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El passat 14 i 15 de juny el grup motero Biker´s 69
de Benicarlo, organitzarem una macro eixida en la qual,
després de 13 hores de muntura, coronarem els mítics
cims francesos. Vam entrar per Formigal on pararem a
reposar forces, continuarem cap l’Aubisque, després
atacarem el Solulan, i seguidament el famós Tourmalet.
Vam fer fotos del lloc i també de la cafeteria del cim on,
per cert, se’t posen els pèls de punta veient les fotos de
Bahamontes, Delgado, Amstrong, Contador i el gran
Indurain. Cal dir que la cafeteria la regenta una parella
encantadora.

Des d’ací vam seguir, amb una intensa boira, cap a
l’Aspin, anant a buscar definitivament el Portillon i ...
volta a casa. No contents amb això ens vam dirigir cap
a Cerler, el poble mes alt dels Pirineus, i ací a casa
Cornel on vam sopar i descansaaaaar. Per cert, molt
bé, casa Cornel, espectacular, ho aconsellem als
viatgers. I a l’endemà tornada  a Benicarló.Tota una
aventura de 1167 quilòmetres que esperem repetir. Des
d’ací animem els moteros a fer rutes com aquestes que
son espectaculars.

Amb moto pels cims francesos

text BIKER’S 69
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’aulari provisional
del col·legi número 4
de Benicarló, -batejat

com Àngel Esteban tot i que
l’Ajuntament segueix anomenant-
lo número 4- haurà de ser
remodelat abans de l'inici del
pròxim curs escolar. Les obres
començaran aquesta setmana,
encara que el consistori no
descarta la possibilitat de
traslladar els alumnes del centre
escolar a l'aulari que ara ocupen
els del CEIP Eduardo Martínez
Ródenas. 

Amb aquesta situació s'ha
trobat el consistori després de
tancar el termini de prematricula
dels centres escolars i descobrir
que en el centre virtual “s'havien
matriculat dos-cents alumnes”. El
primer edil reconeixia que la xifra

Segueix el col·lapse i la falta de col·legis 
La falta de previsió educativa ens aboca als barracons 

en dos plantes com si fórem un port industrial
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text REDACCIÓ

gairebé duplica els alumnes
inscrits durant el passat curs i per
tant, “es fan necessàries
remodelacions en les
instal·lacions” dissenyades per als
alumnes que es van matricular el
passat curs, quan per primera
vegada es van obrir les seues
portes. 

text REDACCIO

Art lliure al Mucbe

foto: Noemí Oms

El dimarts es va inaugurar al Mucbe l’exposició de pintura
de l'associació Art Lliure, oberta fins al 3 d'agost. Al acte
de presentació van participar la regidora de comerç
María Ortiz i el pintor Jesús Maestro.
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“Domingo, vaticinava que “la cessió dels terrenys no serà molt llarga”

La remodelació de l’espai que
ocupa l'aulari provisional ja es
troba en marxa. Les obres
consisteixen en el desallotjament
de les aules de la part frontal i la
superposició de mòduls per a
donar cabuda als nous alumnes.
Això vol dir amuntegar les aules
prefabricades com fan els
estibadors al port de València.
Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, explicava que “es
prevaldrà sobretot la seguretat
dels alumnes” i per això s'ha optat
perquè els serveis que s’instal·len
en els pisos superiors siguen “els
despatxos d’oficines, direcció i
l’AMPA”, deixant als alumnes “a
peu de carrer”. Però tot i les
remodelacions de les quals serà
objecte el col·legi, el solar que
ocupen no afavoreix la comoditat
del servei que ha de prestar. Així,
la possibilitat que ha posat sobre
la taula el Consistori a l’AMPA del
centre és la de traslladar als
alumnes a l'aulari provisional del
Ródenas que, si els terminis de
les obres de remodelació es
compleixen, tornaran al seu centre
després de Nadal. 

Domingo reconeixia que aquest
terreny està millor condicionat per
a acollir un centre escolar de les
característiques que ara presenta
el número 4. Conselleria de
Cultura, segons explicava el
primer edil, oferirà una
compensació als pares pel canvi
d’ubicació del centre escolar. La
mesura es troba en aquests
moments en estudi. D’altra banda,
l’alcalde de Benicarló adonava
dels tràmits administratius que se
segueixen per a aconseguir els
terrenys on es construirà el
definitiu col·legi nombre quatre.
En aquest sentit, detallava que “el
projecte del sector 7 ja està
finalitzat i creiem que podrem
disposar dels terrenys per al
col·legi molt prompte”. Domingo,
vaticinava que “la cessió dels
terrenys no serà molt llarga”. Si es

compliren les seues prediccions,
Benicarló donaria en bona part
resposta a la demanda de places
escolars que existeix al municipi. 

I guarderia 

La Fundació Caixa Castelló ha
aprovat la cessió d’un edifici a
l’ajuntament de Benicarló on
s’instal·larà l'Escola Infantil
municipal. Al voltant de cent
vuitanta xiquets es beneficiaran
amb l’obertura del centre escolar,
una infraestructura de la qual el
municipi mancava i que era
reclamada amb insistència des de
diferents sectors de la societat. El
Patronat de l’entitat bancària va
aprovar el passat 26 de juny “la
cessió de l’edifici a l’ajuntament en
precari”, segons ha anunciat
l'alcalde del municipi, Marcelino
Domingo. Les antigues
instal·lacions de la Escola de la
Mar ‘Irta’, seran reconvertides en
guarderia municipal. Ara, els
serveis tècnics del consistori
“miraran el que cal remodelar
abans de treure a licitació
l’explotació de les instal·lacions”
amb la intenció que els tràmits
administratius siguen el més àgils
possibles. L’antiga Escola de la
Mar ‘Irta’ de Benicarló es troba
situat en l’avinguda València, a
escassos minuts del centre
històric de la població. Entre les
activitats que ha desenvolupat en
els últims anys, destaquen els
tallers didàctics dirigits a escolars
de tot el País Valencià, un
programa didàctic per al
professorat centrat en l’estudi de
l’ecosistema litoral a través de

tallers i itineraris, així com
activitats dedicades a persones de
la tercera edat en col·laboració
amb l’IMSERSO. 

Segons explicava la màxima
autoritat de Benicarló “pel que
sembla les instal·lacions no
estaven donant uns resultats
rendibles” i per això, després de
les converses mantingudes amb
l’equip de govern, la fundació ha
decidit tancar la seu i cedir les
instal·lacions al consistori. En el
conveni que se signarà
“l’ajuntament es compromet a fer-
se càrrec de les despeses que
generen les instal·lacions”.
L’obertura de la Escola Infantil es
troba en aquest moment pendent
dels tràmits administratius
necessaris per a la seua correcta
posada en funcionament. La
necessitat de l'obertura d'una
guarderia municipal a Benicarló es
va evidenciar en la passada
legislatura, durant el govern de la
coalició PSPV-Bloc. En aquell
moment, el consistori va adquirir
el compromís d’iniciar els tràmits
necessaris perquè el servei es
convertís en una realitat. 

Benicarló, malgrat el constant
increment de la natalitat, derivat
fonamentalment de la immigració,
no comptava amb cap plaça de
guarderia municipal. Així, han
estat diverses les negociacions i
tràmits que s’han realitzat per a
donar resposta a una demanda
social que cada vegada era
reclamada per més àmbits de la
societat benicarlanda, encara que
no ha estat fins ara quan han
quallat els tràmits. Així, el primer
edil de Benicarló ha recordat que
des de l'inici de la legislatura s'ha
estat treballant perquè les
converses, en aquest cas amb
Caixa Castelló, arribaren a bon
port. El portaveu del Bloc, José
Luis Guzmán va manifestar que
esperava que no hi haguera cap
contraprestació per aquesta
cessió tal i com van manifestar en
una junta de portaveus.

ve de la pàgina anterior

El Benicarló F.S. i el jugador David Ruiz van
arribar a un acord per a rescindir al contracte que
lligava a ambdues parts, amb el que el jugador
quedava lliure per a signar amb altre club. L'ala
salmantí va ser declarat transferible a l’acabament
de la passada temporada. El jugador ens confirmava
aquesta setmana que ha signat amb l'Autos Lobelle
de Santiago de Compostel·la.

David que en l’actualitat compta amb 28 anys va
arribar al Benicarló F.S. a l'inici de la temporada 2005/06
procedent del Carnicer Torrejón, sent una de les
peticions del llavors entrenador Taxio Gutiérrez, i des de
llavors havia destacat com un jugador molt disciplinat,
que mai protestava per jugar pocs minuts, sobret a
l’ultima temporada, quan el canvi de sistema li va
perjudicar. El club ha agraït públicament la seua
dedicació amb l'equip, al mateix temps que li desitja els
majors èxits professionals en la seua nova destinació.
Atès que no s'ha pogut acomiadar de l’afició com ell
haguera volgut va voler aprofitar aquest mitjà per a fer-
lo, “per mi han estat tres anys molt bons en tots els
sentits, que m’han permès agafar més experiència, i
m’han permès conèixer un lloc molt bonic, on he estat
molt a gust tot aquest temps, dins d’un equip que està
creixent molt. Vull donar les gràcies a tota aqueixa afició,
que espere seguisca així sempre, i pel suport que
sempre m’han demostrat”. Respecte a la decisió de
posar-lo com transferible va afegir, “això sempre està
ací i no t’enxampa mai de sorpresa, en aquest món de
l’esport unes vegades estàs dalt i unes altres baix, però
com s’escoltaven remors i no m’ha agafat  per sorpresa
la decisió”.

text i foto VICENT FERRER

David es desvincula del Benicarló FS i signarà nou contracte amb l’Autos
Lobelle de Santiago

La 2ª setmana de competició ha servit perquè els “a
priori” favorits demostren la seua condició, alhora que
per a certificar la gran igualtat i competitivitat existent en
tots els grups. En el grup I, l’anomenat “grup de la mort”,
Grues Robles ocupa el liderat amb un punt d’avantatge
sobre Nou Benicarló i Zonauto, si bé Novo Informo està
a 3 punts, amb 1 partit menys, i segueix, igual que el
líder, imbatut. El partit entre ambdós, que va finalitzar
amb empat a dos i va ser presenciat per centenars
d’afeccionats en les graderies, va resultar tot un
espectacle de bon joc i emoció. En el Grup II passa una
mica com al grup I, Tropic’s i Gellida i Fills encapçalen la
classificació, però l’empat registrat en el partit entre

ambdós, del que es pot dir exactament el mateix que en
el de Nou Benicarló-Zonauto, deixa a Rutifán i Romex
amb totes les opcions intactes. Per si no fos poc, aquest
últim equip va convèncer en el seu debut, guanyant amb
comoditat a Tres de Copes i també presenta la seua
candidatura a estar a les rondes finals. I en el Grup III,
Bar Els Caps es manté com líder imbatut, però Seroffice,
que va guanyar amb solvència a Iurisor en el seu debut,
sembla confirmar l’etiqueta de favorit que li adjudicaven
els afeccionats. En qualsevol cas, aquest grup sembla el
més obert quant a candidats a la classificació per la
següent ronda. En l’esportivitat, Frudex i Rutifán són els
únics equips sense penalització, si bé tan sols han
computat un partit a data de tancament d'aquesta
crònica

text GREGORIO SEGARRA

XXVIII TORNEIG D’ESTIU FUTBOL SALA: RESUM 2a SETMANA DE
COMPETICIÓ 

27.08.08 Benicarló-Barcelona
30.08.08 Cartagena-Benicarló
06.09.08 Benicarló-Playas
Castellón
09.09.08 MRA Navarra-
Benicarló
12.09.08 Benicarló-Móstoles
25.10.08 Manacor-Benicarló
01.11.08 Benicarló-Interviu
08.11.08 Lugo-Benicarló
15.11.08 Benicarló-Santa
Coloma
22.11.08 El Pozo-Benicarló
29.11.08 Pinto-Benicarló
06.12.08 Benicarló-Segovia
13.12.08 Guadalajara-
Benicarló
20.12.08 Benicarló-Carnicer
30.12.08 Autos Lobelle-
Benicarló

10.01.09 Barcelona-Benicarló
17.01.09 Benicarló-Cartagena
24.01.09 Playas Castellón-
Benicarló
31.01.09 Benicarló-MRA
Navarra
07.02.09 Móstoles-Benicarló
14.02.09 Benicarló-Manacor
21.02.09  Interviu-Benicarló
07.03.09 Benicarló-Lugo
28.03.09 Santa Coloma-
Benicarló
04.04.09 Benicarló-El Pozo
11.04.09 Benicarló-Pinto
18.04.09 Segovia-Benicarló
25.04.09 Benicarló-
Guadalajara
02.05.09 Carnicer-Benicarló
09.05.09 Benicarló-Autos
Lobelle

CALENDARIO FUTBOL SALA 2008/09
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Diumenge al matí es va disputar la XVI Clàssica de
Natació entre les poblacions de Peníscola i Benicarló,
amb un recorregut de 8.500 metres, i on van prendre la
sortida 36 homes i 6 dones. L'estat de la mar no era el
millor per aquest tipus de travessies i això es va notar
en els temps i el nombre de participants que no van
poder acabar la prova dins del temps marcat per
l’organització, això és, hora i mitja després de l’arribada
del primer classificat. Els vinarocencs Didier
Boucanssot i Noemí López van ser els guanyadors,
repetint ella primer lloc per tercer any consecutiu. 

La sortida es va donar des del recinte portuari de
Peníscola després que tots hagueren passats els
tramits d’inscripció regelmentaris. La sortida la van
donar conjuntament els alcaldes Andrés Martínez i
Marcelino Domingo. Els participants van estar
acompanyats per altres
esportistes en canoes i
barques, i pels serveis de la
Creu Roja i Protecció Civil,
així com del Parc Comarcal
de Bombers de Benicarló. 

Quan es va albirar al primer
nedador que s'acostava a la
línia de meta l'expectació
entre els banyistes que
estaven en la platja del
Morrongo de Benicarló va ser
augmentant, fent-se un
passadís humà després de
les boies se separació i
premiant amb aplaudiments
als participants que anaven
arribant. 

El guanyador Didier Boucanssot, de setze anys,
participava per primera vegada i va acabar guanyant,
“en l'última setmana em vaig preparar bé per a aquesta
travessia, amb sèries llargues de gairebé cinc mil
metres, i malgrat això la prova se m'ha fet llarga. La mar
no ha estat bona, havia molta corrent, molt onatge, des
de la costa semblava que el mar estava tranquil, però
dintre no ha estat així. Estic molt content perquè no
esperava guanyar en la meua primera participació. 

Noemi López després d'arribar a la meta es va
mostrar molt contenta, “és la tercera vegada que
aconsegueixo guanyar la prova, però he de dir que m'he
avorrit un poc perquè he anat sola pràcticament tot el
recorregut i això ho fa més pesat, i a més la mar no
estava com en anys anteriors, teníem el vent de cara i
per això ens ha costat a tots més”. 

Al  final es van lliurar els trofeus als millors en els
jardins del Parador Nacional de Turisme i un diploma
per a tots els participants que van aconseguir finalitzar
la travessia. 

Classificacions: 

1.Didier Boucanssot, C.N. Vinaròs, 2.02.00 
2.Ramón Miquel, Independent, 2.10.37 
3.Albert Belmonte, C.N. Vinaròs, 2.11.03 
4.David Ripollés, Independent, 2.11.37 
5. Josep Navarro, C.N. Benicarló, 2.11.41 

1.Noemí López, C.N. Vinaròs, 2.13.47 
2.Ana Méndez, C.N. Vinaròs, 2.20.01 
3.Selina Moreno, Independent, 3.09.10 

text VICENT FERRER

DIDIER BOUCANSSOT I NOEMI LOPEZ DEL CN VINAROS 
S'IMPOSEN LA XVI CLASICA PENÍSCOLA-BENICARLÓ

Beure i conduir és un binomi que no dóna bons
resultats. La combinació d'aquests dos factors, sol
tenir efectes negatius tant en la salut del conductor,
com en els quel els envolten. Sis conductors han estat
detinguts a Benicarló per conduir sota els efectes de
l'alcohol i provocar un accident. La xifra, desvetllada
per la Policia Local, destapa una problemàtica que no
és única al municipi. Però que preocupa. La policia
Local de Benicarló ha iniciat una campanya de
prevenció consistent en el repartiment de
alcoholímetres d'un sol ús. La intenció és conscienciar
als ciutadans del perill que es corre al posar-se al
volant amb una taxa alta d'alcohol en sang, a més de
les sancions econòmiques que comporta el delicte. Els
aparells tenen un cent per cent de fiabilitat i seran
repartits en punts de marxa de la ciutat durant aquesta
setmana. El consistori ha adquirit mil per a repartir en
les diferents campanyes que es portaran a terme. 

La Policia Local té en aquests moments en el seu
poder dos mesuradors de taxes d'alcohol que són els
que s'utilizen en la realització de controls i els que han
permès iniciar 21 diligències en el que va d'any. En
alguns casos, hi ha reincidents de fins a dos i tres
vegades pel mateix delicte, segons assenyalaven fonts
policials. La majoria dels delictes, s'han detectat a la
nit i al matí, encara que aquests últims “són dels que
encara venien de marxa nocturna”. La preocupació per
l'augment de les xifres, és el que ha dut a iniciar
aquesta campanya de conscienciació ciutadana, que
es repetirà abans de l'inici de les Festes Patronals al
mes d'agost. 

Corren massa 

D'altra banda van donar a conèixer els resultats de
les campanyes de control de la velocitat gràcies a la
presència d'un radar en els principals carrers de la
localitat. Dels 4.599 vehicles controlats, 1.205
conduïen sobrepassant els límits, això és un 25,61%
del total. D'aquests tan sols es van formalitzar 55
denúncies per sobrepassar els límits en gran manera,
és a dir que es va aplicar la normativa a un 4,55 % dels
conductors infractors, segons les dades facilitades pel
consistori i policia local. A més, van anunciar que haurà
permanentment 5 agents de la Policia local vigilant les
platges del municipi. 

La Policia de Benicarló repartirà alcoholímetres i constata que un de cada
quatre conductors circula a una velocitat excessiva

El 25,61% dels conductors supera els límits de velocitat a Benicarló 

text REDACCIÓ

Benicarló serà destinació
dels creuers que recalen en el
Port de Castelló sii prosperen
les negociacions que ha iniciat
la regidoria de Turisme.
Mamen Iruretagoyena,
responsable de l'àrea, ha
anunciat que “s'han iniciat
contactes amb agents
operadors de creuers i se'ls ha posat a la seua
disposició tot tipus d'informació de la ciutat:
gastronomia, comerç, mercat, platges, etc. “L'objectiu
que es persegueix és que “vinguen a degustar la
nostra gastronomia, compren en el nostres comerços i
visiten els nostres museus”. 

Al setembre el consistori
reprendrà les converses “i és
molt probable que Benicarló
aparega en el catàleg oficial de
promoció de MEDCRUISE”,
detallava Iruretagoyena.

Aquest tipus de turisme
arriba a les nou del matí a port
i té prevista la seua tornada
sobre les 21h, per la qual cosa
disposen de tot el dia per a fer

turisme per la zona. La iniciativa del consistori va més
enllà, ja que “estem plantejant una reunió amb agents
comercials i empresaris per a veure l'interès i traçar
plans d'actuació”. Aquesta nova iniciativa, ve a reforçar
les campanyes de promoció turística que s'estan
desenvolupant des del municipi. 

Benicarló serà destinació dels creuers que recalen en el Port de Castelló

text REDACCIÓ
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L’ECOEFICIÈNCIA I LA PARADOXA DE JEVONS

a Cimera de la Terra -
celebrada a Rio de
Janeiro l’any 1992-
proclamà s’havia de fer

compatible el desenvolupament
econòmic amb la conservació del
planeta.  Aquest nou plantejament
es designà com “desenvolupament
sostenible”, el que satisfà les
necessitats del present sense posar
en perill les de les generacions
futures. Per assolir-lo es fixaren
quatre condicions: estabilització demogràfica, redistribució
de la renda, desenvolupament qualitatiu i no quantitatiu i
una producció més eficient quant els recursos utilitzats.. 

Desprès de setze anys, el canvi més significatiu del
sistema econòmic ha segut l’assumpció del principi
d’ecoeficiència: les activitats econòmiques han de
proporcionar productes i serveis amb cada cop menys
consum d’energia i recursos materials, i també, amb una
menor generació de contaminants com residus sòlids,
emissions gasoses, soroll... Sobretot, l’eficiència energètica
és la que ha rebut més atenció per part de la societatm, tant
pels alts preus del petroli com pels gasos d’efecte
hivernacle emesos al cremar combustibles fòssils.

Fou l’Institut Wuppertal d’Alemanya qui aportà la principal
teorització de l’ecoeficiència amb l’informe “Factor 4:
Objectius per un Desenvolupament Sostenible” de l’any
1996. S’afirmava la possibilitat d’ aconseguir el doble de
productes o serveis gastant la meitat de recursos amb
l’aplicació de tecnologies ja disponibles. L’informe
proposava 50 casos concrets –il·luminació, transport...- que
acomplien el factor 4. Semblaria que aquest seria un bon
camí per mantenir les nostres societats consumistes,
basades en el creixement econòmic. Es planteja la
necessitat de “desconnectar” el creixement de la riquesa
d’un país del consum de recursos o de la producció de
contaminants. El govern espanyol aprovà, ja fa anys,
l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya 2004
-2012. Els seus plans d’acció inclouen mesures per a tots
els sectors econòmics; hi són els “Plans Renove”, tant per
automòbils com per electrodomèstics, les bombetes de baix
consum, sistemes d’aïllament dels edificis...  Però, amb
aquestes mesures es reduirà el consum de recursos i la
producció de contaminants de debò?

L’economista anglès William S. Jevons escrigué a 1865
l’obra “La Qüestió del Carbó”. Jevons constatà que la millora
en l’eficiència tecnològica de la combustió del carbó amb la
introducció de la màquina de vapor de James Watt no
disminuí el consum de carbó sinó tot el contrari. La major
eficiència energètica del carbó reduí el seu cost real i va
afavorir l’expansió de les màquines de vapor que, com a
conseqüència, va produir un increment del seu consum
total. Aquest fenomen, en certa mesura inesperat,
s’anomena efecte rebot o “Paradoxa de Jevons”; la

paradoxa consisteixen en que
l’augment d’eficiència disminueix el
consum instantani però provoca l’ús
de la tecnologia que causa a la
llarga un increment el consum
global. 

Durant tot el segle XX, la millora
de l’eficàcia dels processos
tecnològics ha segut important però
els impactes ambientals han
augmentat, fins i tot quan l’augment

demogràfic dels països del primer món no ha estat
significatiu. Els automòbils, trens i avions són més eficients
i menys contaminants que fa cinquanta anys, però com els
gastem més i anem és ràpid, l’impacte ambiental és major.
Estudis fets durant els anys vuitanta de l’efecte produït per
la millora de l’eficiència en els sistemes de calefacció de
llars nord-americans constataren els efectes rebots
produïts, increments en el consum, des d’un  8% a un 65%
de pujada (Dubin i Khazzoom 1986). 

Sovint s’ha apuntat que les tecnologies de la informació i
comunicació (TIC) reduirien el consum de recursos. Es
parlava de les “oficines sense papers” en les que
desapareixerien els suports escrits. Però aquest mite ha
resultat fals, segons dades d’Estats Units de 1960 a 11997
el seu consum de paper s’ha multiplicat per cinc. Segons un
treball de Gard i Keolejan (2003) els costos energètics de
les revistes científiques, segons el nombre de lectors i
format d’impressió, té un rang de 4,1 a 216 MJ (megajoules)
per la revista on-line i de 0,55 a 525 MJ per la revista en
paper.  

La paradoxa de Jevons s’explica per les raons
econòmiques ja esmentades, però també per raons
psicològiques. Es confonen els valors absoluts amb els
percentatges: si una unitat de consum gasta un 25% de
l’antiga però el seu nombre s’incrementa més de 4 vegades,
la quantitat absoluta de recursos gastats serà major. Un
altre aspecte és la desaparició del sentiment de culpabilitat
per un consum excessiu si fem servir una tecnologia o
sistema més eficient que l’anterior. La generalització dels
contenidors específics per a una recollida selectiva, han fet
que molta gent consumeixi productes envasats en gran
quantitat sense plantejar-se la quantitat gran de residus que
generen i que, en part, s’incineraran.

Com hem assenyalat, un desenvolupament basat en
l’ecoeficiència  genera més residus i consumeix més
recursos. Per evitar-ho, segons de l’economista Herman
Daly, cal situar l’austeritat per davant de l’eficiència ja que
aquesta apareix com a conseqüència de la primera. La
reducció del consum superflu i la del creixement econòmic
per principi són necessàries per a la conservació planetària.
Amb plans renoves i llums de baix consum no hi ha prou. 

Pere Bausà

L
La cooperativa de Benicarló participa al

costat de la de Llutxent, la Unión protectora del
Perelló i la de Mareny de Barraquetes en un
estudi sobre la influència i quantificació de la
polinització per insectes en hortícoles i en
plantes aromàtiques. En Benicarló hi ha ja
ruscs distribuïts en algunes finques plantades
amb melonar. La proposta va néixer una
vegada detectada la baixa polinització i
producció d'anys anteriors. El sindicat agrari
de la Unió de Llauradors i Ramaders ha
brindat el seu assessorament per a optimitzar
la polinització dels cultius i els ruscs. Les
cooperatives participen de l'experiència
aportant els seus tècnics propis en contacte
amb el sector apícola. 

En anys anteriors van detectar com cultius
com el meló, carbassó, albergínia i tomàquet van ser
els més afectats. Cas especial mereixen els cítrics en
els quals està demostrat el més que evident benefici de
la polinitzación en l'augment de producció. Un treball
publicat per la Unió estima en 600 milions d'euros
anuals les pèrdues per la falta de polinització a la qual
han contribuït la disminució d'insectes polinitzadors com
a conseqüència de problemes sanitaris, la destrucció
d'hàbitats, contaminació ambiental i altres factors. A
pesar dels beneficis de la polinització dels cítrics la Unió
considera “irracionals” els decrets per a limitar la
polinització creuada en plantacions de cítrics ja que ha

condemnat als insectes polinitzadors. Així Enrique
Simó, tècnic del sindicat agrari recorda que “les abelles
existeixen en la terra des de fa més de 60 milions d'anys
i que el homo sapiens, que duu 250.000 anys en el
planeta, no pot sobreviure sense les abelles”. Això es
corrobora en el fet que més del 80% de les espècies
vegetals del planeta i la producció del 84% de les
espècies conreades a Europa depèn directament de la
polinització entomófila. A més de la mel, la gelea i el
pol·len, les abelles aporten altre tresor com és la
polinització i la salut del nostre planeta. 

text REDACCIÓ

La cooperativa Benihort participa en una experiència per a comprovar
l'augment de la producció en melonar per la polinització de les abelles 

Caixes d'abelles conviuen a Benicarló amb agricultors i melons 

Visita Pare Jony al Centre Educatiu de
Chinautla (Guatemala) 

A partir del pròxim 23 de juliol, el Pare Jony iniciarà un
viatge a Guatemala (els costos del qual seran finançats per
ell mateix) per a visitar el Centre Educatiu “Xajanaj
Kahalepana” (en Pocomán), que significa “Junts sortint
endavant”, situat en la colònia Nova Chinautla, de la zona
6. Els beneficis econòmics que va obtenir el Pare Jony
amb la venda i concerts del seu primer disc “Provocant la
Pau”, van ser destinats a aquest projecte, que pretén
contribuir a la disminució de l'abandó escolar i prevenir
l'adhesió de joves a les mares, per ser zona de risc. 

El Pare Jony s'entrevistarà amb els responsables del
centre educatiu, Gloria Alonso i Blanca Fuentes, de la
Fundació Pedro Poveda i membres de la Institució
Teresiana, i estan programades unes jornades de
participació i convivència amb els nens i nenes, usuaris i
usuàries del centre. 
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A G E N D A

Dissabte 19

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.

20.00 h Concert d'estiu de la Banda Juvenil Ciutat
de Benicarló. Pl. de Sant Joan. Organitza: Associació
Musical Ciutat de Benicarló.

Diumenge 20

20.30 h Festival de dansa i ball. Auditori.
Organitza: Acadèmia Elements

19.00 h Inauguració de l'exposició “Jaume I el
Conqueridor” (fins a l'1 d'agost). Centre Cultural
Convent de Sant Francesc – Mucbe.

Diumenge 20

20.00 h Visita pel casc històric. La història
medieval de Benicarló. Sortida de l'Ajuntament.
Inscripcions al Centre Cultural Convent de Sant
Francesc - Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat
de la Taula del Sénia.

AGENDA Dijous 24

Jornades d'Esport Adaptat. Pl. de la
Constitució. Organitzen: Residències
de persones amb discapacitat Psíquica.

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. 

DIUMENGE (27/07) A LES 20h CARLOS SANTOS I ADAM RAGA AL RIU SÉNIA
Faran EBROFALIA COPULATIVA

Després de l'èxit rotund a Frankfurt de Carles Santos + Adam Raga, ells i la Mancomunitat de la Taula del Sénia

organitzen una reencarnació d'aquell espectacle: EBROFALIA COPULATIVA.  L'acte es farà al riu Sénia, a la zona dels 3

mollons - pont de l'Olivar (lloc on s'ajunten els termes de Vinaròs, Sant Jordi, Traiguera i Ulldecona) el diumenge 27 de juliol

a les 20 hores.

El portaveu del Bloc de Benicarló,
José Luis Guzmán, va criticar a
l'equip de govern del PP per la seua
falta de previsió, absència d'un model
de ciutat i polítiques clares i per haver
confeccionat un pressupost irreal que
ha bloquejat les accions de les
diferents àrees. En opinió de Guzmán
tal política de  “contrastos” deixa
“desconcertats” als membres de
l'oposició. “Veiem com per a unes
coses hi ha diners però per a unes
altres no”, va explicar. 

Així va assenyalar que troben
despeses per a les més “variopintes
qüestions“com el llibret  “Benicarló es

mi casa”, 6.000 euros en alotjament a
un hotel que ningú encara ens ha
justificat o 8.000 euros per a
l'actuació de la gal·la de carxofa en el
Parador que van servir per a distreure
a 100 persones”. El nacionalista va
reivindicar inversions en activitats més populars
dirigides a públics més amplis. Finalment va lamentar
que no arribin les inversions promeses de la Generalitat
pel tinent d'alcalde per a pal·liar el dèficit d'ingressos ni
s'haja avançat “ni un duro” en les inversions

planificades en el pressupost municipal. “Que
aprenguin de Sogorb i aconseguisquen les subvencions
de la Conselleria i Diputació que té el seu conservatori,
que allí també governa el PP”, va concloure. 

text REDACCIÓ

El Bloc de Benicarló assegura que el PP no té model de ciutat 
i improvisa en les seues actuacions 

José Luis Guzmán demana al Consistori que es mire en el mirall de Sogorb i trobe
subvencions de Conselleria i Diputació per al seu conservatori 
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Les aules de metall (trompa, trombó, tuba i trompeta)
i les de fusta (flauta, saxo i oboè) van completar els
passats dies 11 i 12 de juliol les audicions de fi de curs
de l’Escola de Música Ciutat de Benicarló.

La plaça Sant Joan i l’Acadèmia de Música van ser
testimonis de una xicoteta mostra del treball dels
alumnes durant el curs. Els seus professors van
combinar actuacions dels alumnes a ‘solo’, formant
petits grups de cambra, acompanyats de piano o CD o
amb grups més grans com la banda de metalls que
oferiren una visió molt variada de les possibilitats
musicals dels diferents instruments de vent dels que
s’imparteixen classes al centre del carrer Cabanes.

El nombrós públic present va agrair el treball de tots
amb forts aplaudiments, recolzant l’esforç fet durant el
curs. Cal tenir present que la interpretació en públic
requereix una preparació específica que, unida a
l’estudi continuat que es fa a casa i al centre fan que la
formació musical de l’alumne sigui completa.

text REDACCIÓ

AUDICIÓ DE METALLS I FUSTA A L’ESCOLA DE MÚSICA

EVIDENT!

Ara que a l’inefable sr. Gonzàlez Pons se l’ha
nomenat vicesecretari de comunicació del PP
“nacional” –d’España, of course!: ells no són
nacionalistes-, algú li ha recordat -entre altres virtuts-
la persecució del valencià, en forma de fòbia
anticatalana, que exercí especialment quan fou
conseller d’Educació. L’ardit és el de sempre:
defensar el “valenciano” front a la llengua catalana.

Cal, però, reconèixer que té raó: perquè tan
“diferent” del català és el valencià com el castellà de
l’andalús...i més diferent encara de l’argentí, el
mexicà, el xilè, el guatemalenc, el peruà...totes
llengües diferents del castellà, com el valencià del
català.

Encara com tenim “intel·ligències” tan privilegiades,
per donar-nos lliçons als que ens limitem a gastar la
llengua, com a humils parlants. Encara com.

Marc Antoni Adell

AVANTATGES I DESAVANTATGES QUE PLANTEJA L’ADQUISICIÓ D’UNA LLENGUA EN UNA
SITUACIÓ DE CONTACTE DE LLENGÜES

Començant per la premissa que diu que el bilingüisme és enriquidor, podem constatar al nostre territori
que aquest fet és més que evident i que els avantatges sempre són més que els desavantatges.

Prenent com a model les dues llengües oficials, castellà i valencià, ambdues romàniques, es pot afirmar
que comparteixen estructures comunes per ser dialectes del llatí i que la transferència de coneixement serà
profitosa pel simple fet que també es pot deduir el vocabulari o el significat general d’un text.

A més a més, és significatiu que com més gran siga el temps d’exposició a una llengua 2 (no materna),
major serà la quantitat i la qualitat de la informació assolida.

Aquí podem introduir els termes de transferència, error i interllengua.
El concepte d’error, fenomen natural i necessari, forma part de l’aprenentatge i tant si és interlingual, és a

dir les transferències negatives per influència de la llengua nativa, com si és intralingual, o siga, d’analogia i
simplificacions, sempre es donen entre el contacte de llengües.

I vet aquí també les transferències negatives i les interferències com a factors de desavantatges que
impediran una adquisició totalment positiva de la llengua 2.

Les interferències ( barbarismes, errades de sintaxi o fonètiques) i la transferència negativa han de tractar-
se com a part del procés natural d’aprenentatge i haurem de ser els professors els que decidim en quin
moment són adequades positivament o no negativament.

Com ja he dit adés, són molts els avantatges del contacte de llengües en tant que permeten transmetre
coneixement de la Llengua 1 (L1) a la L2 i més en el cas del valencià i castellà i adonant-nos que al
currículum, els continguts, procediments i objectius solen ser els mateixos i que només canvia la literatura
d’una o altra llengua.

En resum, sospesant els avantatges i els desavantatges, queda clar que sempre seran més els aspectes
positius que els negatius i com a aprenents de llengua hem de corregir només els errors que dificulten
l’aprenentatge.

JOSÉ JAVIER SALÁN RODRÍGUEZ
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perquè tinguem un terme sense
barreres. Què, com ara ja ha
aconseguit el que volia no cal
anar a donar suport als altres
afectats de les barrabassades
urbanístiques que tenen lloc al
nostre poble, no? 

Capelleta
Osti tu! Ara resulta que a un

del llocs naturals més
emblemàtics del nostre poble, la
Basseta del Bovalar, li ha
aparegut una capelleta. Una
capelleta rociera. Allí, al costat
del “patos”, han senyalitzat el
punt de trobada cap a l’ermita
del Rocio. Esperem que també
l’haja pagat Fabra com va dir
que faria amb l’ermita. I ja que
han començat podien fer-ne
unes quantes de seguides i
muntar tot un calvari. Només és
una idea!

Joaquina Bel
Bones van ser les fotos que

va ensenyar la regidora
socialista sobre com
conservaven el mobiliari urbà de
platja, a saber aquella mena de
via de fusta perquè la gent no
s’embrutés els peus a la platja
del Morrongo i que estava
abandonat i llençata l’escola del
Ródenas. La resposta del nostre
il·lustre govern municipal ha
estat a l’alçada de les
circumstàncies l’han llevat i
l’han amagar perquè no ho veja
ningú. Menys els tafaners. I és
que amb nosaltres no hi poden!
Xapussers!

Renta ... que?
I ja que estem al nostre

Morrongo, continuarem en ell.
Fa dues setmanes La veu feia
un bonic col·leccionable de
dues fotos sobre com treballà la
maquinària pesant per la nostra
platja mentre les banyistes
prenien el sol i que és justificava
per la col·locació d’uns curiosos
rentapeus ecològics. Però per

molt ecològics que siguen, i per
molt que ens renten bé els peus,
si acabats de rentar-nos-els ens
veiem obligats a tornar a
trepitjar l’arena, perquè estem
envoltats d’ella sense cap
passadís per sortir-ne, de que
ens serveixen? I és que o els
col·loquen prop de les sortides o
els hi fiquen les vies de fusta
que denunciava la regidora
socialista, eixes que havien
amagat, i almenys serviran per
alguna cosa de profit. I és que
entre apanyos a deshora i
rentapeus fora de lloc anem
servits.

Arbrets que pateixen
Fa unes setmanes us

ensenyaven com al carrer de
Sant Francesc, prop del
Convent, a l’obra eixa que fan
que dona també al passeig de
l’estació, no se’ls havia
ocorregut altra cosa que
formigonar el terra dels arbres
que tenien davant de la seua
obra. Ara, han recapacitat i ... li
han picat una revoreta al voltant
de l’arbre. I amb això ja suposen
que està tot apanyat. Però és

que en aquest poble a tot allò
que és públic les obres ho
poden fer malbé, fins i tot als
arbres? Que ací no tenim un
regidor de mediamabient que
tinga una mica de seny i fique
les coses al seu lloc? Molt de
parxís però poca llei. Colla de
rucs!

Una grande y libre
No hi ha manera. El castellàl

està tan marginat a la nostra
societat que fa por. Fins i tot, el
gran intel·lectual Iker Casillas ha
signat “El manifiesto” eixe per
salvar-lo de l’empenta
secessionista autonòmica.
Fixeu-vos si està en perill que la
nostra Veu, La Veu de
Benicarló, és l’únic setmanari
local que és publica,
integrament en valencià, des de
fa més de tretze anys a tot el
País Valencià. I és que te
collons (disculpeu però ja toca
...), la cosa. I a nosaltres qui ens
salvarà? Això sí, hi ha gent, que
és consegüent, com el regidor
Cuenca, que ens han dit que no
l’ha firmat. Això és tot un senyal.

ve de la pàgina anterior

La Conselleria de Benestar Social ha destinat aquest
any un total de 1.841.741 euros a 10 entitats locals i
associacions sense ànim de lucre de la província de
Castelló, per al manteniment de centres de tercera edat,
segons ha explicat el director general d'Acció Social i
Majors, Joaquín Martínez. Anualment, la Conselleria de
Benestar Social convoca una ordre d'ajudes en matèria
de Serveis Socials, tant generals com especialitzats,
que poden sol·licitar les entitats locals i les associacions
i fundacions sense ànim de lucre. 

En el cas dels serveis socials especialitzats, el
Govern Valencià ha destinat aquest any un total de
6.751.720 euros per al finançament de Centres de
Serveis Socials Especialitzats de Tercera Edat, la gestió
de la qual correspon a 42 entitats locals, i per a
fundacions i associacions de la Comunitat Valenciana.
Les ajudes es dirigeixen al manteniment i funcionament
de centres de dia, residències, habitatges tutelats i
centres especialitzats d'atenció a majors. 

Joaquín Martínez ha explicat que l'objectiu "és
consolidar un procés creixent d'atenció i foment de les
actuacions en serveis socials, amb la implicació, cada
vegada més, de tots els agents, tant públics com privats,
que col·laboren en la prestació i gestió d'aquests
serveis". 

De tota la quantitat destinada a la província de
Castelló, 1’8 milions d'euros, el Ple del Consell va
prendre en raó divendres passat aquelles concessions
que superen els 250.000 euros. És el cas dels 612.096
euros destinats a l'ajuntament de La Vall d’Uixó para el
manteniment de la residència llar "Sagrada Família",
481.546 euros per a Creu Vermella i el Centre
Residencial "la Bartola" de Benicásim i, finalment,
356.804 euros per al centre geriàtric gestionat per
l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats
de Benicarló. 

La resta, 391.295 euros, s'ha destinat per al
funcionament del CEAM de l'ajuntament d'Oropesa, per
a la residència d'ancians de Caritas Interparroquial de
Borriana, per al Centre de Dia de l'ajuntament
d'Almassora, i per al Centre de Dia i Habitatge tutelat
"Infanta Elena" de l'Associació de Jubilats i Pensionistes
d'Alcalá de Xivert. 

Joaquín Martínez ha indicat que aquestes ajudes,
"tenen l'objectiu de fomentar l'atenció en aquells centres
gestionats per entitats sense ànim de lucre, i els serveis
del qual estan dirigits a sectors de la població que
requereixen un tipus d'atenció més específica, com la
tercera edat". 

text REDACCIÓ

Benicarló i Alcalà reben fons de Benestar Social per a centres de tercera edat 

Peníscola va celebrar la festivitat de Sant Cristófol
amb una missa i la benedicció de vehicles per part del
rector de la ciutat, mossén Manel. Una cinquantena de
vehicles han acudit a la cita, on la Cort d'honor, durant
la benedicció, obsequiava als participants del tradicional
"pastisset" i moscatel. Tota classe de vehicles s'han
donat cita en l'Avinguda Pigmalión, des de turismes,
passant per camions i fins a vehicles de dues rodes. 

text REDACCIÓ

Peníscola va celebrar la festivitat de Sant Cristófol
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na setmana més, la
portada és una sublime
metàfora dels designis
del poder polític al

nostre poble. No vull fer una
descripció de la mateixa perquè
qualsevol comentari que jo puga
fer a la imatge es quedaria curt i
no podria abarcar la grandesa de
l’instant captat pel fotògraf. No
només vull felicitar a l’autor de
l’instantània, sinó també a qui ha
aconseguit tan bon
enquadrament, que ens deixa una
de les millors imatges que mai
s’han fet i que tinga tanta
expressivitat i càrrega política.
Però com que no em puc resistir i
el cos em demana fer un
comentari, el faré breu i sense
segones. Hom podria arribar a la
conclusió que en tota la història
de l’actual democràcia, els
alcaldes de Benicarló tots han
portat bigoti. Si després d’això
algú fa alguna interpretació
malintencionada, que quede clar
que no ha estat cosa meua
perquè jo només he constatat un
fet i prou.

Anem per feina, tot i que ningú
llegirà res del que estic escrivint.
Com sempre. Com anava dient,
torna l’estiu i totes aquelles coses
que aquesta estació de l’any porta
al sarró, com ara la calor, els
manyos i la vergonyosa manca de
metges. Per això més val no
posar-nos malalts a l’estiu, perquè
no hi ha metge que ens puga dir
què tenim. Ara jo podria començar
amb allò de sempre que si per a
certes coses hi ha diners i per a
unes altres més importants no i
totes aquestes bajanades, però
no ho faré perquè ja em canso
d’escriure sempre el mateix
encara que no em llegisca ningú.
Per això em limitaré a dir que les
coses ja estan bé com estan, i si a
l’estiu no hi ha metges és perquè
la providència així ho ha establert

i prou, i que si algú té alguna
queixa, que al centre de salut té
una bústia a tal efecte i que les
queixes sempre són queixes
encara que siguen injustificades.
A més a més, si ve el conseller no
se li ha de molestar amb
bajanades d’aquestes que l’home
ja té prou feina com per a que
nosaltres anem a donar-li la
tabarra amb ximpleries com el
nou centre de salut i la manca de
metges. Però he de reconèixer
que el comentari bo ha estat el
d’Escuder aconsellant Mundo que
busque la primera pedra que van
posar fa cinc anys i que totes
dues juntes puguen fer paret. No
faré cap més comentari al
respecte.

Em sembla que el senyor
Varela, que vol convertir els olis
del sector hoteler en combustible,
ho té cru. No sé si algú es fiaria de
posar al motor dels seus vehicles
aquesta mena d’oli refregit amb
additius. Ara, que si la cosa
funciona, mataríem un parell de
pardals d’un tret.

M’ha fet relativa gràcia això de
“delicte de lucre de la prostitució”.
Em sembla que ens trobem
davant d’un eufemisme, perquè
em sembla que abans això es
deia proxenetisme o lenocini.
Però potser estic equivocat i

l’expressió és la correcta.
Estic totalment d’acord amb

Pere Bausà. Encara que semble
pedant, l’altre dia vaig anar a
l’estació, i mentre esperava al
tren, vaig pensar que aquelles
vies estaven molt desaprofitades.
En el trajecte que vaig fer, a
penes ens vam creuar amb un
parell de trens de mercaderies, i jo
vaig tornar a pensar que amb un
viatge d’un tren de mercaderies
es podria transportar el mateix
que vint o trenta camions, amb un
menor nivell de contaminació.
Què hi farem?

No diré res de la manifestació
ni dels personatges que van anar
ni del que van dir ni del que jo
penso al respecte.

Tampoc no faré cap comentari
de la col·laboració de Joan Heras,
perquè l’únic que podria fer seria
espatllar un excel·lent text que
m’ha fet sentir coses que pensava
adormides. Gràcies, senyor
Heras.

Avui no estic per comentar res,
perquè tampoc no faré cap
comentari sobre la romeria ni la
saltada de la reixa. En fi...

Quin descans que els del futbol
no escriuen.

Ja està. Ni espifiada ni res. Ai,
la calor...

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 642

text EL LECTOR
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Bigot d’alcalde
Els tafaners ens preguntàvem

com havíem d’agafar la portada
de la passada setmana. I és que
eixa portada del doble plànol
entre el careto de l’alcalde i el
perfil de Cuenca no deixa
indiferent ningú. Sobretot
perquè tenim la sensació que el
que es pretenia era una mena
de lectura entre línies, aquella
que diu que al nostre poble
sempre hem tingut un alcalde
amb bigot. I és que no ens
enganyem no és el mateix un
alcalde amb bigot que un
alcalde de bigot. 

Iromans nadant
Els tafaners, que sempre

fiquem el nas per tota arreu, allí
que passàvem per davant del
xiringuito de Pepito i vam veure
que els de la natació estaven
fent la travessia eixa de
Peníscola a Benicarló. I, com
no, allí que vam anar a veure
com anava la cosa. Mireu que
vam patir quan ens van dir que
nadaven 8,5 km ... seguits! I és
que només de veure’ls barallar-
se amb les onades i de veure
tota eixa aigua junta, els ofegats
quasi vam ser nosaltres. Un poc
més i ens han d’atendre a
nosaltres el de la Creu Roja.
Aquesta gent de la natació
estan una mica bojos, no? I la
setmana passada van fer 24
hores nadant. I l’anterior la
travessia al port. Com els
aironmans eixos que surten per
la tele. El que dèiem, uns bojos
valents, i damunt, de casa. Que
més volem!

Samarreta a deshora
I ja que estavem, doncs, al

lliurament de premis de la
Travessia que vam fer cap. Tots
ben merescuts. Però va haver
una cosa que no ens quadrava.

Allí que vam veure als regidors
d’esports de Peníscola i
Benicarló i al nostre alcalde. I,
tot i així, continuava havent
alguna cosa que no. Que no
quadrava! I per fi ens vam
adonar del detall. Estàvem en
un lliurament de premis de
natació, doncs, que feia el
nostre alcalde enfundat en una
samarreta del Povet, del futbol
sala? O no el van avisar d’on
anava o és que això del protocol
no sembla ser el seu fort. O va
una mica despistat o algú no li
va explicar on anava. I és quer
portar una samarreta del futbol
sala, del Povet, en el lliurament
dels premis de natació de la
Travessia Peníscola-Benicarló
té ... castanyes. Potser siga un
forofo despendolat d’aquest
equip però això no lleva que
haguera hagut de tindre una
mica de correcció eticoesportiva

envers del Club que tenia al
davant. Sempre té l’opció
d’encomanar-se a Mundo que,
d’això, n’entenia molt.

La dicció d’alcalde
Ja sabem que això de parlar

al nostre alcalde no sé li dona
massa bé, però se’n va sortint.
Ara algú li hauria d’explicar que
si no s’aclareix massa amb el
valencià sempre li quedarà ...
Cuenca. I és que ja ni ha prou
que amolle sempre “el
ajuntament”. “L’ajuntament”
senyor alcalde. Que vosté no
està a Càceres!

Plaça del golf
Tena ho va dir potser les

mobilitzacions han arribat
massa tard i que “en el gobierno
central son muy cabudets”, en
referència a que no els fan cas
als de la plataforma contra la
variant de l’N’340. Certament,
no serà per la seu intervenció.
Ara, ell, de cabuts també
sembla entendre’n una mica
prou perquè a que ve voler fer
no sabem quans camps de golf,
més, per el Maestrat interior si el
que hi ha ni s’ompli! Mire,
nosaltres li donem una idea, ara
que volen canviar la nostra
“pifia”de plaça de la constitució i
com el verd no és el color oficial
del govern del PP d’ací, tot el
contrari del seu, pel que veiem,
li proposaríem que fera un
disseny per aquest plaça a
veure si d’una vegada el verd
deixa de sortir només a algunes
rotondes. Un bon “pitch and put”
envoltat d’uns bons apartaments
i casetes unifamiliars i ...
s¡acaben de copa el problemes
de diners del nostre ajuntament.
Això sí, després caldrà retocar
la constitució. Al nom de la plaça
ens referim.

Una variant verdulera
No sabem si la manifestació-

concentració contra la variant va
ser un èxit però que ho va ser el
repartiment d’hortalisses del
terme, que van ficar de reclam,
no hi ha cap dubte. Els maños

estaven més contents que un
gínjol anant-se’n cap a casa
amb la bosseta a la ma. I és que
hi havia més gent a la cua del
repartiment que escoltant els
problemes dels llauradors.
Ingrats que són!

Solidaritat
Per cert, al cap dels que “hay

de lo mio”, de la zona del
Surrac, no el vam veure
manifestant-se per que canvien
la variant, solidaritzant-se

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Instal·lats en la provisionalitat educativa
Ja era l’últim que ens faltava per

veure. Barracons escolar de dos
plantes. Entre l’ajuntament i
Conselleria d’Educació sembla que
no en fan una. De sobte se’ls ha
desbordat la cosa i no tenen
cabuda per a tots els alumnes que
començaran el proper curs escolar.
I la solució ha estat antològica:
apilar els barracons en dues
plantes. Ens hem quedat sense
paraules. 

La manca de previsió que demostra, tant la
Conselleria com el nostre Ajuntament, simplement
ratlla l’absurd, el desgavell, la ineficàcia i el
passotisme. 

La prematrícula ha ficat damunt la taula un
problema que tota la comunitat educativa sabia
que passaria: que arribaria un moment en que el
nombre d’aules no seria suficient per absorbir
l’alumnat que ens havia d’arribar. I així ha passat.
I ha agafat amb els pixats al ventre, com
vulgarment diríem, a les dos administracions
encarregades de posar-hi solució. 

No ens serveiexen les excuses del nostre
alcalde quan afirma que s’han trobat aquesta
situació després de tancar el període de
prematrícula. I no ens serveixen perquè, des de fa
molts anys, el degoteig continu de nouvinguts,
amb els seu fills, a les nostres comarques, ha estat
una constant que feia preveure aquesta situació. I
el problema no és que ara et trobes amb que s’ha
duplicat la matrícula, el problema és que això no té

pinta d’aturar-se i, d’ací a l’inici del
curs escolar, aquest alumnat
continuarà augmentant.

La solució provisional, i és que no
surtim de la provisionalitat ací, passa
com havíem dit, per muntar barracons
de dos alçades i, creuar els dits,
perquè el Ródenas acabe, abans de
Nadal, les seues obres, fer un doble
canvi dels alumnes dels barracons de
la piscina al Ródenas i del número 4

als de la piscina. Tot aquest Nadal. Quasi res.

Però, que passarà si això no s’acompleix i, com
sol ser habitual en l’administració, les obres del
Rodenas no s’acaben quan toca? Doncs que a
Benicarló tindrem un problema greu. Molt greu.

“Divertit”, per no ficar un altre adjectiu més
adient a la situació, més que precària, serà, veure
com el professorat haurà d’encimbellar-se  a les
altures per poder arribar als seus despatxos de “la
segona planta barraconil”. I és que aquesta
situació no n’estarà exempta de perill tant per a
molt professorat com per el propi alumant.

No, si al final els nostres centres educatius
acabaran pareixent l’esplanada de qualsevol port
marítim altament industrialitzat. Només ens
faltaran les grues per transportar els
conntenedors-barracons de lloc i ja podrem fer-li la
competència als ports de València o Barcelona.
Simplement penós.

I la cosa sembla que va per llarg.
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PublicitatAmb el suport

Carxofa: 
un bon grapat de carxofes, encara que ja sabem que no és el temps, però la intenció és el que

compta, per a tots els xiquets i xiquetes de la Banda, que en la seu versió juvenil, en estan oferint
uns magnífics concerts a la plaça de Sant Joan. Que continuen així.

Panissola: 
rasposa i enganxosa per al nostre alcalde. No és de rebut sortir ara a la palestra a dir que

després de ... tindrem el nou centre de salut. Ja ens han enganyat massa vegades amb això de
la primera pedra. I la segona. I la tercera. I ... quan dimitirà vosté que va dir que ho faria si no el
teníem fet abans d’un any? És que se li ha parat el rellotge? O allò era parlar per no callar?
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Per Xavi Burriel

“Una N-340 sense barreres”El còmic
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