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“LAS CHICAS SON
GUERRERAS”

Un tafaner amb càmera
fotogràfica ens ha enviat la

foto d’ aquestes
simpàtiques regidores del
PP preparades per l’acció.

Bona punteria!

FOTO!

El pilot del Team Burn-Profiltek es va veure obligat a
deixar la carrera portuguesa quan el motor de la seua
Yamaha va dir prou a pocs quilòmetres d’arribar al
segon control de passada en l'especial disputada el
dissabte. Pellicer es trobava classificat en la novena
posició de la general barallant-se per escalar algun lloc
més. El que menys podia pensar el pilot benicarlando,
quan arrancava dissabte passat de matí des de la ciutat
d’Alcochete, és que hauria d’abandonar en aquesta
prova per culpa d'una avaria mecànica. Pellicer va
començar bé l'especial i en el primer control se situava
en novena posició, però prop dels pilots que li
precedien i amb opcions de poder finalitzar entre els sis
primers de l'etapa. Però el de Benicarló no contava
amb l'imprevist esmentat i en el Km 88 la seua moto es
va aturar. Va ser un cop molt dur que el va deixar
bastant desmoralitzat al no poder arribar al final de la
prova. 

Pellicer després de l'incident que l’obligà a
abandonar aquesta prova que puntuava per al Dakar
Sèries comentava: “Estic trist perquè ha estat una
carrera que fins a última hora no havíem decidit vindre
a causa d'un turmell tocat, però finalment sí va poder
ser i vam vindre amb la intenció de fer un bon paper.
Vaig començar amb moltes precaucions però a partir
de la segona etapa em notava molt còmode sobre la
moto i de la mateixa manera a la carrera i per això he
anat de menys a més, però coses alienes a nosaltres, i
que no pots controlar, han fet que ens haguem de
tornar a casa una dia abans que finalitze la prova. Ara
continuaré treballant per a arribar el més preparat
possible a la pròxima carrera on espero no tenir la mala
sort d'aquesta”.

text  i foto VICENT FERRER

El benicarlando José Manuel Pellicer es veu obligat a retirar-se al trencar
el motor de la seua moto

“El motor de la seua Yamaha va dir
prou a pocs quilòmetres d’arribar al
segon control”
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osé Palanques, el degà de la premsa de Castelló, va morir dimarts passat després d’una malaltia que
l’havia obligat a romandre ingressat en l'hospital. Palanques, nascut en 1925, va iniciar el 1949 la seua
tasca informativa fins a pràcticament l’actualitat col·laborant en periòdics com a corresponsal. Durant

més de dues dècades va informar d’una manera desinteressada en diferents capçaleres valencianes i
castellonenques. 

Des de 1950 les seues cròniques periodístiques van començar a publicar-se a través de les agències de premsa
del país. Va ser en 1978 quan la tragèdia del camping dels Alfacs, a Sant Carles de la Ràpita, el va situar a l’ull de
l’huracà informatiu arran de l’explosió d’una cuba carregada de gas liquat de petroli (GLP) que va abrasar a
centenars de turistes, provocant la mort de 215 persones. 

Mor el periodista José Palanques,
degà de la premsa del Maestrat

El conegut reporter benicarlanado va morir dimarts passat després d’una
llarga malaltia.

La UJI i la Fundació Caixa Benicarló han catalogat recentment el seu arxiu
fotogràfic que es pot veure a www.fototecapalanques.uji.es
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text REDACCIÓ

Des de La Veu volem felicitar a l'artista José Caldés
pels tres premis obtinguts recentment. Un primer premi a
Mieres, un segon en Palau Saberdera, Girona, i un quart
a Camprodon, que se sumen al seu exitós curriculum. 

Altra bona notícia és que José està realitzant una obra
pictòrica de gran format dedicada als tres màrtirs de La
Salle per la capella de l’esglèsia de Sant Bartomeu. 

text REDACCIÓ

La pintura del benicarlando José Caldés premiada

Dalt: Imatge de Caldés amb una obra guardonada. 

Dreta: La prensa local de Mieres es fa resó del
certamen.

Baix: Caldés treballant en la seua nova obra 

Foto: J.Maestro
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“Va publicar desenes d’articles en revistes com Hola, Lecturas, Gracia, o
Digame, on Benicarló sempre era el protagonista des d’un enfocament amable i
positiu.”

Posteriorment es va integrar en
la plantilla del Castelló Diari, va
col·laborar amb Las Provincias i
va publicar desenes d’articles en
revistes com Hola, Lecturas,
Gracia, o Digame, on Benicarló
sempre era el protagonista des
d’un enfocament amable i positiu.
A més, també va col·laborar en la
premsa esportiva, enviant les
cròniques del seu estimat CD
Benicarló. 

En el camp de la radiodifusió
va destacar per ser comentarista
esportiu en Ràdio Popular, Ràdio
Gandia, Ràdio Borriana, Ràdio
Castelló, Ràdio Ulldecona, RNE,
Ràdio Nova i Ràdio Benicarló.
Recentment l'Associació de la
Premsa de Castelló li va retre un
homenatge en la seua gala anual
celebrada a Peníscola on va rebre
un detall commemoratiu de mans
del conseller de Cultura Alejandro
Font de Mora. Dimecres va ser
enterrat a Benicarló. 

El seu fons, digitalitzat 

Una bona idea de la Fundació
Caixa Benicarló i la
UNIVERSITAT JAUME I ha
permès catalogar i digitalitzar el
seu ampli fons fotogràfic, que
inclou gairebé 22.000 imatges.
Una beca d'investigació sota la
coordinació del Departament de
Traducció i Comunicació
supervisada per Lidón Paris, de
l’Arxiu General de la UJI ha
permès va traure a la llum un
considerable material d’alt valor
informatiu que el podem veure en
www.fototecapalanques.uji.es.

ve de la pàgina anterior
De la meua etapa com a

directiu del CDB recordo moltes
coses. Tot i les dificultats
econòmiques, indissolublement
unides al càrrec, recordo moltes
frases molt bones que s’han
quedat per sempre a la meua
memòria enganxades a les
persones que les van pronunciar.
També recordo haver d’anar al
camp una hora abans de
començar el partit per tal de fer
lliurament al taquiller de les
entrades numerades, així com
aprovisionament de canvi, que en
acabar el partit es liquidava i en
percebia els emoluments pactats.
Una de les coses que marcaven el
començament de la temporada
era el muntatge d’una tauleta
davant de les taquilles, fora del
camp, on els socis podien
arreplegar el seu carnet de mans
dels dos directius encarregats
d’aquesta feina. Precisament
desenvolupant aquesta funció és
on vaig viure els moments que
potser recordo amb més desgrat.
Sempre hi havia el soci que
protestava per qualsevol cosa, bé
perquè no volia el carnet especial,
sinó l’altre més barat o bé perquè
ja s’havia jubilat i volia el carnet
ajustat a la seua nova situació
laboral. En fi, tot un seguit de
bajanades que venien de
persones, aficionats, de les quals
mai jo hagués pensat que
arribarien a eixe extrem. Jo em
pensava que, amb el pas del
temps, algun dia les comprendria i
potser les faria meues. Però
passa el temps i veig que cada
vegada les comprenc menys, que
amb la perspectiva que em dóna
l’experiència, segueixo sense
entendre aquelles actituds que
tantes estones desagradables em
van proporcionar. Aquests
records, que ja tenia perduts a
fons del meu inconscient, van
reviscolar diumenge passat en
vore un parell de socis dirigint-se a
un membre de la junta esgrimint

que “si a este el carnet li ha costat
no-sé-quant i a mi m’ha costat no-
sé-quant més, que a vore què
passa i jo he dit ara voràs tu com
ho aclarirem, anem a parlar
amb...” . Jo entenc que cadascú
és cadascú i les manies són les
manies, però quina culpa tenen
unes persones que prou fan amb
el que han fet perquè ara vaja la
gent a tocar els collons amb
bajanades. Hi ha qui ha pagat a
l’anterior president cent deu euros
per un carnet que ara en val trenta
i no ha anat a buscar  ningú per a
passar-li comptes de què passa
amb els vuitanta que ha pagat de
més. El soci en qüestió té la
consciència ben tranquil·la,
perquè sempre s’ha tret el carnet
sense mirar qui fa de president,
perquè per damunt de les
persones està la institució i, a més
a més, sap com es passa de bé
treballant altruistament i rebent
garrotades per tots els costats.

Per això, quan vaig entrar al
Municipal Pitxi Alonso, no vaig ser
a temps de vore el gol del
Benicarló que va marcar Dani, fill
de qui va ser president del club
Daniel Domingo, i que ens posava
per davant al marcador. Llavors
vaig seure al lloc habitual, des
d’on vaig comprovar que ni l’Acero

era tan llop ni nosaltres tan
corderets, però sí que em va
quedar clar que els del Morvedre
havien vingut amb la ferma
intenció de fer-nos una maneta de
gols. Però el canvi en l’equip local
era evident. Semblava mentida
que un equip format totalment per
gent del poble li estiguera plantant
cara a un equip que ben segur
estarà entre els cinc primers. Per
a fer-nos una idea de la
impotència dels visitants, el seu
porter va mostrar diverses
vegades la seua ferma intenció de
defecar damunt les venerables
progenitores del seus companys
d’equip. 

El CDB va fallar algunes
ocasions de gol que hagueren
pogut rematar el partit, però la
bimba no va entrar. Ja a la segona
part ens van empatar gràcies a un
penal que va portar afegida
l’expulsió del defensa local i que jo
no vaig vore. Després, els nostres
van tindre algunes oportunitats
clares, però els canvis, amb
vocació clarament barraquera,
que va oferir el nostre entrenador
van ser un bon impediment per a
la victòria final. Injust repartiment
de punts, però bé servirà per a
callar la boca a aquells que
preveien zero punts en tres partits.

El proper dissabte, a partir de
les sis i mitja, el CDB juga al camp
del Sant Rafel, que porta el curiós
nom de “El Arcángel”. Els
nouvinguts vénen de perdre a
casa contra el Borriol, cosa que
ens fa suposar una motivació
especial a més a més de ser,
suposo, primer partit oficial entre
ambdós equips.  

AI...!
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
NOTA PRÈVIA. Abans de començar volem manifestar el més

sentit condol a la senyora Ana Febrer i al seu fill Josvi pel decés del
nostre amic Pepe. Ens ha agarrat això molt sense pensar-nos-ho i
ens ha sabut molt, molt de mal. Ja en parlarem perquè durant
moltíssims anys el nom de Palanques va anar indefectiblement
associat al del CD Benicarló.  

Dimarts passat de matí la notícia va córrer com un reguer de
pólvora per Benicarló, de la mateixa manera que moltes vegades
havien recorregut les notícies que, per la ràdio, donava a conéixer
José Palanques Esteller. La notícia de la seua defunció ens
confirmava els dolents presagis que el seu fill ens donava
diumenge passat abans de començar el partit de futbol del seu
estimat Benicarló. Amb la seua mort el periodisme valencià perd
altre periodista dels d'abans, dels que no tenien carrera, però que
sabien més per l'experiència que els joves quan surten de la
facultat i que va haver d'exercir la seva labor amb molt pocs
mitjans, no com ara. Amb el seu sobtat adéu es tanca mig segle
dedicat a aquesta professió, ingrata moltes vegades amb el qui
escriu, que al cap i a la fi es limita a donar a conèixer allò que ha
estat noticiable, però que mai agrada a tot el món. 

De Palanques es podran dir moltes coses, però una virtut tenia
per sobre de tot, estar sempre a la disposició de la notícia i no a
l’inrevés com sol passar avui dia. La seua manera de veure el
periodisme era més directa per al gran publico, al recollir tot allò
que passava per Benicarló, i altres punts de la geografia provincial,
sabent arribar a cada moment, quan la notícia es produïa. La frase
que “heu avisat a Palanques” l'he escoltat moltes vegades en els
més de vint anys que vaig estar coincidint amb ell en les mateixes
tasques. 

En la seua forma de viure el periodisme hauríem fixar-se més les
noves generacions de periodistes, doncs, per a ell, no havia hora
de tancament per a la seua màquina de fotografiar o d'escriure, no
li importava per a res l'hora a la que anés, ell el que volia és que el
seu Benicarló sigués notícia en el major nombre de mitjans de
comunicació possible.  Ell era infatigable a l'hora de donar-les a
conèixer, i el que és més important, en la major part de la seua vida
com periodista, sense, tot just, percebre gens per les seues
col·laboracions. 

Vaig començar en aquesta tasca d'informar gràcies a ell, doncs
va haver de triar entre una o altra emissora de València, ell va
deixar La Veu de Llevant, i aquí em vaig iniciar. Encara recordo,
com sempre a última hora de divendres, quasi a l'hora de tancar
l'oficina de Telègrafs, quan arribava el telegrama de l'agència EFE,
per demanar-li la crònica del Benicarló, quan encara no havia
telèfons automàtics, el temps que devia d’esperar per poder passar
la crònica els dissabtes a la nit. L'Ajuntament va saber reconèixer
la seua trajectòria, un poc tard, perquè els seus companys se li van
avançar i li van retre un homenatge en el Restaurant Bantú, on va
arribar acompanyat per Ana creient que anava a una roda de
premsa i posterior sopar. Va ser una nit plena d'emocions. El
dimecres el seu Benicarló li va dir adéu en el temple de San
Bartomeu. Que l'ésser suprem li tingui en la seua glòria. 

Vicent Ferrer

Adeu, Mestre.
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Aquest matí m'he assabentat que ha mort D. José Palanques Esteller, Degà de la Premsa de Benicarló,
al que desitgem un etern descans. 

De jove vaig tenir molta relació amb ell, al ser jo Secretari del Moto Club Benicarló des de la seua
fundació, venia moltes vegades a conèixer notícies relacionades amb l'Entitat, que a ell li interessava
difondre i a mi que es difongueren, doncs, si bé solia escriure a tots els M C d'Espanya, molts estaven
inactius en aquella època i la premsa ho difonia àmpliament. Després vam fundar l'O.C. Benicarló, alhora
vaig ser Secretari de la mateixa i la relació es va ampliar encara mes, després vaig simultanejar les dues
entitats anteriors i la del C.D. Benicarló, en l'etapa que va tenir mes auge aquest club, que tan
extraordinàriament va dirigir el seu President D. Antonio Sorlí Castillo. Per tot això va ser molt estreta la
nostra relació i amistat. 

José Palanques ha estat la persona que mes ha divulgat el nom de Benicarló, ja que en aquells temps
no existia Internet i els joves han conegut poc la gran labor que va realitzar amb la Premsa. Diàriament
enviava notícies a tots els periòdics i moltes emissores de ràdio i si la notícia era una mica rellevant la
enviava a l'Agència de Notícies Efe, que la distribuïa àmpliament. Era rar el dia que no aparegués alguna
notícia seua a la Premsa i no solament escrivia sobre Benicarló sinó sobre tota la Comarca . 

Anecdòticament recordo la notícia que va enviar a La Vangaurdia, en la que donava a conèixer que a
Xert, s'havien venut un parell de cases a raó de 50.000 pessetes, quan per aquell temps, a Benicarló,
havien de valer unes 300.000 o més i a Barcelona superaven els pisos les 500.000 pessetes. Als pocs dies
van arribar a Xert una processó de catalans per comprar cases en aquella població i automàticament van
començar a pujar els preus per la demanda existent. 

Mostra de la seua àrdua acció divulgadora és la amplísima col·lecció de fotos que posseïx i que
recentment ha digitalitzat la Caixa Rural amb la col·laboració de la Diputació Provincial, que quedarà com
llegat pòstum del nostre esmentat. 

Fa uns 35 anys que vaig venir a Peníscola i hem coincidit molt poc, però sempre em quedarà el bon
record de la persona que gratament vaig conèixer i abnegadament va divulgar el nom de la Ciutat i
Comarca. 

Rebin la seua benvolguda esposa, el seu fill Juanvi, nora, nét i altre familiars, les mes profundes i
sentides condolences, per tan irreparable perduda. Esperant que el grat record de la persona tan
benvolguda, que ens ha deixat, servisca per fer, amb resignació cristiana, més portadora la seua separació
terrena.

Reiterant-los la nostra major consternació i profund afecte cap a ells i al finat, els saluda cordialment. 

Jorge C. Querol Anglés i Família.  Peníscola, 17 de setembre de 2008 

HA MORT D. JOSE PALANQUES ESTELLER- D.e.p. 

El tècnic del Benicarló Aeroport Castelló F.S.,
Eduardo García ‘Miki’, ha estat sancionat aquesta
setmana, pel comitè de Competició de la RFEF, amb
tres partits de suspensió, després de la seua
expulsió en el partit que va disputar el conjunt
cadufero davant el Platges de Castelló,
corresponent a la tercera jornada de Lliga en Divisió
d'Honor. 

Miki vol deixar clar que, “no tinc res que objectar dels
tres partits de suspensió perquè el Jutge Únic de
Competició sanciona per la redacció de l'acta”. En el
que sí està en desacord l'entrenador del conjunt
benicarlando és en la redacció que es va fer dels
esdeveniments. “Espero que es demostre que el tercer
àrbitre ha mentit i falsejat l'acta. Amb el video que anem
a fer arribar al Comitè d'àrbitres espero que es
prenguen mesures i que es facen públiques, al mateix
temps que m'agradaria que el Comitè no fora
corporativista”, afig Miki. 

El tècnic valencià creu que no és adequat que “el
tercer àrbitre siga el protagonista d'un partit de Divisió
d'Honor”. Miki haurà de veure els partits que el seu
equip jugarà davant el Fisiomedia Manacor, Inter
MoviStar i Azkar Lugo, des de la graderia, si no prospera
l'apel·lació. 

text i foto VICENT FERRER

MIKI, TÉCNIC DEL BENICARLO AEROPORT CASTELLO 
SANCIONAT AMB TRES PARTITS

FILANT LA XARXA www.tawdis.net

Perquè Internet i les noves tecnologies estiguen a
l'abast de tothom, existeixen estandars en el disseny
de les pàgines web per a que aquestes siguen acces-
sibles. Aquesta web, TAW (Test d’Accessibilitat Web),
és una eina per a l’anàlisi de l’accessibilitat de llocs
Web, basada en els criteris del W3C (Consorci World
Wide Web).

La.Rata.Sensefils@gmail.com

laveubenicarlo@terra.es
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El divendres 26 de setembre , a l’auditori Felip Pedrell
de Tortosa, Josep Igual rebrà el premi Cristòfol Despuig
d’enguany per “Quaderns deltaics”. L’escriptor de
Benicarló porta més de vint anys de trajectòria. Ha
practicat la narrativa, la poesia, el periodisme, i segueix
escrivint cançons i fent recitals. El premi Despuig és una
bona excusa per parlar amb ell, que darrerament sempre
ens ofereix novetats, perquè està embarcat en nombrosos
projectes.    

Josep, com va tot?
Anem fent una mica, si més no.

Una mica no, estàs fent moltes coses...
Totes relacionades amb la literatura o amb les cançons.

Què ha significat guanyar el Despuig?
Un estímul per seguir treballant. 

Amb “Quaderns deltaics” continues el teu projecte
dietarista, no?

Sí, és el meu projecte narratiu de fons. Em permet fer la
literatura en estat pur, no hi ha la intencionalitat, la
premeditació d’una trama tancada. El canemàs vertebrador és
el pas dels dies. És una prosa entre l’assaig i la ficció que
m’agrada tant llegir com fer. 

Quan està previst que aparega el llibre?
A principis del 2009, encarat cap al sant Jordi de l’any

vinent.    

L’editarà Cossetània...
Sí.

Ja tenies algun compromís amb Cossetània, ni no ho
tinc mal entès...

Sí, els hi he de donar un llibre de relats. Però això,
evidentment, serà després de l’edició dels “Quaderns...”

Algun altre projecte editorial?
He fet una tria del “Journal” de Jules Renard per a Aeditors. 

La revista “Canvi setze”, en l’edició del 15 d’agost,
t’assenyalava com un dels millors escriptors
contemporanis en català...

Bé, això de millors i pitjors en aquests “negocis” és injust de
dir. No hi ha marques empíriques, ni curses guanyades ni
podis, però l’expressió periodística sovint funciona així...
Agraït a “Canvi setze”, de tota manera, pel detall.

Fas menys poesia?
Enguany he editat “Ditades al vidre”, amb poemes nous.

Amb els anys et vas tornant més exigent i el procés cap a una
possible edició s’allarga més, però sí que escric bastants
poemes encara. 

I com cantautor com et va?
Tinc alguns recitals per fer,

els estic preparant. També he
escrit cançons noves i estic
musicant uns poemes de
Gerard Vergés. Darrerament
canto molt a biblioteques i llocs
semblants, espais perfectes per
sentir cançons amb textos
treballats. Cada vegada m’ho
passo millor als recitals, estic
més segur i tranquil, i l’activitat,
tan viva, em treu de la soledat
de l’escriptura, m’oxigena
bastant. 

Preveus gravar res?
Vaig gravant recitals. Estic mirant la manera òptima de

penjar-ne mostres a la xarxa i que s’ho baixe qui vulga, no
penso acudir a cap discogràfica. Amb aclarir-me amb els
editors literaris ja vaig prou servit. De fet, algunes cançons ja
es poden escoltar a la xarxa.

Darrerament has participat en diversos homenatges a
Gerard Vergés.

Vaig participar amb una ponència en les jornades que la
Rovira i Virgili li dedicà a Cambrils, i també participaré en un
homenatge que li faran a Tortosa llegint un dels seus sonets (
un que parla de la marquesa de Morella, per cert). És un poeta
excel·lent, un assagista lucidíssim i un traductor de
Shakespeare dels més afinats. Tot un model literari i cívic. Tots
els reconeixements que va tenint són merescudíssims i
necessaris. És una sort tenir tan propera una figura d’aquest
gruix i qualitat.

Vergés ha dit de tu que ets un escriptor de raça...
Sí, i la frase ha fet fortuna, me la repeteixen molt. És una

personalitat immensa i a més, com es pot comprovar, molt
generosa. És un goig gaudir de la seva amistat.

I als blocs t’has enganxat?
Me’n miro alguns. Col·laboro amb proses i versos en un

que fa el llibreter Serret, del Matarranya, i en algun altre on
m’han demanat alguna cosa, però vaja, la meva intensitat de
participació és baixa. Ara, per difondre el món del llibre es veu
que fa un gran servei, segons m’expliquen editors i llibreters.

Segueixes llegint molt?
Tot el que puc. Abans que l’escriptor ha d’haver-hi el lector,

sinó malament rai. 

Has abandonat del tot el periodisme?
Vaig fent articles per ací i per allà, però ara per ara la

dedicació principal és la literatura i les cançons.

Josep, moltes gràcies.
Gràcies a tu.  

UNA CONVERSA AMB JOSEP IGUAL
text JORDI MAURA foto RAMÓN SEGARRA

L'edil d'Urbanisme de Benicarló, Antonio Cuenca, va
rebutjar ser “un prepotent i un xulo” després de les
recents crítiques de PSPV i Bloc a les seves maneres.
Així mateix va rebutjar que la carta informativa enviada
als afectats per la possible obertura de Corts
Valencianes fos amenaçadora a pesar que “a l'efecte
d'evitar l'expropiació forçosa” els proposava “acords de
cessió voluntària”. Per a Cuenca, la intenció era evitar
un perjudici major als veïns a qui va recordar que el vial
està contemplat com xarxa primària del vigent pla
general de 1986 i que no ha estat desenvolupat.
Precisament aquesta inclusió en el PGOU possibilita
que el Consistori puga executar-lo sense ni tan sols un
projecte. L'edil va remarcar així mateix que aquesta és
precisament l'opció que no volen adoptar, la de
l'expropiació, ja que el Consistori “no té diners per a
cometre-les”. Així mateix va recordar als edils de PSPV
i Bloc que ells mateixos van votar a favor d'una carta
redactada en idèntics termes per a l'obtenció de
terrenys per a la construcció de la carretera entre
Benicarló i Peníscola, pel que va recordar que “ells
també hauran amenaçat perquè la van aprovar per
unanimitat”, va dir. 

A continuació va explicar que està rebent
al·legacions veïnals contra la seva carta que va
emmarcar en una campanya contra la urbanització
d'aquest vial “que ha estat orquestrada”, ja que “algú
s'ha encarregat de difondre fotocòpies que diuen el
mateix”, va assenyalar. D'altra banda es va defensar de
les seves ganes de treballar enfront dels dos anys de
govern progressista i va responsabilitzar a aquestes
formacions de protagonitzar “una campanya manifesta
i clara per a desprestigiar a l'equip de govern”. A
continuació va acusar als edils de l'oposició de fer una
planificació “goebeliana” per a atacar amb mentides. 

text REDACCIÓ

Antonio Cuenca rebutja ser “prepotent”, equipara de
“goebelianos” a l'oposició i els recorda que van votar a

favor d'una carta idèntica a l'enviada 
L'edil creu que hi ha una campanya orquestrada contra ell i el desenvolupament

de Corts Valencianes

PSPV

BLOCCUENCA
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Després de les festes patronals són moltes les crítiques que arriben dels ciutadans que diuen ser
benicarlandos que aposten per un canvi en les tendències del programa festiu de la nostra ciutat. Parlen que
els actes organitzats per les penyes no són aptes per a la gent del seu marge d'edat, dels 35 a 60 anys, i
que la seva programació o més aviat els seus actes deixen molt a desitjar. 

És veritat que hi ha alguns actes que s'organitzen per a un marge d'edat determinat, de la mateixa manera
que es fan esdeveniments per a altres edats, cultures, esports... Tots els dies no són diumenge. Tampoc hi
ha tots els dies concert, o no hi ha tots els dies bous, o no hi ha sempre ball, o no hi ha sempre focs
artificials... Si hi ha alguna cosa és perquè la gent que vol a la seua ciutat l'hi treballa. Aquesta gent de les
associacions, penyes, clubs, etc que organitzen actes. Gent despreocupada que perd hores de treball, molt
temps i molts diners a organitzar actes que consideren òptims per al seu entorn, per al seu Benicarló. 

Els convido a associar-se, a emprar el seu propi temps i diners per a dedicar-se a organitzar els actes
que vostès creguen convenients, amb els mateixos obstacles que es troben tots aquells que volen fer coses
per la seva ciutat, ja que si no és així, per part de la corporació municipal no obtindràs res. No rebràs cap
ajuda, però si pals pertot arreu, i veuràs el complicat que resulta organitzar la més mínima activitat. Hauràs
de complir quantitat d'obligacions, amb una burocràcia inimaginable. Potser així, aquesta gent que demanda
actes del seu gust i forma, puga gaudir dels seus balls o les seves alternatives. Però tampoc plourà al gust
de tots. Seguirà omplint-se el programa de festes amb actes i més actes, de cadascuna de les associacions,
però almenys així tindrem diversitat per a triar. 

Gràcies a les penyes, els joves, almenys, ja tenim esdeveniments més o menys interessants per a la
nostra edat, però també cal dir que fan esdeveniments dirigits per a tots els públics, com les degustacions,
campionats, mostres, concursos i batalles per posar alguns exemples. Si no fos així, poques alternatives
tindrien els nostres ciutadans i visitants i per descomptat els joves que són els quals més participen. Tampoc
es realitzen més activitats per la seva banda, perquè la resposta d'aquest marge d'edat és quedar-se en el
sofà de la seva casa criticant sense parar. Si de debò us preocupa tenir unes festes de “qualitat” perquè no
participeu? 

Els penyeros també saben criticar, però almenys són conscients que ningú els va a fer cas i treballen per
Benicarló. Des de sempre sol·liciten un recinte en condicions, més col·laboració municipal i més demandes
que no són de la seva competència. Tanmateix, a pesar dels pals, apagades, crítiques i desenganys,
segueixen obeint i complint tots els requisits que se'ls demana, i segueixen treballant cada any per a passar
unes festes decents, entretingudes i divertides. Tots han estat joves i han volgut que se'ls escolte, encara
que després es faça cas omís. La paciència que queda és poca, i poques piles queden per a treballar...
arribarà el dia que aquestes festes s'acaben o millor dit, que acaben tancant les penyes... i llavors què?
doncs ens anirem al poble veí ... per què? Serà perquè els joves són sempre els últims! 

Samuel Cornelles, en nom i representació de la Coordinadora de penyes

Un penyero despreocupat
Escullera prohibida

Vull manifestar el desengany personal
més profund per l’actuació de les autoritats
autonòmiques que gestionen el port de
Benicarló. I em refereixo a l’acció d’impedir,
al nostre port, el pas als vehicles automòbils
mitjançant un senyal de direcció prohibida i
uns pilons metàl·lics verticals, des de mitjan
Escullera de Llevant en direcció al far. Des
del lloc de la prohibició fins al final de
l’escullera, cal dir que en fem ús persones
pacífiques, les quals tan sols desitgem gaudir
de la natura, de l’aigua i del paisatge. I
pescadors pacients de canya amb tots els
materials que comporta l’activitat. I parelles
joves que cerquen l’amor a la seua manera.

Manifesto també que el trànsit per altres
indrets del port en els quals es poden gastar
euros i més euros en oci, cafeteries,
restauració, etc. etc. està obert al trànsit de
qualsevol automòbil. I amb llocs
d’aparcament convenientment senyalitzats,
és clar. I que continue així, i tant que sí! El

que dol, és que a la zona en què no hi ha consumició, en què no hi ha negoci, a on anem moltes persones
a gaudir-ne de la mar, se’ns negue el pa de la pesca i la sal del paisatge.

Ahir dissabte, 14 de setembre de 2008, vaig anar al port de Vinaròs a observar si també els ocorre igual.
I va ser que no, naturalment. Allí vaig anar amb el cotxe fins al final de l’Escullera de Llevant del port
vinarossenc, perquè no hi ha cap senyal de prohibició ni pilons metàl·lics que deneguen el pas a la gent
pacífica. I no hi ha dubte que parlem de les mateixes normes i de la mateixa Generalitat.

És evident que alguna raó haurà determinat la decisió comentada, però els usuaris de la zona prohibida
de l’escullera, no dubto que desitgen com jo la retirada de les prohibicions a fi de poder continuar fent-ne l’ús
que li hem aplicat des de sempre, perquè som persones de bé i perquè no suposem cap perill per al port de
Benicarló. 

Jaume Rolíndez

Carta a la directora

El conseller Font De
Mora va inaugurar aquesta
setmana en Castelló el
col·legi Districte V, situat en
el Campus de Borriol.
Aquest centre duu el nom
del poeta Manel García
Grau, de qui el conseller ha
destacat “la seva passió
per l'ésser humà i la seua
qualitat humana”. 

FOTO!
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Aquests dies hem assistit a
nombroses declaracions sobre els
resultats obtinguts pels alumnes
espanyols en les proves
realitzades a alumnes de 15 anys
de 57 països. I també hem conegut
els resultats dels alumnes de 10
Comunitats Autònomes, que sol.licitaren participar amb una
mostra específica. L´any 2003, van participar 4 Comunitats
Autònomes amb mostra pròpia(Castella- Lléo, País Basc,
Catalunya i Andalusia)i el 2006 se´n  van afegir 6 més (La
Rioja, Aragó, Navarra, Cantabria , Astúries i Galícia).

La Conselleria de Educació es va a negar a participar
afirmant que no era necessari perquè ja estava fent les
seues avaluacions externes. Aquesta excusa era absurda,
ja que aquestes no permeten d´establir cap tipus de
comparació amb els resultats d´altres CCAA i altres països
i, a més a més, els resultats no tenen fiabilitat com a proves
internacionals àmpliament contrastades. Per si això fóra
poc, no solament es neguen a  participar en les proves
internacionals de major prestigi que existeixen en
l´actualitat, sinó que també segueixen ocultant els resultats
obtinguts en les avaluacions externes que va realitzar la
Conselleria d´Educació fa més d´un any als alumnes de 2n
de SEcundària, cosa que és un frau al conjunt de la
comunitat educativa. Tan dolents van ser els resultats? 

Si analitzem els resultats, de les 10 Comunitats
Autònomess que han participat amb mostra específica,
observem que hi ha 9 Comunitats Autònomes que se situen
per damunt de la mitjana espanyola, i 7 ho fan per damunt
de l´OCDE. Entre les 7 Comunitats que no han participat,
les 2 amb major població són Madrid i la Comunitat
Valenciana. Per tot això, tenint en compte que les dades
conegudes de Madrid en els estudis relatius al fracàs i
abandonament escolar són millors que la mitjana
espanyola, és prou evident que els resultats obtinguts pels
alumnes de la Comunitat Valenciana que han participat en
la mostra espanyola han estat inferiors i , per tant, han
contribuït a baixar la mitjana obtinguda per Espanya. 

Aquest ha degut haver estat el motiu fonamental pel qual
la Conselleria d´Educació es va negar a participar amb una
mostra específica, el temor a què es conegueren els
resultats que d´acord amb el que s´ha dit adés, són inferiors
a la mitjana espanyola. Els problemes no es resolen
intentant ocultar-los; cal buscar solucions en lloc d´excuses,
cal prendre´s de debò la participació en les proves
internacionals d´aquestes característiques i, a partir dels
resultats obtinguts, analitzar les mesures necessàries per
millorar els resultats dels alumnes.

Si volem millorar el nivell de comprensió lectora dels
alumnes, primerament s´hauran de dotar tots els centres de
Primària de biblioteques i dels llibres necessaris.El Govern
d´Espanya ha transferit a la Comunitat Valenciana 3.5
milions d´Euros per a la dotació de les biblioteques escolar.
On han anat a parar eixos diners en Primària?Quina
aportació ha fet la Generalitat Valenciana?

També és necessari, però, que
les famílies siguen conscients que
el gust per la lectura també es
fomenta a casa, que és necessari
eliminar les hores que els xiquets
estan davant de la televisió o dels
videojocs i que els pares es

preocupen que els seus fills llegisquen.El professorat ha de
reflexionar sobre allò que s´imparteix en les classes de
llengua o de matemàtiques, per mencionar 2 matèries en
què sol existir un consens sobre la seua importància.

¿De què serveix que els alumnes sàpiguen analitzar
formalment una oració si després no saben escriure una
carta o expressar les seues idees amb un mínim de
correcció?¿De què serveix que estiguen tot el dia resolent
equacions si després no són capaços d´aplicar-les per a
resoldre un problema? SI el que es vol aconseguir és que
aprenguen a llegir i a escriure, a expressar-se oralmente i
per escrit, a resoldre problemes, és necessari un canvi
important en la metodologia de treball en les aules.

Cal fer una millor selecció dels continguts més rellevants
del currículum de les diverses àrees del coneixement i
desenvolupar les competències bàsiques del Marc Comú
Europeu, recentment introduïdes en el currículum espanyol
després de l´aprovació de la LOE.Cal adoptar mesures
específiques dirigides a l´alumnat que no assolisca el nivell
mínim de competència en l´informe PISA, que és un 20% a
Espanya i sobre un 25% a la Comunitat Valenciana, cosa
que és molt preocupant.

També és necessari adoptar mesures específiques
dirigides a incrementar el nombre d´alumnes amb elevat
rendiment.La mitjana de l´OCDE està en el 9%. Hi ha
diverses CCAA.que també atenyen eixe percentatge, per la
qual cosa, tenint en compte que la mitjana espanyola
d´alumnes excel.lents està en el 5%, vol dir que la resta de
les Comunitats Autònomes, entre elles, la Comunitat
Valenciana, estan clarament per sota.

En resum, a Espanya en general i especialmente en
aquelles CCAA que obtenen pitjors resultats, com és el cas
de la Comunitat Valenciana, és necessari adoptar un
paquet de mesures específiques tant per a disminuir de
forma dràstica el nombre d´alumnes que se situen per sota
del nivell mínim de competència segons PISA i , per tant,
reduir el fracàs escolar i , al mateix temps, posar en marxa
programes específics dirigits a l´alumnat més brillant a fi
d´incrementar de manera important el nombre d´alumnes
amb resultats excel.lents.

Ambdós factors, reduir el nombre d´alumnes amb un
nivell de competència i incrementar el nombre d´alumnes
excel.lents, són tasques urgents per al desenvolupament
econòmic i social de la Comunitat Valenciana. 

Miguel Soler --Coordinador del programa electoral

d´educació(2008) del PSOE

Traducció –José Javier Salán Rodríguez

¿PER QUÈ CAMPS NO VOL PARTICIPAR EN L´ INFORME PISA?

El Claustre de Professors de l'IES Ramon
Cid, davant la situació creada per la
sentència que deroga una part de l'ordre de
la Conselleria sobre Educació per a la
Ciutadania, i la nova circular de la
Conselleria que obliga al professorat
d'especialitats diferents a compartir una
mateixa classe, desitja fer les següents
consideracions: 

1.- Segons l'Ordre de 10 de juny de 2008 de
la Conselleria d'Educació, i després de la
sentència que anul·la l'opció B, la matèria, els
continguts i el currículum de la matèria
Educació per a la Ciutadania solament es
podran impartir en anglès. 

2.- És la Conselleria la qual ha de garantir que l'assignatura es doni en anglès, i en aquests moments,
l'administració és incapaç d'assegurar aquesta opció en el 96% dels centres. 

3.- L'atribució docent per a impartir Educació per a la Ciutadania, segons l'annex III de l'esborrany de Reial
decret que establix les especialitats dels cossos docents, solament la té el professorat de Filosofia i de
Geografia i Història. 

4.- La fórmula contemplada en la circular enviada als centres, que obliga al professorat d'Anglès i Filosofia
o Història a compartir la classe, tal com està redactada,
manca de suport legal algun i conculca els drets del
professorat pels següents motius: 

La classe compartida per més d'un professor/-a ha
d'estar programada, pactada, aprovada pel consell
escolar i redactada dintre del projecte educatiu de cada
centre. El professorat d'Anglès està en els centres per
a impartir la seva matèria i no per a fer traducció
simultània de cap altra assignatura. A més, no té
atribució docent per a impartir Educació per a la
Ciutadania. Per a canviar l'idioma que s'imparteix una
assignatura a altre idioma estranger s'ha d'obtenir
l'aprovació del Consell Escolar, prèvia sol·licitud dels
pares. No hi ha cap document legal de la Conselleria
(ROF, normativa d'organització de centres, etc.) que
pugui obligar a més d'un professor/-a a compartir una
mateixa classe. El professorat no està obligat a impartir
una assignatura per a la qual no té atribució docent. La
impartició de matèries diferents a les pròpies és una
opció voluntària del professor/-que ha d'expressar
prèviament i per escrit la seva conformitat. 

Per tot això, el Claustre de l'IES Ramon Cid
demana la impartició de l'assignatura en qualsevol
de les dues llengües oficials, el respecte a la
legalitat vigent així com a la dignitat i els drets
laborals del professorat. 

Comunicat  del Claustre de Professors de l'IES Ramon Cid

STEPV ens fa arribar aquesta imatge també
referent al tema tractat per els professors del
Ramon Cid.
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biruji que entrava). I per últim,
senyors, per últim, com una
aparició, la regidora de cultura
que, suposem, s’hauria perdut
per aquells andurrials vist com li
agrada anar als actes del quals
ella és regidora. I amb tanta
gent notòria, cap ni un d’ells va
fer res perquè els concert
discorregués de forma
“tranquil·la”. Tant tranquil·la com
hagués pogut ser si algun d’ells
s’hagues alçat, o donat l’ordre,
de fer tancar la punyetera porta
que va estar emprenyant durant
tot el concert a músics, sobretot,
i oïdors. Veure i no escoltar. I és
que a ells ... ni fu, ni fa. Estaven
de representació!

Pograma cultural
I és que no arriba ni a

Programa. L’agenda cultural
d’aquest més de setembre és
més que patètica. Si cada
vegada anava minvant més que
la nostra economia, que ja és
dir, en aquest més li ha passat
com a les immobiliàries del
nostre poble, que van
desapareixen, en no res. Visites
guiades a Sant Bartomeu i el

MUCBE, exposicions passades,
dos concerts, de la Banda i la
Coral (i menys mal), un teatre i
quatre activitats d’associacions
són tot el programa cultural
d’aquest més. Però el més gros
ja no és la poca activitat cultural
presentada, el més gros és que
en tot el programa només hi ha
una activitat que la firma
exclusivament la regidoria de
cultura. Una sola! No es pot
caure més baix. I per això

aquesta senyora regidora cobra
una pasta gansa? Vergonyós!

Nova Web
Als tafaners ens han

comunicat via mail el naixement
d'un blog. Esperem que siga a
l'estil confidencial i humorístic.
Benicarló ho necessita. Es diu
http://elalcaldedebenicarlosemp
redubigot.blogspot.com/ i va
d'això: d’alcaldes i de bigotis.
Vinga, tots a mirar-lo. 

ve de la pàgina anterior

EL DEBAT NUCLEAR REVIFA   (1)

’octubre de 2004 ja varem publicar tres
articles –Nuclear Si, gràcies?-  al voltant del
renascut debat nuclear.  Aleshores, feia uns
set mesos que el PSOE havia guanyat les

eleccions generals amb la proposta d’una eliminació
“gradual i consensuada” de les centrals nuclears.
Diversos factors han fet que la pressió dels
pronuclears s’hagi incrementat a l’actualitat. La pujada
del preu del barril del petroli, l’utilització per part de
Rússia de les seves exportacions energètiques com a
eines en política exterior i la difícil reducció
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle han segut
bases a favor de l’energia nuclear. Els accidents o
incidents que han sofert diverses centrals i la seva
gestió per part de les empreses propietàries han pesat
en el sentit contrari.

L’amenaça russa de pujar-li el preu del gas natural
a Ucraïna, feta a finals de 2005, va revifar el debat
nuclear europeu. El comissari europeu d’Afers
Econòmics i socialista espanyol Joaquin
Almunia demanà obrir el debat nuclear i que
“seria suïcida no fer-ho”, assenyalant també
els seus problemes de seguretat i de
emmagatzematge dels residus. Destacà la
dependència europea de les importacions
energètiques. A meitat de 2006, Xina connectà
a la seva xarxa elèctrica el seu major reactor
nuclear, amb 1060 megavats (Mw), reafirmant
la seva aposta per l’energia de l’àtom. James
Lovelock, conegut científic ambientalista, publicà el
llibre “La venjança de Gaia” on alertava del perill que
passa la Terra per l’escalfament global i defensava
l’energia nuclear com l’única solució viable per
substituir la dels combustibles fòssils. L’expresident de
govern Felipe Gonzàlez, responsable de la moratòria
nuclear de 1984, demanà que “es replantegi
seriosament” aquella mesura, davant els avanços en
seguretat i en l’eliminació dels residus nuclears. Com
era d’esperar, el poder econòmic –CEOE, Cambres de
Comerç, grans empreses...- es declarà pronuclear,
però no ho era tant era que dos sindicats de classe
com CCOO i UGT també ho fessin, amb l’argument de
recolzar la indústria i els llocs de treball. Totes les
declaracions eren rebotades pels diversos mitjans,
com els del Grup Prisa,  cap el govern socialista de
Zapatero que no varià la seva postura. 

La gran pujada del preu del petroli, que assolí 147
$/barril l’11 de juny de 2008, contribuí al
replantejament per part de la Unió Europea (UE) del
debat nuclear. Els pronuclears, com els del Fòrum
Europeu d’Energia Atòmica, destacaven que aquesta
font energètica no emetia emissions d’efecte
hivernacle i ajudava a assolir els objectius del Protocol
de Kyoto. Fins 2030, a la UE caldrà reemplaçar unes
50 centrals energètiques actuals amb unes
possibilitats de negoci d’uns 9.00.000 milions d’euros,
un gran negoci. 

A principis de 2008, el govern britànic, aprovà la
construcció d’una sèrie de centrals nuclears de tercera
generació per a 2020 i substituir part de les seves 16
centrals proporcionen prop del 20% del seu consum
elèctric. Pretenen que iniciativa privada financi les
noves centrals i els desballestament de les ja
obsoletes. Per l’acord entre els governs britànic i
francès, seran empreses gal·les les que construiran
les centrals. Gran Bretanya es compromet a recolzar
el potent sector nuclear francès a desenvolupar les
centrals de tercera generació. Per la seva banda, la
Itàlia de Berlusconi, que l’any 1987 mitjançant un
referèndum rebutjà l’energia nuclear i tancà les seves
4 centrals, ha anunciat un pla de construccions de
noves plantes. L’Alemanya de Merkel, immersa en un
pla de desballestament de les centrals nuclears, pot
alentir el procés i allargar la vida útil de les centrals. La
República Txeca que ostentarà la presidència de torn

de la UE al 1r semestre de 2009, ja ha
anunciat que el recolzament de l’energia
nuclear serà una de les seves línies d’acció
política. 

I, ha canviat l’opinió dels ciutadans
europeus respecte l’energia nuclear desprès
de tots aquests esdeveniments i una presència
freqüent del debat nuclear als medis de
comunicació? L’enquesta europea
Eurobaròmetre mesura el percentatge de

ciutadans que rebutgen o recolzen l’energia nuclear.
Segons l’Eurobaròmetre de 2005, un 37% d’europeus
estaven a favor de l’energia nuclear i un 55% en
contra; a l’Estat Espanyol els percentatges eren d’un
16% a favor i un 71% en contra. Tres anys desprès, a
2008,  s’ha constat que el recolzament a la nuclear ha
muntat però encara són majoria els opositors:  a la UE
un 44% de ciutadans la defensen i un 45% la rebutja;
a l’estat espanyol un 24%  està a favor i un 57% en
contra.

Comparant els resultats dels eurbaròmetres de
2005 i 2008, es pot constatar que la pujada en el
recolzament a les nuclears va parell a la creença de la
seva adequació com a sistemes de producció
energètica sense emissions d’efecte hivernacle.
Resulta paradoxal que la tota la tasca que ha fet el
moviment ambientalista per conscienciar la societat
envers la gravetat del canvi climàtic, sigui rendibilitzat
pel sector nuclear que farà un gran negoci. 

També causa un cert desencís que a la zona del
món on més desenvolupada està la democràcia
política, sens consideri als ciutadans poc “madurs” per
decidir sobre l’energia nuclear i no es segueixi l’opinió
de la majoria. I que dir d’Itàlia on es deroga la decisió
d’un referèndum quan un 43% dels ciutadans estan a
favor de l’energia nuclear però un 46% estan en
contra.  

Pere Bausà

L

El tancament de Castelló Nord TV ha tingut un efecte secundari no previst: la multiplicació de les anàlisis
periodístiques entorn a la idiosincràcia del caràcter benicarlando. Han aparegut nombroses queixes de
columnistes que divaguen entorn als grans valors morals de la col.lectivitat i denuncien la passivitat que,
segons ells, domina la nostra societat local contemporània. Acusen al benicarlando mitjà de poca solidaritat,
nul.la capacitat de mobilització i gran conformisme, és a dir, d'excés d'individualisme. A més, per a reafirmar
la validesa de les seues disquisicions, no dubten a utilitzar el clàssic argument de les excel.lències del 'poble
del costat' front a les misèries pròpies.

Part del gremi té els ànims calents i és comprensible. El cop ha sigut dur. S'han perdut uns quants llocs de
treball i la possibilitat de tenir un mitjà de comunicació que oferisca una visió d'aquesta realitat ensopida i
somnolenta que tant ens agrada als benicarlandos. Ara, ens haurà d'endormiscar un vinarossenc o un de
Borriana. La cosa té nassos. No obstant, la còlera és passatgera i el perdó fàcil una de les qualitats locals.
D'ací dos anys i mig, els indignats columnistes podran tornar a recomanar-nos el vot per a Cuenca i
Marcelino.

Tolito

CARÀCTER LOCAL

Això no és un Chevrolet Camaro.
Allò no és una agenda cultural.
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ermeta’m que comence
amb un emocionat
record per al senyor
José Palanques

Esteller,  que ens va deixar
dimarts passat. Tots els qui ens
atrevim a escriure en qualsevol
mitjà de comunicació de Benicarló
li devem alguna cosa. 

M’agradaria escriure només
una paraula i fer, per tota la
pàgina, allò de copiar i enganxar
que diu ací a la pantalla de
l’ordinador. Escriure més de cent i
més de dues-centes vegades
Cuenca, Cuenca, Cuenca.
Benicarló és Cuenca i Cuenca és
Benicarló. I la resta, tot romanços.
Aquest senyor, ell tot solet, pot
amb tot i amb tots, no hi ha tema
que se li ressistesca, no hi ha
conflicte que no capitalitze, no hi
ha debat en què no exhibesca la
seua florida oratòria, no hi ha
oració en què no deixe caure un
pronom en primera persona del
singular. Quina sort que té
Benicarló de poder comptar amb
aquest dechado de virtudes. I no
ho dic de broma, crega-s’ho.
Antonio Cuenca dóna molt de joc.
Posa el dit a totes les nafres que
veu i furga, furga fins arribar al
moll de l’os i no li importa que la
ferida siga d’algú de l’oposició o
del seu mateix partit. En té per a
tots. I està bé això. Gràcies al
nostre més polifacètic regidor les
portades de les revistes en van
plenes, vostés segur que fins i tot
deuen vendre un parell o tres de
números més i, en definitiva,
aquest home crea riquesa per al
poble. Sensacional. A que sí?, a
que dóna joc? Per exemple,
l’encarregat de dissenyar la
portada s’ho deu passar d’allò
més bé, tant amb la bafarada que
li ha posat com amb el fris
faraònic que acompanya la seua
imatge. I què dir del còmic de

Xavier Burriel, tot una joia, un
magnífic apunte del natural com
els que feia el pintor César
Palacios a la plaça de bous de las
Ventas. 

Hi abundo. La història del xiclet
no té preu. Hi furgo. Com hauria
reaccionat el nostre home si un
alumne seu, a la seua aula,
haguera entrat mastegant un
trident de clorofil·la, amb un tros
dels apunts l’haguera deixat
damunt la cadira del professor i

després hi haguera abandonat la
goma ensalivada? És clar, trobo jo
que s’ha de predicar amb
l’exemple. Qualsevol dia igual
algun desaprensiu  galifardeu li’n
fa una d’aqueixes se’ns disgusta.
Ai, ai, ai... Tampoc veig gens clar
la declaració en que assegura que
la direcció del Joan Coromines va
voler fer aules “desmantellant
unos talleres perfectamente
montados”. Hi tenen alguna cosa
a dir els del Coromines? Ja s’ho
faran. Però repeteixo, gràcies,
senyor Cuenca, gràcies perquè
després dels anys d’ensopiment
que hem passat amb Mundo i
l’amenaça latent de Domingo,
aquest bon home és l’alegria de la

huerta. S’ha acabat per fi això de
mirar la tele per xalar-se’n amb els
plens de l’Ajuntament Magnífic de
Vinaròs, ara la marxa la tenim ací
a Benicarló. I espere’s, senyora
meua, espere’s que encara no
s’ha fet de nit. 

I poca cosa més. Pere Bausà
aquesta vegada no m’ha esglaiat,
ans al contrari m’ha fet riure amb
el “Valencia Street Circuit”. Quin
fart de riure al cap i casal. Som el
centre del món, de l’univers; la
gent ens mira i se’ns en fot amb
una certa simpatia perquè som un
sainet continu. La mascletada de
la Fórmula 1 va durar dues hores
però, desenganyem-nos, vivim en
una mascletada perenne. Pet
pete pem, la ciutadania, pet pete
pem, la copamérica, pet pete
pem,  mundoilusión, pem petem,
terra mítica, pem, pem, el cas del
president de la diputació de
Castelló, pet, pet...

Me n’alegro del retorn de
Burriel i Tolito I dels escrits de
Jesús Maestro i de Joan Heras,
d’allò més, crega-s’ho, perquè jo
açò ho veig malament de veritat. 

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA. 
El camí del Mas. 

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 650

text EL LECTOR

P
Aclariment Lector
L’espifiada lectora. Senyor

lector de la senyora Garcia ni la
notícia s’ha repetit ni els arbres
s’han podat tot allò de bé que
tocaria perquè, si passeja per la
zona en qüestió, carrer Mendez
Núñez a l’alçada de la rotonda
que va a la piscina, veurà que
no és veuen els senyals de
trànsit de cap de les maneres. I
és que la claror, per vosté,
sembla que no li deixa veure el
bosc. Per cert, no són “les
senyals”, si no “els senyals” de
trànsit. A veure si som una mica
més mirats. En tots el sentits

Xiclet de Cuenca
Molt bona la seqüència

d’imatges de l’embolicamenta
del xiclet del regidor Cuenca.
Però s’erra el regidor al pensar
que allò van ser fotografies. Per
cert, vam notar a faltar, que al
final de tot el comentari de la
seqüència xicletera, no
aparegués de qui era la cadira
on el xiclet és va quedar. Al
senyor regidor li va trair el
subconscient per arribar a allò
que no és. Tot i que segurament
ho faria millor. I a més, els
tafaners ho tenim clar, sense
cap mena de dubte. Per quan el
canvi?

Antonio Cuenca amb La veu
Així, per allò de dalt el regidor

Cuenca va voler contestar sobre
algunes coses publicades del
que considera una campanya
en contra seua i una
confabulació popular contra
l’equip de govern. Ja en la fase
de cafè, molt més distesa que la
roda de premsa, el nostre
regidor Cuenca va mostrar una
fotocòpia de la seqüència de
l’embolicada de xiclet
apareguda a la plana 2 de la
darrera Veu de Benicarló.
Gràcies per llegir-nos Antonio!

Bilingüe  Cuenca
Antonio Cuenca fa incursions

en el valencià. Fins i tot va llegir
un paràgraf. En l’instant en que
deia "just i honest" alguns
periodistes li van dir que repetira
el que havia dit en no entendre’l.
Va semblar com si diguera
"lluç". Segurament devia tenir
les orelles brutes, pensaria

Cuenca.
La porta i el concert
Com sempre, la nostra banda

ens delecta d’uns concerts
meravellosos però, sempre hi
ha alguna cosa que trenca eixa
harmonia musical de la que
gaudim els que escoltem els
seu concerts. Així, el passat
dissabte es va fer a l’Auditori
Municipal, per imprevistos
climatològics, el concert entre la
nostra Banda i la de Nules que
va ser tot un goig musical per la
oïda de tots els presents. Com
ho va ser, també, encara que
sense cap goig, la porta del
darrera de l’escenari, obrint-se i
tancant-se, durant moltes
estones del concert
distorsionant la seua música I
tot, adobat amb unes cortines
mig soltes, i penjades amb fil
d’aram, que donaven una
sensació de cutreria sense
precedents. Els imprevistos, són
els imprevistos, i els entenem,
però la Banda no és mereix
actuar en aquestes condicions
tan cutres. 

La porta i el concert (i 2)
Però la història de la porta va

ser més llarga. Primer van ser
uns xiquets els que la van obrir i
és van ficar allí a jugar fins que
es van cansar. I després, el
vent, que l’obria i la tancava
cada dos per tres provocant que
algun músic anés alçant-se, de
tant en tant, per tancar-la
perquè no molestés. Però tot
això, amb la mirada complaent
del regidor Cuenca, amb el seu
posat tranquil habitual, suposem
com a màxima autoritat al no
estar l’alcalde. També la del
regidor de cementiris (este
encara més tranquil). La
regidora de comerç, que només
feia que fregar-se les mans
(suposem que per culpa del

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Gràcies, senyor
Cuenca, gràcies
perquè després dels
anys d’ensopiment
que hem passat amb
Mundo i l’amenaça
latent de Domingo,
aquest bon home és
l’alegria de la huerta.
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Institució Palanques
Pepe Palanques ha estat tota una

institució per a la nostra ciutat. Ell i la
seu motet es van recórrer la nostra
comarca buscant la notícia durant
molts anys. El seu CD Benicarló i el
seu poble eren la seua principal
preocupació i allà per on anava,
practicant el seu ofici, s’encarregava
d’escampar als quatre vents la seua
estima per ambdós.

No és el cas, ara, de ficar ací tot
un seguit de lloances a la seu figura. Com tots en
aquesta vida, i la seua no va ser una excepció, en
les seues actuacions com a reporter va tindre
encerts i errades. A alguns els podria agradar més
o menys però era el que hi havia i així va fer el seu
paper. I és que per això som humans.

Pepe Palanques va ser l’abanderat de tot un
seguit de gent que ha dignificat el paper de
reporter comarcal que, fent el seu treball diari, fan

saber a la resta del país que la
perifèria també existeix. Un treball a
voltes desagraït, mal pagat i sense
cap horari i que, la majoria de les
vegades, no és valorat en la seu justa
mesura.

Des de La Veu de Benicarló així ho
hem entés i així li ho reconeixem i,
com a setmanari degà d’aquestes
comarques, i únic exclusivament en
valencià, així ho valorem. Perquè ser
els iniciadors d’alguna cosa sempre

comporta riscos i problemes, tot i que, a la llarga
reconforta.

És per això el nostre record més entranyable a
aquesta figura que va representar a l’ofici de
periodista i al que tots tindrem present en el futur.
Descansa en pau Pepe.

La Veu de Benicarló vol transmetre el seu més
sincer condol a tota la seua família en aquests
moments tan difícils.
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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
podran aparèixer amb pseudònim.

PublicitatAmb el suport

Carxofa: Per als nostres lectors incondicionals que, fem el que fem i diguen el que diguen (en
el fons tot és enveja), estan al peu del canó comprant cada setmana La Veu de Benicarló i fent
possible que tots el divendres (menys dos a l'any) estiguem al carrer felicitant i recriminant. Per a
això estan les carxofes i panissoles.

Panissola: Una panissola, sema, mústia i que s'ha quedat nana per al nostre estimat Marcelino
Domingo. Cuenca si que és un alcalde, canya i vara per a tots, i no com el nostre representant
màxim que no sabem ben bé on està ni què fa. Si el càrrec li va gran que se'n torne a la seua
faena, que és el que suposem que sap fer. Al poble volem un alcalde o alcaldessa, per a això
paguem impostos. 
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