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El dia 23 d'agost, es va celebrar la XXX edició de Cross
Festes de Benicarló, amb una nodrida participació, tant
d'atletes locals com de visitants. 

La competició va començar amb les mes joves, Iniciació
Femenina, que s'integrava totes les xieuetes nascudes a
partir de l'any 2001 en endavant, arribant a participar xiquetes
nascudes en 2005, tota una aventura per elles; la primera a
creuar la línia de meta va ser Elena Baca Cervera, any 2003,
del C.A. Grup Poblet Baix Maestrat, seguida de Judit Benito,
any 2001, d'Amposta i la tercera va ser Marina Segura, any
2002 de Benicarló. 

Iniciació Masculina, es va imposar Ismael Barohu, any
2001 del C.A. Grup Poblet Baix Maestrat, seguit de Saad
Medioun, any 2002 de Benicarló i tercer Fad el Ghayat any
2001 de Benicarló. 

Benjamí Femenina, la victòria va correspondre a Rosa
Delshorts Julián del C.A. Grup Poblet Baix Maestrat, seguida
de Nuria Atienza d'Eivissa i tercera Ainara Arrusi de Bilbao. 

Benjamí Masculí, el primer en meta va ser Ali Errahaqui
del C.A Grup Poblet Baix Maestrat, seguit de Pere Julbe
Arayo de Benicarló i tercer Damian Alberich de Benicarló. 

Aleví Femení, la victòria va ser per a Carla Masip del C.A.
Grup Poblet Baix Maestrat, seguida d'Araceli Flores del
C.A.Grup Poblet Baix Maestrat i tercera Irene Manero de
Saragossa. 

Aleví Masculí, es va imposar Sergio Querol Colomer de
Benicarló, seguit d'Alejandro Ferrer Ripoll de Benicarló i
tercer Carlos Arruga de Saragossa. 

Absoluta Masculí, el vencedor va ser Javier Lozano
Velasco de Valladolid, seguit de Mohamed Tahiri de Benicarló
i tercer Brahin Oulahiane de Benicarló. 

Veterà Masculí, el vencedor va ser Sergio Ruiz Alberich
del C. A. Grup Poblet Baix Maestrat, seguit de Xavie Forne de
Santa Bàrbara, sent tercer Jesus Flores Gellida de C.A. Grup
Poblet Baix Maestrat. 

XXIII MILLA URBANA DE BENICARLÓ 

La Milla es va programar  per a les categories Infantil,
cadet i absoluta; si bé en les categories Infantil i Cadet, el
nivell de participació no va ser molt important, en la categoria
absoluta es va aconseguir un bon nivell, fins al punt que en la
categoria absoluta masculina van entrar 9 atletes entre 4´20´´
i 4'30''; estant el guanyador molt prop de batre el record de la
prova; tot un espectacle d'atletisme al més alt nivell. 

Els guanyadors van ser els següents: 
Infantil Femení : 1a Ghizlan Barohu, C.A. Grup Poblet

Baix Maestrat amb un temps de 6´25'' 
Infantil Masculí: 1r Alejandro Mainat, de Saragossa amb

un temps de 5'42'' 
Cadet Femeni: 1a Jessica Lores, C.A. Grup Poblet Baix

Maestrat amb un temps de 6'01'' 

Cadet Masculí :1r Marc Julbe Arayo de Benicarló amb un
temps de 5'38'' 

Absoluta Femeni: 1a Laila Daoud de Lleida amb un
temps de 5'14'' 

Absoluta Masculí :1r Abdelaziz Menzougui de Lleida amb
un temps de 4'20''3. 

El Club d'Atletisme agraeix a totes les persones
que d'una forma o una altra han col·laborat en la
realització d'aquests dos actes esportius,
especialment la brigada municipal, així com agrair
la presència de les dames i dulcinea en el
lliurament de premis als participants.

text CLUB D'ATLETISME GRUP POBLET BAIX MAESTRAT 

XXX CROSS DE FESTES DE BENICARLÓ
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es dels anys 80 la
partida Povet segueix
igual. Allà no es

desenvolupa res: ni carrers, ni el
Teatre-Auditori, ni les VPO, ni el
centre de salut. El passat 23
d’abril de 2007 l’empresa XIOB,
urbanitzadora de la partida va
presentar ja tota la documentació i
informació necessària per la
reparcel·lació d’aquesta zona de
futura expansió urbana de
190.000 metres quadrats cap al
nord i litoral del casc urbà. 

La partida Povet de nou al calaix

La localitat disposa en aquesta partida bona part dels terrenys dotacionals
necessaris per mantindre la qualitat de vida i els nous serveis que precisen els

ciutadans. La Ciutat Sénior tampoc mou de cap de les maneres tot i el fort
interés inicial en el centre geriàtric i centre formatiu
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text REDACCIÓ

“300.000 euros de la
partida prevista per a
urbanitzar la partida Povet
es destinaran a pagar les
expropiacions dels
terrenys necessaris per a
realitzar les obres del
passeig marítim Sud.”

Dimecres 3:

Tu trobaràs l'agenda de
setembre en la web de
l'ajuntament? Nosaltres
tampoc.

AGENDA

Teófilo Molpeceres 

Café La GRANOTA

PLAÇA DE 
L'EMPERADOR CARLES I, 2

(Benicarló)

Exposició
Pintura

?
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“Els propietaris de la zona  ja duen  esperant el desenvolupament des de l’època de Jaime Mundo.”

L'Ajuntament serà un dels
principals beneficiats del
desenvolupament d’aquesta zona,
ja que obtindrà 40.000 metres
quadrats de sostre on es podrà
construir el Teatre i centre d’arts
escèniques i un recinte firal. Ja al
maig de 2007 hi van haver
discrepàncies amb el projecte de
reparcel·lació que no agradava
ningú, pels culs de sac que
contemplava i perquè no seguia la
trama urbana més lògica de
circulació i connexió amb la resta
de les partides litorals.

Enric Escuder, ha informat
aquesta mateixa setmana que el
PP té intenció d’aprovar en un ple
extraordinari la desafecció de
300.000 euros de la partida
prevista per a urbanitzar la partida
Povet i destinar aquesta
transferència de crèdit a pagar les
expropiacions dels terrenys
necessaris per a realitzar les
obres del passeig marítim Sud de
Benicarló. Al PSPV li sembla “de
meravella” que es paguen les
expropiacions però no que els
fons isquen de la partida Povet.
“Això significa que la
reparcel·lació de Povet, el sòl per
als accessos al poliesportiu, el
teatre i els habitatges de protecció
oficial quedaran bloquejades sine

die”, va matisar. El portaveu
socialista i diputat va manifestar
que el PP “s’encarregarà que
l’endarreriment econòmic siga
encara pitjor” i va advertir que “el
desenvolupament de la partida
Povet és crucial perquè allí
l'Ajuntament té molts serveis en
els 36.000 metres de sostre, on
cabrien entre 400 i 500 VPO”, va
agregar.

Escuder va recordar que el
regidor d'Urbanisme, Antonio
Cuenca, va manifestar fa un any
que en tres mesos la partida
Povet estaria desbloquejada “i ja
ha passat un any i segueix igual”,
pel que va qualificar l’acció del PP

de “promeses no complides”.Per
la seua part el Bloc va lamentar
també aquest nou endarreriment
en el desenvolupament de la
partida tot i que el regidor
d’Urbanisme va manifestar que
era “imminent” la seua
urbanització. José Luis Guzmán
va lamentar que el PP haja aturat
el seu desenvolupament “perquè
el sector de la construcció no te
cap pressa en estos moments”.

Per a Guzmán això significaria
que se supeditarien els interessos
urbanístics al de les immobiliàries
i no als dels particulars i
propietaris de la zona que ja duen
anys esperant el
desenvolupament des de l’època
de Jaime Mundo com alcalde.
“Ara a la gent se’ls està privant
perquè a les constructores i
immobiliàries no els interessa
quan la seua obligació és tirar-ho
endavant”, va dir. 

El Bloc reclama, a més, que
el passeig marítim s’anomene

‘del Gurugú’ 

Finalment el Bloc va reclamar
que el passeig marítim s’anomene
del Gurugú “i li diguem a les coses
pels noms més nostres, perquè
amb això del passeig nord i sud

pareixen sortides de l’autopista”,
va ironitzar el regidor.

Projectes oblidats?

La situació de paràlisi
s’assembla a la que viu la Ciutat
Sènior, que des que es va
urbanitzar i enderrocar elements
etnològics i l’arquitectura
hidràulica ideada per l’enginyer
Juan Pérez-Sanmillán i Miquel i
construïdes entre 1925 i 1930. La
zona, és avui un gran solar, però
havia de ser un complex sanitari
de 90.000 m2 educatiu i esportiu
d’alt nivell destinat a la tercera
edat. A la zona s’hi havia de
construir 200 apartaments per a
persones majors, una zona
hotelera per a visitants dels
residents, una residència
sanitaria-hospitalària destinada al
tractament específic, rehabilitació
dels residents i l’homologació com
a centre per impartir el cicle de
formació professional de
gerontologia. La inversió prevista
era de 12 milions d’euros i havia
de tindre una capacitat de 500
persones entre familiars,
treballadors i estudiants. Mentre,
ara l’Ajuntament ha autoritzat
certs privilegis urbanístics per a la
construcció d’una nova residència
al Passeig d’en Febrer Soriano.

ve de la pàgina anterior

“Això significa que la reparcel·lació de Povet, el sòl per als accessos al poliesportiu, el

teatre i els habitatges de protecció oficial quedaran bloquejades sine die”

La ruta
dels “300”

Una setmana més estic perdut.
Me n’adono que tot plegat no té
cap sentit, fins i tot penso que he
perdut la brúixola de la meua vida
i que aquesta situació em portarà
a un carreró sense sortida del
qual desconec les conseqüències.
Però com que aquesta és la
pàgina de les coses que no tenen
ni peus ni cap i sempre està aquell
personatge que sibil·linament i
sense complexes ni compassió
em recorda la meua obligació, allà
va. Com sempre, no em faig
responsable de res del que puga
aparèixer a partir d’ara, ni de les
informacions, ni de les opinions
que conté aquesta pàgina.

Diumenge per la tarda, el meu
estimat A.P., a qui vaig trobar per
davant del Florida, em va dir,
telegràficament, que el Benicarló
havia perdut a Alcanar per tres a
dos. No cal dir que jo no en tenia
ni la més mínima idea de
l’existència d’aquest partit com ha
passat amb la majoria de partits
que s’han jugat aquesta
pretemporada, farcida de
presidents i entrenadors. Si a la
dada que m’havia donat el meu
informador, li afegim el meu instint
de periodista, el meu olfacte de
repòrter i les meues conegudes i
excessives ganes de treballar, és
fàcil saber que no vaig moure un
pèl per tal d’assabentar-me de res
més. Per això ara mateix sé que a
l’Estadi Municipal de la Fanecada
es va poder vore un gran partit
davant un molt bon equip i que els
dos gols dels nostres els va
marcar Monterde. També sé que
van remuntar l’un a zero posant-
se per davant al marcador encara
que un parell de gols dels
canareus van originar el resultat
definitiu. En aquest punt he de
recordar que els locals van jugar
la setmana passada al camp del
Sant Jordi i només van perdre per
un a zero amb un gol marcat a les
acaballes del partit. A més a més,

els van anul·lar un gol dubtós que
potser hauria fet justícia al
marcador. M’ha contat un que hi
era a la Fanecada, que els
nostres van jugar un partit molt
seriós i que l’equip comença a
donar una bona imatge. Es veu
que la mà de Biri Biri es nota,
sobretot en la col·locació dels
jugadors al camp. Alguns
pensaran que el nou entrenador
del CDB practica uns esquemes
vells i desfasats, que és gran amic
de la barraca i del catenaccio i
que qualsevol dia posarà l’autocar
dins la porteria. Jo li voldria donar
un vot de confiança malgrat els
antecedents de la seua anterior
etapa al nostre club, ja que potser
les limitacions d’aquesta plantilla
demanen un estil de joc diferent al
que ens agradaria vore.

Ara m’acabo d’assabentar que
el proper diumenge comença la
lliga de preferent, i que el CDB
juga el seu primer partit al camp
San Fernando, de Borriana,
contra aquest simpàtic equip de la
Plana Baixa que amb no poques
dificultats ha pogut fer equip. Vull
recordar que el porter d’aquest

equip és Calduch, que em sembla
que no coneixerà a cap jugador
de la nostra plantilla. M’ha
semblat curiosa l’hora del partit, ja
que es juga diumenge a les vuit
de la tarda. No crec que hi vaja a
vore’l, però la setmana que ve ja
informaré del resultat i potser
alguna cosa més.

Com a notícies curioses que he
anat agafant al vol, m’he
assabentat que els que van ser
jugadors del CDB la passada
temporada Sergio Frías, Elías,
Julve i Carrilo, han fitxat pel
Vinaròs. Piqueres i Jordi Adell se
n’han anat a l’etern aspirant a
aspirant a jugar la promoció
d’ascens a la tercera divisió. La
resta no ho sé. Suposo que ja els
anirem veient pel nostre camp
quan vinguen els equips que els
han fitxat.

Ara demanaria al maquetador
una foto ben gran relacionada
amb el món del futbol per a
completar la pàgina. La meua
neurona ja no dóna per a més, i la
setmana de descans me l’ha
acabada d’esgotar.  

Una setmana més estic perdut

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Diumenge per la tarda, el meu estimat A.P., a qui vaig
trobar per davant del Florida, em va dir, telegràficament,
que el Benicarló havia perdut a Alcanar per tres a dos.
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El secretari comarcal del Bloc en el Maestrat,
Joanma Ferrer, ha demanat als ajuntaments de
Peníscola, Benicarló i Vinaròs afectats pel traçat de la
variant de la N-340 que obrin oficines per a atendre als
afectats “i que aquests puguen defensar els seus
interessos donats pels ajuntaments”. El secretari del
Bloc va recordar que seran centenars els afectats que
veuran expropiades les seues terres, pel que aquesta
formació veuria amb bons ulls la creació d'una oficina
única o oficines en els tres municipis. En Vinaròs el
Bloc tractarà d'influir d'una manera més clara i
decisiva, ja que el seu vot és decisiu per a la
conformació de majories, mentre que en la resta de
municipis els seus edils proposaran l'adopció
d'aquesta mesura. Tan sols a Benicarló el nou vial
afectarà a mig miler de finques agrícoles a ple
rendiment. 

Ferrer també va demanar al PP de Benicarló que es
fique avait i comencen a treballar a veure com quedarà
l'actual traçat de carretera després del desviament i els
accessos a Benicarló, els enllaços amb el polígon
industrial, i el port pesquer i les zones turístiques,
“perquè l'alcalde està despistat i hauria de ja començar
a treballar en aquest tema i a fer gestions perquè el
futur de la localitat passa per aquí”. 

Ocupació urgent 

Els afectats de Peníscola han començat ja a rebre
les primeres actes d'ocupació definitives i urgents
després de les valoracions realitzades en els mesos
anteriors a les dues mobilitzacions que ha viscut el
sector contra el traçat de variant. Les valoracions
concretes de les expropiacions en funció del tipus de
cultiu es coneixeran en els pròxims dies. Paco Vallés,
president de la plataforma ‘Per un terme sense
barreres’ no veu malament la proposta dels
nacionalistes perquè “sempre hem estat favorables al
diàleg, el veritable treball ve ara i haurà molt del que
parlar”, va dir. Els afectats de Peníscola han rebut ja la
primera citació per al pròxim 25 de setembre en un
acte públic que tindrà lloc al Consistori peniscolà de
matí. “Lluitarem perquè la indemnització siga correcta
i arribarem al preu just si els preus no són adequats.”
va abundar. 

El Bloc del Maestrat demana als Ajuntaments afectats per la variant de la
N-340 que obrin oficines d'ajuda als expropiats

text REDACCIÓ

laveubenicarlo@terra.es

En Benicarló, “L'alcalde està
despistat”

“En Vinaròs, el Bloc tractarà
d'influir d'una manera més clara i
decisiva, ja que el seu vot és decisiu
per a la conformació de majories”

Recordo una pel·lícula dels anys trenta. A la riba
del riu, Frankestein arrenca una flor per a regalar-li-
la a la seua única i innocent amiga. La nena no li te
temor al monstre. En el següent plànol, el surar
inert d'aquesta mateixa flor sobre l'aigua dóna
testimoni de l’infanticidi. En blanc i negre, com les
malèfiques de Baudelaire, aquesta flor ens
desvetlla un secret. 

Dissenyada per
atreure i engendrar, la
flor és un parany de
seducció de
reconfortant captivitat
per a la sensibilitat
pictòrica. A més de la
seua elaborada
simbologia, com
element plàstic resulta
perfecta per a l'esbarjo
del pintor. De la seua
permanència a través
dels llenços no falten
inspiradors exemples.
Botticelli ompli la seua "Al·legoria de la Primavera"
de miosotis, llisses, jacints, roses, margarides. La
deessa Flora, somrient a l'espectador des d'un
indefinit primer pla, presagia, cinc-cents anys
abans, el candorós modernisme d'Alfons Mucha.
De les flors no només es pinta la seva realitat sinó
també la seva presència ornamental. El vestit que
cobreix a l'esposa de Céfiro mostra les flors
pintades com ornament sobre tela, un èxit perenne
que ens duu fins a Picasso en la seua obra "Retrat
d'Olga en una butaca", de 1917. La ballarina,
entotsolada en una malenconia impecable sobre un
fons abandonat a la seua sort, sosté un ventall tot
just desplegat, còmplice del vestit en el seu traç
sintètic. Però el veritable amo del quadre és un
mantó negre de flors rotundes i naïf semblant al que
havia usat Gauguin per cobrir a Susana Bambridge
en 1891.

És a principis del segle XVII quan el florer es
converteix en un tema pictòric per si mateix, ajudat
pel desenvolupament de la botànica. Fins a llavors
les flors estaven lligades pel seu simbolisme a
obres de caràcter religiós. El protagonisme de la flor
sorgeix aquí del seu caràcter decoratiu per a la
societat burgesa. Un exemple conegut és el de la
tulipa holandesa, fruit del creixent comerç amb els
turcs. Avui es segueix veient aquesta flor pintada
com supèrflua i material, en contrast amb les

delicades orquídies i bambús de l'edat mitjana
xinesa, exercitades per a mostrar els diferents
estats de l'espiritualitat dels seus autors. Ambdues
lectures provenen no obstant això de l'ambient
cortesà, donant-se la contradicció que l'original que
suggereix aquesta bé remunerada bellesa està a
l'abast de tots. Al substituir la imatge de la persona
estimada o el sant venerat per un manoll de flors, la
tècnica guanya valor enfront del motiu representat.
És per a mi un acostament cap a l'abstracció de
Kandinsky, com el paisatge convertit en talismà que
ja anunciés Turner: l'acceptació de la pintura pura. 

L'abstracció és un problema de composició,
textures i cromatisme. Tota composició basada en
elements naturals s'estructura necessàriament en
la geometria continguda en els mateixos. Pot
semblar que contradic les tesis de l'art orgànic,
però, rendint tribut al mestre Gaudí, vull recordar
que el caos forma part de la naturalesa, i pot ser
que solament siga allò que els nostres ordinadors
encara no poden computar, però que l'instint artístic
comprèn i ordena. És fàcil veure com, a l’utilitzar la
geometria de les flors com mòduls de construcció,
aquestes s'adapten dòcilment a les regles de
l'equilibri visual. Aquesta és una de les raons per les
quals els elements naturals són convenients per a
la investigació pictòrica, donant lloc a una àmplia
varietat de lectures. 

Quant a la textura i l'empastament, prenguem el
conegut exemple dels girasols de Van Gogh.
Estrelles que ens parlen de la exuberància, de la
punxent irradiació, de l'agut, de l'abundància de
pasta, pasta de la qual pinta i de la qual compra.
Gairebé prefereixo la simplicitat de "Roses en un
got" de Camille Corot, tan sols un íntim sol de carmí
en la nit, un vermell suavitzat  pel blanc, un recipient
translúcid temperat per una dotzena
d'esgarrapades en el llenç. 

(continuarà la propera setmana)

Les flors a la pintura (1)
text i foto JESÚS MAESTRO
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La Policia
coincideix amb
Protecció Civil amb
que han estat unes
festes gairebé
sense incidents.
Segons la policia
municipal tan sols
una senyora es va
queixar pel soroll
de les penyes 

Les festes del
2008 han estat les
més tranquil·les dels
últims anys. L'edil de
Policia i Seguretat,
Marcos Marzal, així
ho va assegurar al
destacar el civisme
amb que s'han viscut
els festejos en honor
als patrons de
Benicarló. La localitat
ha viscut gràcies als
concerts del Canto
del Loco i Miguel
Bosé grans aglomeracions sense incidències. Això ha
estat gràcies a la col·laboració entre les diferents forces
de seguretat, segons va indicar Marzal. “Tot ha estat
molt controlat”, va indicar. 

Segons les xifres fetes públiques aquesta setmana,
la localitat va registrar una presència de 50.000
persones a festes, una xifra molt superior als 27.000
habitants amb que conta la localitat, a conseqüència de
les segones residències i l'elecció de la localitat en
festes per a passar les seues vacances. 

Marzal va informar que agents de la policia
autonòmica es van desplaçar a la localitat per iniciativa
pròpia, “perquè tenien disponibilitat de fer-ho en
aquestes dates” i que “no van haver d'intervenir”. En els
actes taurins tan sols alguns afeccionats van ser atesos
per ferides lleus. Les autoritats i agents de la Policia
local coincideixen amb Protecció Civil que han estat
unes festes tranquil·les. 

Sense altercats en les penyes 

Finalment van destacar el comportament de la part
més jove implicada en les festes, com són les penyes.
Segons el parer de Marzal les penyes “han estat
col·laborant amablement en molts dels actes i no hi ha

hagut pràcticament cap enfrontament ni actes vandalics
en el recinte de penyes, encara que si en alguna plaça,
però es van dissoldre a l'arribar la patrulla”. Tan sols
una veïna va cridar queixant-se del soroll en les
penyes. La potència del so de les penyes s'ha limitat
aquest any a 2.000 W per penya i es va avançar l'horari
de tancament. Finalment les autoritats van agrair el
treball del personal de la brigada i neteja per a retornar
la normalitat als carrers en un temps rècord. 

Els sindicats policials de Benicarló feliciten a la
plantilla pel treball de les festes a pesar d'estar
trencades les negociacions del conveni

La taula sindical de l'Ajuntament de Benicarló
(CC.OO, UGT, SPPLB i STAS), ha felicitat a la plantilla
de la Policia Local de Benicarló pel treball realitzat
durant les Festes Patronals i la seua gran labor
realitzada. “Tot i la situació que passa el cos de la
Policia Local, i del malestar existent pel fet del
trencament de les negociacions del conveni col·lectiu i
de no existir un tarannà negociador a l'hora d'elaborar
una solució, han treballat amb un alt grau de
professionalitat i en un moment delicat on es compten
amb menys efectius que l'any passat, han aconseguit
realitzar més serveis i actuacions que en les anteriors
festes patronals”, indiquen. 

L'equip de govern de Benicarló destaca el civisme i la tranquil·litat de les
festes patronals 2008

text REDACCIÓ

STEPV exigeix un canvi
en la política educativa

La política educativa del govern
valencià el curs 2007/08 s’ha caracteritzat
per les imposicions unilaterals, la retallada
en la participació, la negociació col·lectiva i
la gestió democràtica dels centres docents
i les modificacions no pactades de les
condicions laborals del professorat. La
concertació dels batxillerats, el decret de
drets i deures de l’alumnat, l’ordre sobre
Educació per a la Ciutadania, el Pla Èxit, la
no renovació de directors, la imposició dels
currículums i la retallada d’hores d’algunes
assignatures, etc., han fet que la comunitat
educativa mostrés el seu descontentament
en grans concentracions a final del curs
passat.Mentre el conseller s’obstinava en
usar el sistema educatiu de forma
partidista, els grans problemes continuen
sense solucionar-se o, fins i tot, s’han
agreujat, de manera que el curs 2008/09
començarà amb aquestes mancances: 

Personal: la major part de professorat
estarà als centres, però faltaran els llocs de
treball que per aplicació de la LOE s’han de
dotar per poder impartir la segona llengua
estrangera en el primer cicle de primària i
en el segon d’infantil. Els centres d’infantil i
primària necessiten urgentment personal
d’administració i serveis per atendre la
ingent burocràcia que s’origina a principi de
curs i que actualment colapsa els col•legis.
A més, els programes de compensació
educativa, atenció a l'alumnat nouvingut
(immigrant), amb necessitats educatives
específiques... necessiten de més personal
per atendre correctament a aquest
alumnat. 

Equips Directius: els equips directius
valencians continuen sent els més mal
pagats de l’Estat, ja que l’acord retributiu
assolit el curs passat entre tots els sindicats
i la pròpia Administració encara no s’ha
aplicat. Aquests equips tenen cada dia més
càrrega de treball burocràtic sense que es
dote els centres de personal
d'administració. 

Professorat interí: la Conselleria
d’Educació no ha volgut tancar un nou
acord de millora de les condicions laborals
dels 15.000 professors interins, que es
regeixen encara per un acord de 1993. A
més, aquest professorat encara no ha
cobrat els triennis a què tenen dret des de
l’aprovació de l’Estatut de la Funció Pública
en maig de 2007, ara fa més d’un any. 

Jornada escolar: l’administració
educativa continua sense obrir la
negociació sobre la jornada i el calendari
escolar. Les noves realitats socials
demanden nous models de jornada i temps
escolars més adequats a les necessitats de
la comunitat educativa. Un model de
jornada contínua permetria que l'alumnat
cobrira les seues necessitats en activitats
esportives de base, culturals, musicals,

aprenentatge d'idiomes estrangers... cosa
que ara tan sols poden fer algunes famílies
amb més recursos econòmics. 

Massificació: davant de l’augment de
demanda de llocs escolars públics per un
augment demogràfic motivat, bàsicament,
per l’arribada d’alumnat immigrant (11,2%
del total el curs passat), les solucions
donades per la Conselleria han estat
l’augment generalitzat de les ràtios per
damunt de la llei i la creació de nous
centres en aules prefabricades que atenen
majoritàriament aquest alumnat. 

Infrastructures educatives: un curs més
podem trobar barracons i aules
prefabricades en totes les ciutats i en molts
pobles. Des de l’any 96 no s’ha acabat cap
dels programes d’infrastructures presentats
pel Govern del Partit Popular (Mapa
Escolar, Creaescola, Millora Escola), que
ha anunciat un nou mapa escolar en el
marc de la futura Llei Valenciana
d’Educació, la qual cosa indica la falta de
planificació que arrossega l’Administració
Educativa. El curs començarà amb més de
1.100 barracons i més de 280 aules
provisionals. 

Privatització: en les ciutats i pobles
mitjans, el creixement de noves unitats
concertades –sobre tot en els centres
religiosos catòlics– és constant.
S’afavoreix, amb diners públics, el
creixement de centres privats que ja
abracen tots els trams educatius, tant
obligatoris com no mentre no s'inverteix
suficientment en la xarxa pública.

Desplegament de la LOE: s’està fent un
desplegament ralentit i partidista. La
normativa que s’ha de desplegar s’està
negociant tard i mal i no està consensuada
amb la comunitat educativa. El currículum
de Batxillerat ha originat el rebuig del
professorat de filosofia, que ha perdut una
hora en primer. A més, els equips directius
han elaborat els nous horaris amb moltes
incerteses pel retard en la publicació de la
normativa. 

Educació per a la Ciutadania:
l’obstinació de la Conselleria d’Educació en
què aquesta assignatura s’impartisca en
anglés ha trasbalsat el funcionament
normal dels centres que ara es troben amb
una ordre amb alguns articles suspesos
cautelarment. Aquesta i altres ocurrències
del conseller va fer que la comunitat
educativa es mobilitzés a final del curs
passat reclamant un canvi en la política
educativa del govern valencià. El sindicat
aposta perquè els centres impartesquen
aquesta assignatura en valencià o castellà
en funció del seu programa lingüístic i
adverteix que l'alumnat que no la curse no
podrà obtindre el graduat en ESO. 

Alumnat immigrant: la inversió que fa la
Conselleria per a l’aplicació de programes
específics és inadequada ja que els llocs
de treball que atenen aquest programes
són de mitja jornada per a estalviar-se
recursos econòmics. Aquests programes
no estan suficientment extesos en tot el

sistema educatiu, malgrat l’augment any
rere any d’aquest alumnat (11.000 més s’hi
van incorporar el curs passat). A més,
aquest alumnat està majoritàriament
escolaritzat en l'ensenyament públic. 

Ensenyament en valencià: un altre curs
més, l’ensenyament en valencià no fa una
extensió significativa, ni qualitativa ni
quantitativa. L’ensenyament en valencià al
sistema educatiu només arriba al 25% de
l’alumnat, majoritàriament en la xarxa
pública i amb greus problemes per
continuar els estudis en valencià en ESO i
en els ensenyaments postobligatoris
(Batxillerat o FP). 

Condicions laborals del professorat. La
massificació, l’augment de les ràtios i dels
barracons, la jornada escolar actual, la
manca de professorat qualificat en anglés
per a infantil i primària i les incerteses
provocades pel conseller provoquen un
empitjorament de les condicions laborals
del professorat. A més, el salari del
professorat només ha augmentat un 2%,
molt per sota de l’IPC, amb la qual cosa
torna a perdre poder adquisitiu. És
necessari que s'obriga un procés de
negociació per assolir un acord global que
millore les condicions laborals i
econòmiques del professorat valencià. 

Gestió democràtica dels centres.
L'aplicació interessada de la LOE està fent
que es retrocedisca en la gestió
democràtica dels centres docents. S'han
retallat competències dels Consells
Escolars en diversos assumptes, com ara,
l'elecció de les direccions per part dels
Consells Escolars. Açò té com finalitat que
els equips directius estiguen controlats per
l'Administració Educativa i siguen dòcils i
submissos, en compte de ser els veritables
representants de la Comunitat Educativa
de cada centre. 

Llei Valenciana d’Educació. La nova Llei
anunciada pel conseller Font de Mora ha
de tindre l'ensenyament públic com el
principal eix del sistema educatiu valencià.
No ha de ser una llei partidista sinó que ha
de ser consensuada amb el conjunt de la
Comunitat Educativa i els partits polítics
valencians per tal de perdurar en el temps.
A més, ha de servir per fixar un model
educatiu valencià que aposte per la
integració, la qualitat, la renovació, la gestió
democràtica i la normalització lingüística.
També ha de tindre recursos econòmics
suficients per aplicar-la. En cas contrari, les
mobilitzacions estan servides. 

Per tot això, STEPV exigeix un canvi en

la política educativa de la Conselleria

d’Educació per al proper curs 2008/09 i una

atenció prioritària als problemes endèmics

que arrossega l’ensenyament públic al qual

no s’estan donant les solucions

necessàries. El Sindicat continuarà

treballant per un sistema educatiu de

qualitat i per la millora de les condicions

laborals del professorat i impulsarà les

actuacions i mobilitzacions necessàries per

tal d’aconseguir-ho. 
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Fins al 30 de Setembre es podrà veure al CAFÈ BAR FRIEND'S
l'exposició “ESTÈRIL I OBÉSIL”, dibuixos originals d'Hugo Losina. 

Organitzada per el fanzine LA FILOXERA, la mostra recull al voltant d'una
dotzena de vinyetes d'aquests marcians que es van fer famosos en un conegut
semanari de la ciutat. 

“Estèril i Obésil” van viure en l'època on a Benicarló només es parlava de golf,
de despeses d'aigua, d'inversions i d'invasions, per aquest motiu foren bastant
crítics, no només amb els governants de llavors, sinó amb la societat en general.
Els simpàtics extraterrestres es van convertir en referent humorístic setmanal
també pel fons de la vinyeta, ja que l'autor seleccionava peces arquitectòniques
de la ciutat, rellevants o no, i els donava forma a mà alçada i amb bolígraf. Per
altra banda, ja s’ ha editat La Filoxera 62. Més informació: www.lafiloxera.es.kz.

text REDACCIÓ

BENICARLÓ VIST PER DOS MARCIANS

FILANT
LA
XARXA

quiosc.cat

En aquesta web trobareu un grup de revistes, algunes gratuïtes i altres de pagament, que es poden llegir
per Internet mitjançant una nova tecnologia de visualització mol realista i fàcil d'usar. Podeu fullejar les
publicacions abans de decidir subscriure-vos o comparar un exemplar (i ho podeu fer tant en paper com on-
line).

La.Rata.Sensefils@gmail.com

Natalia i Silvia ja estan a casa. Acaben amb 72 hores
d'incertesa unes merescudes vacances a Costa Rica.
Una tempesta vinculada al Gustav ja els va desbaratar
el final de les mateixes i la companyia Air Comet va fer
la resta. Segons va denunciar ahir a la seua arribada a
Benicarló una de les afectades “en Sudamérica hi ha
desenes de persones que esperen tornar des de fa
dies. Hem tingut sort gràcies al motí que muntarem 44
espanyols a l'aeroport de Lima, on ens van traslladar
per agafar un vol que al final no existia”. Van passar
gairebé un dia abandonats en l'aeroport internacional
de Lima. Finalment la companyia va disposar un vol
extraordinari que va portar a casa a aquest grup que,
en alguns casos havia d'haver-se incorporat al seu
treball dilluns passat. La companyia va responsabilitzar
al overbooking d'aquesta situació. 

Air Comet
Air Comet va ser fundada en 1996 pel grup Marsans,

primer grup empresarial del sector turístic a Espanya,
que va crear la Companyia Air Plus Comet amb capital
privat. La companyia es va crear amb l'objectiu de
donar servei als principals *touroperadors. A l'octubre
de 2001 Air Plus Comet va materialitzar la compra
d'Aerolínies Argentines/Austral i en 2004 va començar
els seus vols regulars a Lima, Bogotá, Santo Domingo,
Nova York, Londres, París, Roma i vols nacionals dintre
de Colòmbia i amb Xile d'Aerolínies del Sud, companyia
de cabotatje intern. Actualment Air Comet té vols
regulars a Buenos Aires, Santiago de Xile, Lima,
Guayaquil, Quito, Bogotá, San José de Costa Rica,
L'Havana, Londres i París. Els preus que mostrava la
web són realment molt competitius. De 900 euros en els
recorreguts Madrid-Buenos Aires, 400 Madrid-Lima i
691 San José-Madrid. 

El cost del combustible suspèn rutes 
La web de l'empresa explicava la suspensió temporal

amb efectivitat 30 d'agost del servei del vol regular
sense escales entre Madrid i Santiago de Xile després
d'un profund anàlisi, que reflecteix la incidència de l'alt
preu del combustible i la recessió de la demanda
existent, com factors determinants en l'elevat cost
d'operació de la ruta que influïx de forma negativa en la
rendibilitat de la mateixa. A més ressaltaven que fins a
la data del 30 d'agost anaven a operar amb total
normalitat els vols . “Després d'aquesta data, tots els
passatgers estan sent contactats per a informar-los dels
canvis produïts en el seu viatge, d'acord als
procediments habituals i acords amb la normativa
vigent”, afegia. Es desconeix si aquest factor pot tenir a
veure en la situació que finalment s’ha resolt.

text REDACCIÓ

Arriben les periodistes atrapades a Lima pel overbooking de Air Comet
Acaben amb 72 hores d'incertesa unes merescudes vacances a Costa Rica

Vaig estar recollint signatures per
presentar un recurs d'alçada amb el
recolzament de la cúpula Comarcal d'EUPV
Baix Maestrat.

Els aleshores secretari (Emilio) i
coordinador local de Benicarló (Pedro
Martínez) em van desautoritzar
públicament, amb una nota de premsa no
aprovada en cap assemblea, negant
l'aprovació de l'esmentat acord en la reunió
comarcal. També em vaig donar de baixa
d'EUPV pel nul recolzament i activisme
ecològic.

Pel que podeu veure aquella campanya
va donar resultat.

Gràcies als valents i les valentes que em
vau recolzar.

Salut, solidaritat obrera i República!!!

Montse Trias

Es modifica d’ofici l’autorització ambiental integrada atorgada a l’empresa IFF
Benicarló, SA Agost 27, 2008

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2008, de la Direcció General per

al Canvi Climàtic, per la qual es modifica d’ofici l’autorització

ambiental integrada atorgada a l’empresa IFF Benicarló, SA, per a

les instal·lacions destinades a la fabricació de productes químics

diversos per a ús en perfumeria i cosmètics, al terme municipal de

Benicarló (Baix Maestrat). [2008/10051]

Complet a: http://notanaprop.wordpress.com/ 
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JOSEP IGUAL. 
Ditades al vidre. 

Aeditors. El Perelló.2008.

Semblava que amb l'arribada del segle XXI les
musses poètiques havien abandonat Josep Igual, ja
que el seu darrer poemari, “Rebotiga del brocanter”,
data de l'any 2000, des d'aleshores ens havia
obsequiat amb una antologia poètica, “Poemes
escollits” (2007), on hi figuraven mitja dotzena de
poemes inèdits, i mentrestant s'havia dedicat a
conrear diferents gèneres literaris, dietaris, contes,
columnes periodístiques, retrats literaris...

Vuit anys després publica “Ditades al vidre”,
poemari amb el que va ser finalista del premi Vila de
Martorell de 2008. Poques vegades unes cites
literàries reflecteixen tant bé el contingut d'un llibre
com les que encapçalen el darrer del poeta
benicarlando: Y así la vida pasas,/morador de

entresueños,/por esas galerías/ donde la luz más

bella hace la sombra/y donde la memoria más pura

hace el olvido. (Luis Cernuda), i l'altra: Dies

recordo. Pero espero dies (Gerard Vergés).

Perquè el llibre expressa la dura quotidianitat del
ser humà enfrontat al pas dels dies, ja en el primer
poema “Llindar”, tota una declaració de principis,
manifesta estar Rebuscant la misericòrdia/entre els

implacables arguments/del no – ésser de cada dia.

Després el llibre està dividit en cinc apartats, el
primer “Meditacions”, està format per nou poemes
brevíssims, alguns amb ressonàncies bíbliques, en
què el poeta s'enfronta a la seua condició de mortal.
El segon apartat del llibre porta per títol “Dies al
món”, i podríem dir que és la seua columna
vertebral, constituït per vint- i- dos poemes, el poeta
s'enfronta amb el seu paper dintre la societat, on
sovint se l'ignora o bé pot irritar: Calles./ I t'escriu el

profeta de l'arena galilea.//Crides./I convoques la

cridòria que et nega, tanmateix no pot oblidar La

responsabilitat de les preguntes, ja que la missió
dels poetes és la de vinguts potser/per

desinfectar/novament els noms, la seua paraula és

la necessària queixa/ de les darreres insurreccions,

i encara que aquests intents fallen només l'intent ja
et dignifica ja que Som les derrotes que escollim.

Continua el llibre amb un tercer apartat “Pòsits”,
en ell la veu del poeta es fa més intimista, ací hi ha
lloc per a l'amor, un paisatge bonic o el record d'una
música. El quart apartat es titula “Llevats” i és el
més metaliterari del llibre, en ell medita sobre
aquells elements que fan créixer la paraula poètica,
i reprén l'ensenyament d'Antonio Machado, la
poesia és paraula en el temps, Sintaxi grapejada

pels dits del temps, diu en el poema “La rosa”. 

“Davant la darrera foscor” és l'apartat que clou el
llibre en ell el poeta torna una altra vegada cap a
l'intimisme, i es formula quin és el seu paper en el
món, amb uns poemes plens d'interrogants que
expressen els seus dubtes i conclou: Potser espera

una tèbia cadira/ a l'altra banda de la transparent

frontera,/el gloriós desordre del temps,/ la

prodigiosa capgirada del dolor,/ la terra assaonada

d'una promesa heretada.

Amb “Ditades de vidre” Josep Igual ha
aconseguit conjuminar dues tendències poètiques
tant oposades com la poesia simbolista, amb unes
metàfores sovint críptiques, i la poesia de
l'experiència, a l'enfrontar el ser humà amb les
qüestions claus de l'existència. Tots aquests anys
de silenci poètic han valgut la pena perquè el poeta
ha donat a llum un llibre d'una gran maduresa
poètica i vital, on la paraula ha estat depurada per
expressar només l'essencial, la seua lectura no
deixarà indiferent.

LA VIDA QUE PASSA

text JOSEP MANUEL SAN ABDON

Llibres

La crida que el sacerdot del temple parroquial de
Sant Bertomeu va fer en la missa de la jornada del
patró major de Benicarló ha tingut els seus efectes.
El primer edil de Benicarló, Marcelino Domingo, ha
traslladat les peticions d'ajuda econòmica per a
diferents actuacions a l'església a la Conselleria de
Cultura perquè, a través del conveni amb el bisbat,
es trobe la manera de finançar les necessàries
obres. La crisi també es nota en les almoines, que
tan sols han recaptat 3.000 dels 18.000 euros
necessaris per a pagar la factura de la

desinsectació de les termites mitjançant esquers i
barreres químiques incrustats en les parets d'entre
80 i 100 centímetres de grossor. Les filtracions de la
cúpula i la restauració de la façana i parets
afectades pel tractament són ara mateix les
prioritats. 

De moment els danys han estat inclosos en un
informe tècnic fotogràfic elaborat pels tècnics de la
Conselleria de Cultura. La mateixa petició s'ha fet a
la Diòcesi de Tortosa. 

CAL PROTEGIR EL PATRIMONI

Foto d’arxiu de la façana del temple.

La Conselleria de Sanitat ha adjudicat les obres
de la construcció del Centre Sanitari Integrat de
Benicarló per un import de 2,1 milions d'euros,
segons publica  el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana. Està previst que les obres comencin a
l'octubre i que finalitzin en 2010. 

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha
assenyalat que “d'aquesta manera s’acosta l'atenció
sanitària a tots els ciutadans de Benicarló, ja que el nou
centre comptarà amb atenció primària i diverses

especialitats”.  En aquesta línia, Cervera ha destacat
que “aquesta nova infraestructura sanitària s'emmarca
dintre de l'aposta de la Generalitat per aproximar els
serveis especialitzats a les poblacions de més de
20.000 habitants”. 

La nova infraestructura sanitària disposarà de deu
consultes de medicina familiar i 6 d'infermeria; 3
consultes de pediatria i 3 d'infermeria; un bloc de
oftalmología-traumatologia; un àrea de rehabilitació
(consulta de fisioteràpia i gimnàs); un àrea
d'odontologia preventiva; un àrea de radiologia, així
com una zona materna. 

Sanitat adjudica les obres del Centre Sanitari Integrat de Benicarló 

text REDACCIÓ
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Traca i talento

Així resa el titular del diari
virtual larioja.com. Però el més
curiós de la notícia és que el
que més va cridar l’atenció al
personal d’aquelles terres
vitivinícoles sobre el nostre
folklore faller no va ser el vestit
llampant de la nostra fallera,
amb les seues sabatetes a
conjunt, va ser el monyo. Sí, el
monyo. I tots preocupats qie
estaven per com s’ho anava a
fer per mantenir el monyo
intacte. Cap problema, el secret,
segons va dir la fallera “dormir
amb la cara sobre el coixí”.(?)

Dimecres d’aigua
Sempre s’ha dit que el mercat

del dimecres era el lloc de
reunió i xerrameca de les
dones. Doncs, alguna cosa està

canviant, ara les dones s’ho han
agafat amb més calma, que això
de l’estrès és molt perillós i han
canviat  el seu lloc de reunió a ...

la piscina municipal. Sí, tal com
ho escolten. Allí que es troben
un grupet de dones, agafen els
suros i les pataques d’aigua i ...
al mig dels carris de la piscina
fent rogle petant la xerradeta. I
és que els temps estan
canviant. 

Senyal invisible
I ja que estem per la zona de

la piscina estaria be que el
nostre cap de la brigada
municipal, suposem que deu ser
ell l’encarregat, avisara perquè li
pegaren una repassadeta a
algunes de les branques dels
arbres que estan  a l’alçada de
la rotonda que va a la piscina. I
és que estan tan exuberants
que els vehicles que passen no
veuen el senyal de cedir el pas i
es pensen que tenen dret de
cuixa agafant la rotonda com si
fos el carril d’acceleració de
l’autopista. Que esperen, treure-
li utilitat a la grua municipal?

ve de la pàgina anterior

QUAN PERD EL PLANETA, TOTHOM PERD

a crisi econòmica global que
afecta a les economies
desenvolupades ha produït
un retrocés de les

exigències ambientals a les diverses
polítiques estatals; aquestes tenen
com a objectiu prioritari el creixement
econòmic. La pujada de preus de
recursos energètics o dels aliments
han fet que l’energia nuclear o els transgènics tornin
als mitjans de comunicació, al debat públic.

L’analista nord-americà Paul Kenedy publicà a “El
País” l’article “La ecología, otra víctima de la crisis” a
27 de juliol passat que podem consultar a la web del
diari. A banda de confondre una disciplina científica,
l’ecologia, amb el seu objecte d’estudi, els
ecosistemes terrestres, l’escrit posa de manifest com
la crisi està minvant la influència de les idees
ambientalistes. Kenedy afirma que front a uns
recursos més cars i escassos, els governs del països
rics estan considerant mesures que poden entrar en
contradicció amb l’objectiu d’un desenvolupament
sostenible. Front l’escassesa de combustibles fòssils
no van a pujar els preus per a que s’ajusti l’oferta i la
demanda sinó que s’està considerant el rellançament
massiu de l’energia nuclear, el carbó i els
biocombustibles. Davant de la possible manca
d’aliments, s’està afavorint el sector biotecnològic i els
productes transgènics, i s’espera que les poblacions,
en principi contraries, acabaran acceptant-los. L’autor
considera poc creïble una limitació de l’ús de bens i
serveis per part de les poblacions i que aquestes
acabaran abandonant certes idees ambientalistes per
mantenir els seus alts nivells de consum. 

La priorització del creixement econòmic i del
consum respecte a les exigències ambientals pot
observar-se en moltes situacions d’arreu del món, per
exemple en la discussió sobre política energètica en la
precampanya electoral d’Estats Units (EUA). Es
coneguda la postura de McCain a favor de l’explotació
de jaciments petrolífers a les costes atlàntiques nord-
americanes i a la Reserva Natural d’Alaska –zones de
gran valor ecològic- i també de l’energia nuclear.
Obama, condicionat per les enquestes, ha accedit ha
realitzar prospeccions petrolíferes a les costes
atlàntiques i a la utilització de 70 milions de barrils de
la reserva estratègica; les mesures pretenen reduir el
preu dels combustibles per a mantenir els nivells de
consum. Obama ha dissenyat un pla per a 10 anys
que cerca la independència energètica d’EUA; es
basa en la inversió de 150.000 milions de dòlars per
afavorir tota una gamma d’energies alternatives com
la solar, biocombustibles... El candidat demòcrata no
s’oposa a l’energia nuclear però no la considera
prioritària.  Si analitzem les postures de McCain i
d’Obama envers l’energia veurem que les diferències
són de grau, tots dos recolzen noves explotacions

petrolíferes en alta mar  i a zones amb
valors ecològics i l’energia nuclear,
encara que el candidat republicà ho fa
d’una forma clara i manifesta. Cal
assenyalar que la pujada de preus del
petroli i el pes de l’opinió pública ha
fet que Obama canviés la seva
postura més ambientalista. És
prioritari el manteniment dels nivells

de consum. 
A l’Estat Espanyol també està arribant aquesta

“rebaixa ambiental”. El govern central de Zapatero
defensa la moratòria nuclear i confia en les renovables
i en l’estalvi energètic la solució a les necessitats
energètiques, però hom pensa que aquesta postura
canviarà quan s’agreugi la situació. Un altre sector
també afectat és la gestió dels residus urbans. El
reciclatge més el compostatge, almenys teòricament,
s’havien escollit com les tècniques més adients i
menys impactants, encara que l’opció més emprada
era l’abocador controlat (50% dels residus). La
incineració és poc utilitzada (8% dels residus) i té el
refús de gran part de la població. Però, darrerament
s’està afavorint com opció de futur. El nou Pla Integral
de Residus (PIR) del País Valencià fixa la instal·lació
de tres grans incineradores. Cremant els residus es
recupera energia, però cal gestionar adequadament
les perilloses emissions gasoses i les cendres
produïdes, a més a més, que dificulta l’extensió del
reciclatge. L’ajuntament d’Alcalà d’Henares ha
adjudicat una incineradora a l’empresa FCC que
s’ubicarà a una zona d’especial protecció d’aus; el
municipi al·lega que “l’interès general prima sobre el
medi ambient”. 

La conferència internacional celebrada a Rio de
Janeiro l’any 1992, coneguda com Cimera de la Terra,
instaurà la sostenibilitat com a principi clau de
l’agenda política mundial. Estava clar que el model de
creixement econòmic imperant era el responsable de
la crisi ambiental i que calia substituir-lo per un
desenvolupament sostenible entès com el que fa
compatible la conservació de l’entorn amb un nivell de
bens i serveis adient. Setze anys desprès de la Cimera
de la Terra, evidentment que s’han produït canvis
positius, però encara s’està lluny de l’objectiu. 

Però quan l’exigència ambiental pot limitar el
creixement econòmic –preu de recurs energètics,
alimentaris, gestió de residus...- s’opta per opcions
que no condicionen la pujada de la producció de bens
i serveis. Aquest fet demostra que el creixement
econòmic és clau i que la sostenibilitat  pot ser només
una “bonica expressió”. Tornant a l’article de Paul
Kenedy caldria assenyalar que quan perd el planeta
no perden les idees ecologistes, perdem, a la curta o
a la llarga, tothom. 

Pere Bausà

L
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ostès són, directament,
uns antisistema, un
col·legues l’Oleguer
Presas, uns inadaptats

socials. Tantes coses boniques
que hi ha hagut a festes, i van i
dediquen el tema de la setmana a
una anecdòtica actuació d’una
pobra parella de policies dels que
ha enviat el senyor Camps per
tots els pobles de esta nuestra
comunidad per tal de controlar el
compliment de la normativa
taurina. Clar, aquests senyors
porten els bastons perquè saben
que als bous els agraden, és més,
està demostrat científicament que
les vaquetes aqueixes que
amollen a la mar se’n xalen d’allò
més. I, per exemple, aqueix famós
gaiato que dóna corrent i que amb
mostres d’ostentació han exhibit
alguns pastors són el súmmum
del plaer per tota bestiola, es veu
–insisteixo, està demostrat
científicament- que da un
gustirrinín. En fi. 

Passo de pàgina i llijo que el
nostre alcalde afirma, suposo que
sense posar-se roig, que el PP no
té res a veure amb el tancament
de PovetTV. I té raó, tota la raó del
món. Hom sap que Islero no va
matar Manolete sinó que el seriós
torero cordovès va morir d’un
garrofí que es va fer al dit gros del
peu dret una vegada que li va
caure damunt una banderilla. És
dura aquesta gent, eh?

Estic molt interessat a saber
com és un meló fashion

d’aqueixos que venen a les
botigues de Benihort. De fet,
només acabar això aniré a
comprar-me’n un parell. Qui li haja
posat el nom a tan singular
varietat és, sens dubte, un geni
del màrqueting. Tenim un poble
d’il·luminats, què hi farem?

Bonica la barreja que fa

Robespierre entre l’alcohol i el
manifiesto por la defensa de la
lengua común. Ben pensat, la
barreja és bonica però penso que
poc original, no troba, senyora
Garcia?

Tot un luxe les vacances de
Joan Heras. Només per les seues
col·laboracions ja val la pena
comprar-se la seua revisteta.
Perquè, sí, insisteixo, d’allò que
en podríem dir plomes solvents,
solvents, cada vegada n’hi ha
menys i de plomes incendiàries,
incendiàries, cada vegada més. I
així anem navegant i passant els
números. Si no s’espavila la seua
empresa qualsevol dia es
trobaran que no voldran escriure
ni els quatre inasequibles al

desaliento que encara queden i si
no arriba prompte algun revulsiu
veig jo que indefectiblement La
Veu de Benicarló és rea de mort.
Vaja, que és imprescindible que
tornen Tolitos, Ayós, Parisos,
Gregoris, Samarucs, Mussols i

resta de la fauna perquè més
aviat del que es pensen hauran de
fer allò que ara s’anomena
concurs de creditors. Meneo,
senyra, meneo. 

També és un luxe l’amic Xavier
Burriel. Sensacional el seu
esperpent de policia autonòmic,
però, de veritat, que no vaja
donant idees que aquests de la
Fórmula 1 són capaços de tot.
Però de tot de tot, fins i tot de
vestir així aquests agosarats
defensor del reglament taurí. 

Haurem de llegir, veig que al
més aviat possible, el llibre
d’Isabel-Clara Simó que ens
recomana el company San Abdon
–un altre dels pocs pesos pesants
que no abandona. Aquesta
senyora alcoiana fa els llibres a
l’engròs i qualsevol cosa que
porte la seua signatura és un èxit
garantit. 

Tres pàgines d’esport (quatre si
comptem la del futbol). Està bé
això, recordo els temps en què el
personal es queixava que no hi
havia suficient informació sobre
aquesta mena d’activitats al
poble. Segur però que no hi haurà
continuïtat. Llevat de la informació
del Club Natació, la resta, en
general, no tenen seguida. 

“Un benicarlando” diu que
aquestes festes el poble ha estat,
especialment de nit, especialment
també mort. Jo trobo que no, que
és que no haurà anat als llocs
adequats. Si a festes Benicarló
estava mort, com el tenim ara?

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA. 
Dedicar-li una contraportada

acolorida al concurs de
llançament de pernil (mira que
estem farts, Nostre Senyor algun
dia ens castigarà) em sembla una
poca lliga digna de vostés. Queda
dit.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 648

text EL LECTOR

V
Casetes 
Les casetes de penyes

enguany han hagut d’espavilar-
se no siguera cas que els
acabaren cobrant més pel seu
lloguer. I és que el circ els ha fet
anar una mica de bòlid a l’hora
de replegar-les perquè ja els
veiem pagant més per passar-
se’n de termini. De tota manera,
com sempre, alguna queda
despenjada. Això sí, amb el que
trauen, segur que no tenen
problemes de liquiditat.

On està Cuenca?
I parlant de problemes, què

en tenen algun en el nostre
ajuntament amb el regidor
Cuenca que últimament sembla
estar míssing? Sembla que haja
desaparegut del mapa i això no
és normal amb un personatge
com ell que n’entén i en sap de
tot.

On està Cuenca? (i 2)
I és que els tafaners estem

neguitosos en veure com les
qüestions més punyents del
nostre poble es queden sense
resposta. I és que no hi ha color,
entre l’alcalde que sembla com
Zapatero, sosoman, i la perla
que era el regidor Soriano,
defenestrat allà al cementiri,
guardant les ànimes, ens hem
quedat orfes de respostes i ...
solucions.

Pobres ànimes 
I parlant del regidor Soriano

molts són els que es pregunten,
i nosaltres també, si van fer bé
aquesta gent del PP en
rescindir-li el contracte policial-

electoral que amb ell havien
adquirit abans de les eleccions i
que van plasmar tan
eloqüentment en el seu
programa electoral. I és que si
ho analitzem fredament ara
totes les garrotades sempre li
plouen al mateix, a Marcelino. I
és que amb Cuenca també
desaparegut, el que dèiem,
doblades li estant caient. S’ho
haurien de fer mirar els del PP.
Conste que només és un
suggeriment.

Molts també volem
I continuant amb el que va ser

megaregidor molta gent
comenta que per la feina que fa
... I és que així, a les properes
eleccions ens podem presentar
tots. Tranquil·litat, bons aliments

i ... a cobrar. Que només són
quatre anys!

De Formula 1
Ha dit el nostre alcalde

Marcelino que el nostre cap de
l’oposició va passar del nostre
patró, Sant Bartomeu. Tot
perquè  Escuder no va assistir
als actes programats per eixe
dia i si als de la inauguració del
circuit de Formula 1 de València.
Si va ser així molt malament per
la seu part, senyor regidor
Escuder. Ací cal estar a les
verdes i a les madures, amb
traje negre i corbata per escoltar
la missa i sortir a la processó. I
si fa calor a aguantar-se toca,
que els actes protocol·laris
estan inclosos en el sou. Què és
això de fer un feo al nostre patró
deixant-lo plantat?

De Formula 1 (i 2)
De tota manera ... no es va

perdre gran cosa. Pel que
quedava eixe dia, no? 

Mira quin baila

I és que van ser tot un
esdeveniment les danses
d’enguany. Doncs no va i la
regidora de cultura, sí, aquesta
que normalment no sé la troba
en els actes culturals, i es fica a
ballar les danses benicarlandes!
Quina sorpresa. I damunt no va
deslluir. Certament, hauríem de
recuperar-les.

Germanor
Ara resulta que tenim una

falla, la del Caduf, que està
agermanada amb una penya de
la Rioja, la penya
“Calagurritana”, des de fa més
de 25 anys. I allí que se’n van
anar de  visita a la terra dels vins
per assistir a la seua processó. I
és que quan toca exportar el
talento fallero s’arriba ... on siga.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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El pocito sense fons
La zona de major

desenvolupament urbanístic de la
ciutat, la partida Povet, ha tornat a
caure dels pressupostos. I és que
portem massa anys sentint parlar de
la necessitat de desenvolupar
aquesta zona. Quasi trenta anys
d’enganys i falses promeses que
sembla no tinguen fi.

I tornem a començar. Si el
que comenta ara el regidor
Escuder, sobre la desafecció de
300.000 euros del pressupost,
que estaven destinats a aquesta
zona i que ara serviran per
pagar les expropiacions del
terrenys del passeig marítim
sud, és cert, voldrà dir que, per
enèsima vegada, ens han tornat
a prendre el pel a tots els
ciutadans benicarlandos.

Tot i així, el regidor Cuenca
afirma que com aquest diners
no seran necessaris enguany es
poden disposar per a d’altres
assumptes, com és tindre
liquiditat per a pagar
expropiacions i que l’any vinent
tornarà ha haver diners per a la
partida Povet.

Si no fora pel fet que, com
havíem dit al principi, portem

quasi trenta anys amb la mateixa
cantinela, es podria deixar en un
dubte, raonable (només raonable), el
que diu el regidor popular però, trenta
anys, trenta, són un llast massa gran,
en la credibilitat del PP benicarlando,
per a creure res del que ara ens puga
dir ni Cuenca ni Marcelino.

Ja fa massa anys que escoltem
que el desenvolupament
d’aquesta partida és un objectiu
prioritari del PP però és que són
ells, i ningú més, els que s’han
passat quasi els últims 20 anys
governant i dient que l’anaven a
tirar endavant i encara estem
com estem, com al principi.

Els benicarlandos ens
mereixem alguna cosa més que
fer-nos viure en
l’autocomplaença continuada, i
sense fi, en la que s’han
instal·lat els governants
populars durant els darrers anys
perquè, tenint en compte com
està el mercat immobiliària en
aquests moments, on pinten
bastos, així, difícilment podrem
fer absolutament res.

Senyors del PP, altra vegada,
i en van ... com diria un castizo,

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

Carxofa: Un grapat de carxofes per a tots els xiquets i xiquetes ( i no tant xiquets) que aquests
dies han estat fent els exàmens de setembre. Esperem que les notes els siguen favorables i els
que han de presentar-se per a la selectivitat, amb l'energia de la carxofa, puguen eixir-se'n la mar
de bé.

Panissola: Una cofa de panissoles per al nostre alcalde Marcelino Domingo. Un any més, més
de la meitat d’alumnes de l’ensenyament públic començaran, i acabaran, el curs en barracons. I
el que és més greu: encara no tenim els terrenys per a fer l’escola Ángel Esteban. Ja no valen
excuses, no hi ha vergonya.

Al poble hi ha solars per a tot menys per als serveis públics. Per què serà?
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