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L'Actual TV inicia
aquesta setmana una
nova etapa en el camí que
va emprendre el desembre
del 2001. Un dels
programes més veterans
de la televisió comarcal,
renova la seua imatge per
adaptar-se als nous temps
sense, per això, perdre
l'essència de la filosofia
que li ha marcat des del
principi. Informació de
proximitat, temes
d'actualitat i, sobretot,
respecte a l'audiència, són
només algunes de les
característiques del
producte que produeix
Mediarec. Conscients dels
reptes que es plantegen
avui dia als mitjans de
comunicació, l'Actual ha
dissenyat un grafisme en
el qual les imatges més
característiques dels
nostres pobles i ciutats s'entremesclen amb
animacions que confereixen frescor, dinamisme i,
alhora, serietat. És, en definitiva, la imatge que l'Actual

vol transmetre a la seua audiència i que ens ha
caracteritzat al llarg d'aquests anys de treball en els
mitjans de comunicació comarcals.  

L'Actual TV inicia aquesta setmana una nova etapa
text REDACCIÓ
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a situació de la Sanitat
pública al Maestrat és
deplorable segons el

portaveu del Bloc a Benicarló,
José Luis Guzmán, que ha
denunciat la “ja tradicional situació
de col·lapse”, motivada, al seu
judici, per la falta de metges de
reforç que la Conselleria no envia.
Segons els metges això
impossibilita atendre amb qualitat
als desplaçats o cobrir les
vacances dels metges que
treballen tot l’any. Per al
nacionalista, la situació ha arribat
a tal extrem, que són els propis
metges els que han de demanar

El Bloc de Benicarló denuncia la situació de col·lapse del
centre de salut i de l’hospital comarcal. Guzmán assegura

que les llistes d’espera duen mesos tancades

Els facultatius de Benicarló pengen cartells informant de la situació i demanen
paciència i disculpes. El PSPV lamenta que mentre el conseller feia un acte

electoral el centre de salut es trobava col·lapsat

L
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“El portaveu socialista i diputat, Enric Escuder, va lamentar l’acte “electoralista” que va
realitzar la passada setmana el conseller de Sanitat” 

disculpes i paciència als pacients
perquè no seran visitats amb la
rapidesa que seria necessària. Els
cartells incideixen en la
sobrecàrrega important de treball.
“No entenem com la Generalitat
torna a ensopegar amb la mateixa
pedra d’altres anys” va explicar,
alhora que va lamentar que es
destinen més mitjans i esforços a
la fórmula 1 que a hospitals i
centres de salut. “La gestió és
nefasta”, va dir. 

Els metges de Benicarló
assumeixen una mitjana propera a
les 2.000 visites quan els
correspondrien 1.400 al tractar-se
d'un centre de salut docent i
formatiu. D'altra banda va
denunciar que alguns metges
arriben a realitzar guàrdies de 24
hores cada cinc o sis dies. Segons
va assenyalar la situació de
desencantament és tal “que
facultatius de Benicarló ja no
visiten ací i treballen ara a Escòcia
on el treball és més satisfactori”. 

La situació a l'Hospital
comarcal no és millor. Segons el
Bloc “no existeixen llistes d’espera
perquè estan tancades. Estan
constantment tancades”. Així va
assenyalar el cas d’una pacient
que ha estat més de dos mesos
cridant telefònicament per a
tractar d’aconseguir una hora per
a l’especialista sense que
l’atengueren i va indicar que és
anormal que el pacient se’n vaja
de la primera visita sense saber
quan tornarà a ser visitada. “Per
això no trauen llistes, perquè és
tanta la gent que espera que si les
obriren cobririen més de mig any
de pacients”, va concloure.

Crítiques també des del PSPV

El portaveu socialista i diputat,
Enric Escuder, va lamentar l’acte
“electoralista” que va realitzar la
passada setmana el conseller de
Sanitat, Manuel Cervera, en la
celebració dels vint anys de l’àrea
de Salut Pública de Benicarló, on
va anunciar la col·locació de la
primera pedra del nou Centre de
Salut al mes de setembre. Per
Escuder és de vergonya aliena
que el conseller anuncie una
segona pedra d’un centre de salut
que no se sap si serà l’integrat
que és va prometres o si es
construirà segons el projecte
modificat. “Que li demane al
diputat Jaime Mundo que busque
la primera pedra que ja van
col·locar al 2003 per a posar-les
juntes i que, almenys, facen
paret”, va ironitzar. A més va
lamentar que mentre el conseller
celebrava al Parador aquest
esdeveniment “el centre de salut
estiguera col·lapsat al faltar un
parell de metges”, va dir.

ve de la pàgina anterior

Després d’haver entrat en competició, 18 dels 21
equips participants, la notícia més destacada és
l’absència de sorpreses. 

Els “a priori” favorits han confirmat la seua condició
en aquest primer partit, si bé alguns per escàs marge,
com Els Caps o Grues Robles, que van patir de valent
per traure endavant les seues trobades.

El grup I, definitivament, és el grup “de la mort”, amb
4 equips amb clares opcions de classificació, com han
demostrat en el seu primer partit i amb Novo Informo
–segons molts un dels grans favorits al títol- encara
sense jugar en aquesta primera setmana de competició.  

Tot i així els altres dos grups, a la vista de com anat
aquesta primera setmana de competició, no li van al
darrera pel que fa a la incertesa. 

En el trofeu de l'Esportivitat, 4 equips, Frudex, Ions
Publicitat, Tallers Rutifán i www.esportsarín.com,
mantenen el seu caseller de penalitzacions a zero i
encapçalen, empatats, la classificació. 

text GREGORIO SEGARRA

XXVIII Torneig d’estiu de Futbol Sala

El Club Mabel Benicarló de gimnàstica rítmica ha
sumat un nou campionat d'Espanya al seu envejable
palmarès. En aquesta ocasió es tracta del Campionat

d'Espanya de Clubs i Autonomies, categoria infantil,
celebrat el passat cap de setmana a Tenerife.

Nuria Sancho, Cristina Ros i Nerea Sánchez han
estat les components de l'equip campió.

text GREGORIO SEGARRA

Nou títol de campiones d’Espanya per a les xiques del Club Mabel Benicarló

Els metges de
Benicarló assumeixen
una mitjana propera a
les 2.000 visites quan
els correspondrien
1.400 al tractar-se d'un
centre de salut docent
i formatiu.
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L'escola del Club Natació Benicarló va celebrar el seu
final de curs amb una exhibició per els pares i familiars
amb el tradicional repartiment de medalla, gorra i polo. 

Els nedadors i nedadores més menuts de l'escola del Club
Natació Benicarló van celebrar el dia 27 de Juny de 2008 el
comiat de la temporada davant els seus pares i familiars a la
piscina del Club de Tennis de Benicarló. Una espectacular
exhibició dels més joves i amb el repartiment tradicional de
medalla, gorra i polo a càrrec dels monitors Isabel, Paco,
Merche i el nostre president Antonio Saura. Tots els esforços
realitzats pels nostres menuts van tenir la seua recompensa i
van demostrar que ja es troben preparats per a ser les
estrelles de la pròxima temporada.

També, com no, es va celebrar, una vegada més, el passat
5 i 6 de juliol les 24 hores de natació a les instal·lacions de la
piscina municipal en la qual es "van mullar tots", nadadors i
nadadores del Club, familiars, amics i simpatitzants, fins a un
total de 190 nedadors, que van dur a la consecució d'un nou
record de 87.000 metres nadats. Natació, tertúlia, sopar ... i
rècord, en un cap de setmana intens.

Ara ja només ens queda la gran cursa, la Peníscola-
Benicarló, per tancar la temporada. Però això serà la propera
setmana.

text CNB

De la gorra, medalla i polo per els menuts ... a les 24 hores nadant

José Antonio Varela, un
investigador autodidacta de 70
anys nascut a A Corunya i
establert a Benicarló, ha
proposat a les organitzacions
agràries utilitzar tota classe
d'olis de rebot del sector
hostaler i altres, com el de
girasol, com biodiésel que
rebaixi els costos de
funcionament del sector primari.
Varela fabrica additius que van
ser autoritzats per
l'Administració i que s'afegixen
als olis vegetals per aconseguir
aquest particular combustible.
La barreja aconseguida
funciona com el diésel
convencional però constituïx
una despesa inicial menor al
que s'afegix altra reducció de
costos gràcies a que el producte
obtingut en última instància obté l'exempció de l'impost
propi dels hidrocarburs. 

L'investigador proposa ara a l'Administració de
Benicarló i als agricultors que recullin els olis del sector
hoteler i de l'hostaleria i se'ls done una nova aplicació
en el camp valencià com a combustible. Això permetria
rebaixar la despesa corrent a la qual estan exposats
contínuament els llauradors per l’augment constant del
preu del petroli que se sofreix, amb especial intensitat,
aquest sector. Varela va proposar en el seu programa
de ràdio explicar als agricultors com ells mateixos
poden fabricar els seus biodiésels. "Tan sols cal que
disposen d'un bidó d'uns 25 litres d'olis que es

depurarien i filtrarien.
Finalment, es barrejarien amb
els additius", de manera que
"els sortiria pràcticament gratis
i els rebaixaria el cost de
moure les seues maquinàries,
va indicar. "M'agradaria poder
comunicar amb els treballadors
del camp per a poder fer-los
arribar la meua proposta, però
resulta bastant complicat", va
explicar. 

Segons aquest investigador,
el procés de transformació en
combustible és relativament
fàcil i es fonamenta en l'acció
de diversos additius que ell
mateix fabrica a Benicarló
sobre qualsevol oli vegetal
reciclat que podria procedir bé
de cuines o d'industrial refinat,
reduint així els costos de les
matèries primeres. Ambdós

ingredients es barregen, convertint-se en un potent
biocombustible que reduïx les emissions tòxiques en
una mitjana de més del 20% i millora les
característiques tècniques i de rendiment del motor.
També permet fer combustibles a la carta en funció
dels usos que es faci del motor "si és per a pedreres o
per a un taxi que circula per la població". 

Per al descobridor la proposta és, a més, doblement
positiva de poder adoptar-se a nivell global perquè
permetria donar treball en tercers països que
produïren el combustible i dels quals es podria
transportar aquí. Per a Varela, la solució està clara
"mancada voluntat política", assegura. 

José Antonio Varela proposa la autofabricació de biodiésel per a rebaixar
la despesa corrent dels agricultors del Maestrat 

text REDACCIÓ

Agents de la Guàrdia Civil de Benicarló van detenir
a dos homes com presumptes autors d'un delicte de
lucre de la prostitució, segons va informar la
Comandància en un comunicat. Les investigacions
van començar després de tenir coneixement dels fets,
denunciats per una de les afectades en dependències
de la Policia Local de Benicarló. Els agents van
comprovar en primera instància l'existència d'anuncis
contractats en un periòdic, en el qual s'oferien
relacions amb diferents noies, així com els domicilis en
el qual es realitzaven els contactes, on es van trobar
diverses noies que treballen oferint serveis sexuals.

Els agents van comprovar que els denunciats havien
retingut la documentació a l'afectada pel que van
detenir W.B.M., de 31 anys i B.L.S., de 35, ambdós de
nacionalitat colombiana, com presumptes autors d'un
delicte contra la llibertat  sexual relatiu al lucre de la
prostitució.

Dos homes detinguts per un presumpte
delicte de lucre de la prostitució

text REDACCIÓ
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MASSA CAMIONS
l gran increment del preu
dels combustible durant
els darrers temps
desencadenà les

protestes dels seus principals
usuaris com transportistes,
agricultors, pescadors, taxis... 

Durant la primera quinzena del
mes passat, els transportistes per
carretera de mercaderies dugueren
a terme una agressiva vaga que
provocà el desabastament de
mercats, benzineres, empreses... Els motius eren,
fonamentalment, econòmics: les tarifes que es cobren pels
ports no cobreixen les despeses. El cost del combustible ja
els representa un 30% del total i pot continuar pujant.. Com
hi ha transportistes que treballen amb tarifes baixes, no es
poden reflectir els costos en els preus dels ports. Tal com
han expressat representants del propi sector, el principal
problema és l’existència d’una flota de camions
sobredimensionada. Els vaguistes exigien al govern central
la fixació d’una tarifa mínima garantida que assegurés la
rendibilitat del seu treball. Però aquesta exigència era
impossible pel govern dins d’un mercat únic europeu. 

Aquest conflicte ha posat de manifest un sistema de
transport de mercaderies excessiu, font important de gasos
d’efecte hivernacle i que necessita importants
infraestructures viàries. Una reflexió crítica, des d’un punt
de vista ambiental,  d’aquest sistema serà l’objecte d’aquest
article.

La globalització ha incrementat la importància del
comerç mundial i, lògicament del transport dels diversos
bens econòmics. Hi ha una relació quasi directa entre
l’increment dels transport de mercaderies –mesurat en
tones-quilòmetres (tn-km)- i del Producte Interior Brut (PIB);
en concret a la Unió Europea dels 25 (UE-25), des de 1995
a 2005, mentre el PIB s’ha incrementat en un 25% les tn-km
de mercaderies ho han fet en un 31%. L’acoblament entre el
transport i l’economia es pot mesurar mitjançant l’indicador
“intensitat del transport en l’economia” (ITE) que s’entén
com les tn-km recorregudes per cada unitat del PIB
generada.  A l’estat espanyol, l’ITE de 2004, agafant el de
1995 com la unitat, fou de 1,4, un  creixement d’un 40%
major demostrant que l’economia espanyola necessitat fer
un ús major del transport per crear riquesa que la mitjana de
la UE-25.

Quant la distribució modal del transport de mercaderies
tenim els vehicles de carretera, el transport marítim i fluvial,
el ferroviari i les canonades – gaseoductes i oleoductes. A
l’estat espanyol, des de 1995 a 2004, el percentatge de tn-
km del transport de carretera ha passat d’un 75% a un 84%,
i aquest augment  s’ha produït per la disminució percentual
dels altres mitjans, marítim d’un 16% a un 10%, ferroviari
d’un 5% a un 3% i el de canonades d’un 3,4% a un 2,8%. Si
ho comparem am la UE-25, a l’estat espanyol el transport
per carretera té una major importància -un 84% front un
44%- i el tren en té menys – un 3% respecte a un 10% . 

Tant a l’estat com a la UE-25, el
transport per carretera està
guanyant importància a costa del
ferrocarril, un mitjà amb un impacte
ambiental força menor. Un altre
indicador en aquest sentit és la
variació de la longitud de les
autopistes: a la UE-25 s’ha
incrementat un 41% des de 1990 a
2003 i, en canvi, les vies fèrries han
disminuït un 8%.  

A l’estat espanyol hi ha 20 km
d’autopista per cada 1000 km2 (2003) de superfície quan la
mitjana de la UE-25 és de 15 km/1000km2; el percentatge
de longitud d’autopistes i autovies respecte al total de
carreteres és d’un 5,9% quan a la UE-25 és sols d’1,2%. Per
contra, a l’estat hi ha sols 28 km de via fèrria per cada 1000
km2 quan a la UE-25 en són 50.

Resumint allò dit, en tota la UE-25 el transport de
mercaderies ha augmentat molt en els darrera anys i aquest
és necessari pel creixement econòmic, i això ho ha fet a
costa del ferrocarril fonamentalment. A l’estat espanyol
aquesta tendència és molt més marcada i no és d’estranyar
que, amb una desacceleració econòmica com l’actual i uns
preus del combustibles desbocats, el sector del transport
per carretereta hagi entrat en una crisi estructural per excés
d’oferta. 

Segons l’ecòleg Ramon Margalef “cada ecosistema
tendeix a edificar el seu cicle intern seguint l’eix vertical
definit per la llum i la gravetat. El transport horitzontal,
depenent d’energia externa, es pot considerar com una
pertorbació, o, almenys, com una modificació imposada
sobre aquell esquema fonamental de trajectòries verticals”.
I aquest transport en el cas de les mercaderies pot ser
grandíssim. Si sumarem tots el quilòmetres que han
realitzat els diversos components d’un producte material
obtindríem valors. S’ha calculat que un iogurt de fresa de
125grams venut a Stuttgart en 1992 ha fet 9115 km si
acumulem el recorregut de la llet, de les freses, l’alumini de
l’etiqueta, plàstic, distribució... Segons càlculs de Bill
McKibben cada boci de menjar recorre com a mitjana uns
2400 km. Als nostres supermercats mengem peix africà,
melons sud-americans....I aquest excés de transport
horitzontal és en part responsable del canvi climàtic, de la
destrucció del paisatge,  de gran nombre de morts per
accidents. 

Un pas per limitar aquest excés de transport horitzontal
seria la internalització dels costs ambientals –contaminació,
accidents, infraestructures...- en els preus dels ports. Açò
provocaria una relocalització de moltes activitats afavorint
les relacions econòmiques regionals. 

Des d’un punt de vista dels modes de transport, caldria
afavorir els mitjans més eficients des d’un punt de vista
ambiental com el ferrocarril, vaixells... Caldrà un pla per
afavorir una desaparició progressiva de l’excessiu nombre
de camions. 

Pere Bausà

E
El Castell de Peníscola acull el rodatge d'un curt per a

promocionar la nova novel·la de Vicent Melià i Bomboí “Jo li
vaig arrencar el cor a Benedicto XIII”. Un total de vuit actors
estan participant a donar vida a una sèrie seqüències que
tracten sobre la lluita de poder i la recerca del coneixement,
durant els últims anys del Cisma
d'Occident (1420-1429). Aquesta
novel·la centrada en la ciutat de
Peníscola en un dels períodes
històrics més crítics de l'església
Catòlica, desvetlla d'una forma
magistral les pulsions bàsiques
humanes relacionades amb la
passió, la traïció i l'orgull, però
sobretot tracta sobre la capacitat
de resistència davant l'adversitat i
l'assetjament. 

Una sèrie d'assassinats, relacionats amb els signes de les
estrelles i la música de les esferes, busquen l'enfrontament
entre les principals religions que conviuen sobre la roca de
Peníscola. Un matrimoni que trenca totes les regles sagrades,
entre un jueu i una musulmana, s'enfronta a una societat de
principis del segle XV radicalitzada, alhora que busca
desvetllar el missatge relacionat amb l’alquimia i les estrelles,
que l'assassí deixa com un trencaclosques en l'escenari de
cada crim. 

La trama de la novel·la transcorre mentre Benedicto XIII
agonitza i el cardenal Gil Sánchez Muñoz, Clemente VIII, és
imposat com moneda de canvi per Alfonso de Borja als últims
i desmoralitzats cardenals del Papa Lluna per a resoldre la
seva situació desesperada. Aquesta novel·la, segons Vicent
Melià és un crit a favor dels perdedors de la història i un cant
a la recerca de la immortalitat. Sens dubte per la temàtica que

aborda “Jo li vaig arrencar el cor a
Benedicto XIII” serà una novel·la
que aixecarà polèmica i no passarà
indiferent. 

El grup d'actors que està
participant de forma desinteressada
en aquest curt, que s'estrenarà el
pròxim mes de setembre, són: Àlvar
Anyó en el paper de Benedicto XIII,
Regina Prades, en el de Lilzàhira,
Juan Manuel Gurillo interpreta a
Clemente VIII, Israel Pinazo al rebel

Mohamed Lachkar “El Falcó”, Oscar María Barrino, al filòsof
Iéhoshua ha-Lurqui, Jordi Maura, al negociador bisbe Alfonso
de Borja, Juan Andrés Vicente, a Ramón Pastor el alguacil del
Rei a Peníscola i Daniel Garciaconsuegra aporta rostre al jove
artesà músic Nicolás Albiol. Per a aquest rodatge s'ha utilitzat
un anell dissenyat pel joier basc Vicente Alsuasua, propietat
de Lorenzo Medina, així com la Tiara Papal cedida per la
direcció del Castell de Peníscola. 

text REDACCIÓ

El Castell de Peníscola acull el rodatge d'un curt per a promocionar la nova
novel·la de Vicent Melià i Bomboí “Jo li vaig arrencar el cor a Benedicto XIII”

El portaveu socialista, diputat i exalcalde de Benicarló,
Enric Escuder, va manifestar  que denunciarà al president
de la Plataforma per un Terme sense Barreres –que
s'oposa a la variant de la N-340 al seu pas pel Maestrat-,
Paco Vallés, “per insinuar que jo vaig manipular un
informe”. Escuder va explicar que la formació socialista, ara
en l'oposició, està recaptant informació i la presentarà davant
el jutge “perquè presente la veracitat d'aquestes imputacions”.
Vallés va realitzar aquestes afirmacions vuit dies abans de
l'última concentració que dissabte passat va reunir a la plaça
de la constitució de Benicarló a mig miler de persones
contràries al traçat proposat per Foment. El sector agrícola, a
pesar dels diferents passos que ha donat el vial en la seua
tramitació a nivell municipal desde 2001, no s'havia mobilitzat
fins a fa escassos mesos. 

El Consistori, governat per diferents forces polítiques ha fet
passos que han anat afermant una alternativa que creua en
diagonal unes 500 explotacions agrícoles d'horta. L'empresa
que s'encarrega de les actes d'ocupació ha comunicat ja als
afectats la seva situació, que han presentat al·legacions
indicant els seus béns afectats i un recurs en el TSJCV contra

la variant qüestionant l'Estudi d'Impacte Ambiental. El
portaveu del Bloc, José Luís Guzmán, va llançar el dilluns un
guant a la plataforma ‘Per un terme sense barreres’ en el qual
els instava a demanar a l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, la convocatòria d'un Ple extraordinari en el qual es
retirés el Pla General d'Ordenació Urbana en fase d'aprovació
i que inclou les reserves de terreny per a l'actual traçat de
variant de la N-340, exigir a la Generalitat el rescat de la AP-
7, derogar l'acord de 2005, en el qual se li comunica al
Ministeri de Foment el traçat de la variant, i formular una nova
proposta amb un nou traçat consensuat per tots els grups
polítics i socials de la ciutat. 

Marcelino Domingo, alcalde de la localitat, va qualificar
d'impossible tal petició i va manifestar que el Consistori no té
autonomia per a això. Així va assenyalar que en el cas
d'incloure modificacions que afectessen al vial “el Ministeri
informaria negativament al Pla General i no s'aprovaria mai”.
Tal circumstància ja ha ocorregut amb la reserva de sòl que el
Consistori ha admès a petició dels veïns del litoral nord
d'instal·lar una rotonda d'enllaç amb la Fossa del Pastor i on
Foment ha presentat una al·legació. El primer edil va qualificar
el canvi del Bloc de “politiqueo”. La Plataforma va demanar el
dissabte diàleg polític per a frenar la problemàtica. 

text REDACCIÓ

Enric Escuder denunciarà al president de la Plataforma per un Terme sense Barreres
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Alumnes i professors del Conservatori de Música de Benicarló, han estat realitzant al llarg del mes de juny,
diverses activitats per tal de finalitzar el curs 2007-2008.

Des del dia 16 fins al 19 de juny es van realitzar els concerts de la IV edició de “Les Nits al Convent” amb
la participació d'alumnes i professors i amb la col·laboració de l'AMPA del centre, concerts de música de
cambra de gran varietat i qualitat .

La darrera setmana ha estat dedicada a les audicions de final de curs de les diverses especialitats que
s'imparteixen i a la preparació del concert de cloenda del curs, que com cada any ens ofereixen l'Orquestra
i la Banda del Conservatori, i que en aquesta ocasió va tindre lloc en l'Auditori Municipal el dijous 26 de juny
a les 19 hores.

Les audicions fi de curs de les diferents aules d’instrument de l’Escola de Música “Ciutat de Benicarló” es
van inicial el passat divendres dia 4 a la plaça de Sant Joan amb la participació dels alumnes de clarinet del
centre.

Els seus professors, Júlia Barberà i Javier Bellés van preparar un repertori variat on 25 joves xiquets i
xiquetes clarinetistes oferiren una xicoteta mostra del treball realitzat durant el curs, compartint partitures,
temps d’assaig, de treball  i convivència. Participaren activament en l’audició intèrprets que per primera
vegada actuaven en públic amb altres més majors i “experimentats” però amb la mateixa il·lusió per fer bona
música.

L’agraït públic va recolzar en tot moment el treball d’alumnes i professors amb forts aplaudiments i
l’experiència va servir com a reforç de l’aprenentatge que han rebut els músics durant el curs que acaba ara
al mes de juliol.

FINAL DE CURS DEL CONSERVATORI  DE MÚSICA “MESTRE FELIU”

Aquest matí han arribat, després de mesos
difícils de feina i de maldecaps diversos, al lloc on
passaran deu dies de vacances. Després d’haver-
se llevat  molt d’hora i d’haver cremat  hores mortes
a l’aeroport, un vol rapidíssim les ha dut a l’illa
desitjada, a unes platges de gust mediterrani, a una
calma que encara es pot trobar en algun racó
perdut. Ara el dia comença a acabar-se i la Clara,
asseguda en unes roques davant d’un mar molt
serè i d’aigua càlida, sent que queda molt lluny la
casa i la ciutat, l’anada a l’aeroport de matinada i les
hores tristes d’espera. De seguida que han arribat
aquí han anat a la platja i el sol i la salabror les han
deixat netes, a punt per començar uns dies
tranquils. Després de dinar i de dormir una mica
han tornat a la platja i després de banyar-se una
bona estona han passejat arran d’aigua, sentint en
els seus peus l’anar i venir de les onades i la sorra
que arrosseguen. La tarda corre lenta, sense
pressa, perquè la Clara i la seva amiga puguin
sentir el batec pausat, el diapasó relentit, de les
hores d’estiu.

I ara el Sol comença a relliscar molt a poc a poc
cap a l’altra banda del mar, horitzó avall, cap a una
fi del món que no s’acaba mai. La Clara s’adona
que feia un grapat d’anys que no contemplava una
posta de Sol a la mar. Potser des d’aquelles
vacances a Galícia, ara deu fer cinc anys, quan les
coses amb el Marc ja s’havien esquerdat
definitivament i ja no hi havia cap pont possible que
unís les dues ribes de l’abisme. Recorda un Sol de
posat trist que s’allunyava mar endins d’aquelles
immenses platges. Que encara mostraven
testimonis ben vius –o morts- de la tragèdia del
Prestige. Avui el Sol té una altra cara, fins i tot
sembla que se li veu aquell somriure amb què el
dibuixen sovint els nens de l’escola. Què deuen
estar fent ara, tots aquells nanos i nanes, pensa,
mentre veu com el Sol quasi està a punt de posar el
primer peu a dins l’aigua? Deu estar força freda,
allà endins. Intenta imaginar-se quina ha estat la
cara del Sol quan ha dit adéu, i fins demà, a les
platges de les illes gregues, est enllà, que ella no
coneix i que formen part, en un lloc privilegiat, dels
indrets desitjats i inconeguts –és enllà dels
reportatges de la televisió i dels comentaris d’amics
que han tingut el privilegi de conèixer-les en directe.
I ara sense cap mena d’esforç, s’imagina com el Sol
relliscarà, com cada dia de cada dia, d’aquí una
estoneta no massa llarga,  per la teulada del bloc de
davant de casa.

El Sol ja es mulla la barbeta i no sembla que noti
l’aigua massa freda. Lentament, com les onades
que s’estavellen sense fúria a les roques, la
melodia i les paraules d’una cançó estimada li
omplen el cos. I sense dir res, amb la mirada atenta
al comiat del Sol, comparteix les paraules de Joan
Isaac quan diu: “Quina calma més gran que em
dóna la mar/ que m’espanta les pors i els dimonis
alats/ Perdoneu-me si no vull testimonis/ d’aquest
diàleg intens i callat/ Quina calma més gran que em
dóna la mar / matemàtica impura d’onades furtives/
simfonia de vents canviants/ que cavalco amb llavis
de sal….”. 

Passen els minuts i el Sol se’n va. Només en
queda la calma, la llum que es va esvaint i va
deixant el camí lliure al capaltard i a la nit calorosa.
La Clara nota uns dits que fan camins per la seva
espatlla i es perden entre els seus cabells. Hi ha
moments de calma i hi ha moments d’atzars feliços,
com aquella tarda d’hivern en què un destí que fins
aleshores anava despistat les va fer coincidir en
aquella llibreria buscant el mateix llibre –l’obra
poètica de la Rodoreda, ho recorda clarament. I ara
un piano interior fa sonar els primers compassos
d’un nocturn de Chopin. Suaument, intensament,
d’una bellesa infinita. Com un horitzó que es va
apagant amb la certesa del retorn i de la novetat.

Retrats d’estiu/2: El Sol

text JOAN HERAS

Fronteres

COMENCEN LES AUDICIONS FI DE CURS A L’ESCOLA DE MÚSICA
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Unes 500 persones es van tornar a
concentrar a Benicarló per exigir al
Govern que no execute la variant de
la N-340 al seu pas per Benicarló com
està actualment plasmada en el
projecte. Mentre protesten contra el
mateix, prossegueix la via legal
oberta en el Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana
(TSJCV). Paco Vallés, president de la
plataforma ‘Per un Terme sense
Barreres’ es va mostrar confiat que
haja un canvi d'actitud ja que “no
s'entendria que executessen una
carretera que el poble no vol”. Per a
la plataforma la solució segueix sent
el tercer carril a l'autopista de peatge AP-7, que discorre a
pocs centenars de metres del traçat plantejat. La plataforma
lamenta no haver pogut dialogar amb Foment per a discutir
sobre les alternatives possibles “perquè el vial està malament
fet i podem esmenar-lo”. Vallés va assenyalar que l'acte
passat  es tractava de l'última “al·legació”, de manera que es
tinga en compte en Foment la resposta ciutadana. “No
menysprearan la resposta ciutadana ni la demostració del
sector agrari que indica que la proposta és una atropellament
a l'agricultura i població benicarlanda, perquè trenca el
territori tal com l’hem concebut tota la vida”. 

En l'acte es van repartir borses amb totes les hortalisses
que es produïxen en l'horta benicarlanda acompanyades d'un
pasquí explicatiu “assenyalant-los que si destrossen el terme
municipal es van a perdre les collites”. “Pels dos costats ens
han amagat informació sobre el protocol signat en matèria de
Carreteres, on el desviament no contempla autovia ni el
veritable projecte”, va explicar. Vallés va lamentar que una
possible sentència del TSJCV sobre la variant arribés quan ja

estigués aquesta executada. El manifest llegit va recordar
que es tallaran indiscriminadament camins rurals i que s'ha
optat pel traçat més agressiu per al camp benicarlando que
consumirà 80 hectàrees i deixarà inservibles moltes terres a
canvi d'indemnitzacions “almoina”. A més van denunciar el
greuge comparatiu que sofreix el Maestrat amb altres
desdoblaments com el de Castelló o el tram d'autopista
gratuït de Sagunt o l'ampliació amb un tercer carril de les
autopistes de Catalunya. “Perquè ells sí i nosaltres no?”, es
van preguntar en la lectura del manifest que va ser llegit per
una periodista. L'escrit demanava la imminent execució de la
CV-10 o autovia interior i el rescat de l’ AP-7. 

L'alcalde de la localitat, Marcelino Domingo, va lamentar
que el Consistori no dispose de la competència per a plasmar
en el concert previ per on ha d'anar la carretera. Domingo va
recordar, en referència al silenci del PP a lels Corts sobre la
variant de l’N-340, quan va demanar paralitzar la de Castelló,
que està “per Benicarló” i que “tinc clar el que he de defensar
perquè a partir d'aquí no he d'anar a cap lloc més”, va
concloure 

text REDACCIÓ

Unes 500 persones es van tornar a concentrar a Benicarló per exigir al
Govern que no execute la variant de la N-340

QUINA BARRA!

Els media han publicat, recentment, una informació periodística envers el flamant vicepresident de
comunicació del PP, el valencià(?) Esteban Gonzàlez i una entrevista a la Sra. Ascensión Figueres,
presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, també valenciana(?): l’un defensant sense rubor que el
“valenciano” és una llengua diferent del català i l’altra afirmant –amb més poc rubor encara- que el govern
valencià (!?) mai ha negat la unitat de la llengua.

Ni l’un ni l’altra mereixerien la més mínima atenció, perquè de sobra sabem els valencians, com les gasten
uns tals personatges d’un tal partit polític. Caldrà, com a mínim, qualificar-los de farsants i passar
olímpicament de les seues dèries i complexos d’inferioritat. La salut mental dels valencians i la de la llengua,
que alguns sí que gastem i estimem, ho aconsella.

Marc Antoni Adell

FILANT LA XARXA
http://www.mozilla.com

Des del passat 17 de juny està dis-
ponible la darrera versió de Firefox, la
tercera ja. És el navegador web que
ha tornat a posar “calenta” la xarxa,
desprès de molts anys de predomini
absolut del Internet Explorer. Però
Firefox 3 és més segur, més ràpid i
més personalitzable que el seu opo-
nent. Una bona manera d'apropar-se
al programari lliure.

La.Rata.Sensefils@gmail.com

Dissabte 12

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

19.30h Audició de la secció de fusta (flautes,
*saxos i oboès) i violoncels de l'Escola de Música
Ciutat de Benicarló. Pl. de Sant Joan. Organitza: As.
Musical Ciutat de Benicarló. 

20.00h Concurs de Pesca. Sèniors (fins a les
02.00 hores). Escullera del port. Organitza: Club de
Pesca Esportiva “El Nero”.

22.00h Projecció de les pel·lícules “Viatge a la
lluna” i “Metròpolis”. Auditori. Entrada gratuïta.
Organitza: Regidoria de Cultura. 

Diumenge 13

09.00h XVI Clàssica de Natació Peníscola –
Benicarló. Eixida de la platja Sud de Peníscola.
Arribada a partir de les 11.00 hores a la platja del
Morrongo de Benicarló. Organitza: Club Natació
Benicarló 

20.00 h Projecció de la pell·ícula “Next”. Auditori.
Entrada gratuita. Organitza: Regodoria de Cultura.

AGENDA

Dimarts 15

1.00 h Inauguració de l'exposició de
pintura de l'associació Art Lliure (fins el
3 d'agost). 

Centre Cultural del Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza:
Associació Art lliure i Mucbe. 

REUNIÓ DEL BLOC AMB LA PLATAFORMA PER UN TERME SENSE BARRERES
El BLOC de Benicarló informa que a la reunió mantinguda este passat dijous 3 amb el president i alguns membres

de la plataforma PER UN TERME SENSE BARRERES els van exposar els seus punts de vista al voltant de les seues
reivindicacions i també sobre el doble joc del PP de Benicarló en este tema. Per un costat el PP benicarlando demana
a Foment la construcció d'una rotonda d'enllaç per la part nord de la ciutat, a petició de l'associació Surrac-Riu-
Aiguadoliva, i per l’altre demanen que eixa carretera -on va la rotonda sol·licitada- no es façà. El PP de Benicarló
presenta a aprovar -i així es va fer- el Concert Previ del PGOU on el nou traçat de la N-340 passa pel lloc per on la
Plataforma demana la retirada d'eixe projecte.El PP de Benicarló mai ha demanat l’alliberament de la AP-7, ni s’ha
rebel·lat quan el PP del Sr. Aznar li va prorrogar la concessió a l'empresa concessionària fins al 2019, ni li ha demant
mai a la Generalitat que facen com han fet altres Governs Autonòmics de sufragar la despesa per l'alliberament del tram
que ens afecta. El PP autonòmic, amb el Sr. Mundo inclós,  s'oblida d'incloure el tram de Benicarló en la moció
presentada ara farà pocs dies a les Corts Valencianes, mentre ací el Sr. Mundo va estar al darrera de la pancarta
demanant el no d'eixe projecte. Curiosament va haver de ser el Diputat del BLOC, Sr. Panyella, qui va defensar la
inclusió del nostre tram. Però ... ni cas. És per això que el BLOC va proposar a la PLATAFORMA que demane a l'Alcalde
de Benicarló que convoque un ple extraordinari per a tractar els següents punts: Retirar el Pla General General
d'Ordenació Urbana; Exigir a la Generalitat Valenciana l’alliberament de la AP7; Derogar l'acord pres l'any 2005 on se
li comunica al Ministeri de Foment el traçat de la variant; Formular una nova proposta amb un nou traçat consensuat
per tots els grups politics i socials de la ciutat.
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els terrenys de la central. No
res, que sembla que a Mundo
se li han escapat uns quants
neutrons i li corren perduts per
la seua casa de treball, la
central de Cofrents. Esperem
que no s’adjunten amb cap
protó ni electró i ens facen una
bona reacció ... en cadena.  És
que ni tenint-lo lluny guanyem
per ensurts. Nosaltres no les
tenim totes i volem que, si
apareix per aquestes contrades,
li facen un control dels bitxos
eixos, els neutrons i companyia,
no siga cas que en porte algun
d’enganxat i l’emboliquem. Per
si de cas demanarem Benicarló
com a  Zona No Nuclear!

Variant N-340
Açò no hi ha qui ho entenga.

El PP benicarlando amb
Marcelino al capdavant, més els
“gerifaltes”, Tena i Martínez,
protestant per la variant de l’N-
340. A veure, o els tafaners
estem mal del perol o algú ens
vol prendre el pel. No va ser el
PP, amb Mundo al capdavant, el
que va donar el vist-i-plau a
aquesta desastrosa variant,
quan governava, i no va
presentar cap al·legació en
contra? No ha estat la
Generalitat la que té firmat un
protocol amb carreteres que la
inclou? Doncs no entenem res
de res. Ací ,a que estan jugant
els uns i els altres. O els de la
plataforma són una colla
d’il·lusos o els del PP uns
espavilats. O deuen creure que
els benicarlandos són una colla
de beneïts. En fi, ja s’ho faran.

Receptes a la carta
La Conselleria de Sanitat ha

començat ha implantar una guia
terapèutica “interactiva” que
prescriu el tractament mèdic
més efectiu amb el millor cost.
Segons sembla aquesta guia
serà una nova ferramenta de
treball per els metges i

farmacèutics i, també per
infermers i fisioterapeutes. A
veure, que hi ha una cosa que
no ens quadra, els metges no
saben el que han de prescriure?
I no tenen un vademècum per
fer les consultes corresponents?
Doncs, per què serà que tenim
la sensació que el govern
valencià el que pretenen és
estalviar-se de ficar tots els
facultatius que necessita la
nostra sanitat. I és que,
recordeu quan van llançar com
un globus sonda, que els
infermers podrien prescriure les
receptes? Dos al preu d’un: un
aparell receptador i un, no
metge, recepta feta. Qualsevol
dia ja no caldrà ni anar al centre
de salut. Al temps.

Fotos pel record
La regidora de turisme, eixa

de nom tant llarg, s’està lluint.
Amb les postals que va publicar
La Veu la passada setmana ha
quedat en evidència
l’escandalós descontrol turístic
que pateix aquesta regidora.
Mira que fotre la pala, i més
vehicles pesants, al mig de la
platja del Morrongo (Morongo,
que en alguns rètols encara no
ho han corregit i ja seria hora),
quan aquesta està plena de
banyistes. Una mica més i a un
que s’estàva torrant al sol li
passa adues passes. És que no
havia tingut temps des de l’any

passat per fer la seua feina? De
vegades podria tenir la boca
tanacadeta i, així, no s’erraria
criticant allò que ella mateix no
ha fet.

Reunió de pastors
educatius

Resulta que la passada
setmana es van reunir al nostre
ajuntament l’alcalde amb
diversos càrrecs, importants, de
la nostra educació per presentar
les línies d’actuació educativa
per al proper curs. Barracons,
barracons, i més ... barracons..

Telemenyspreu 
Així podem anomenar a la

cadena televisiva de Tele 5.
Cada vegada tenim més clar
que volen “una grande y libre”.
Segons el “Manifiesto por la
lengua comun”, que ha signat
aquesta cadena, el castellà ha
de ser la llengua oficial de tot el
territori i l'única 'que pot ser-li
suposada' als seus ciutadans.
Nosaltres no volem boicotejar la
cadena, ni s’ho mereix,
simplement no la ficarem i prou.
Ara, hem d’invitar-los que
continuen per aquest camí i a
veure si aconsegueixen el que
sempre han volgut: que només
queden els espanyols. Així, al
final, ens sortim d’aquesta
Espanya fatxa i unitària que ens
volen encolomar per la força i
tots tranquils. No volen això?

ve de la pàgina anterior

Es va celebrar la romeria a l'ermita del Rocío, un
esdeveniment únic en la nostra comunitat ja que és
l'única que existeix, a Espanya, que està fora
d'Andalusia. El sèquit va partir de Benicarló el divendres
dia 27 després d'haver donat unes voltes per la població
amb tots els rocieros emocionats i, tot i la forta calor que
regnava en aquell moment, es van donar cita una gran
multitud. Després es va celebrar la missa en honor a la
patrona i acte seguit partiren cap a la nova ermita en
construcció que va albergar els principals actes
celebrats durant el cap de setmana. 

Cal destacar els salts a la reixa, també la benedicció
de tots els rocieros per part del rector de San Bertomeu,
un bateig que es va perllongar gairebé durant 1 hora per
la quantitat de gent que volia ser venerada amb l'aigua
beneïda. 

Els nostres balls també van tenir cita fins a altes
hores de la matinada, així com la processó final que es
va haver d'avançar a les 18h per el partit final d'Espanya
en la Eurocopa, però que encara va animar més als
nostres rocieros, seguidors i andalusos establerts a
Benicarló, i tots els que es van desplaçar des de la
comarca i altres punts de la nostra geografia
valenciana. 

En resum, un esdeveniment per a no oblidar i
recordar la bona trajectòria que s'està portant a terme
des de la casa d'Andalusia, amb el seu nou president
Rubén García i tots els que el van animar a presentar-
se al càrrec que està exercint amb més dedicació i
passió com la sang andalusa que li corre per les venes
com a la resta de tots els allí presents.

text CASA D'ANDALUSIA DE BENICARLÓ

Celebrada la romeria a l'ermita del Rocío

Carrer Francisco “Bizarro”

La Regidoria de Cultura ha decidit crear un Cicle de Cinema de

Ciència Ficció amb l'objectiu de consolidar un espai on projectar

pel·lícules importants de la història del cinema. Així doncs, en aquesta

primera edició, el Cicle fa un repàs per aquelles pel·lícules que han

marcat una fita en la història del gènera, des de l'any 1902 fins al

2007. El Cicle, a més, pretén ser un espai de formació, on hi tinguen

lloc xerrades, cursos i conferències. És per això que, en aquesta

ocasió, presentarà el cicle Antoni Llorens, prestigiós crític de la

Cartellera Túria i programador dels cines Albatros i Babel. Les

pel·lícules es projectaran a l'Auditori i l'entrada serà gratuïta.

Programació:

Dijous 10

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

22.00 h Projecció de la pel·lícula La humanidad en
peligro (1902)

Divendres 11

22.00 h Projecció de la pel·lícula Blade runner (1982)

Dissabte 12

22.00 h Projecció de la pel·lícula Viaje a la luna
(1902) i Metrópolis (1926)

Diumenge 13

20.00 h Projecció de la pel·lícula Next(2007)

I Cicle de Cinema de Ciència Ficció
Del 10 al 13 de juliol de 2008

text REDACCIÓ



12

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

O P I N I Ó 9O P I N I Ó

mb presses i gonies,
com sempre, em veig
impel·lit a haver
d'escriure-li la meua

epístola setmanal amb la
seguretat que, una vegada més,
vosté no em contestarà. Són ja
massa anys de desenganys,
massa dies esperant algun senyal
-encara que siga molt lleu i humil-
, molts divendres de vesprada
anant a comprar amb deler La
Veu de Benicarló per si algú em
responia alguna cosa. Però no, i
això, crega-s'ho, cansa; les coses
-fins i tot jo- tenen un límit, en un
principi molt llunyà però un límit.
Un límit que ja s'albira que no crec
que dure massa dies. Necessito
vacances. Busque's, per on siga,
algú que li escriga, més que siga
un mesot, i acabe jo de patir tanta
indiferència. Gràcies. 

Veig que tornem al desviament
de la 340. Ja no se m’acut cap
comentari nou al respecte. Les
nostres misèries són cada vegada
més incommensurables. Si estic
malament, socarrat, que no puc
comprendre encara que pinten en
les manifestacions tots els
membres de la plana major del
partit del senyor Camps; reconec
que no hi arribo. Com s'han tornat
de pancarteros, de reivindicatius,
quina gràcia que tenen per fer una
cosa i defensar públicament tot el
contrari. Escolte'm, un mèrit
grandíssim és el que tenen; ells i
qui no se'n desmarca. I ja està, no
m'enrotllo més que encara em
crearé enemics i no ho voldria per
res del món. 

Comprovo també que Pere
Bausà continua capficat amb el
litoral. Mire, diga-li al seu
col·laborador que això està tot
absolutament perdut, que deia
mon pare que la força es caga
(perdó), amb la raó i que no hi ha

res a pelar. Queda clar, veritat?
El còmic de l'amic Burriel tan

sensacional com sempre. Tampoc
haguera passat res si li hagueren
dedicat una miqueta més d'espai i
li l'hagueren tret, per exemple, al
porcales del doctor Climent que
no pot passar sense ensenyar
mamelles, culs i intimitats
diverses. 

D'una cosa sí que estic content,
senyora Garcia. Me n'alegro molt
que el comiat de la secció de
futbol haja estat ja definitiu. Ja
estava bé de fer el ridícul
d'aqueixes maneres. La seua
publicació guanya moltíssim
sense tantes i tantes oracions
sense sentit, sense tantes línies
plenes de deslligos i sense tanta
desinformació. El futbol local veig
jo que li deu interessar a poca
gent i em sembla perfecte que
dediquen més espai a coses de
substància. Enhorabona, de
veritat. 

Mire, ja no puc més. Plego. Ho
mato ací mateix. No tinc ganes de
dir res més. Encara que em
sembla molt bé el que diu el

senyor JJ Salán o l'amena
col·laboració de Marc Antoni
Adell. Sap què faré? M'estaré
unes quantes setmanes sense
llegir La Veu de Benicarló -igual la
compraré, no es preocupe, és una
cosa de militància- i dedicaré el
meu temps de lectura a les
recomanacions de San Abdón. El
cos en sortirà guanyant i crec amb
honradesa que la seua revista
també. 

Ja està, agarro el poalet, la
paleta, l'estoreta i un para-sol que
tinc d'una coneguda marca de
gelats i, au, a torrar-me al sol a
vore si agarro un bon color i el
personal deixa de dir-me que si no
em trobo bé o estic malal i jo, com
un doctor Climent qualsevol, em
veig obligat a respondre que el
poc llustre que tinc a segons
quines hores és només un
problema de restrenyiment. 

L'ESPIFIADA DE LA
SETMANA. 

Bon estiu. És més, bones
vacances.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 641

text EL LECTOR

A
Participeu ...

ciutadanament
Els tafaners, de tant en tant,

també ens podem passar una
mica en les nostres
apreciacions però, és el que hi
ha. Si no parlàrem de segur que
no ens erraríem. Tot i així, hem
de reconèixer, i no s’ens cauen
els anells, que aquella
apreciació dels “aguelos”, que
vam fer sobre qui hi era a la
reunió del “mou fitxa” per la
participació ciutadana, no va ser
la més adient. Hi havia gent
jove, i no tant jove, amb il·lusió i
ganes.

Participeu ...
ciutadanament (i 2)

Però, com els tafaners
funcionem per allò que
escoltem, doncs ... I és que ens
vam quedar una mica sobtats
que donés la benvinguda a
l’esdeveniment la carpa de la
festa de la carxofa (?) i el
regidor Soriano. Primer, la
carxofa, certament quedava
bonica però ... , i després, el
regidor en qüestió, que va ser el
que a l’entrar al govern li havia
passat el “cepillo” a la
participació ciutadana, fent-la
desaparèixer del mapa local.
Doncs la cosa no inspirava
massa confiança, que
diguerem. Però bé, si alguna
cosa ho fa, el donar confiança,
ho és, les ganes que fica la gent
quan se la deixa participar en el
futur del seu poble. El que
sabria mal és que els polítics
aprofitaren la situació per
convertir-ho en una sessió, per
a la foto, de la rehabilitació, del
regidor defenestrat. Esperem
que no siga així peró ...

Participeu ...
ciutadanament (i 3)

El que dèiem dalt. La primera

i al front. Ja hem escoltat la
proposta, “casual”, de fer “horts
socials” per part del nostre
ajuntament. Quina casualitat
que aquesta proposta
coincidisca , de totes, totes,
amb unes que s’havien aportat
des del fòrum de la participació
ciutadana i l’Agenda 21, per
estimular l’activitat socio-
agrícola de la gent gran.
Entenem que als nostres
governants els agrade el
protagonisme però ... que els
costaria reconèixer la pluralitat
de les idees i no voler apropiar-
se-les. I és que a això anàvem
quan no ens refiàvem de perquè
els nostres polítics reviscolen
les coses que ells mateix es
carreguen.

El llibre de la  ... salut?
Ja els tenim ací. Tota una

“rècua” de consellers van
passant per la nostra població
per a dir-nos com estem de bé,
de salut. Tot per presentar els 20
anys de la bona salut de la
nostra sanitat regalant un llibre
d’aquesta bona salut (els
valencians estem molt
saludables). Que voleu que us
diguem, ja hem perdut el
compte dels dies que fa que van
ficar la primera pedra del famós
centre i ara ens venen amb
aquesta. Si no deuen saber ni
per on para ... la pedra. El
centre de salut, si que ho
sabem, al programa electoral
del PP. I qui bonic que fa ...  any
rere any.

El llibre de la  ... salut? (i 2)
Si ficarem un comptador de

“troles” que ens han amollat per
la història del centre de salut
nou que ens havien de fer, no
em tindríem prou ni per omplir el
tafaners d’un any. Alguns no
podrien entrar ni per les portes
perquè no sabrien on ficar-se el
nas ... de llarg que el tindrien. A
d’altres, com al nostre alcalde,
això no els afecta, com fa un
any que té el rellotge aturat ... Ja
pot fer promeses de que se
n’anirà cap a casa si no el fan,
ja! Així qualsevol.

La vorera de la Mar Xica
Als tafaners ens ha arribat la

queixa que molt bonic el passeig
eixe de la Mar Xica. Però
perquè no el netegen de tant en
tant. No sabem si és que allò no
deu ser terme municipal o no
entra dins de la contracata de la
neteja. La veritat és que ens
vam gastar una ronyonada en
voler donar-li un altre aire a la
zona amb vorera i faroletes però
... ens oblidem d’allò més
simple, el seu manteniment. I és
que això d’oblidar-se de fer el
“manteniment” de les coses
públiques sembla que, al nostre
equip de govern, se li ha
convertit en una ... amnèsia. 

Torna El Capità Neutró
Feia molt de temps que no

parlàvem d’ell però, quan toca,
toca. Es veu que el nostre
inefable Jaime Mundo, alies El
Capità Neutró, cap de tot el que
té a veure amb les nuclears
valencianes ha tingut un
“xicotet” problema: segons
sembla s’ha descobert material
radioactiu a la central nuclear de
Cofrents! Ala, tomba, estos
tafaners van bufats, deveu
pensar. Què no ha d’haver a
una central nuclear ... més que
material radioactiu. Certament,
teniu raó però és que s’ha
detectat el material radioactiu en

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Col·lapse sanitari
No és un eufemisme, és la realitat, la

pura realitat. La sanitat al nostre país està

cada vegada més en precari. Manca

d’inversions en professionals i, el mateix, en

infraestructures sanitàries, ens està deixant

un bagatge d’ineficiència i malestar

generalitzat, tant del personal d’atenció,

metges, infermeres, zeladors, etc., com dels

usuaris d’aquesta sanitat.

La Conselleria de Sanitat per tapar allò

que es una evidència es gasta un grapat de

diners en publicitat enganyosa i tendenciosa

sobre com estem de bé. Diuen que estan invertint en els

centres de salut i els hospitals però, la realitat, és molt tossuda,

i s’encaparra en demostrar-nos tot el contrari.

La famosa ampliació de l’hospital comarcal que havia de

cobrir l’augment bestial de la demanada sanitària que patim per

aquestes comarques, i que ja va començar amb retard, s’ha

convertit en una “ampliacioneta” que, abans d’inaugurar-la, ja

s’ha quedat curta. I no parlem dels centres de salut! El nostre

n’és un exemple sagnant. Només escoltem que aviat

començaran les obres. Ja fa, que van ficar la primera pedra, no

sé sap ja quan i ... tot continua igual. No tenim res. Les obres

no comencen i, l’alcalde, ... encara no ha plegat, com va dir que

faria. Segurament està buscant la primera, en mig de

l’herbassal, per ficar-li la segona. I esperar.

Curiosament, aquest centre ja naixerà més menut del que

caldria per a les nostres necessitats. Sembla que no tenen

diners. Això sí, ja s’han avançat a dir que, posteriorment (això

de posteriorment sona d’una laxitud esperpèntica), faran una

“ampliacioneta”. Una altra. I és que això de fer les coses a

mitges ho estan convertint en una moda, com si d’una

infermetat endèmica sigués.

I ja no parlem del personal sanitari. Ací, la cosa ja ratlla la

desvergonya. Els usuaris augmenten exponencialment de la

mateixa manera que el personal sanitari minva en la mateixa

proporció. Les protestes del personal sanitari,

perquè no poden atendre a la gent de la forma

més correcta, s’està convertint en una cosa

habitual. 

No es fiquen reforços d’estiu, no és fiquen

reforços d’urgències, ni tampoc l’augment

d’usuaris, per la gran quantitat de desplaçats

que circulen per aquestes contrades, és tinguda

en compte pels nostres governaments. I així ens

va.

Si perquè et donen hora de visita al teu

metge de capçalera, “en temporada baixa”,

tarden al voltant d’una setmana, ara, “en temporada alta”, no

volem ni pensar-ho. Els centres de salut no donen per a més.

I, si el que es demana és hora a l’especialitat de l’hospital,

aleshores, la cosa ja ratlla la vergonya. En el millor dels casos

quatre o cinc mesos en, el pitjor ... ens fa vergonya dir-ho. Això

sí, si aconsegueixes que t’atenguen. Que això ja ne’s una altra.

I sí és una simple operacioneta, d’un furóncol, per exemple,

doncs, s’ha d’esperar a fer col·lecció de pacients per fer-los

anar en rabera i traure-li profit. Cinc o sis mesos, si no més. De

les més complicades ... millor no parlar-ne.

Cada vegada entenem més perquè no hi ha llistes d’espera

en aquest país. Com és l’administració la que t’ha de trucar per

donar-te el dia i l‘hora, doncs ... a esperar que no hi ha res a

pelar. I ja es pot queixar l’usuari, ja pot fer cartes de reclamació,

tot continua igual.

Això sí, l’administració no té problemes, ni rubor, quan es

gasta els diners, públics, per fer-se propaganda dels vint anys

de la seua “perfecta” sanitat. I mentre es dedica a fer guies

terapèutiques interactives.

No cal patir, ací, amb la Fómula 1, els grans edificis

culturals, les vingudes papals, els aeroports privats, ...

“podemos”. Fins quan hem d’aguantar aquest abús?
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PublicitatAmb el suport

Carxofa: Unes bones carxofes per a tots estudiants, xics i xiques, que aquests dies estan patint
la tortura de unes oposicions. Bona falta els farà tot el bon aliment i sals minerals que tenen les
carxofes de Benicarló. I sobretot els desitgem molta, molta sort i que puguen fer-se am una plaça.
Sort!

Panissola: Un grapat de panissoles per al nostre Marcelino, alcalde del nostre poble (al menys
ho és oficialment, la realitat és una altra). Ni té vergonya ni sap el que és. Si en tinguera un poc
no tindria la zona de l'auditori com la té. Està feta un complet desastre. És increïble que un poble
“turístic” com Benicarló done la imatge que està donant. 
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