atropellament on el presumpte
conductor circulava a velocitat excessiva i sense permís
de conduir, per aquest important vial, atropellant a una
dona que creuava la calçada per un pas de vianants,
donant-se posteriorment a la fugida. 

Fruit de les investigacions, dos menors i la mare d'una
d'elles van ser detinguts com suposats autors dels
delictes contra la seguretat del trànsit amb resultat de
lesions greus, omissió del deure de socors i fals
testimoniatge, respectivament. Fonts de la policia local
van explicar que “el radar ja és operatiu des d'aquesta
mateixa setmana i serà especialment utilitzat en els
mesos d'estiu, especialment en aquesta avinguda i en la
del Papa Lluna, que comunica amb Peníscola i que, per
les seues característiques, és on la gent més corre”. Les
mateixes fonts van assenyalar que els quatre
conductors sancionats excedien els 55 quilòmetres per
hora en l'avinguda Catalunya té limitació de 40 km/h i
que presenta múltiples creuaments 

D'altra banda en la del Papa Lluna els infractors
conduïen a més de 61 quilòmetres per hora, per sobre
del màxim de 50 per hora permesos. Tals excessos de
velocitat estan sancionats pel codi de circulació. Aquesta
nova campanya de la policia local s'afegiex a les
patrulles conjuntes que realitza la policia municipal amb
els cossos de Vinaròs i Peníscola en els límits dels
termes municipals acompanyats en la majoria dels
casos per la Guàrdia Civil.

text REDACCIÓ

El radar mòbil de la Policia de Benicarló enxampa els primers conductors
“massa ràpids” per l'Avinguda Catalunya 
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a la primera cadena de televisió
espanyola, al “telediario”. Allí
que van traure les imatges de
les esglésies de Sant Bartomeu
i Santa Maria (encara que no
van dir el nom), mentre parlaven
del negoci que representava,
per alguns espavilats, que
s’aprofitaven de la bona fe dels
capellans, el casar-se per
l’Església. Mireu que són
tremendistes estos de TVE. Què
només es casen així a la nostra
població? Senyors, que ací
només tenen constància d’uns
13 o 14 casos i, en tot Espanya
ja se’n comptaven més de 120.
Alarmistes!

Molta natació
Aquesta gent del Club

Natació Benicarló són uns
cracs. Porten uns quants anys
seguits emportant-se la distinció
del millor esportista local i,
enguany, una altra vegada. A
més, arrodonint-ho tot, també,
amb la de millor entitat
esportiva. Amb aquesta marxa,
al nostre Ajuntament, aviat li
tocarà fer dos premis: un,
especial per al CNB, i un altre,
per a la resta d’entitats. I
enguany, a més, per mèrits
valorats, objectivament, pels
tècnics d’esports. Perquè ningú
puga dir res. I és que si són
bons... són bons. L’enhorabona.

Càmera oculta
Sembla que ací també vol

arribar la moda eixa de ficar
càmeres de videovigilància pel
poble. Els nostres polis han anat
a un curset, promogut pels
empresaris d’aquest sector, on
s’explicaven les “bondats de
filmar allò aliè”. Un vehicle que li
pega una topada a un altre i
fuig, una estirada de la bossa a
una dona, reconèixer per les
imatges un xoriço que pul·lula
pel barri... són alguns aspectes
que destaquen perquè ens les
implanten. Els tafaners no tenim

massa clar això de tindre
sempre un ull mirant-te el clatell.
I és que, de vegades, la càmera
es desvia i filma... una parella
fent... O siga, el que no toca.
Perquè, qui controlarà el
controlador?

Ja som de qualitat
La regidora de turisme està

contenta. Li han donat la
bandereta de Qualitur. Diuen
que perquè apliquen criteris de
qualitat i gestió mediamabiental
a les nostres platges. A veure, el
reportatge de la passada
setmana de La Veu, era de la
nostra platja més
“emblemàtica”, no? I no
indicava clarament
l’endarreriment en apanyar les
deficiències d’aquesta platja? I
no va ser aquesta mateixa
regidora qui fa un any va ficar el
crit al cel per la mateixa
qüestió? O és que ara no s’han
trobat, obres i banyistes, al
mateix temps? Quina previsió!

I de més qualitat (i 2)
Ja tenim la caseta de la Creu

Roja, de fusta (com a la
muntanya, que “guai”!), al seu
lloc, apartadeta de la platja. Una
altra, de cagadors, al darrera
(que no hi havia millor lloc?), i

l’ambulància estacionada al
carril estret d’accés al Gurugú
que comunica am la platja, fent
embús. Tot molt adient, sí
senyors. I a més, com llencem
les aigües “super” depurades,
de la nostra superdepuradora, a
la mar i com tenim un
desaiguador pluvial que llença
alguna “cosa  olorosa”, pel
darrera del Parador, a uns
metrets de la nostra platja més
emblemàtica, acomplim amb
escreix eixos criteris
mediambientals que demana el
segell del Qualitur. Ah, llàstima
que la biblioteca de la mar
encara no han pogut fer-la de
fusta. Però tot arribarà. Segur
que l’any que ve, a més, amb
dos vaquetes amarrades al
xiringuito de Pepito, podran dir
que, fins i tot, tenim gelats ...
ecològics. Això sí que seria una
gestió mediambiental integral!

Només una pregunta o dos?
Tan gran va ser l’embolic que

van deixar Escuder i companyia
que encara no han pogut
començar després de més d’un
any les obres del Col·legi “Ángel
Esteban”? O tan malament
estem nosaltres que encara no
ens hem assabentat que ja han
començat les obres?

ve de la pàgina anterior

Dr. Climent
TRINQUET     

El metge que la setmana passada s’havia vist
assetjat per la pacient de conjuntivitis que li havia fet
vaga sobre el capot del cotxe per la pujada del preu
del petroli, va voler apaivagar-la i evitar mals majors,
convidant-la a fer un tomb per l’IES Joan Coromines
on l’associació Arrea-li bona celebra les profies de
trinquet.

La jove de color es va treure les ulleres amb els
potents mastegots que joves pelotaris com Tuferret o
Lores propinaven al cuir  i es va emocionar en veure
a Manya ensangonat en la pràctica d’aquest excitant
esport.

CRISI? QUINA CRISI?

No serà la que els experts anunciaven, ja fa anys, amb allò de la “bombolla immobiliària”? I que el sr.
Álvarez Cascos –ministre d’Aznar aleshores-, amb el posat tan simpàtic que tots recordem, rebatia
malhumorat: Nada, nada, intereses mezquinos de la oposición de izquierdas!? Doncs ja la tenim ací: la
bombolla imaginària era real i el desastre econòmic ens alcança a tots. Bé, a tots no: els que s’han omplit les
butxaques –grans empresaris i els polítics venals que els han emparat- no tornaran els diners, no. Tots els
ciutadans, però, amb els nostres impostos, ja estem pagant els vidres trencats, començant per mantindre els
milers i milers d’acomiadats del negoci del ladrillo, que han passat a engrossar les xifres dels aturats.

Heus ací les conseqüències –econòmiques, perquè les polítiques són pitjors- de l’herència d’Aznar i la
seua España va bien. Pot ser que els votants vagen prenent bona nota.

Marc Antoni Adell

FOTO!

El company David
Curto marxa a Méxic una
temporadeta. El desitjem
molt bona sort. Torna
aviat!
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na altra setmana. M’ha
impressionat la foto de
la portada. Si jo ara em
dedicara a fer una

anàlisi de les portades tots els
mitjans de comunicació escrits de
Benicarló, diria que son de pobles
diferents. Però com que només
escric d’aquest, no ho faré i em
limitaré a tornar a dir que m’ha
agradat molt la foto en qüestió.
Sembla el castell d’una bruixa, a
dalt d’una muntanya, inabastable.
Encara que podria pensar que
l’esmentat castell segurament
tindria uns fonaments una mica
menys dependents de la llei de la
gravetat que els que apareixen a
la imatge. Però tot queda clar
quan llegeixo el rètol que hi ha al
davant -“módulo de salvamento”- i
penso que es tracta d’un atrezzo
per a que gent com bombers i
policies practiquen. Però també
he pensat que si és una caseta
per a curar possibles lessions
d’hipotètics banyistes, més val
que tinguen les cames ben sanes
i una adequada protecció perquè
la pinya pot ser monumental.
Suposo que ahores d’ara ja
hauran posat unes escaletes, una
rampa o un ascensor, perquè sinò
en quatre dies ens quedem sense
socorristes, però això si, amb una
caseta a primera línia de platja
que ja voldria per a ell més d’un
turiste. Espero que tinga almenys
porta posterior. Quan he passat la
pàgina i ja tenia escrit tot això he
vist que realment el que passava
era que li estaven preparant el llit
a la caseta i que la foto de portada
només era una col·locació
provisional. Fantàstic. Però jo ara
no penso borrar tot el que he
escrit, encara qua no aprofite per
a res. A més a més, com que
ningú no llegeix aquesta pàgina,
no se n’adonarà ningú. Només jo.
Així que ara podria seguir
escrivint coses sense parar fins a

acabar totes les línies que omplen
la pàgina i quedar-me més ample
que llarg. Però com l’honradesa
forma part inseparable de la meua
persona, continuaré amb allò que
se suposa ha de ser el contingut
d’aquesta pàgina. Comparteixo
l’adjectiu que se li dedica a la
pàgina tres a eixa cosa tan
estrafolària que han posat a la
ratlla del terme, ben prop del lloc
on estava ubicat el desapargut i
ara conegut com “molló de Blai”.
S’haurà fet un concurs d’idees?

Escuder li diu a l’alcalde que
s’hauria d’esborrar del Pp, però
que hauria de seguir governant. El
que hauria de fer és plantar la
canya i dir-los a tots eixos
valencianes que ja estem farts
que ens enganyen i que se’n
vagen tots allà on càpiguen.
Perquè no tenen ni cinc per a
metges, però si que n’hi ha per a
faraònics i inútils circuits de

cotxes, regates de pijos o viatges
espirutuals que encara ningú no
sap quants quartos de la butxaca
material ens ha costat. Les
manifestacions dels nostres
governants locals, en lloc de fer-
les al poble reclamant coses que
saben que no es poden
aconseguir perequè ells les han
començat, les haurien de fer a les
portes de palau de la Generalitat o
davant del despatx d’eixe que
només sap demanar aigua de
l’Ebre. Del diputat autonòmic del
nostre poble, no diré res, que ja
està prou ocupat a la comissió de
seguretat nuclear contant els
protons, electrons i neutrons que
volen per Cofrents. Per al seu
poble no té temps. Imaginem-nos
que se li escapa un àtom mentre
fa gestions per al seu poble. No li
ho perdonariem mai. La
responsabilitat que té és molt
gran.

Caravanes Benimar... uns
disfressats de templaris... una
empresa que és una signatura...el
castell de Peníscola... no entenc
res.

He llegit l’article de Pere Bausà
i jo també he arribat a la mateixa
conclussió. Vinga lleis, vinga
papers, vinga recursos i al remat
sempre acava perdent la costa.
La degradació és imparable
perquè els interessos econòmics
se’ns mengen per tots els costats.
Segurament al nostre poble, si
algún dis es fa la regeneració de
la costa nord, hi haurà qui
demanarà part del terreny
guanyat a la mar perquè fa cent
anys pertanyia a la seua finca.
País.

M’alegro que alguns del seus
col·laboradors tornen. Encara que
siga de tant en tant. Les crítiques
de llibres de San Abdón són un
espai imprescindible a les pàgines
de La Veu. Almenys jo les
agraeixo.

Ja està. Aquesta setmana no
poso espifiada. No tinc temps.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 639

text EL LECTOR

U
Sodoma i Gomorra 

La veritat és que de tant en
tant alguns polítics tenen
ocurrències divertides. El
regidor Escuder en va dir una de
bona la passada setmana, en
referència al costum que té el
PP de girar la vista enrera,
criticant el que va fer el PSOE,
per justificar els seus errors de
govern actuals. Recordant-los el
que els va passar als habitants
de Sodoma i Gomorra, quan
foren expulsats de la seua
ciutat, amb l’advertiment diví
que no miraren enrera quan
marxaren, i no van fer cas.
Doncs, com si els del PP
estigueren fent una Sodoma i
Gomorra benicarlanda,
Escuder, els va advertir que els
podia passar el mateix si
continuaven per eixe camí:
acabant convertint-se en
estàtues de sal. Us imagineu un
Ple presidit per estàtues de sal?
Al Guinnes directament.

Perill, participació ciutadana
A veure. El que ha dissenyat

el cartell eixe del parxís del
“Mou fitxa” de la participació

ciutadana té clar el que ha fet?
Ho diem perquè hi ha una cosa
quer no ens quadra. Us heu fixat
que apareix un triangle amb les
vores roges, amb un careto a
dins i una bombeta a sobre? A
que sí? Doncs no ho entenem.
Tenint en compte que aquest
tipus de senyal és de perill, el
que volen donar a entendre és
que la gent amb idees és
perillosa? Que no volen idees?
Doncs, quina manera més
curiosa té el regidor Soriano,
cap de l’àrea de Participació
Ciutadana, de fomentar-la, si els
espanta abans de començar!
Quina fitxa ha de moure la gent
si són considerats un perill
públic!
Més participació... carxofera

A veure. Els tafaners ens vam
arrimar a veure què era allò que
havien muntat a la placeta dels

Bous, ja que  estava plena de
carpes. I la veritat és que a
mesura que ens arrimàvem
teníem menys clar de què
anava la cosa. El cartell gros
que estava penjat deia allò de
moure  fitxa, en una mena de
parxís gegant que hi era
dibuixat, però, a la que
t’arrimaves més prop et
trobaves amb una carpa que
ficava: Festa de la Carxofa (?).
La veritat, no vam acabar
d’entendre massa què devia ser
això de la participació
ciutadana: una mena de partida
de parxís amb carxofes de
colors com a fitxes o una
degustació carxofera on la gent
deia la seua per a properes
edicions d’aquesta festa. Curiós
ho era, estava ple vellets
asseguts prenent la fresca.
Mireu, sense voler, per uns
moments, ells van recuperar allò
del Benicarló a la fresca!

Farà dues setmanes
recordeu que els tafaners ja
vam dir que ací s’havien donat
casos de casaments “per amor”,
molt curiosos, en algunes
esglésies de la nostra ciutat? Va
ser destapar-ho nosaltres i sortir
per tot arreu. Fins i tot vam sortir

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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“Podemos”
O com convertir la cosa pública en un circ

És clar que a un any de les
eleccions l’equip de govern
municipal del partit popular se’ns ha
gronxat a les nostre barbes de
manera descarada. Ara per ara no
tenim ni un, ni un, dels projectes
emblemàtics que tant ens havia
promés aquest equip de govern, i
que tan necessaris són per
desenvolupar-nos com a poble, que
estiga en marxa.

Un any dóna per a bastant i
almenys alguna cosa hauria pogut
canviar, encara que fos mínimament,
però no ha estat així i, damunt, amb la
sensació contradictòria que dóna el
fet que la cosa pública va a remolc
dels esdeveniments mediàtics.  Ara
resulta que, fins i tot, supeditem els
plenaris del nostre ajuntament, on
suposadament es decideixen i
s’aproven les actuacions importants

del nostre poble, als partits de futbol de la selecció
espanyola. Certament no ens sorprén. Ens havien
acostumat tant, al pa i circ, que ja no ens ve res de
nou. Amb la crisi econòmica instal·lada a la
teulada de les nostres cases, i amb el pa ja
acabat, només podem aspirar a passar amb el
circ. I d’això el PP n’entén prou.

Això sí, que la gent faça el favor de ficar-se de
roig, i encomanar-se a tots els sants, perquè “la
furia” espanyola guanye l’eurocopa.

I és que amb l’esperit ben “ple”, la resta,  ... es
secundari . “¡Podémos!”
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PublicitatAmb el suport

Super panissola: un bon
grapat de panissoles per a Raquel
Durà Bou, regidora de cultura.
Sembla que la senyora Raquel té
el mateix interès per la cultura que
nosaltres pel canvi climàtic de

Saturn. I si no ho creieu, aneu a
l'auditori i mireu darrere de les
cortines com es troba el piano. Les
cadires pràcticament amuntegades
damunt de l'instrument. Com és de
tots ... ja se sap, no té cap valor. De
segur, si en té un a casa, no el
tindrà com a suport de la nevera.

P u b l i c i t a t


