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Diumenge 27 de juliol es va estrenar en el Centre
Comercial Costa Azahar de Benicarló el curtmetratge “Chat
Noir”, dirigit per Daniel Fibla Amselem. Al mateix va acudir
gran part de l'equip tècnic, així com l'actor Eduard Buch i el
director Dani Fibla. Aquesta magnífica pel·lícula, de 12
minuts de durada, va ser projectada en 35 mm. en una de les
sales dels multicines Benicarló, practicament plena de públic.

Recordem que el rodatge, per al qual es va comptar amb
part de l'equip tècnic de la famosíssima pel·lícula “El
orfanato”, es va portar a terme en una masia del terme
municipal de Peníscola i en la part vella de la ciutat de
Corbera’d Ebre. A més, per al rodatge del curtmetratge es va
precisar de la creació d'un equip tècnic local que va acomplir
amb bona nota les seues funcions, fet que demostra que a
Benicarló tenim bons profesionals del cinema.

“Chat Noir”, un éxit indiscutible
text REDACCIÓ fotos JESÚS MAESTRO
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a Veu de Benicarló
ha rebut en els darrers
mesos diverses

comunicacions on alguns lectors i
lectores ens transmeten la seua
indignació per la situació del ferm
dels principals carrers de
Benicarló que, en la majoria dels
casos, es troba força malmès. Així
i fent un repàs de l’estat dels
principals vials d’accés a la
població, veiem com semblen
estar pensats per a ciutadans amb
vehicles 4x4, tot un luxe per a
suspensions i pneumàtics
d’aquest vehicles tan preparats. El
Camí Alcalà, que dóna entrada a

Solcs, bonys, clots i altres accidents orogràfics als carrers de Benicarló
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text REDACCIÓ
FOTO!

Heus aquí el nou model de contenidors d'escombraries amb potes. En el moment de la instantània,
el modern contenidor està creuant el pas de zebra cap al seu pròxim client. I és que les queixes per la
llunyania dels contenidors han fet efecte en el cor d'aquests engolidors de plàstic.

Ànim, amic! Aviat arribaràs a la teua destinació, esperem que no t'atropellen i mira bé als dos costats
de la carretera! 
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“El descontrol i la desídia és total per a disgust de molts veïns i usuaris.”

la població des de la carretera N-
340 ha patit en els darrers mesos
tota classe d’agressions per part
de l’obra pública i privada. Si els
carrers del centre ja es van veure
deteriorats cap al 2000 per
l’arribada de la fibra òptica i el gas
a Benicarló, ara sembla ser el torn
de la xarxa de sanejament i les
connexions de noves vivendes als
serveis de subministrament
elèctric. Així mateix va passar al
mateix Camí Alcalà, amb la
connexió dels serveis de la Ciutat
Sénior a la xarxa de clavegueram
del poble, que ja va desviar
diverses sèquies i el sistema de
recollida de pluvials cap al
barranquet, i amb la connexió de
la urbanització d’un PAI que
s’executa en els terrenys que
ocupava la Cooperativa Benihort
antigament.

La carretera vella de Peníscola,
a l’espera que la Generalitat
execute les obres per convertir-la
en un ampli vial amb voreres i
carril bici fins la localitat turística,
es troba en molt mal estat a
conseqüència de les pluges, el
desgast de la banda de rodadura
del mateix i l’absència d’un
manteniment adequat. Igual

ocurre amb molts dels camins del
nostre terme que, si es trobaren
en condicions, evitarien a molts
ciutadans gastar l’N-340. Badenes
i passos de vianants elevats es
combinen així amb clots en un vial
en el que la gent acostuma a
córrer. Trobar-se un clot
d’aquestes característiques pot
tindre, per a un motorista o un
ciclista, un resultat nefast. 

El boom immobiliari que ha patit
la localitat ha deixat un paisatge
urbà replet de rases mal tapades o
a meitat fer-ho, trams afonats,
sorolloses planxes de ferro
provisionals que han estat mesos i
mesos rovellant-se. 

Paradoxalment i una vegada
reasfaltats alguns carrers, com el
de Sants Màrtirs, la prolongació
del Botànic Cavanilles fins el
carrer Ulldecona i altres, han estat
seccionats de nou per enganxar
serveis que faltaven. El descontrol
i la desídia és total per a disgust
de molts veïns i usuaris. Carrers
com Jacinto Benavente, Sant
Francesc, carrer del Riu, Ramon y
Cajal, Febrer Soriano, Avinguda
Marqués de Benicarló, de la
Llibertat, Passeig Marítim, Camí
Mallols, les zones peatonals de
l’Auditori, la Plaça de la
Constitució o l’intens trànsit que

suporta la zona peatonal del casc
antic han deixat nombroses zones
molt deteriorades, amb perillosos
assentaments de materials,
rajoles i lloses trencades i altres
molt brutes sense que ningú
s’haja fet responsable, ni haja
estat sancionat i, el que és més
greu: sense que ningú faça res
per evitar aquestes pràctiques.
Per això des de La Veu de
Benicarló, animem Marcos Marzal
a posar ordre en tot aquest desori,
enviar als municipals, als tècnics
responsables de les obres i actuar
contra aquells que deterioren els
espais comuns.

Obres al setembre
Si és cert que al mes de

setembre s’inicien a Benicarló les
obres del centre de salut integrat i
les remodelacions de l’Avinguda
Catalunya, Hernán Cortés i
Colom, a Benicarló ens podem
trobar en un panorama circulatori
desolador. I si és cert que abans
que acabe l’any comencen les
esperades obres de les carreteres
des de Corts Valencianes fins
Peníscola, el resultat pot ser tan
necessari com caòtic.

Però vaja, benvingudes. Anirem
ficant a punt el casc i els
amortidors dels vehicles. I ... dels
nostres genolls.

ve de la pàgina anterior

Els nedadors del Club Natació Benicarló van
ampliar el seu palmarès amb 17 noves medalles en
el Campionat Autonòmic Junior i Absolut d'Estiu.
Una nova i impressionant exhibició va ser la que van
realitzar els nadadors i nadadores del Club Natació
Benicarló, aquest passat cap de setmana en les
instal·lacions de la piscina municipal del Parc Oest
de València, competint en el Campionat Autonòmic
Junior i Absolut d'Estiu. 

Es van donar cita els 238 nedadors i nedadores
millors del moment. Un èxit total del Club on, per relleus,
l'equip masculí format per David Marquès, Marcos
Fuente, Miguel Piñana i Marc Fresquet, van aconseguir
la medalla de plata en els 4x100 estils, medalla de
bronze en els 4x200 lliures i la 4º posició en els 4x100
lliures. A nivell individual en la categoria masculina
Junior l’equip va estar compost pels nedadors Miguel
Piñana. molt treballador, que superant la pressió, va
dominar en les seues proves aconseguint dues
medalles de plata en els 50 m esquena i 200 m
papallona, a més de 2 medalles de bronze en els 100 i
200 m esquena. Marc Fresquet, molt lluitador, va
aconseguir la medalla de plata en els 100 m lliures i la
4a posició en els 50 m papallona, 50 m lliures i 200 m
lliures. David Marquès va ser 8é en els 200 m estils i 9é
en els 200 m esquena. Marcos Fuente va aconseguir la
5a posició en els 400 m estils, 9a posició en els 200 m
estils, 9a en els 50 m braça i 10a en els 200 m esquena.
L’equip masculí va quedar classificat en la 5a posició
global en la categoria Junior i 12a en l’absoluta.
Sensacionals A nivell individual, en la categoria
femenina Junior, una Paula Saura aclaparant en l'aigua
va guanyar un total de 3 medalles de plata en els 50 m
papallona, 100 m papallona i 400 m lliures, així com un
4t lloc en els 200 m papallona. Susana de l'Olmo va
guanyar la plata en els 400 m estils, la 4a posició en els
200 m braça, 5a en els 200 m estils i 6a en els 100 m
braça. Andrea Fuentes va quedar 12a en els 50 m
lliures. Lucía Piñana va participar en les proves de
relleus rebaixant el temps en les seues sèries i s’aferma
com una de les nedadores d’elit per a la pròxima
temporada. En la categoria Absoluta Raquel Fabregat
va aconseguir el 6é lloc en els 400 m estils i 9é en els
200 m papallona. Meritxell Sospedra va ser 7a en els
400 m estils, aconseguint ambdues nedadores rebaixar
novament els seus cronos en unes impressionants
carreres a nivell d’absolutes. Per equips de relleus, van
competir novament en la categoria absoluta, tot i que les
seues edats són junior i infantil, aconseguint la 7a
posició en els 4x200 lliures i 4x50 m lliures. L’equip
femení va quedar classificat en la 7a posició global en la
categoria Junior i 10é en l'absoluta. Novament
sensacionals

text CNB

Mes medalles i a tota màquina…. 
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La Unió de Llauradors estima que serà abans de
final d'any quan s'expropiaran els terrenys de la
variant de la N-340 pel Maestrat 

El sindicat agrari constata l'evolució a la baixa
de les expropiacions arran de la nova llei. Mario
Flores inaugurarà el dimarts la carretera de
Benicarló a Peníscola 

La Unió de Llauradors i Ramaders negociarà a partir
de mitjans de setembre amb el Ministeri de Foment el
projecte de la Demarcació de Carreteres de
desdoblament de la N-340 al seu pas per Benicarló i
Vinaròs, que segueix la seua tramitació. No obstant
això la situació es torna més complexa amb els canvis
normatius en la Llei del Sòl que han modificat a la
baixa la valoració del preu del sòl agrícola o rústic.
“Ens han canviat el criteri valoratiu i les
administracions expropien en funció de la capitalització
de les rendes que, per desgràcia estan molt baix i la
tendència en els pagaments és a la baixa”, admetia
Cassià Martorell, responsable de l'Assistència Tècnica
en aquests processos expropiatoris. En la localitat,
durant les jornades prèvies a les mobilitzacions, la
Plataforma ‘Per un Terme Sense Barreres’ va parlar
d'expropiacions a 1,2 euros per metre quadrat.
Martorell, que ha assessorat a afiliats i afectats del
Maestrat com únic interlocutor davant l'administració
considera que “a sis euros no s'atreviran, perquè
resolucions de la Conselleria a València s'han pagat
fins a nou euros amb metro quadrat de taronger. Tot i
així en conveni expropiatori les hortes a València han
sortit a sis euros, però és cert que les hem recorregut
administrativament i el Jurat ens ha donat deu”, de
manera que la valoració que el Ministeri proposarà en
el Maestrat segueix sent una incògnita. La variant al
seu pas per la comarca afecta camins, sistemes de reg
moderns, habitatges i milers de finques de regadiu i
horta, a ple rendiment, de fruites i hortalisses
principalment. 

Trencar tendències

La Unió lluitarà contra les expropiacions tractant de
trencar les tendències expropiatòries. “Anem a
recórrer-lo tot al màxim, volem preus raonables, no
preus de PAI ni de polígons industrials. Si la societat
s'ha de beneficiar d'unes infraestructures i una qualitat
de vida o revaloracions de determinades zones i els
habitatges es van a revaloritzar no pot ser que el
propietari no guanye una mica per prestar el seu
patrimoni i donar les seues escriptures a
l'administració. Volem preus normals, el que toque i
que repercuteixen en qui posa el seu patrimoni”, va
indicar. Així els expedients s'intenten dur al dia perquè

no supose aquest fet cap excusa per a l'administració
i “buscar preus que agrícolament siguen rendibles per
a qui no vol vendre”, va explicar. Orientativament, en
zones similars al Maestrat el Ministeri està oferint
gairebé 10.000 euros per fanegada de tarongers, quan
fa poc es pagaven 12.000. “La tendència és aquesta,
passar dels 14 euros per metre quadrat cap als 11, ja
que en la carretera de Torreblanca a Benlloc la
Conselleria paga a nou euros a canvi també d'uns
usos futurs, una mcosa que afavoreix les
expropiacions”. La Unió estima que serà després de
l'estiu quan engegue el període d'expropiacions de
cara a l'any que ve. 

D'altra banda el PSPV de Benicarló va indicar que el
procediment continua i que “políticament ja hem dit tot
el que havíem de dir”, va assenyalar el portaveu i
diputat Enric Escuder. L'edil va assenyalar a més que
la querella presentada contra el portaveu de la
Plataforma ‘Per un Terme Sense Barreres’, Paco
Vallés, que va acusar a Escuder de “falsificar” uns
documents “està en tràmit”. 

Inauguració de la carretera Benicarló-Peníscola 

D'altra banda, està previst que dimarts que ve el
conseller d'Infraestructures, Mario Flores, inaugure la
carretera de Benicarló a Peníscola. El vial interior
connecta Benicarló amb Peníscola i ha estat executat
per la UTE Cobra-Sedesa/ per 5,43 milions d'euros.
L'anhelada carretera saldarà els comptes pendents
des de l'eliminació del vial costaner entre ambdues
localitats arran de la regeneració del bord litoral i la
construcció del pas marítim de Peníscola executat en
2001. 

La Unió estima que aviat s’expropiaran els terrenys de la variant de la N-340 

text REDACCIÓ

Abans de començar amb totes
les coses que sé, que en són
moltes, vull fer un important -a
l’hora que totalment prescindible-
aclariment. Al llarg d’aquesta
setmana he tingut l’ocasió de
sentir a determinats mitjans de
comunicació, així com pel carrer,
algunes novetats respecte a algú
dels que signa (ho poso en
tercera persona per a donar-li
major solemnitat i solvència)
aquesta pàgina relacionades amb
la composició de la junta gestora
del meu estimat CDB. He
de dir que tots els rumors
són absolutament fundats,
amb molta base
informativa i molt ben
contrastats. Es veu que els
mitjans de comunicació
s’ho treballen tot de valent
i verifiquen els rumors
posant-se en contacte amb
les parts interessades
comprovant els fets in situ.
Tanta professionalitat m’ha
deixat abrumat, així que
puc confirmar de
primeríssima mà, sense
cap embús, óbice ni
cortapisa, que els que
signem aquesta secció formem
part de la junta gestora... pos que
no Perín, espera’t que formen part
de res!

Aquesta setmana sé moltes
coses. Fins i tot m’atreviria a dir
que sé massa coses. No cal dir
que la major part me les guardaré,
perquè sempre hi ha notícies que
tothom coneix però que ningú no
s’atreveix a publicar, bé per la
seua gravetat, bé per la qualitat
dels personatges implicats, bé per
decència o per estalviar-se algun
disgust en forma de citació o
contacte físic. Per posar un
exemple de les informacions que
tinc, ara mateix puc dir que avui
dimecres –sí, m’obliguen a acabar
això els dimecres- el Benicarló
comença els entrenaments.

També puc dir que la majoria de
jugadors de fora han escampat la
boira davant les minses
perspectives que la nova situació
ofereix a les seues butxaques.
Una altra cosa de què m’he
assabentat és que el brau
davanter Raül Martínez
possiblement acceptarà una
oferta d’un altre equip (reconec
que desconec quin és) ja que no
estan els temps per renunciar a
una compensació econòmica
suculenta, cosa absolutament
comprensible i que tothom pot
entendre. 

Fent un resum una mica ximple
de la nova situació puc dir que
s’ha format una junta gestora, que
la documentació està presentada
a la federació i que segurament
cap al mes de febrer es
convocaran eleccions. S’ha triat
aquest procediment perquè
encetar ara el procés electoral
haguera estat un desgavell pels
terminis i la proximitat de la nova
tremporada. El cap visible de la
Junta Gestora és Pedro Giménez
Segarra, que es veu que té un
grup de gent disposada a agafar
les regnes del club i amb ganes
de treballar. Encara que sé alguns
noms, m’estimo més no fer-los
públics mentre la cosa no siga
oficial. Sí, ja sé que la
competència informativa ja ho
haurà dit, de la mateixa manera

que va dir que algú dels signants
d’aquesta pàgina bla, bla, bla...
Un dels homes forts de la junta
serà Juan Pasqual Sorlí, una de
les persones que millor coneix el
món del futbol d’aquestes terres.
La idea és aconseguir una unitat
d’actuació entre tots els clubs de
futbol del poble, així, el Benicarló
Base Futbol (ací si que hi ha un
dels que signen aquesta secció
molt embolicat) es farà càrrec del
juvenil, amb la qual cosa hi haurà
dos equips d’aquesta categoria.
Per un altre costat, el primer equip
del Benicarló completarà la seua
plantilla amb jugadors de l’Atlètic

Benicarló. Aquest jugarà
a primera regional, i els
que abans portaven
l’Antisa es faran càrrec
de l’equip de segona
regional. Tot plegat una
barreja que s’anirà
perfilant al llarg dels dies.
Segurament l’entrenador
del primer equip serà
Juanjo Martorell. Segons
m’han dit, la majoria de
jugadors del poble que
estaven al CDB
seguiran, encara que no
podria dir noms fins que
no ho sàpiga ben cert. 

En resum, que sembla que la
cosa comença a moure amb
noves cares i nous plantejaments,
i que eixos jornals que es
pagaven han passat –de moment-
a la història del futbol local.

Per acabar, faré una referència
a Xoco per a donar-li les gràcies
per les bones estones de futbol
que ens ha donat al llarg
d’aquests sis anys que ha
aguantat aquest club, que ja fa
massa anys que estava moribund.
Sense valorar cap aspecte més
que l’esportiu, vaja per a ell el
meu agraïment. El que passa un
directiu només ho sap qui ha estat
dins, així que una part d’aquest
agraïment també és per a Paco
Esteller.

NOVA ETAPA
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Aquesta
setmana sé

moltes coses...
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Després de l'èxit a Frankfurt de Carles Santos +
Adam Raga, la Taula del Sénia amb el suport de
institucions i la col·laboració dels ajuntaments
d'Ulldecona i Vinaròs va organitzar el mateix espectacle
però adaptat al lloc inigualable on es va fer: el pont de
l'Olivar al mig del riu Sénia, en el punt d'unió entre
València i Catalunya. 2.000 persones van disfrutar i, al
final, aplaudir llargament al dos artistes: Carles Santos
(Vinaròs) i Adam Raga (Ulldecona)

text TAULADELSENIA.ORG

2.000 PERSONES ENTUSIASMADES AMB CARLOS SANTOS I ADAM RAGA
Èxit total d'EBROFALIA COPULATIVA al riu Sénia 

El passat 19 de juliol es va celebrar el sopar anual
del Club d'Atletisme Grup Poblet Baix Maestrat, acte
de proclamació de la Dama 2008, reconeixement a la
millor esportista del Club 2007, persona vinculada a
l'esport del Club i lliurament de placa al
col·laborador del Club.

Presentat per l'atleta Beatriz Ferrando Fores, en
primer lloc li va imposar la banda a la nova dama del
Club, Lorena Buj Acosta per part de la dama sortint
Salome Bel Sevillano. 

Es va procedir a reconèixer i felicitar a la millor
esportista del Club 2007 , triada millor esportista local,
Cristina Ferrando Fores, a la persona vinculada a
l'esport, Gerardo Serrat Xifri, a ambdós es va lliurar una
placa del Club d'atletisme. El Regidor d'esports, José
Joaquín Pérez Ollo, present en l'acte, va lliurar a Sport
Arin una placa concedida per l'Ajuntament per la seua
col·laboració amb el Club d'Atletisme. I es va anunciar
que pròximament es farà lliurament d'una placa
concedida per l'Ajuntament al patrocinador del Club, el
Grup Poblet. 

En la seua intervenció, el regidor d'esport, després
de felicitar les persones reconegudes (Dama del Club,
millor atleta i persona vinculada a l'esport) va mostrar la
seua satisfacció pel bon funcionament del Club
d'atletisme, gràcies a l'esforç i dedicació de moltes
persones com les presents, que presten el seu temps a
millorar l'esport a Benicarló. 

El president del Club, Pedro Martínez, va completar
la vetllada posant de manifest tres qüestions distintes. 

Primera, que en l'elecció de millor esportista local, es
quedava amb que el barem estava per millorar, no es
poden valorar els diferents campionats de forma similar,
quan les diferències són molt importants. 

Segona, no hi ha per desgràcia moltes persones en
la Ciutat amb l'historial de Gerardo Serrat, de vinculació
i dedicació amb l'esport; pel que és just tornar a
presentar en altre moment a Gerardo com persona
vinculada a l'esport, sempre que ell ho accepte. 

Tercera, a l'administració local, el suport a l'esport,
especialment a l'esport base, és la millor de les
inversions, que no ho prenguen com una despesa no
productiva, el resultat és molt positiu. 

text CLUB ATLETISME GRUP POBLET BAIX MAESTRAT

Sopar anual del Club d'Atletisme Grup Poblet Baix Maestrat

Amb tres quartes parts de la 1a fase ja complides,
poc a poc es van clarificant les opcions dels equips de
cara a passar a la ronda definitiva dels 8 millors. La
setmana ha ofert algunes sorpreses en quant a
“punxades” d’equips que semblaven clars favorits en els
seus enfrontaments i que no han aconseguit sumar els
tres punts. Així, en el Grup I, la derrota per la mínima de
Zonauto Benicarló contra Grup Pinado-Ica/ UV,
complica la situació dels primers i li dóna remotes
opcions als segons, mentre que l’empat –i gràcies- de
Nou Benicarló contra Carnisseria Mari –ja sense
opcions- deixa el grup amb 5 equips encara “vius”.

En el grup II, on no hi ha hagut grans sorpreses,
Tropic’s, Romex i Gellida y Hermanos, mantenen
intactes les seues possibilitats. Mentre, en el Grup III, la
derrota de Iurisor enfront de Esports Arín, sembla deixar
el camí expedit a Seroffice Baix Maestrat i a Bar Els
Caps, encara que aquests últims no van poder passar
de l'empat enfront de Mobles El León i podrien jugar-se’l
tot a una carta contra Iurisor en el penúltim partit
d’aquesta fase. Pel que fa al trofeu a l’esportivitat, es
registra un quàdruple empat al capdavant entre els
equips: Bar Els Caps, Ions Publicitat, Estructures
Beniam i Seroffice Baix Maestrat.

text GREGORIO SEGARRA

XXVIII TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL SALA 4ª SETMANA COMPETICIÓ 
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Divendres 1

22.00 h Concert a càrrec d' Ignasi Jordà. Claustre del
Convent. Preu : 3 €. Organitza: Regidoria de Cultura.

Dissabte 2

Comerç al carrer (durant tota la jornada). Pl. de la
Constitució. Organitza: Unió de Comerços de Benicarló. 

10.00 h Art al carrer (de 18.00 a 22.00 h). Pl. de Sant
Bertomeu. 

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

19.00 h Acte de proclamació de la Reina de les Festes i
homenatge a la Persona Destacada en l'Àmbit Cultural,
Millor Esportista 2008, Millor Trajectòria Esportiva i
Associació Destacada en Serveis Socials. Auditori

22.00 h Concert a càrrec del Cuarteto de Cuerdas

Morunas amb Celia Mur. Claustre del Convent. Preu : 3 €. 

Dijous 7

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

Divendres 8

23.00 h V Mechero Festival. Concert a càrrec del grups
The Happiness Project, Día de Furia, Zia i Uge. Pista
annexa de l'IES Joan Coromines. Organitza: Penya
Mechero. Col·laboren: Regidories de Cultura i de Joventut.

AGENDA

El subdelegat del Govern a Castelló, Antonio
Lorenzo, va rebre el 28 de juliol en la Subdelegació del
Govern al nou cap de la Guàrdia Civil de Benicarló. Es
tracta d'un tinent que s'incorpora a la nova destinació
després de complir una missió internacional a Senegal.
En la recepció ha estat present el tinent coronel de la
Comandància de Castelló, José Manuel Díez Cubelos. 

text REDACCIÓ

Nou cap de la Guàrdia Civil

El passat diumenge dia 27 de Juliol els tallers de
lactància materna de les ciutats de Benicarló i Vinaròs
varen celebrar una trobada en la platja el Fortí de la
ciutat vinarossenca. La trobada va contar amb la
presència d'un gran nombre de pares i mares amb els
seus nadons i tots plegats van  poder compartir
experiències, coneixements, somriures i  una estona
molt agradable a la vora del mar. Cal destacar que és la
primera vegada es produeix en la nostra comarca una
trobada d'aquest tipus i , després de l'èxit d'aquesta
primera activitat,  no es  descarta que continuen
celebrant-se nous actes al voltant de la lactància
materna i la criança durant els propers mesos. 

El grup de lactància materna de Vinaròs ha creat un
blog  "elblogdelateta.com" on tots els que ho desitgen
poder trobar informació al voltant de la lactància
materna, compartir experiències, solucionar dubtes i
conèixer el lloc i els horaris on es du a terme aquest
taller. També en Benicarló poden participar en el grup
de lactància materna els divendres de 10:00 a 13:00h
en el centre de salut. 

text REDACCIÓ

Trobada de Tallers de Lactància Materna de Benicarló i Vinaròs 
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La Generalitat va adjudicar a l'empresa de
construcció d'obra pública Intersa Levante SA les obres
del Centre de Salut Integrat de Benicarló per 2,5
milions, un centre sanitari a mig camí d'un hospital, al
contar amb especialitats. Al setembre està previst que
s'iniciïn les obres de construcció del complex sanitari,
una vegada supere la tramitació administrativa, i que
en 2010 estigui en funcionament. 

PP i Bloc es van retreure la responsabilitat pels
retards històrics en obres tan necessàries en la localitat
com les carreteres amb Peníscola i Càlig i la falta de
depuradores. Segons el Bloc “els projectes de
Benicarló continuen a un ritme lent” i van lamentar que
el tram benicarlando de la carretera es retarde ara pels
problemes tècnics i econòmics amb el pont del
Barranquet. Els nacionalistes van lamentar que la
prioritat no haja estat la mateixa que la del pont del
circuit de F1 de València, “una cosa que perjudica als
sectors comercial i turístic” i que la localitat no compte
amb EDAR recordant que “el retard que ve sofrint la
nostra depuradora prové de l'any 1994”, i que no

compte “ni amb data començament ni de finalització, ni
partida pressupostària ni es contempla en el futur pla
de depuradores. I no serveix l'excusa repetida del canvi
d'ubicació; només serveix la urgència. En València en
1 any, un circuit de F1; a Benicarló, més urgent i
necessària, en 14 anys, 0 depuradores. Qüestió de
prioritats i de ganes”, van assenyalar. 

D'altra banda l'alcalde es va afanyar a contestar i va
assenyalar que el Bloc no va fer “res” respecte de la
carretera Benicarló-Peníscola en el tram de Benicarló.
A més va assenyalar que ha estat el PP qui ha realitzat
el modificat del projecte, qui ha mantingut reunions
amb els veïns i que “serà aquest equip de govern qui
procedisca a la inauguració en aquesta legislatura del
tram de l'esmentada carretera a Benicarló, amb pont
inclòs i amb una amplitud de vial de 14 metres”. A més
va titllar d'improperis “les acusacions per la falta de
depuradora i es va preguntar “Qui va canviar la
ubicació de la depuradora a Benicarló?”,
responsabilitzant al Bloc del canvi d'ubicació al costat
del cementiri i una indústria química cap a una zona
més interior al costat de l'abocador d'inerts i de no
haver iniciat el pla especial. 

text REDACCIÓ

Intersa Levante S A s'adjudica les obres de construcció del Centre de
Salut Integrat de Benicarló

Lorenzo diu que és imprescindible
protegir Columbretes

El 30 de juliol es va celebrar una reunió en la
Subdelegació del Govern a Castelló entre el propi
subdelegat, Antonio Lorenzo, i una representació de la
Direcció general de Recursos Pesquers i Acuicultura
amb els representants dels diferents col·lectius
professionals i d'esbarjo que fan ús de la reserva
marina de les illes Columbretes, amb l'objectiu de
millorar l'esborrany de l'ordre ministerial que s'està
elaborant per a regular els usos i activitats que podran
realitzar-se en l'entorn de l'arxipèlag. La nova
regulació ve condicionada per l'ampliació de la
reserva que s'ha efectuat, per la normativa
autonòmica sobre activitats de bussejo i per l'anàlisi
de la situació actual de la reserva, en la qual cal
actuar per a garantir la persistència de determinades
espècies que podrien desaparèixer en cas de inacció. 

Segons ha explicat el subdelegat, “el resultat de la
reunió ha estat el convenciment per part de tots, de
l'Administració i dels actors que treballen, que
gaudeixen i que visiten les illes Columbretes, que la
reserva marina ha de preservar-se, que és
imprescindible que aquest pulmó del nostre
Mediterrani segueixi estant protegit, i que cal trobar
les vies perquè aquesta preservació siga compatible
amb un ús racional de les Columbretes”.

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A CASTELLÓ

El Bloc critica el retard d'obres a Benicarló

El dimarts 29 de juliol, es va inaugurar una altra obra de les que la Generalitat ve realitzant en poblacions
veïnes de Benicarló. Si fa uns dies va ser la depuradora de Vinaròs, el dimarts va ser el tram de carretera
interior des de Peníscola just fins al començament del terme de Benicarló.

Des del BLOC, imaginem que ha de ser dur per a un alcalde com el de Benicarló assistir a estes
inauguracions, mentre veu que els projectes de la seua població continuen a ritme lent. 

D'una banda, el tram urbà d'eixa carretera fins a Benicarló ha quedat ralentitzat pels problemes tècnics i
econòmics amb el pont del Barranquet. Ara, després de tant de temps i amb el projecte fet (diuen) se
n'adonen! Lamentem que la prioritat d'eixa carretera manifestada pel Sr. Alcalde al juliol de l'any passat no
haja sigut la mateixa que la del pont del circuit de F1 de València. Una vegada més, seran els sectors turístic
i comercial benicarlandos els que més ho notaran.  

El segon cas comentat és la depuradora d'aigües de Vinaròs, a on també va acudir el Sr. Alcalde de
Benicarló el dia de la inauguració. Pel que pareix, en la seua visita tampoc es va concretar res respecte al
retard que patix la nostra depuradora des de l'any 1994, ni data de començament ni de finalització, ni partida
pressupostària ni contemplar-se en el futur pla de depuradores. I no servix l'excusa repetida del canvi
d'ubicació; només servix la urgència. A València en 1 any, un circuit de F1; a Benicarló, més urgent i
necessària, en 14 anys, 0 depuradores.

Qüestió de prioritats i de ganes.                                                      BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

laveubenicarlo@terra.es

L'alcalde de Peníscola, Andrés
Martínez, va agrair durant l'acte
d'inauguració del nou vial la cessió
dels terrenys per part dels
propietaris. “Sense la seva aportació,
aquesta carretera no hagués estat
possible”, va assegurar. Martínez va
recordar que existeixen més de cent
veïns afectats per les obres del vial,
amb els quals s'ha mantingut quatre reunions abans de
pactar un aprofitament “del 0’35% del terreny en el futur
PGOU” que en aquests moments està en fase d'aprovació.
D'altra banda el primer edil va reclamar “perquè per a això em
paguen” la ràpida finalització de la CV 141 “que és l'entrada
natural de Peníscola” des de la N340. També les obres del
Passeig Sud, que en aquests moments es troben en fase de
licitació són, per a l'alcalde, d'urgència. 

Per la seua banda l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, va reclamar la ràpida execució del tram Benicarló-
Peníscola. Carlos Fabra, president de la Diputació de
Castelló, va recollir ambdós testimonis i es va comprometre
amb els benicarlandos que “abans de finals d'any
començaran les obres i a la fi de l'any que ve el tram serà una
realitat. A més, va anunciar que “abans de finalitzar la
legislatura estarà acabada la carretera Càlig-Benicarló, de
gran necessitat”. 

Fabra va aprofitar l'acte per a
criticar a l'alcalde de Vinaròs, Jordi
Romeu, de qui va dir “donar-se molta
pressa perquè li aproven el Castor,
però cap per la carretera Vinaròs-
Santander”. El president va ironitzar
amb el tema assegurant que “quan jo
era cabo gastador, allà pel 75, la
Cambra de comerç ja reclamava
aquesta carretera”. 

Rambla va reclamar que la N-232 siga autovia 
El vicepresident del Consell, Vicente Rambla, ha reclamat

al govern central que realitze les millores necessàries en la
N-232 que uneix Morella amb Vinaròs així com la seva
conversió en autovia. Rambla, que ha realitzat aquestes
declaracions durant la inauguració de la carretera Peníscola-
Benicarló, ha donat suport així les reivindicacions històriques
dels alcaldes dels Ports que vénen reclamant des de fa anys
la conversió d'aquesta carretera en autovia. 

Rambla s'ha referit a l'important esforç inversor que està
realitzant el Consell en matèria d'Infraestructures a Castelló i
que es reflecteix en els més de 185 milions d'euros en
carreteres de la província, que en aquests moments es
troben en diferents fases d'execució. Vicente Rambla ha
inaugurat la carretera Peníscola-Benicarló, un vial que ha
suposat una inversió de 5’4 milions d'euros i que soluciona la
connexió entre dues de les poblacions més turístiques de la
Comunitat. Així mateix el vial contempla l'execució d'un carril
bici que discorre paral·lel i que uneix els dos municipis. 

text REDACCIÓ

Vicente Rambla ha inaugurat la carretera Peníscola-Benicarló
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aturades, i a cops, era tot el que
es podia escoltar. No sabíem si
és que s’havien fet tots
farfallosos de sobte o era que la
tele estava malalta. La veritat és
que era curiós. Pareixia un
ràper d’eixos que tan de moda
estan ara. Però encara hi ha
més coses. Diversos tafaners ja
ens han dit que ara, fins i tot, és
queda la imatge congelada.
Que ningú en controla
l’emissió? És que ni els seus
caps la miren? Nosaltres, sí.
Així que, a veure si la fiquen a
punt.

Plagi
Hi ha qui se li han acabat les

notícies i ens copia. S’agrairia
que se citara la font
d’informació. Un altre pillín. 

Lo que nos une
Després d’haver vist “El

Manifiesto” eixe del castellà
(estan patint per si desapareix la
llengua de l’Imperio hacia Dios),
els tafaners hem arribat a unes
conclusions que volem
compartir amb tots. Com que les
llengües, segons diuen els del
“manifiesto”, no són patrimoni
del territori sinó de les persones
– tret de l’espanyol, òbviament-
ara ja ho tenim clar: un xiquet
xinés quan vinga ací ja no tindrà
mai cap problema per
entendre’s. Amb aquesta
manera de pensar li buscarem
un professor de xinés. I un
d’albanès. I un de portuguès. I
un de rus. I un de... Ja poden
amanir bona cosa de barracons.

"Moros y cristianos"
Un veí de Benicarló va a

tallar-se els cabells a una
perruqueria del carrer Colom. Li
ha recomanat la dona, perquè
és a la que va ella. L’home - ja
jubilat - entra en l’establiment
regentat per dos dones

originàries de les terres
d'Alacant, i saluda "Bon dia,
quan em cobrareu per tallar-me
el 'monyo'?". La resposta:
"hableme en cristiano".
Aprofitant la mateixa empenta
amb la que ha entrat a
l'establiment, el nostre amic,
surt del local per a no tornar.
Dos passes més enllà hi ha un
barber, d’origen marroquí,
establert ja a Benicarló, que
encara que s’expressa en
espanyol, sembla que no te
problema en que li parlen en
"moro", en lloc de en "cristiano".
Allí li van tallar el 'monyo' sense
cap problema.

Capelleta
Això de les capelletes per els

sants sembla que s’ha tornat
una moda i als edificis nous que
fan, i que antigament en tenien
una, ara ja els dissenyen amb la
capelleta incorporada. La del
carrer Pubill n’és un exemple.
Allí que li han fet un armari
empotrat a sant Pere perquè
faça el seu paper. Com és el
que té les claus ...

Col·laboradors
Els tafaners, igual que altres

dels habituals col·laboradors
d’aquesta revisteta, troben a
faltar molts d’eixos que sempre
surten als crèdits i que fa temps
que no piulen. Creiem que no
pot ser que sempre col·laboren
els mateixos. On estan, els
París, Bueno, Anyó, Lluch,

Gregori, Tolito, Carranza, el
Samaruc... que tant van ajudar
a consolidar-nos? Els tafaners,
juntament amb els altres
col·laboradors que li donem vida
a aquest setmanari, hem
considerat diverses mesures i
estem preparant una campanya
per tornar a recuperar-los aviat.
De tota manera, sempre estarà
la solució de ficar la seua secció
amb el rètol de “plana deixada
intencionadament en blanc”.
Suposem que entendran el
missatge i aviat en serem per
riure.

Hamaca constitucional
Ja només ens faltava saber

aquesta. Una altra de les utilitats
de la plaça de la Constitució és
de servir de dormitori a la
fresca. Sembla que els
municipals li van ficar el cep a
un vehicle que estava
estacionat, malament, al carrer
Jacinto Benavente al costat de
la plaça. El propietari, mentre
esperava que arribaren els
municipals i com es feia de nit, i
feia calor va tindre la idea -
brillant, no cal dir-ho- de penjar
la seua hamaca de dos dels
arbres de la plaça. I allí que es
va ficar a sobar. I és que feia
massa calor per dormir  dins del
vehicle. Conten, això sí, que
quan els municipals van
aparèixer li van fer llevar
l’hamaca. Asseguren que va ser
cap allà les set del matí.
Fresquet que va dormir.

ve de la pàgina anterior

Era l’ultima cosa que em faltava
veure. El nostre alcalde rebent el
premi de la Granera de Plata en la
Fira Internacional de l’Urbanisme i
del Medi Ambient. A veure, estic
sorprés, no pel fet de rebre una
granera que, segurament li pot fer
falta, si no pel fet que li l’han donat
per acomplir tot un seguit de criteris
que no sé per on paren.

Segons resa la publicitat que es
fan al BIM de juliol sobre aquesta
qüestió (a veure, és normal que els
butlletins d’informació municipal
siguen eines de propaganda
partidista, en això no cal ficar-se,
tots ho fan), i fico textual “ L’objectiu

dels premis és donar suport,

premiar i difondre el treball dels

ajuntaments en la gestió dels

residus i la neteja urbana, així com

en l’elaboració de projectes i el desenvolupament de

tecnologies que permeten una gestió sostenible del medi.

Amb aquesta distinció, per tant, es valora de forma molt

positiva l’esforç que ha realitzat l’Ajuntament de
Benicarló en els darrers anys en matèria de gestió de
residus, neteja viària i accions encaminades a la
sostenibilitat”.

Si els criteris són eixos que diuen, o s’han errat de
poble o alguna cosa falla. Podem fer-ne cinc cèntims del
que ací entén el PP per “accions encaminades a la
sostenibilitat”. Comencem pel principi. No tenim
depuradora ni sabem quan la tindrem. No tenim abocador
de residus en condicions ni sabem quan el tindrem (el
mancomunat  porta més endarreriment que un tren de la
renfe). No tenim regidor de Medi ambient, ni creiem que
el tornem a tindre (només entrar aquest equip de govern
el van fer desaparèixer del mapa). No tenim una
Participació Ciutadana en condicions. Després de
carregar-se inicialment tot el procés començat la passada
legislatura amb el govern PSOE-BLOC, ara, un any
després, el reviscolen per rellançar el regidor de policia
defenestrat, i l’han acabat convertint en el seu parxís
particular. Això sí, el tauler, les fitxes i el dau és de l’equip
de govern (ni el potet ens deixen, a tirar amb la maneta).
No estem acomplint els criteris de l’Agenda 21 a la qual
es va adherir el nostre municipi. No ens quedaran,
pràcticament, zones de conreu després de la variant de
l’N-340 (que ens partirà el terme per la meitat i  la resta
de zones quedaran prou malmeses), i del nou  PGOU

que proposen (pais a dojo seran la
moneda de canvi per requalificar
terrenys a gust dels promotors). No
s’han preocupat ni ara, ni abans, per
frenar les transformacions agràries
salvatges, sense control, que hi ha
hagut al nostre terme (a la zona de
la Basseta en tenim un bon
exemple) i que han modificat,
ostensiblement, molts assagadors o
zones de la llera dels rius secs. No
s’ha controlat la construcció il·legal
d’edificacions ens zones no
permeses (tenim un “congelador”,
eufemisme de lloc on es guarden els
expedients d’infraccions urbanístics,
que ja ens surt fins per les orelles).
No tenim controlades, encara, les
connexions il·legals de fecals a la
xarxa de pluvials (darrera del
parador, el pluvial que tenim,
segueix traient una aigüeta pudenta
que ningú sap d’on surt. I és que no
plou!). No fan res per regular els

sorolls d’escapament lliure de molts vehicles de dos
rodes que campen pel nostre poble de manera totalment
incívica. No es fa res per controlar les alçades del terra
que tenim dia rera dia per ficar qualsevol cablejat. De
vegades fins a quatre o cinc vegades s’arriba a obrir una
mateixa rasa que acaba convertint el terra en una mena
circuit de motocròs. No diguem res del nostre caòtic
trànsit, que sembla una moneda de canvi en cada
legislatura i que l’únic que ha fet és emprenyar vianants i
usuaris de vehicles amb tants de canvis i recanvis en els
sentit de circulació d’alguns carrers principals. No...

Si amb tots els Noooo que he indicat abans, i els que
m’he deixat (que ja m’he cansat de ficar-ne), encara algú
està convençut de l’esforç que ha fet el nostre Ajuntament
en la sostenibilitat del nostre municipi, una de dos, o no
és d’aquest poble o, simplement... és el de l’equip de
govern del PP.

Així que ja poden fer-se propaganda, que la realitat,
com sempre, sol ser molt tossuda i fica cadascú al seu
lloc. I el nostre Ajuntament, amb el seu equip de govern
al capdavant, no és que quede massa ben parat.

Certament, ja pot replegar graneres el nostre alcalde,
i repartir-les a tot el seu equip de govern, que bona falta
li fa, perquè, si no comença a passar-la, la merda se li
anirà acumulant de tal manera que  ni amb una de titani
en tindrà prou. 

Això sí, amb aquest premi ja el podem considerar,
oficialment, el cap del convent: Fray Escoba (en castellà,
per això del Manifiesto).

Fray Escoba 

text ROBESPIERRE

La Guillotina
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ncara estic prenent
poals d’aigua del
Carme per refer-me de
l’ensurt que vaig

agarrar mentre llegia l’editorial de
La Veu de Benicarló. L’article és
un paradigma d’allò que
s’anomena premsa groga. Que si
“sembla que si alguna cosa es
mou”, que si “bones notícies”, que
si la nostra ciutat (sic) portava un
munt d’anys oblidada de les
nostres administracions. I què?,
tot el que ens vindrà –sens dubte
gràcies a les soles gastades pel
plenipotenciari Mundo per
despatxos de València- ens
correspon legítimament o és que
ens ho pagaran aquests senyors
de la seua butxaca? Em penso
que era Calderón qui deia allò de
“¿dasme más de lo que es mío?”,
a veure, si no comencen a ploure
subvencions perquè Benicarló no
continue sent la germana lletja i
pobra (tant s’hi val l’ordre) del
triángulo turístico és per
començar a córrer-los a tots a
espardenyades. Em fa molta
gràcia la gent de l’equip de
govern, ells que saben anar a la
processó i tocar les campanes
alhora, sembla que no tinguen res
a veure amb els anys, els eterns
anys, en què el seu partit ha estat
governant a Benicarló, a Castelló,
a València i a Madrid. No,
aquests són els legítims hereus
del desgavell i tenen dos
obligacions. Una; dir ben a les
clares que mentre va ser alcalde
el senyor Mundo vam estar
oblidats de tots per  la inoperància
de qui fóra (no, faré llenya) i que
ells, nous com són, no se’n volen
saber res, reneguen, del treball
(aquesta és bona) dut a terme
pels seus antecessors. I dos;
tenen l’obligació moral de
restablir-li a Benicarló allò que li
pertoca ben prompte. Ací, de
moment, a les úniques

inauguracions que ha anat el
nostre alcalde han sigut a Vinaròs
(a la depuradora) i a Peníscola (a
la carretera que ja tenen feta); ací
ens les veiem passar. 

Per sort, l’encarregat de la
repartidora de panissoles  ens
torna a la crua realitat i ens
recorda que, a falta d’un mes i
escaig per a l’inici de les classes,
el govern municipal del PP no ha
estat capaç d’adquirir els terrenys
per fer l’escola nova. Només per
això per a mi ja no tenen cap
credibilitat, què vol que li diga?
L’ensenyament és de primera
necessitat i gràcies poden donar a
la professionalitat dels mestres
que, més preocupats pels xiquets
que per res, accepten treballar en
unes condicions del tot poc
presentables. 

Pere Bausà parla de la fi del
petroli, que ací o ens espavilem o
tornarem al rústic carro i a
l’ecològica bicicleta. Acaba, com
sempre, amb una d’aquestes
sentències que a mi no em deixen
dormir: “el creixement econòmic
té límits”. I pel que vaig llegint
sembla ser que ja l’hem superat,
si més no des del món occidental.
Perquè, clar, aquesta crisi només
ens afecta a nosaltres, als
privilegiats, els pobres que se’n
vénen cap ací amb pastera o que
literalment es moren de gana no
en noten l’efecte. Un amic meu
em comenta que ens està passant
com a María de la O, que “castigo
de Dios”. Igual té una mica de raó.
O tota. Afegeixo que tampoc
afecta la crisi al senyor Botín que
he llegit en un diari que en el que
va d’any ha guanyat uns quants
centenars de mils de milions de
pessetes. 

M’encanten els retrats d’estiu
de Joan Heras (i la senyora de la
foto). Aquesta és de moment de
les poques seccions amb vocació
literària que encara perduren a La
Veu. Una llàstima. I pensar que
per ací han passat els millors
escriptors locals i ara no en queda
ni un que amb certa assiduïtat ens
diga res em sap molt de mal.
Alguna cosa deu fallar, ja en
parlarem un altre dia de tot això. 

Acabaré. Molt guapes les
reines.

Ho sento de l’ànima però no
m’atrau la recomanació d’aquesta
setmana de Josep San Abdón.
Sóc poc llest i no m’interessa la
ciència. Ho deia Machado, dec
ser un espanyol com Nostre
Senyor mana  perquè també sóc
dels que desprecio cuanto ignoro. 

No vaig poder anar a veure el
“Chat noir”; ni al concert de la
Banda de Música.

Per què li diuen “Mechero
Féstival” si jo veig clarament que
arreu diu “Mechero Festival”?
També ho ignoro. 

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA

Comprovo amb disgust la
tornada de la secció de futbol.
Confesso que pensava que me
n’havia passat en la darrera
ocasió que els havia posat de
caldo de gatet i vaig fer el ferm
propòsit, com a penitència, de
llegir el que deien. Quina no va
ser la meua sorpresa en
comprovar que el primer paràgraf
estava dedicat a mi. Fastigós tot
plegat. No vaig continuar. Si
vostés van tan sobrats que no els
importa cada setmana llençar a la
paperera una plana sencera ja
s’ho faran. Després no
presumesquen d’ecologistes.     

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 644

text EL LECTOR

E
La historia interminable: la

zona de l’Auditori
La setmana passada ja en

vam fer cinc cèntims de tan bé
com cuiden la zona de l’Auditori.
Està tot preciós. Tot ple de
pegots de quitrà com si fos un
parxís en blanc i negre i sense
reposar les llambordes ni per
casualitat. Però a la vida tot és
superable i no es conformen a
no reposar els totxos sinó que
fins i tot els pegots de quitrà els
aplanaven a cops de pala. Són
més fins que un preservatiu
d’espart. Fot-li pala. No cal dir
que amb tan rudimentari mètode
la meitat dels muntonets de
quitrà ja tornen a estar alçats.

La historia interminable. El
retorno

El que no entenem els
tafaners és aquesta dèria que
els ha agafat per la neteja
d’aquesta zona. Després
d’haver deixat que es fes pols
tota, de carregar-s’ho tot, ara
que ja no queda res de net, allí
que apareixen uns operaris ben
de matinet, mànega en mà, per
donar-li llustre, amb xurritades

d’aigua. Però que pretenen
netejar si ja no queda res? No hi
ha manera, sempre a deshora.
Per cert, el que sembla que
també es netegen bé són els
pegots de quitrà de dalt, així,
ben tovets, salten amb més
facilitat. Deu ser que la pala no

els va aplanar suficientment. El
que dèiem, que no hi ha
manera.

La gotera
Ja estem al mes d’agost i tot

continua igual. Fa un temps La
Veu ficava el dit a la nafra del
nul manteniment que el nostre
ajuntament fa del sostre del
Conservatori. Una gotera, bé
una escletxa ben grossa, fa
preveure que aquesta tardor
tornen a tindre en algunes de
les aules “corrillos” de poals per
replegar l’aigua que anirà
entrant per la desídia dels
nostres representants
municipals. I és que, damunt, el
problema serà doble perquè a
més pot afectar a l’aula
d’informàtica que estan acabant
de muntar. Que no hi ha ningú
amb dos dits de front en aqueixa
casa? Senyors ja n’hi ha prou
d’incompetència!  Per a què
tenim un regidor d’obres i
cervells. Per a cobrar i alguna
cosa més, veritat?

El parxís
L’altre dia, en un conclave

tafaneril, se li va estar pegant
voltes a això de la participació
ciutadana i la partida de parxís
eixa que s’han muntat. Es va
arribar a la conclusió que hi ha
un problema, que és molt difícil
jugar quan ells (l’Ajuntament),
no tiren mai el dau. 

Ai pillín, pillín!
Un tafaner l’ha vist parlar amb

el mòbil mentre conduïa. Anava
pel carrer Jacinto Benavente en
animada conversa -amb qui no
ho sabem, no arribem a tant-
com aquell que no sap que el
que està fent no és correcte. I
no usava mans lliures, tenia el
telèfon a l’orella. Bé se
l’aguantava amb la mà, a veure
si algú es pensava que el tenia
enganxat. Per cert, també el
vam veure pel carrer Peníscola
sense el corresponent i
reglamentari cinturó. Per cert,
sí, estem parlant d’algun regidor
de posat faraònic. Són las

mujeres de Babilonia las más

ardientes que el amor tiene...

Ai pillí, pillín!
Un altre tafaner l’ha vist,

també, sortir del carrer del
Doctor Fleming en direcció a
l’Albergue i girar cap a
l’esquerra. Igual és obligat girar
cap a la dreta, cap a la rotonda
del cranc, no? No està bé això,
no està bé, ai, ai, ai... Ja ho
diuen en castellà, quien hace un

cesto, hace ciento .

Telefarfallós
L’altre dia intentàvem veure i

escoltar una roda de premsa, en
una tele local que abans tenia
unes sigles molt complicades de
pronunciar, del regidor d’esports
Pérez Ollo i no ens vam
assabentar de res. Paraules
entretallades amb imatges

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS Em penso que era Calderón

qui deia allò de “¿dasme más
de lo que es mío?”, 
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Benicarló sempre a la cua. No estarà bé?
Ja són massa anys. Des del

començament de l'imperi Mundo
que Benicarló està completament
abandonat de la mà de Déu. De la
de Déu i de la de tots els nostres
polítics. Només cal passejar una
mica pel poble amb els ulls ben
oberts per veure bé en quin
deplorable estat està Benicarló i per
no caure, o ensopegar, en algun
clot. Disset anys d’oblit són molt
anys i ara paguem i pagarem les
conseqüències. A més, en aquests moments
entrem, o ja estem, en època de vaques flaques. 

Van ser 12 + 2 anys d'ensopiment total amb el
senyor Jaime Mundo: tots ho sabem. Sí, sí,
bombos i falles, paelles i festes, fotos a la premsa
i sopars. En gran mesura aqueixa va ser la gestió
de l’ara diputat senyor Mundo. El poble però - tret
de la vessant de les relacions socials, sí, sí- va
estar totalment oblidat.

Després vénen els dos anys del matrimoni
arreglat, o de conveniència, del PSOE-Bloc, que
podem considerar de pur tràmit. Entre el temps
que van perdre per seure a les seues poltrones i
que els diners de València i Castelló eren de
diferent color i que s'ho van arreglar per fer el
boulevar, van passar els dos anys i el poble va
continuar totalment oblidat.

Ara estem en bones mans*, això ens van dir a
la campanya electoral. Portem ja més d'un any en
aquestes mans i res de res. Ara diuen que

començaran a venir i córrer els diners.
Por la senyal... i que sant  Bartomeu

ho vulga! Però de moment, i cada any
pitjor, el poble continua totalment
oblidat.

Hi ha qui ha omplit un riu de roques,
ha fet dos ponts, està millorant la
imatge i ampliant serveis, en canvi a
Benicarló no ve ni un duro. Tan
incompetents són els polítics
benicarlandos i tan resignats som els

benicarlandos? Si és així, ens ho haurem de fer
mirar. Tot un clàssic.

* Suposem que les de Cuenca
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PublicitatAmb el suport

Carxofa: Una carxofa amb DO per a José Verge, Xoco. Després de portar sis anys al timó del
club de futbol de Benicarló i aguantar tot el que ha aguantat és mereixedor d'una carxofa. Més
encara quan, ara al final, la sortida no ha sigut com ell haguera volgut.  Malgrat tot,  ha donat la
cara en els mitjans de comunicació i s'ha acomiadat com un cavaller. Tot i les errades que haja
pogut cometre. Des de La Veu desitgem que li vaja tot bé.

Panissola: Hi ha gent que sap muntar-s’ho bé i entre ells tenim a Santiago Grisolia. Com es
pot entendre que el President del Consell Valencià de Cultura, el senyor Grisolia estiga en contra
de la nostra llengua, signant, com tants d’altres valencians que viuen dels nostres impostos, el
document eixe a favor de la lengua común. L’home està prim, però és un estómac agraït.
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Per Xavi Burriel

“El Manifiesto ... español”El còmic
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