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Col·leccionable: La “postal” de l’estiu
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a Plataforma per un
Terme Sense Barreres
es tornarà a manifestar

en l’ùltim intent per evitar el traçat
plantejat de variant de l’N-340. La
protesta ha vingut precedida per
l’emissió d’un publireportatge que
repassa la història de la tramitació
de la variant de la carretera
nacional 340 al seu pas pel
Maestrat i mostra els efectes
nocius que tindrà sobre l’horta,
especialment la benicarlanda, si

El moment de la veritat

El 5 de juliol, l’últim intent per evitar la variant de l’N-340
La Plataforma ‘Per un terme sense barreres’ emet un vídeo amb els efectes de

la variant de l’N-340 sobre el sector agrícola benicarlando
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text REDACCIÓ s’acaba duent a terme. El vídeo
repassa els posicionaments dels
diferents grups polítics, evidencia
les contradiccions de les diferents
formacions i admet la perillositat
de l'actual N-340 al seu pas pel
Maestrat i els nuclis de Vinaròs i
Benicarló. Un informe de l’àrea de
salut 01 de Benicarló,
assenyalava els accidents de l’N-
340 com la principal causa de
mortalitat de la comarca, per
davant de malalties com el càncer
o els accidents laborals. 

El publireportatge s’emmarca en
la setmana de mobilitzacions que
els agricultors reprenen demà
contra la variant, després dels
mesos de silenci que han seguit a
les eleccions del mes de març i els
passos ferms realitzats des del
Ministeri que tendeixen a continuar
amb la seua tramitació. “Aquests
tres mesos ha estat impossible que
s'avinguen a dialogar, se’ns ha
negat el diàleg en repetides
ocasions”, va lamentar Paco Vallés,

Dissabte passat va tenir
lloc l’acte de lliurament
d’orles i premis a l’IES Joan
Coromines. 

En una entranyable sessió,
els alumnes amb els millors
expedients van rebre els premis
concedits per l’AMPA. En
aquest curs, els guanyadors
van ser Lucía Piñana del Pino,
de primer d’ESO; José Miguel
del Caño Masip, de segon
d’ESO; Ignacio O’Connor
Arayo, de tercer; Janina
Rodríguez Añó de quart; Jesús
Castan Orero i Marcos Fuente
Merino, de primer de batxillerat
i Laia Reverté Folch i Eric Sans
Vidal de segon de batxillerat. 

Així mateix van rebre els seus premis els guanyadors
en el concurs literari de la Diada de Sant Jordi. 

També es van lliurar les orles als alumnes de quart
d’ESO i de segon de batxillerat i l’AMPA va aprofitar per
lliurar un obsequi al director Jaume Gozalbo amb motiu
de la seua jubilació. 

text REDACCIÓ

ACTE DE CLOENDA AL JOAN COROMINES
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“El vídeo s’ha mostrat en reunions de treball, d'afectats, en assemblees 
i ara també s'emet en televisions locals.” 

president de la Plataforma. La
concentració es realitzarà demà
dissabte a les 19 hores a la Plaça
de la Constitució sota el lema “A
l’AP-7 és possible un tercer carril
gratuït”. Aquesta alternativa, i la
urgent adjudicació del tram
d’autovia A-7 que connecte
l’aeroport de Vilanova amb
Tarragona, és la que defensa la
Plataforma abans que un nou
sacrifici d’horta, a ple rendiment,
en un terme municipal xicotet. 

El vídeo s’ha mostrat en
reunions de treball, d’afectats, en
assemblees i ara també s’emet en
televisions locals. Mostra sobre
plànols i fotografies el traçat i
afeccions que suposarà el vial
sobre camins, sistemes de reg i
noves barreres paisatgístiques i
físiques. L’objectiu de la
Plataforma és que acudisca el
màxim nombre de gent, superant
els més de 60 tractors i 600
persones que es van manifestar
en les vespres de la campanya
electoral. “Els llauradors han de
demostrar d’una vegada per
sempre que volem seguir sent
llauradors. Confio en tots els
benicarlandos”, va assenyalar
Vallés. La campanya de
mentalització vol conscienciar als
benicarlandos que no són
conscients de la magnitud de
l’obra i les seues afeccions.
“Sembla que es parle d'una
carretera enfront de la necessitat
urgent que tenim, ja que la 340 és
un problema gravíssim. Com
apunten que la realització de
l’obra és imminent, anem a fer
l’últim intent per reconduir-lo,
perquè van a executar un
desastre per a Benicarló”, va
concloure. Aquestes mateixes
afirmacions venen recolzades per
algunes opinions d’”experts” que
opinen sobre el mal que farà el
vial.

Infraestructures obsoletes 

Aquesta mateixa setmana
diferents col·lectius empresarials
han reclamat millors
infraestructures especialment les
viàries, davant una N-340
saturada, autovies interrompudes,
carreteres sinuoses i perilloses a
l'interior. Les reclamacions de la
gratuïtat de la AP-7 que defensa el
Bloc des de fa anys ha comptat
amb la negativa de PSPV i PP a
Les Corts. També el PP ha deixat
d’un costat el suport a la
plataforma d’una manera
vergonyosa, al no reclamar la
seua paralització, com si va fer en
canvi amb la variant de Castelló.
Diferents membres de la
Plataforma per un Terme Sense
Barreres, han reclamat al Consell
que desbloquege l'Estudi
d'Impacte Ambiental (EIA) de
l'autovia A-7 que enllaçarà la Vall
d Alba amb la Jana i Sant Rafel. 

Pel que fa a la possibilitat d’un
tercer carril, José Antonio Esteller,
un llaurador afectat, va proposar
que el cas de Benicarló es vegi en
el mirall de Sagunt, que tenia
també un terme municipal molt
petit. “El tercer carril de la AP-7
previst per a 2019 hauria
d’accelerar-se i aprofitar-se al
màxim. S’ha de negociar, i és
preferible i factible aquest tercer
carril abans que partir i un terme i
acabar amb el sector”, va agregar
aquest jove llaurador. El Consell
ha finalitzat amb mesos de retard
l'Estudi d'Impacte Ambiental del
tram que falta de CV 10 per
enllaçar amb Tarragona, sense
que no se sàpiga res pel moment
del projecte que ha de redactar el
Ministeri de Foment ni del tercer
carril previst en la AP-7 en el tram
del Maestrat. Mentre, seguim
pagant autopista, patint accidents
i, molt possiblement, veurem
novament el terme partit si els
polítics no fan res.

ve de la pàgina anterior

El Club Natació Benicarló va participar en la travessia a la
Platja del Fortí dissabte passat 28 de Juny a Vinaròs on,
novament, Susana del Olmo va aconseguir el triomf en la
Categoria Absoluta. També van aconseguir nombrosos triomfs
per categoria en un equip que va estar format per Susana del
Olmo (or), Meritxell Sospedra (or), Inmaculada Cerdà, Raquel
Fabregat, Sara Simó, Marc Fresquet (or), Marcos Fuente
(plata), Albert Astor (or) Carlos Fuente (plata), Javier Traver
(bronze), David Curto, Adrian Adell, Guillermo Soriano, Jordi
Adobe i José Antonio Adell. Els nedadors benicarlandos van
iniciar de la millor de les maneres les travessies d'estiu.

El Club Natació Benicarló es fa més fort davant el seu
públic i aconsegueix nombrosos trofeus en la XXIII
Travessia de Sant Pere celebrada al port de Benicarló

Amb una participació de 165 nadadors i nadadores,  el Club
Natació Benicarló va celebrar el dia de Sant Pere amb
magnificència i va aconseguir un gran nombre de victòries en
totes les categories disputades. Fins a un total de 25 trofeus
que van donar la satisfacció als seguidors del CNB. Així mateix
el Club Natació Benicarló desitja agrair a totes les persones i
entitats que han col·laborat en la travessia perquè sense ells
seria impossible haver aconseguit aquest propòsit.

Després del lliurament de trofeus, els socis i simpatitzants
del Club, que així ho van voler, van celebrar un dinar de
germanor on van ser exaltades les Dames Patrícia i Janina
així com la recentment triada millor esportista de la ciutat
Paula Saura. La festa, com en anys anteriors, va acabar a la
piscina del Càmping El Edén on tots van poder refrescar-se
amb una bona cabussada.

text REDACCIÓ

ELS MILLORS A FORA ... I A CASA 
Susana del Olmo va guanyar la nova edició de la travessia a la Platja del Fortí a Vinaròs
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Les categories inferiors del Benicarló FS han tancat la
temporada amb uns magnífics resultats. Els objectius que el
club s'havia marcat a l'iniciar la temporada, s'han superat a
tots els nivells. 

SÈNIOR 
- Ascens a Primera nacional B 
-Subcampeón de Copa 

JUVENIL 
- Campió de la lliga provincial 
- Subcampeó de Copa 

CADET 
- 5 classificat en la lliga regular 
- Semifinalista de Copa 

A l'hora de fer valoració de l'equip sénior, que ha
aconseguit l'ascens a Primera Nacional B, Joaquín Bel,
president del Benicarló FS, assegura que “al principi de
temporada molt pocs creien en aquesta possibilitat. Amb un
principi de temporada un poc dubitatiu, l'equip va agafar el seu
lloc i han estat treballant durant tot l'any per a aconseguir-lo.
He de reconèixer que jo era un poc escèptic al principi, quan
ells em van manifestar que anaven a pujar de categoria, però
el treball que han realitzat, ha estat molt intens per part dels

jugadors. Una de les persones que ha estat clau, és el tècnic,
José Antonio Cambronero. Ell ha sabut dur a l'equip a
aconseguir l'ascens, i dur-lo a la final de la Copa (es va perdre
en els penals). En definitiva, tots han fet molt bon treball”. 

L'equip juvenil, que es va marcar com objectiu la
consecució del títol de lliga, ho ha aconseguit, encara que no
va poder fer-se amb la Copa, a pesar de disputar la final. José
Manuel Valle, tècnic de l'equip juvenil, assegura que “ser
subcampió de Copa no ha estat un fracàs, perquè per a perdre
una final cal arribar a ella, i nosaltres arribem”. En canvi, si que
es van fer amb el títol de lliga. “Teníem el pensament, a
principi de temporada, que el juvenil podia guanyar la lliga, de
fet aquest era el nostre objectiu, ja que la temporada passada
se'ns va escapar en l'últim minut. Érem conscients que
aquesta temporada no podia succeir el mateix”, assegura Vall. 

Per la seua banda, l'equip cadet, va finalitzar la lliga regular
en cinquena posició i van caure a les semifinals de Copa
davant el guanyador d'aquesta temporada. “Allò important
d'aquestes categories és que vagen aprenent, però està clar,
que els jugadors volen guanyar. Nosaltres, a Benicarló, tenim
un problema, i és que gairebé el 50% de la plantilla són
infantils, i això té unes limitacions, sobretot  físiques però,
malgrat tot això, ho han fet molt bé i cal felicitar a tot l'equip”,
assegura el president de l'entitat benicarlanda. 

Les categories base tanquen una magnifica temporada, i
este dissabte ho celebraran amb un sopar que posarà el punt
i final als èxits aconseguits. 

text BENICARLÓ FS

Les categories base del Benicarló FS finalitzen la temporada amb gran èxit 

Enric Escuder, portaveu del PSOE, va voler
puntualitzar aquesta setmana les declaracions
d'Antonio Cuenca, regidor d'urbanisme, quan aquest
últim va afirmar que les seues declaracions eren un
insult a la intel·ligència. Per a Escuder, l'insult se li fa
als benicarlandos “quan aquests acudeixen al centre
de salut”, referint-se a les deficiències de les
infraestructures sanitàries de la ciutat. Segons
l'oposició, aquest 11 de juny es va admetre a tràmit la
petició de llicència ambiental integrada per al nou
centre de salut, és a dir, 16 mesos després d'atorgar la
llicència d'obres. Segons Utiliano Martinez, regidor
d'urbanisme en l'anterior legislatura, en aquesta petició
no es contempla la promesa ampliació del projecte del
centre. 

Escuder també va criticar la gestió econòmica del
PP ja que, segons afirma, l'ajuntament està utilitzant
els diners de crèdits per a sufragar la despesa corrent,

així com gastant ràpidament els romanents. El PSOE
demana la creació d'una comissió que estudie el
finançament de la Generalitat, la creació d'una agència
tributària valenciana i d'un fons de cooperació
municipal. Com solució a la baixada de recaptació per
llicències d'obres, Escuder proposa que s'actualitze el
padró perquè totes les edificacions paguen l'IBI, així
com aplicar amb rigor les sancions urbanístiques. 

Escuder critica la gestió econòmica del PP

text REDACCIÓ

Els usuaris del Centre Ocupacional Ivadis “El
Maestrat” a Benicarló, estan d'enhorabona ja que
l'empresa Pirotècnia Tomás, amb la qual col·laboren
des de l'any 2000, elaborant per a ells les carcasses
dels petards que després són disparats en els castells
de focs artificials per tota Espanya, ha rebut el Guardó
“Accord” a la Qualitat Social Empresarial. La figura del
guardó que concedeix la Cambra de comerç de
Castelló com distinció a aquelles empreses de la
província que amb les seves bones pràctiques,
afavoreixen la inserció laboral tant de persones amb
discapacitat com d'altres col·lectius amb dificultats
d'integració, també està confeccionada per les
persones amb discapacitat intel·lectual ateses en
aquest centre. 

Pirotècnia Tomás i el Centre Ocupacional Ivadis, un equip de qualitat

text REDACCIÓ

Durant els mesos de juliol i agost tindran lloc les
visites guiades pel casc històric de Benicarló. Les
visites es contextualitzaran en la història Medieval de
Benicarló, i s'explicaran els esdeveniments més
significatius d'aquest període fent un recorregut pels
diferents edificis, monuments i carrers del casc antic. 

Aquestes visites s'iniciaran des de la porta de
l'Ajuntament actual i els assistents que acudisquen en
grups s'hauran d'inscriure, de manera gratuïta, al
Mucbe. 

Visites guiades pel casc històric de Benicarló

text REDACCIÓ
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CONFLICTE PEL LITORAL (i 4)
quest article que tanca la sèrie
versarà específicament sobre el
litoral benicarlando. El dividirem en
costa nord i sud, agafant el port

com element central. 

El Pla General (PG) de 1965 classificà les
àrees de la costa nord i sud com a sòl urbà de
tipologia ciutat-jardí residencial o turística
definida com una zona d’edificacions aïllades
que es diferencia en intensiva, semiintensiva o
extensiva segons la densitat edificatòria. A la
costa nord, la zona es classificava com ciutat-jardí
semiintensiva. Cap el sud, es passava d’intensiva a
extensiva. Un nou PG fou aprovat l’any 1986. S’atribuïa el
fracàs del pla anterior a la classificació excessiva de sòl
urbà junt a un seu escàs desenvolupament urbanístic durant
els setze anys de vigència. S’optà por classificar la franja
costanera nord com a sòl no urbanitzable poc edificada
respecte a la costa sud, que tenia un gran creixement
urbanístic gràcies a l’atracció que exercia Peníscola. 

La delimitació  o “ deslinde” de la costa sud fou aprovada
per Orde ministerial de 1997. Es determinà el domini públic
marítim i terrestre (DPMT) i una àrea de servitud de
protecció de 20 metres d’extensió per ser la zona urbana
abans de la llei de costes de 1988.  La delimitació que fou
rectificada perquè un veí guanyà un judici d’impugnació a
2001. Posteriorment, es dissenyà un passeig marítim i
s’iniciaren els processos d’expropiació adients. S’esperava
licitar les obres a finals de 2006, però, a hores d’ara el
projecte encara està aturat. 

La delimitació de la costa nord fou aprovada per Orde
ministerial de 2000. Com a 1988 la zona era sòl no
urbanitzable, l’extensió de franja amb servitud de protecció
es fixà en 100 metres. A  principis de 2002, les mercantils
Gurcom SL i Aiguadoliva Urbana SL presentaren segles
Programes d’Actuació Integrada (PAI) per tota la zona litoral
nord. Els PAIs comprenien una superfície de 1,7 milions de
metres quadrats. Gran part dels propietaris afectats
s’organitzaren en l’Associació de Propietaris de les Partides
Riu, Surrach i Aiguadolova  (APPRSA) que pressionaren el
govern municipal perquè refusés els dos PAIs. La
Conselleria d’Obres Públiques i Urbanisme exigí una revisió
del PG per una transformació de sòl tant gran. En el ple
municipal de 30 de maig de 2002  es desestimaren les
iniciatives de les dues mercantils i es decidí encetar la
revisió del PG.  

Des de 2003, l’APPRSA assumí com objectiu  la
regeneració de la costa nord, afectada per  l’erosió marina
incrementada per la construcció del port de Vinaròs.
Elaboraren un dossier de fotos i penjaren per la zona
pancartes amb lemes com”Camps, Sevilla el mar ens pilla”.
S’oposaren a que, en el nou PG (2004), la franja costanera
de 100 m. es classifiqués com “zona verda” quan ells en

demanaven sols 20 m; aquest serà un tema de
conflicte: si es considera que la zona havia segut
urbana (PG-1965), la zona de servitud de
protecció havia de ser de 20 m, però com era no
urbanitzable (PG-1986) quan s’aprovà la llei de
costes de 1988, la zona afectada seria de 100 m. 

L’APPRSA influí sobre els diversos grups
polítics locals per a que requeriren  els governs
autonòmic i central accions encaminades a
regenerar la costa nord. El Ministeri de Medi
Ambient  (MMA) es comprometé a elaborar un

projecte de regeneració abans de 2007. S’encarregà a
l’empresa Geoteyco (2006) un estudi sobre possibles
solucions. El projecte del MMA contemplava dues línies
d’acció, la defensà i estabilització dels penya-segats amb
esculleres i l’altra l’alliberament i ordenació del DPMT i de la
zona de servitud de 100 metres on hi ha ubicades uns 150
habitatges. L’associació exigia el manteniment de les
edificacions i regeneració de platges d’arena. La Generalitat
aprovà a finals de 2006 la licitació de la redacció del
projecte de parc litoral entre Vinaròs i Benicarló, en concret
la zona de servitud de 100 m. 

En la campanya electoral de les municipals de 2007,
l’APPRSA demanà que els partits signaren un documents
on es comprometien a evitar els assolaments d’edificis per
la l’aplicació de la llei de costes i un projecte de regeneració
amb espigons semblant als de la platja dels Terrers de
Benicàsim. Ho feren el PP, PSPV, EU i ERPV.  L’associació
donà a conèixer que, segons un estudi que no em pogut
consultar, cada any la mar s’enduia una franja de tres
metres, i allò increïble és que quasi ningú rebatí aquesta
dada tan increïble. 

Hi ha un cert convenciment, fundat o infundat, que
l’APPRSA ha influït en la  victòria dels populars a les
municipals de 2007. A l’octubre es conegué l’ l’Estratègia
per a la Sostenibilitat de la Costa del MMA. En ell per la
zona que ens ocupa es proposa contenir la urbanització en
una franja de sòl no urbanitzable que “constitueix una banda
de permeabilitat mediambiental molt positiva”. L’associació
demanà l’aprovació ràpida del projecte de Pla General de
2008 per fer urbana la zona. Al darrer projecte de PG la
zona de servitud de 100 m figura en una desconeguda
denominació de “sòl urbanitzable transitori”. A març de
2008, es conegué que l’APPRSA havia negociat amb la
Direcció General de Costes, a banda de l’ajuntament,  un
conveni per regularitzar el DPMT i la zona de servitud de
protecció, condició necessària per a que s’invertisca en
protecció. 

A tombs i rodolons, sembla que s’aconseguirà fer
efectiva la llei de costes de 1988 a Benicarló vint anys
desprès de la seva aprovació. El procés no deixa en massa
bon lloc a cap dels tres nivells de l’administració de l’estat.   

Pere Bausà

A
El divendres 27 de juny es va celebrar a la sala de

premsa del pavelló poliesportiu de Benicarló el sorteig
de grups del Torneig, així com el lliurament de dossiers
als 21 equips participants. L’acte va comptar amb la
presència del Regidor d'Esports de l'Ajuntament de
Benicarló, Ximo Pérez Ollo. Després de l’explicació, per
part del director del torneig dels aspectes més
destacats i nous del matx, es va realitzar l'esperat
sorteig dels 3 grups en els quals es disputarà la 1ª fase
de la competició. Per a la 2ª fase, eliminatòria, es
classificaran els 2 primers de cada grup, més els dos
millors tercers. 

Entre les novetats de l’edició d’aquest estiu, destaca
el considerable increment registrat a les partides de
premis (amb dotació econòmica per a la classificació de
l’esportivitat) i en la d’arbitratges, així com les millores
en la pista de joc, la contractació d'una assegurança de
responsabilitat civil, a favor dels participants, l’edició
impresa de calendaris individuals i la instauració del
sistema de fitxes individuals per a la identificació dels
participants.

text GREGORIO SEGARRA

XXVIII TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL SALA 

laveubenicarlo@terra.es
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L'associació Amics del Ball de saló de Benicarló va celebrar la festa de fi de curs amb un sopar-
ball durant la qual es va fer lliurament dels diplomes per als alumnes que durant aquest any han
assistit a les classes. 

Más de 40 parelles han après a moure's a ritme de salsa, vals, swing, bachata, cha-cha, tango,
merenga, fox i pasdoble. 

Els mateixos alumnes van ser qui van voler reconèixer la labor i l'esforç que han realitzat els
monitors dels cursos, fent-los lliurament d'uns obsequis. 

L'associació agraïx l'interès per aprendre i les ganes de passar-lo bé a tots els assistents al curs
2007/2008, i vam esperar que l'any que ve segueixin gaudint del bon ambient. 

Enhorabona a tots i vam esperar veure'ns de nou després de l'estiu. 

Amics del ball de saló

Engegem la temporada estival amb una forta calor
com ja hem pogut apreciar els últims dies de juny i els
primers de juliol.La nostra ciutat bull amb la selecció
però ens adonem que des de fa un any poques coses
s´han fet per canviar la imatge que ens ofereix.

Sí es cert, que s´ha intentat donar un altre aire a la
platja del Morrongo amb noves instal.lacions de fusta
que es vénen avall si mirem la biblioteca de la platja.

Si s´obliga als empresaris a invertir per donar una
altra imatge, s´haurien de donar ajudes i fer el mateix
des de dins. No costaria tant!!I si n´és el cas, que es
descompte dels sous astronòmics que cobren tots els
regidors.

De pena ha quedat el carrer d’Alcalà, se suposa que es farà un asfaltat nou quan acaben amb els pegats que fan ara,
perquè si no, ja li podem pegar bona bulla a l´empresa corresponent.

Les obres a Sant Gregori no és que vagen a un ritme descomunal, ans tot el contrari, sembla que amb la calor encara
s´endarreriran més. I succeeix el mateix amb les del nou centre de salut? No es veu cap moviment...

En el col.legi nou del Ròdenas, de segur que no acabaran per al curs que ve tampoc, tant de bo que m´equivocara...
I vaja "pifia" que han posat a la ratlla de Terme, un taüt amb creu inclosa quan pensaven que estàvem en un estat

laic. No hi havia res més bonic que posar-hi? Quatre arbres bonics o alguna peça com la que hi havia abans, hauria estat
millor idea, és clar! I com era de preveure, la carretera de doble vial no ens arribarà a la nostra població, continuem
pintant no res! 

I sembla que les comunicacions ferroviàries estan igual de malament que durant l´any; ja que posen reforçs de busos

per als turistes que arriben a la Renfe de Benicarló, per a què els volen si no tenen trens? Per cert, que facen aparcar
bé a la rotonda de Ticana, que els conductors se les veuen per poder maniobrar i a més hi ha línies grogues per no
aparcar, on està la policia?

A vore si tenim sort enguany amb les aigües de les nostres platges i es demostra la nostra bandera blava; el primer
dia que em vaig banyar realment sí que feia goig, encara que ja es trobaren algunes algues a la riba.

Els rentapeus ecològics sembla que han fet tard, si s´han passat tot el mes de juny quasi sense fer res i ara els ha
agafat el bou amb les banyes.

I si tant d’ecologisme volem, continuem fent reciclatge. Els camions tenen problemes moltes vegades per fer la seua
tasca, no es podria prohibir aparcar els dies que es fa el buidatge dels contenidors? Com que només són 2 dies, es
podria posar un cartell amb les hores per tal que es puga fer adequadament.

Sembla que tindrem bons concerts per a les festes, però tants bous eren realment necessaris? Sembla que seran un
incordi per la circulació a migdia també!

S ´ha pensat de fer més contenidors de deixalles mòbil com es fa dissabtes al matí? Es podrien deixar a diversos
punts de la ciutat, diferents dies, per tal que la gent que viu prop de la mar també ho puga fer prop de la seua casa,
perquè la veritat és que, ara a l éstiu, amb la calor que fa, donen poques ganes d´anar fins al centre, un dissabte de matí,
si estàs a la costa!

Continuem apostant pel soterrament que ja s´ha fet i pensem a oferir punts per reciclar olis que contaminen moltíssim.
El punt verd de la ciutat està molt bé obert cada dia, però no facilita la tasca que podríem tenir més a prop de casa.

L´agenda cultural de la passada primavera va ser prou fluixa, escassa, per no dir nul.la; si no fóra per la iniciativa
privada estaríem pitjor que un poble de 1000 habitants, i de segur que feina tindrà la regidora de cultura per la propera
tardor-hivern. Què per això cobren, no? Per portar bones conferències, bons concerts, més activitats per als joves, etc..

L´oficina d´informació juvenil és una necessitat i dotar la ciutat de més zones WIFI també perquè ens puguen
connectar al coneixement que tant cal.

I més educació viària, que no es fa a l´escola, es podria promoure des de l´ajuntament amb tallers professionals
aprofitant les instal.lacions que hi ha a l’avinguda Papa Luna. Més obres de teatre, més idiomes ofertats per la UP, més
tallers de cuina i sofrologia que tant fan falta avui dia. Perquè al preu que van les acadèmies ja es podria subvencionar
que els joves estudien idiomes i informàtica per el futur.

Bé, són tantes coses per a aquest estiu que faré una aturada en el camí, de moment. Que tingueu tots unes bones
vacances i que la calor no ens evite de fer el que més ens agrada en aquests dies: gaudir del merescut descans. Per a
tots els que puguen, és clar!

JJ SALÁN RODRÍGUEZ   BENICARLÓ

Carta a la directora
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El music nepalés afincat a Benicarló, Mukti Shakya,
ha fet durent el més de juny una gira que l’ha dut per
Austràlia. Més endavant visitarà Canadà, Estats Units,
Escòcia i Irlanda. Recentment ha posat en marxa a la
xarxa un full web amb la història del grup, algunes
cançons i moltes imatges dels concerts de
Mukti&Revival. A www.muktiandrevival.ppcc.cat els
seus seguidors de tot el món podran veure alguns
instants de la història d’aquest conjunt, la biografia,
noticies, videos i discografia. La web ha comptat amb
la col·laboració d’un altre benicarlando, Tonyo Fibla,
especialitzat en el diseny de pàgines web de rock. La
web també reprodueix una entrevista feta a la Namaste
Radio, la web de la comunitat nepalesa, i inclou
algunes de les actuacions fetes pel Maestrat i l’estat
espanyol amb els seus particulars Revivals locals, com
és el grup MñM (Mukti, Ñoño i Miralles). 

text REDACCIÓ

El músic benicarlando-nepalés Mukti
triomfa en la gira per Austràlia 

L’escriptor Josep Igual ha guanyat l’edició d’aquest
any del premi de narrativa “Cristòfol Despuig” que
convoca l’ajuntament de Tortosa. L’obra, “Quaderns
deltaics”, serà editada per Cossetània edicions.
“QUADERNS DELTAICS” és la selecció de les

anotacions del dietari de l’autor entre el 2001 i el 2007,
un relat en marxa des del dia a dia, on tenen cabuda
tan les pinzellades narratives com la literatura de
pensament. Els escenaris i l’entregent d’aquests
quaderns d’escriptor són les Terres de l’Ebre, sobretot
el delta, on l’autor resideix, i també el seu Maestrat
nadiu.

text REDACCIÓ

Josep Igual guanya el “Cristòfol Despuig” de Tortosa 

Herrera demana explicacions a l’executiu per si el pas de titularitat pot suposar la privatització
dels ferrocarrils, i pressiona per dotar al Maestrat de trens de rodalies.

El diputat al Congrés per Iniciativa-Verds, Joan Herrera, ha presentat una pregunta per escrit adreçada al
Govern Central, en el qual, per una banda es demana s’explique en quin estat es troba la possibilitat de
transferència de la gestió dels trens de rodalies al País Valencià, i per altra, si el Govern Central, rectificant
la política duta a terme fins ara, dóna suport a les peticions de les comarques de Castelló, d’extendre l’ actual
línia de rodalies, fins donar servei regular entre Castelló i Vinaròs.

Per a Iniciativa, la petició del PP valencià de sol·licitar la transferència de les Rodalies, on només es
preocupen de qui ostenta la titularitat, i on no s’anuncia cap millora del servei, ampliació les prestacions o
dels trajectes, dóna molt mala espina. En eixe sentit, es veu positiva la transferència, sempre que això no
supose un pas per a la privatització d’aquesta. Aquesta petició haguera hagut de vindre acompanyada d’un
compromís, per part del PP valencià, de desenvolupar la línia de rodalies fins Vinaròs. Per tant, si a nivell
autonòmic no hi ha cap tipus d’interés en aquest sentit, caldria que des del Govern Central es condiciona el
traspàs a aquesta millora i ampliació. Per això, la pregunta al Govern Central va en eixe sentit”.

Per als ecosocialistes, “el Consell no és garant de millorar el servei, cal recordar que Castelló és la única
demarcació provincial que no té Ferrocarrils de la Generalitat, que sí és competència directa seua. Que és
la demarcació que tampoc compta amb Tramvia, i que fins i tot el polèmic TVRCas, troleibús, corre l’amenaça
anunciada des de fa temps, de la seua privatització. Per tant, la pressa en demanar aquesta transferència,
a banda que puga ser justa, no comporta per ella mateixa cap millora per a les comarques de Castelló, on,
al contrari, pot córrer el risc de ser privatitzada, i ja sabem que un servei privat, només es fa funcionar per
obtindre un lucre, i no per donar un servei. Per tant, línies com les de Sagunt-Caudiel, podrien sofrir encara
més retallades si s’estima que no són econòmicament tant rentables com per exemple de les Castelló-
València”.

Castelló, 28 de juny  de 2008   
GABINET DE PREMSA D’INICIATIVA DEL POBLE VALENCIÀ

Nota de premsa

Iniciativa pregunta al Govern Central sobre la transferència de Rodalies, i
reitera la línia Castelló-Vinaròs

Dr. Climent

Amb la crisi economica i la pujada
del barril de petroli, ha baixat consi-
derablement la venda de vehicles.
Les grans marques busquen noves
tècniques de mercat per vendre els
seus vehicles. Una coneguda marca
ha optat per mostrar la naturalitat de
les seues hostesses en les exposi-
cions, pero aquestes han tingut que
ser ateses pels efectes negatius del
sol per la falta d’ozó en les capes
altes de la atmosfera. La empresa no
volia tapar a les noietes fins que han
arribat a un acord amb el facultatiu
per anar maquillades amb protector
solar.

VELOCITAT LUXURIOSA   
Divendres 4
19.30 h Audició de la secció de clarinets de l'Escola de

Música Ciutat de Benicarló. Pl. de Sant Joan. Organitza:
Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.

Dissabte 5
10.00 h Art al carrer (fins a les 14.00 h). Pl. de Sant

Bertomeu. Organitza: Associació Benicarló Art i Regidoria
de Turisme.

12.00 h Audició final d'alumnes participants al Curs
comarcal de perfeccionament instrumental en percussió.
Seu Social de l'Assoc. Musical Ciutat de Benicarló. 

18.00 h Concurs de Pesca. Infantil – Juvenil (fins a les
21.00 hores). Escullera del port. 

18.00 h Taller didàctic familiar Olorant, amb motiu de
l'exposició “Bona terra, bona collita”. Centre Cultural
Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Mucbe.

Diumenge 6

13.00 h VI Carxofa's Rock. Annex Pavelló Poliesportiu.
Organitza: Club Madison

Dijous 10

21.30 h Presentació del I Cicle de Cinema de Ciència
Ficció a càrrec d'Antoni Llorens, crític teatral de la
Cartellera Túria i programador dels cines Albatros i Babel.
Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.

22.00 h Projecció de la pel·lícula La humanidad en

peligro. Auditori. Entrada gratuïta. Organitza: Regidoria de
Cultura.

22.00 h Actuació musical a càrrec del grup Duo
Mosaico. Enfront de la platja del Morrongo. Organitza:
Gelats La Jijonenca, Restaurant Bar Platja, Bar El
Morrongo i Gelats Costa Dorada.

AGENDA
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A partir de les set de la
vesprada, banyista, o no (a eixa
hora aquella zona està més que
plena perquè la calor encara
apreta), si algú té alguna
necessitat fisiològica, ja siga
perquè li ha vingut un retortilló o
l’i han arribat els pixats al
ventre,  haurà de demanar torn
per a l’altre dia. I, si no, sempre
quedarà la solució més
salomònica, si és home, fer-se
un nus i, si és dona, ficar-se un
tap. I, per si de cas, han deixat
una llumeta encesa.
Segurament deuen pensar que
així els conservaran més temps.
Il·lusos! Algun regalet es
trobaran a la porta algun matí.

Sense quartos
Només fem que escoltar dia,

rere dia, que això de l’economia
no va gens bé. Que en poc
temps, els desgraciats que
tenim una hipoteca, els tafaners
també estem en eixe club, aviat
en les veurem i desitjarem per

poder-la pagar. Però ves per on,
a l’estat, després de gastar-se
els 400 euros eixos que diu que
ha donat a tot el món (bé a
algun món, a nosaltres encara
no ens ha arribat), per fer-se de
voler, ara resulta que també li
costarà arribar a final de més i...
ha trobat la solució. Segons
hem pogut saber ha demanat
als bancs aplicar una norma
més antiga que la tos, de quan
Franco, per la qual tots els
comptes corrents que porten
vint anys sense moure’s han de
passar, directament, a la seua
butxaca. Allà van que volen uns
quants milions d’euros a
engrandir la butxaca pública
socialista per tot el morro. Ni el
PP es va atrevir a fer semblant
pocavergonya. Si no ens
liquiden pels interessos ho faran
buidant-nos els comptes
corrents. Ni als bancs estan
segurs els nostres estalvis. Ja
ho deien els nostres rebesavis:
els diners, a sota de la rajola.
Almenys, ací, no ens podran
fotre mà. 

... amarrado a la puerta

O com entrar al pàrking de la
plaça de la constitució i no morir
en l’intent. I és que els usuaris
nocturns i festius d’aquest
migpàrking no s’ho acaben.
Després de portar una
temporadeta sense problemes
per poder entrar el seu vehicle a
dins d’aquest recinte, els
problemes han tornat. S’ha
espatllat el timbre que avisava
els municipals perquè l’obriren. I
allí que et trobes a la gent fent
carasses, i pegant bots, davant
la càmera de vigilància perquè
el municipal de guàrdia se
n’assabente i els obri la porta.
Però ni cas. Segons comenten,
diuen els municipals que això és
problema de l’empresa i
l’empresa, com no, que ho és de
l’ajuntament. Mentre, la gent,
com si tingués el ball de sant
Vito, saltant davant la càmera i
esperant a veure si algú els obri.
Però ... ha arribat la solució.
Han passat de la cinta de corda,
d’altres temps, a la plàstica de la
policia ... per amarrar la porta.
No poden ser més cutres!

ve de la pàgina anteriorDIVORCIS
L’església catòlica oficial es mostra radicalment contraria al

divorci. I manté actituds bel·ligerants i gens cristianes –gens
generoses, gens evangèliques, gens caritatives- envers les
persones que es troben en aquella situació: els exclou de la
comunitat de creients, els nega els sagraments i fins i tot els trenca
el contracte laboral, si la divorciada -o el divorciat- ensenya religió,
encara que siga a l’escola pública i amb sou de l’Estat. Però
aquesta actitud intransigent, que manté l’església oficial en relació
als creients de base, es modifica radicalment, quan el subjecte és
algú important –o que serà important en el futur- per als seus
interessos –gens espirituals per cert-. Així mentre a una divorciada
–professora de religió- se la sanciona i expulsa, a una altra
divorciada se la casà ostentosament amb tota la pompa, com si res
no haguera passat. I mentre a aquella desgraciada se li neguen els
sagraments, a la segona li oficiciaven la cerimònia cardenals i
bisbes, en pública exhibició de la més gran de les hipocresies i del
més escandalós maridatge amb el poder.

No és, però, aquest “divorci” l’únic en el que la nostra església
es troba. Les incongruències no s’acaben ací. Com quan fa
aprendre –i practicar- els seus missioners la llengua dels
evangelitzats i, alhora, foragita la llengua pròpia a les nostres
esglésies: resulta decebedora l’actitud alienant de l’església local,
entestada en parlar-li a Déu –i fer parlar els feligresos- en una
llengua diferent. I patològica –l’actitud de l’església local-, perquè
mostra –i demostra- el complex d’inferioritat que encara arrossega
en el seu mimetisme servil amb el poder. 

Ara que el Sant Pare està preocupat per recristianitzar Europa,
pot ser caldrà començar per recristianitzar l’Església.

Marc Antoni Adell

FOTO!

Els veïns del carrer pubill
van celebrar la festivitat de
Sant Pere amb balls, dances,
una missa i, enguany, van
comptar amb el retorn de
Sant Pere a la capelleta que
hi ha a l'inici del carrer.
L'anterior Consistori de signe
progressista va instar
l'empresa que va fer l'obra de
la vivenda que dóna a la
Placeta dels Bous perquè
mantinguera la capelleta a
Sant Pere. Es diu que en
aquella zona, que era un punt
alt de la població, hi havia un
far per ajudar a situar-se les
barques en dies de boira.
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a gent es queixa de la
calor. Clar, ja estem a
l’estiu. En canvi, jo em
queixo de tot allò que

em puc queixar i que no em
posaré ara a explicar perquè
potser no li interessa a ningú.
Potser fins i tot no m’interessa ni a
mi, perquè ja estic fart de queixar-
me totes le setmanes de tot  per a
no aclarir un borrall i que ningú
em faça cas de res. Ara em
sembla que tembé he perdut el
lector que tenia fa unes setmanes,
així que tinc tota la pàgina per a
posar allò que em passe pel
cervell sense que ningú em diga
res, perquè qui no llegeix aquesta
pàgina no en pot opinar ni posar a
caldo a l’anònim ésser humà que
no la signa però que s’amaga sota
un pseudònim. No com altres
digníssimes persones del poble
que signen allò que escriuen i
amb la cara ben alta perquè
saben que allò que ells opinen va
a missa i fins i tot pot arribar a
tenir certa influència entre els
poders fàctics dels que, sens
dubte, ells estan vivament
convençuts que formen part
integrant i fonamental. Tot el
contrari que el que no signa
aquesta pàgina, un covard que
s’amaga sota un ignominiós
pesudopseudònim i que es pensa
que té el dret de posar a caldo a
tot aquell que es pose per davant.
Especialment si surt a aquesta
revista. Com que es fa tard i me’n
vull anar a dormir el més aviat
possible, vaiga  començar la feina
setmanal, que no és poca.

La portada per al personatge
de la setmana. La persona que ha
fet treure més estanqueres al
carrer des de que aquell home
baixet amb veu de pito i bigotet
retallat, ens advertia a tots de la
conspiración judeomasónica
marxista des del balcó de la plaza
de Oriente. Mare meua! El

xinesos se n’hauran fet un fart de
vendre tela de colors. Per això, la
principal conseqüència que ha
tingut l’Eurocopa al nostre poble
ha estat la suspensió d’un ple
perquè els podemos jugaven un
partit. Després d’aquesta
vergonyosa actuació, que no
cobren. Suposo que els càrrecs
comporten unes funcions. Si
aquestes funcions no
s’acompleixen, que no cobren. Si
volen vore el partit, que posen
cuatro, que ha repetit els partits
de la roja fins a l’extenuació. Fins
i tot la meua veina, una dona de la
mateixa edat que l’àvia de
Casillas em va dir que per molt
partits que van jugar contra els
russos, sempre feien gol els
mateixos.

Pàgina quatre. Una foto de la
regidora de cultura. Increïble.
Tenim una regidora de cultura. El
que diu és anecdòtic, pèrquè la
notícia és la mateixa existència
d’aquesta regidora que alguns
pensàven que només era una

figura virtual amb un jornal real
que difícilment justificava el que
cobra. Aquesta va anunciar “l’inici
de la redacció del projecte...”. O
siga, terra a l’Havana. Ni tenim
auditori ni el tindrem, perquè si
l’ha de pagar la conselleria ho
tenim tan clar con el col•legi Angel
Esteban, el centre de salut i la
carretera de Peníscola. Tots
aquests temes se’ls ha agafat
Mundo per banda i en un tre i no
res, tot sol·lucionat. Ai! Quina
tranquilitat dóna tindre un diputat
autonòmic del poble! Una persona
que es preocupa i que fins i tot
faria la feina sense cobrar i seria
capaç de dir al qui paga les
nòmines dels diputats que els
seus emoluments els envien a
l’ajuntament de Benicarló per a
invertir-los en el seu poble. Quin
exemple!

No  comparteixo l’opinió dels
tafaners sobre la col•locació de
càmeres de videovigilància. Mire,
senyora Garcia, davant de casa
meua hi ha un parell de veïnes
fadrines que no tenen altre quefer
que vigilar a tots els del carrer.
Comentaris com “que?, anit se’ns
feia el carrer estret, eh?”, “mira
quina poca vergonya tenen” o
“trobo que a casa teua entren
moltes xicueles amb la falda
massa curta” estic fart de sentir-
les. Així que a mi si em posen una
càmera d’eixes a la porta de casa
i la volen tindre tot el dia en
marxa, que ho facen. Encara que
si les autoritats, competents per
suposat, volen saber alguna cosa,
que li pregunten a les meues
veïnes les xafarderes, que elles
els posaran al dia de tot.

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA

Qui és Miguel Vargas
Rodríguez? El cap de tenència de
Penjamillo? Un ingenyer peruà
denunciat per la desaparició de
quatre-cents grams de “frijol
canario”? 

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 640

text EL LECTOR

L
Conservacionistes miops
Al Mucbe diuen que es

dedicaran a escanejar imatges
antigues per recuperar-les.
Bona iniciativa. Però resulta que
la regidora de la cultura
benicarlanda sembla
desconèixer, ja ho diuen que la
ignorància és la mare de
l’atreviment, que a dos passes,
al mateix edifici, però a la banda
del casal municipal, la desídia fa
que l’arxiu d’Alambor i part de
La Veu s’haja fet malbé per no
apanyar les goteres que té el
casal. La Veu ja va treure les
fotos, però ningú “mou fitxa”.
Encara tenim el florit de les
parets (bé, negre a mesura que
es va assecant) i l’olor que no
desapareix, perquè ningú ha fet
res per apanyar les coses.
Senyora regidora, fer-se
propaganda queda molt bé,
però fer la feina per la qual
cobra, una pasta gansa per cert,
encara seria millor. Total, només
està en el mateix edifici, però a
la banda abandonada.

On anirem a parar!
Ara resulta que els plens del

nostre ajuntament estan
supeditats a l’interés general ...
del futbol espanyol. Els tafaners
devem ser rara avis perquè no
acabem d’entendre aquest tipus
de mesures. O siga, que podem
concloure que els nostres
governants només funcionen
quan la piloteta no roda. Vinga,
que governar, en aquest país,
és cosa de pilotes, que diria un
castizo. On anirem a parar! 

Ezpanya! Ezpanya! 
Ezpanya! ...

Déu meu quin sarau. Entre
tanta rojor, els tafaners no
sabíem si el que vèiem era la
plaça roja o les calderes de
Pedro Botero. I és que només

els faltaven les banyes i el
trident. Això és el que devien
pensar els alemanys d’allò que
els va vindre al damunt.

Ezpanya! Ezpanya!
Ezpanya! ... (i 2)

Però tot va ser un miratge
envejós dels alemanys que no
van saber pair que la “marea
roja” els passes per damunt. Els
nostres eren com música
celestial. Mireu si eren celestials
que, fins i tot, després d’haver-
se aconseguit aquesta fita
històrica, entre clàxon, pitada i
pitada, i brofegades vàries, van
sonar, com himne de Déu, les
campanes al vol de la nostra
església de Sant Bartomeu. Ho
jurem. Durant una bona estona
van estar sonant les campanes
com si vingués l’anunciació.
Però no sabem qui tenia el
comandament a distància que
les va engegar. Ho esbrinarem. 

Ezpanya! Ezpanya!
Ezpanya! ... (i 3)

I quin ensurt. Aquestes
campanes ens va fer entrar en
una mena de deja vu col·lectiu.
En un instant vam tornar a
reviure el generalísimo sortint
sota pali juntament amb les
paraules del màxim dirigent del
futbol espanyol, de llavors,
Muñoz Calero, dient
“Excelencia: hemos vencido a la
pérfida Albion”, quan van
guanyar  Anglaterra el 1952,
amb el famós gol de Zarra. I és
que com per a l’imaginari de
l’època, allò va ser la revenja de

la destrucció que va patir
l’Armada Invencible, a mans
dels britànics, per a l’actual, ha
estat ficar quaranta-quatre anys
de sequera històrica futbolística.
Però ... uf!! Després tot va tornar
a la realitat.

Ezpanya! Ezpanya!
Ezpanya! ... (i 4)

Ara, això de fer el cafre tot el
que van poder, amb motos i
cotxes circulant com a bojos,
bombollejant samarretes i
banderes, plantats a les motos o
asseguts a les finestres dels
cotxes...  què voleu. Vam veure
una mare que buscava els seus
fills i filles perquè veia que la
situació era un perill i no volia
que prengueren mal. Totes les
infraccions de trànsit possibles
allí estaven presents.  I tot, tot,
sota la mirada complaent de
Marcelino, alcalde, Marquitos,
de governació i Pérez Ollo,
d'esports, tots tres embolicats
amb estanqueres. Entenem que
els hi caigués la bava,
estanquera avall, però algú
hagués pogut prendre mal i,
llavors, on estaria la seua...
responsabilitat? 

Oposicions
Un president de tribunal

amollà: “L’examen es pot fer en
valencià o en castellà. Jo parlo
en valencià però escric en
castellà. De moment, encara
podem escriure en les dos
llengües. Més avant, no sé sap.”
No cal dir de quin partit era i
quina ideologia tenia: rància,
arcaica i franquista. I encara en
queden!

Horari d’WC
Segons ens hem assabentat

els pixa-cagadors, recentment
instal·lats a la platja del
Morrongo, són només d’horari
de bandera Com els taxis, des
que es puja la bandereta de
com està la mar fins que s’arria.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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L’última croada
No volem ací parafrasejar cap film

de la sèrie de l’Indiana Jones, però ben
ve ens aniria tenir-ne un que fiques a
molts dels brètols, que ens han portat a
aquesta situació, al seu lloc. Com hem
dit en reiterades ocasions pinten bastos
per aconseguir fer canviar el Ministeri
de Foment del seu encaparrament
sobre la variant de l’N340 al pas per la
nostra ciutat.

I pinten bastos perquè, ara per ara,
no ha hagut suficient pressió popular, i no ens referim a
la del PP, que ja haguera anat bé fa uns anys quan
manava Mundo i no va fer res, si no a la que s’hauria
d’haver fet, de manera asfixiant, perquè els nostres
polítics locals estigueren convençuts de la salvatjada
que li faran al nostre terme si, finalment, aquesta
carretera tira endavant.

La manifestació-concentració prevista per aquest
cap de setmana a la plaça de la constitució sembla ser
l’últim cartutx que li queda a la plataforma, “Un terme
sense barreres”, per fer conèixer a la gent el que
representarà per al nostre terme que, aquesta nefasta
variant, es porte a termini.

Certament els hi caldrà molta pedagogia, que no raó,
perquè la tenen, per engrescar la ciutadania contra el
que serà un dels atemptats ecològics, paisatgístics,
ambientals i, urbanístic i social, més important, al que
ens haurem d’enfrontar la ciutadania. I és que el nostre
futur dependrà molt del que ací s’aconseguisca.

Però hem dit que caldrà molta pedagogia, perquè
aquesta plataforma, tot i les seues raons, que en són, i
moltes, no ha inspirat la confiança necessària per fer

evident allò que ho és, la destrucció del
nostre territori. I això, segons el nostre
parer, ha vingut donat, principalment, per
un parell de motius, principalment. El
primer, la seua inexistència i falta de
coratge polític, per enfrontar-se al
problema quan aquest estava en estat
embrionari, ara farà uns 10 anys. Per què
manava Mundo i el PP, i no els
interessava? Aleshores, ningú dels que
ara han engegat la plataforma hi era per

enlloc. En aquell moment només van ficar el dit a la
nafra La Unió i el BLOC (la UPV de llavors), ningú més.
I segon, el veure com en els últims temps, alguns, de
manera bastant hipòcrita, han volgut aprofitar aquesta
última ressonància mediàtica, apujant-se al carro, i
voler aparèixer, ara, com “salvapàtries” en contra
d’aquesta carretera, quan només fa dos dies, en molts
mitjans deien tot el contrari, i instaven a que es fera
sense més demora, amb l’argument que la inacció
arrossegaria més morts en aquesta carretera.

Tot i la importància del que ens estem jugant, eixe
substrat tèrbol, no dóna massa confiança. I és que
aquest problema, segurament, es veurà agreujat,
encara més, si aproven el cinc milions de metres
quadrats de terreny “no urbanitzable”, que passarà a
urbanitzable, de sobte, amb el nou PGOU que tenim al
“forn”. I d’això ningú diu res.

Veurem si el voler convertir una altra bona part del
nostre terme en un mantell de formigó també provocarà
mobilitzacions dels llauradors.

Ara que, si ja no ens queda terme, potser, la de dalt,
siga, realment, “L’última croada”.

641
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

E
D

IT
O

R
IA

L

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
laveubenicarlo@terra.es

Administració, subscripcions
964 475698 

©COPISTERIA GRÈVOL
Dipòsit legal/ CS-193-2004

Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2
12580 Benicarló

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA
Cap de Redacció/ JORDI MAURA

Consell de Redacció/ XIMO BUENO,
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

CASTILLO, TONYO FIBLA,
JOAN GREGORI, JOSEP M. SAN
ABDON i RODOLFO SERRANO

Col·laboradors/ PERE BAUSÀ, JOAN HERAS,
XAVIER BURRIEL, NATALIA SANZ, CARLES LLUCH,

RAMON PARÍS, JOSEP V. TAUS, TOLITO, JORDI MAURA,
JESÚS MAESTRO, G. SEGARRA, VICENT FERRER,

SUSANNA ANGLÉS, VICENT COLL, JOSEP BARBERÀ,
J.M. SANABDÓN, DR. CLIMENT, ROBESPIERRE I EL

SAMARUC
Fotografies/ NATALIA SANZ, GREGORIO SEGARRA

La Veu respecta la llibertat d’expressió. La responsabilitat de
les opinions és de qui signa l’escrit. La Veu es reserva el dret d’a-
curçar els textos que sobrepassen les 20 línies. Els articles hauran
d’anar signats amb nom, adreça i número de DNI, encara que
podran aparèixer amb pseudònim.

PublicitatAmb el suport

Panissola: Una garba de panissoles per a
la senyrora regidora de turisme, la del
cognom llarg: en tot l'any no ha tingut temps
de fer les obres necessàries per a deixar en
bones condicions la zona del Morrongo, i ara,
ara que ja han aplegat els banyistes, ara es
posa a fer remodelacions amb maquinària
pesada inclosa. Quina poca memòria tenen
els polítics. Se’n recorda senyora regidora del
que deia l'any passat? Ara vosté fa el mateix
però pitjor.
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Per Xavi Burriel

“Balanç d’un any perdut”El còmic
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