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Aquesta jornada que es ve celebrant tots el anys
al mes de setembre congrega tant als socis
benicarlandos com a directius d’altres penyes
barcelonistes del Baix Ebre i Montsià,  així com a
les penyes de Vinaròs i Traiguera. 

Quatre espectaculars paelles valencianes es van
poder degustar a l’entorn de l’Ermitori de Sant Gregori
per als més de quatre-cents socis i familiars que es van
donar cita en el paratge benicarlando.

L’única preocupació que tenia el President de la
Penya Barcelonista de Benicarló, Guillermo Giner, era
el temps.

Guillermo,  al que varem preguntar per l’actualitat de
la penya i del FCB, ens va comentar que la penya està
en un punt estable de creixement moderat, amb un
augment de  socis constant però el més important per
a ell és el gran nombre de socis joves que són els que
donen vida a l’afició. En referència al club, el president,

manifestà la il·lusió amb què s’ha agafat enguany la
lliga i el projecte Guardiola, que pareix  “té les coses
clares”, i en la qualitat que tenen el jugadors del Barça
ja que si “aconsegueix crear un equip, un grup, tan dins
com fora del camp, els èxits estan garantits”. Això sí,
segons deia Guillermo, “els del Barça sempre estarem
patint, som patidors”.

text  REDACCIÓ

La Penya Barça de Benicarló celebrà el diumenge passat
la jornada de germanor  per al socis i familiars
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l web publicat per la Generalitat per donar resposta a la demanda ciutadana d’informació sobre la
telefonia mòbil i els efectes sobre la salut constata que les diferents estacions existents a Benicarló son
segures a tenor de les dades que mostra. El web http://moviles.gva.es/ permet comprovar els nivells

d'exposició a les emissions electromagnètiques produïdes per les estacions de telefonia mòbil del País Valencià i
la relació d'esta amb els nivells de referència establerts per la normativa actualment en vigor. Es poden veure els
resultats dels nivells d'emissió electromagnètica generats per qualsevol estació de telefonia mòbil situada en el
nostre territori, recollits a partir de mesures realitzades i certificada per tècnics competents i independents dels
operadors de telefonia mòbil. A les comarques de Castelló hi ha 272 emplaçaments de telefonia. De mitjana es
troben 592 vegades per sota del nivell de referència, mentre que al conjunt del país tan sols ho fa en 388 vegades,
una diferència de totes, totes, abismal. La mitjana dels mesuraments a Castelló és d’1,02 microwats/cm2. 

Les estacions de telefonia mòbil de Benicarló emeten
valors per sota dels nivells de perill de referència

Les xifres oficials constaten valors infinitament per sota dels llindars
permesos. A Benicarló són tres les principals estacions de telefonia mòbil
que emeten la seua senyal de radiofreqüència (RF) i, totes tres, estan dins
els límits permesos.

E
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text REDACCIÓ

El passat cap de setmana es disputava en
Maspalomas (Canàries), el X Campionat d'Espanya de
Lliga de Comunitats, en el qual la benicarlanda,
representava a la Comunitat Valenciana, en la Divisió
d'Honor. Al costat d'ella, van formar l’equip valencià
Isabel Pérez de València; Charo Inés, Ester López,
Verónica Martínez i Trini M. d'Alacant, les quals,
després de disputar cinc enfrontaments, i sumant en
total 46 punts, van ser apartades de l'or per les
jugadores catalanes, que van sumar 47 punts, un més
que les nostres representants. 

La Divisió d'Honor la formen Catalunya, València,
Melilla, Cantàbria, Castella-Lleó i Balears, per sota
aquesta Primera Divisió, estan Madrid, Canàries,
Múrcia, Astúries, Galícia i Extremadura; i en la Segona
Divisió, Andalusia, Aragó, Ceuta, País Basc i Castella-la
Manxa. El Campionat es va decidir en l'última bola de
l'equip català, i al seu torn en l'última partida, que va
donar la victòria, per tercera vegada consecutiva a
aquesta Federació. L'equip Valencià, també duu tres
campionats acabant en la segona posició, amb uns
resultats molt ajustats, enguany la diferència final ha
estat per un punt, (que és una partida empatada), l'any
anterior pel bo-laberatge, i l'anterior també per un punt. 

Encara que es resisteix el més alt del pòdium, Erika i
les seues companyes, estaven satisfetes amb el
subcampionat, ja que demostren que estan en el més
alt a nivell estatal, i que a l'any que ve tornaran a donar-
ho tot per  intentar desbancar a les catalanes del calaix
més alt del pòdium.

text i foto VICENT FERRER

La benicarlanda Erika Domínguez aconsegueix el
subcampionat d’Espanya en la lliga de comunitats

El Juvenil del C.D. Benicarló no podia començar pitjor
una lliga que es presenta, si no canvien molt les coses,
més que difícil. El Vall D’Alba venia amb l’etiqueta de
gallet i ho va demostrar, però ningú esperava que els de
Salva Ramos donessen una impressió tan pobra,
sobretot en la segona meitat del partit. Perquè en la
primera part, malament que bé, es va capejar el
temporal, fins al punt de neutralitzar amb un bon gol de
Pedrito, que va rematar ras i col·locat des de la frontal,
el gol inicial dels visitants. Però aquí es va acabar
pràcticament tota la gasolina dels caduferos. Abans del
descans van perdre a Vicente, expulsat i van veure com
el Vall D’Alba tornava a posar-se per davant en el
marcador. La segona meitat, millor oblidar-la, amb una
banqueta molt limitada i diversos jugadors "absents"
completament del partit, la imatge de l’equip va distar
molt de ser la desitjada per tots. 

Alineació del C.D. Benicarló: Denis (Joan Furió 78'),
Rafa (José 46'), Carlos, Vicente, Àvila (Bilal 57'), Ramia,
Guillermo, Luis, Pepe, Johan i Pedrito.

text i foto GREGORIO SEGARRA

CD BENICARLÓ JUVENIL, 1 – CD VALL D’ALBA, 7 
Desastre del juvenil en els seu debut a la lliga

Erika i les seues companyes, estaven
satisfetes amb el subcampionat, ja que

demostren que estan en el més alt a nivell
estatal

És que per ventura no hi ha cobertura? 
Aquesta parella de regidors benicarlandos segueixen esperant que sone el telèfon
perquè algú els felicite per la quantitat i qualitat de l'agenda cultural. 
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“Un motiu d’inquietud comuna, en relació amb les antenes de les estacions de
base i de les xarxes locals sense fil, és el relatiu als efectes a llarg termini...”

A Benicarló són tres les
principals estacions de telefonia
(conegudes popularment com
antenes), una d’elles es troba a
l’edifici La Torre (dels collons), una
altra al carrer Hernán Cortés i la
tercera al camí Mallols. En el
nostre terme en tenim alguna més
respecte de les que es surten al
web però, tot i així, les dades de
referència que mostra ens aporta
molta tranquil·litat. Així la
d’Orange, del carrer Hernán
Cortés mesura valors que van
dels 0,01 microwatts/cm2 als 0,6,
en funció de la distància de la
mesura, ja siga a 71 metres o a
16, molt per sota del nivell de
referència de 927,6, que implica
que no hi ha perill per l’emissió
electromagnètica rebuda. El
Ministeri de Sanitat i Consum així
ho certifica en manifestar en un
informe que l’exposició a camps
electromagnètics dins dels límits
no ocasiona efectes adversos per
a la salut, ni les antenes, ni
tampoc els terminals. Amb tot, el
Ministeri es fa ressò de la
recomanació de la UE en el cas
d’instal·lació d’estacions base en
les proximitats d’espais sensibles,
com centres educatius, de salut,
hospitals o parcs públics i evitar
l’emissió directa i promoure un ús
racional dels telèfons.

Un motiu d’inquietud comuna,
en relació amb les antenes de les
estacions de base i de les xarxes
locals sense fil, és el relatiu als
efectes a llarg termini que podria
tenir en la salut l’exposició de tot
el cos a senyals de
radiofreqüència (RF). Fins a la
data, l’únic efecte dels camps de
RF en la salut que s’ha assenyalat
en els estudis científics es referia
a l’augment de la temperatura
corporal (> 1º C) per l’exposició a
una intensitat de camp molt
elevada que només es produeix
en determinades instal·lacions

industrials. Els nivells d’exposició
a RF de les estacions de base i
les xarxes sense fil són tan baixos
que els augments de temperatura
són insignificants i no afecten a la
salut de les persones. La potència
dels camps de RF arriba al seu
grau màxim en l’origen i
disminueix ràpidament amb la

distància. De fet, degut a la seua
menor freqüència, a nivells
similars d’exposició a RF, el cós
absorbeix fins a cinc vegades més
senyal a partir de la ràdio d’FM i la
televisió, que de les estacions de
base. Ens trobem, per tant, en
una ciutat segura als efectes de
perill radioelèctric.

ve de la pàgina anterior
Dissabte de matí. Mentre vaig a

comprar el diari un cuquet se’m
regira per l’estómac. Tinc moltes
ganes de vore el Benicarló, em va
il·lusionar especialment l’actitud
que van mostrar els nostres
jugadors el dia de l’Acero. Penso
que em faria goig pujar a Sant
Rafel, però per un altre costat tinc
temor. Sé d’una manera positiva
que hi aniré a patir. Trobo que
aquests jovenelos d’ací no podran
competir contra un equip que ha
fitxat diuen a base de talonari
jugadors tan emblemàtics com ara
Raül Martínez i que compta a la
seua plantilla amb futbolistes fets
ací –Javi Flos i no sé si també
encara el porter Sánchez. Malgrat
l’esforç dels xicots de Biri-Biri de
diumenge passat, no les tinc
clares, gens clares. És més, la
pujada allà dalt només pot ser una
qüestió de solidaritat perquè
estem condemnats sense remei a
la derrota. I el pensament de
l’afició local dient les bajanades de
sempre, que si mira tu un poble
com Benicarló jugant  (i perdent)
contra natres, que si no se’n
donen vergonya, etc., etc. etc.
Vinga, va, que s’ho confiten tot.
Tampoc em fa gens de gràcia la
perspectiva d’haver de trobar-me
amb els progenitors dels
futbolistes abans esmentats
animant un equip que no és el del
seu poble. Jo faria el mateix que
ells, però, és clar, estic a l’altre
costat. 

Dissabte de vesprada.
Definitivament ho deixo córrer. Per
evitar temptacions me’n vaig als
bous a Peníscola. Corre un tal
Parejo. Mentre les pobres vaques
pugen inversemblants piràmides,
es trenquen i s’omplin de sang el
morro contra el banc i són
burlades una i altra vegada per
temeraris i poc improvisats
toreros, el meu cap està a Sant
Rafel. Ja són les sis i mitja. Ja deu
començar allò em dic mentre se

m’omple la testa de corfes de
pipes que s’està menjant algun
desaprensiu des de les grades.
Tres quarts de set. Josvi
Palanques anuncia el nom
graciosíssim d’una vaca
enfurismada i nosaltres que ja
devem estar perdent. Quina sort
d’haver-me quedat ací, mira, mira
al borinot aquell, si li ha vingut
justet perquè no li pegue una bona
rebolcada. Les set. Se senten els
commovedors sons dels tabals
dels moros i cristians. Com
m’agradaria tindre un telèfon
mòbil per poder-li picar a algú i
que em diguera de quants
estàvem perdent. Set i quart. La
penúltima vaca. Mitja part. Ja deu
estar tot fet. Fins les vuit
aconsegueixo evadir-me del tot
amb un senyor molt amable que
em dóna conversa  i m’explica que
Parejo realment ha portat un bon
corro, que ell és d’Amposta i ho
segueix molt això dels bous de
poble i m’ensenya una samarreta
que du que diu “Encuentro
Nacional de Toros de Cuerda –
Trobada nacional de Bous
capllaçats”; penso que quina
barbaritat, que els bous que
quines penes es deuen contar
entre ells, que si  a tal poble
agullonen sense misericòrdia, que
si tens la desgràcia d’anar a tal
altre igual acaben per matar-te i
fer un estofat popular... Vaja poca
lliga. S’acaba l’exhibició i ja no puc
més. Entro en un bar i li pico a un
amigatxo que m’havia assegurat
que aniria a Sant Rafel. Em
respon que que va, que ell s’ho
veia vindre i que no tenia ganes
de vore perdre el Benicarló i que

se n’havia anat amb la dona a
vore els moros i cristians de
Peníscola. Arrea costipao. Desolat
absolutament me’n vaig cap a
casa. 

Dissabte de nit. Ja passo de tot.
No hi ha res més fort que allò fet.
Tant s’hi val que hi pense com que
no. Em capbusso en un sudoku i
no hi ha manera de tirar endavant.
Piit, piit. Un missatge al mòbil.
Algun graciós que se me’n vol
fotre. “ola. Allà va: S. Rafel 0 Bló 2.
Borriol 1 S. Jordi 0”. Què? Però
que diu aquest home ara? No pot
ser. Li pico. M’ho confirma i em diu
que sí, que sí, i que el Vinaròs
havia perdut també a la Vall
d’Uixó. Maleeixo tots els meus
dubtes i la ramaderia sencera de
Parejo. Per què sóc tan covard? Si
me n’haguera xalat de sentir-los a
tots. O millor encara, de no sentir-
los. Ui, em diu, i t’ho has perdut,
perquè guanyàvem per zero gols
a dos i encara corríem per marcar-
los el tercer, sí, sí... jo tampoc
m’ho esperava, però mira, m’ho
he trobat.  

No, enguany no aspirem a res
que no siga baixar, però veig jo
que ho aconseguirem i que fins i
tot quedarem campions de la
nostra lliga particular, la que es
juga entre els equips de gent de
casa i amb perspectives de cobrar
pocs diners. 

Diumenge vinent ens visitarà el
Borriol. També hi ha molts
benicarlandos que m’aprecio,
però –no cal dir-ho- m’agradaria
que els acalentarem ben calents i,
després, ja s’apanyaran que
guanyen a qui puguen i que pugen
si poden. 

Per altra banda dir només que
m'han comentat que Juan
Maluenda ha presentat la seua
candidatura per ser predsident del
Benicarló i que m'han dit també
que pensa seguir en la línia que
actualment es mou l'entitat. Avant
amb les atxes

NYAS, CÓC!
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
El Ministeri de Sanitat i

Consum així ho certifica en
manifestar en un informe
que l’exposició a camps
electromagnètics dins dels
límits no ocasiona efectes
adversos per a la salut.
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El Diputat Autonòmic i President de la Comissió
d’Agricultura i Pesca  de les Corts Valencianes Josep
Maria Pañella ha mantingut una reunió de treball amb
la Confraria de Pescadors Sant Telm de Benicarló dins
del cicle de reunions que el BLOC esta fent amb totes
les Confraries de Castelló. A la reunió també van
assistir el regidor del Bloc Jose Luís Guzmán i el
Secretari Comarcal del partit Joan Manuel Ferrer.

En l’esmentada reunió el President de la Comissió
d’Agricultura i Pesca  de les Corts Valencianes Josep
Maria Pañella va escoltar les inquietuds dels mariners
per arreplegar de primera mà les peticions dels
representants del sector pesquer fent especial menció
a l’extrema precarietat que ja s’arrossega des de fa
temps i agreujada per la crisi  actual. Entre els temes
tractats es va debatre la problemàtica que ha
comportat l’angoixant pujada del combustible els
darrers temps, sense deixar de banda les elevades
taxes portuàries i el baix preu del peix.En la mateixa
reunió Pañella els va presentar que la proposta del
BLOC a la problemàtica actual del preu dels
carburants passaria per fixar un preu màxim del
carburant en 0’40€. Al respecte de les taxes
portuàries, Pañella va recordar el doble joc del Govern
Valencià que demana la gratuïtat de les taxes en l’únic
port que depén del Govern Central (Castelló) mentre
que manté el pagament de les taxes en els ports que
depenen del mateix Govern Valencià.  Pañella insistia

que la millor manera de forçar al Govern Central
passaria per mirar-se al melic i fer gratuïtes les taxes
del ports propis (Vinaròs, Benicarló. Peníscola i
Borriana). Quant al tercer problema tractat, Pañella
mantenia la proposta que ve fent el BLOC en el sector
Agrícola, Ramader i Pesquer exigint al Govern
Valencià que garantisca un preu mínim dels productes
i que este mai siga inferior al preu de cost. Per últim el
Diputat Autonòmic i President de la Comissió
d’Agricultura i Pesca  de les Corts Valencianes Josep
Maria Pañella es comprometia amb els representants
dels mariners a traslladar la seua veu a les Corts
Valencianes a la vegada que a portar a debat les
propostes fetes en aquests temes.

text REDACCIÓ

Reunió de treball amb la Confraria de Pescadors Sant Telm

L'Estel del Collet 2008 comença a dibuixar-se en el
cel de Benicarló. La complicada maquinària que posa
en marxa  la representació més benicarlanda del
calendari cultural de la ciutat, ha iniciat el compte
enrere per a la representació d'enguany. I ho ha fet
amb importants novetats. La primera, el canvi en la
direcció  de la representació, que enguany assumeix
una veterana component de la família estelera. Laura
Piñana pren les regnes d'un càrrec que Josi
Ganzenmüller ha sustentat al llarg de deu anys. I ho fa
amb la ferma convicció que l'Estel tornarà a lluir amb
força en el cel benicarlando. 

Per a l'edició d'enguany, l'onzena en el calendari
nadalenc cadufer, l'Estel anuncia importants novetats.
L'escenari de l'auditori municipal s'omplirà de veus i
cares noves que assumiran la responsabilitat de
representar el text que un dia va imaginar Jaume

Rolíndez. Les primeres reunions amb els actors ja
s'han realitzat i ara, toca treballar per afinar el
repartiment de papers. A l'horitzó, el 13 i el 14 de
desembre. 

Però estos no són els únics canvis que tindrà la
representació d'enguany.  Un Pregó que recorrerà
diferents carrers de la ciutat el diumenge 7 de
desembre s'encarregarà d'anunciar la representació.
Els actors que encarnen els personatges de
l'emblemàtica obra de Rolíndez, desfilaran en un
seguici sense precedents que animarà el matí del
primer diumenge del mes de desembre. Les feres, els
Sants, Maria i San Josep a lloms d'un ruc o els joves
actors de l'elenc esteler formaran part del seguici. I un
pregoner, que convidarà a benicarlandos i visitants a
compartir amb la família de l'Estel l'alegria del Nadal
més cadufer. 

La gran família del Estel ja s'ha posat en marxa. La
d'enguany, promet ser l'edició més innovadora. El
Nadal més benicarlando, ja està ací. 

text REDACCIÓ

Novetats a l’Estel del Collet 2008

Josep Maria Pañella va escoltar les inquietuds dels mariners 

El compositor i director de l'Associació Musical
“Ciutat de Benicarló”, Pablo Anglés, ha estat convidat
per a dirigir un stage a Itàlia amb la banda de la
Federació de Bandes de la província de Como, en el
Nord d'Itàlia. La FE.BA.CO aglutina músics de 40
bandes de la província que es reuneixen en diferents
stages, de durada variable, amb la finalitat de
proporcionar una formació completa als seus
components amb mestres altament qualificats i els
millors programes d'estudi. Fruit d'aquest ambiciós
projecte és la gran millora tècnica i interpretativa del
conjunt que ha experimentat des de la seva fundació. 

En l'actualitat, la Banda Representant de la
FE.BA.CO consta de 55 músics de bandes de la
província de Como, amb una banda juvenil, nascuda en
l'any 2001, formada per més de 75 músics menors de
18 anys sota la supervisió d'una ampia comissió tècnica

que té com president a Franc Arrigoni (compositor i
director) i com vocals tècnics a Armant Saldarini, Elisa
Ghezzo, Emanuele Morazzoni i Mauro Ciccaresse. 

El treball de Pablo Anglés al capdavant d'aquesta
agrupació s'iniciarà el 3 d'octubre amb un contacte amb
els músics i un primer assaig. El dia 4 es treballessin
tots els aspectes que envolten la preparació d'una
banda per a un concert en diferents jornades d'assaig
que culminaran el dia 5 amb el concert públic a
celebrar-se en el teatre de la ciutat. 

Es tracta de la primera vegada que un director no
italià participarà com director d'un stage i el programa
triat per a aquestes jornades inclou obres clàssiques
representatives de la música valenciana al costat
d'altres escrites recentment amb l'objectiu que els
músics italians completin la seva formació amb un
repertori diferent i atractiu. 

text REDACCIÓ

STAGE DE DIRECCIÓ DE BANDA EN ITÀLIA DE PABLO ANGLÉS 

El Ministeri de Medi ambient signarà la pròxima
setmana un protocol per a la defensa de la zona nord
de Benicarló, molt afectada per la regressió que
avança a un ritme que els propietaris xifren en dos
metres a l'any. Els intents privats de protegir alguns

béns com habitatges són sancionats des de fa
dècades per l'administració central. Dilluns que ve 29
responsables de la Demarcació a Castelló es
desplaçaran a la localitat per a firmar el protocol.
Marcelino Domingo, alcalde de la localitat no va ocultar
la seva satisfacció dels resultats obtinguts després del
relleu de càrrecs en Costes i que vénen a continuar el
treball iniciat abans de les eleccions generals. 

“Anem a plasmar els acords definitius en un
document que es traslladarà a Madrid i sembla ser que
podrem arribar, des de la prudència a una solució
concreta”, va explicar el primer edil. 

Passeig marítim Sud 

A l'octubre es realitzaran les actes d'ocupació per a
posar a disposició els terrenys i que el passeig sigui
una realitat. Domingo també va abordar el problema de
inundabilitat de la Ratlla del Terme en períodes de
temporals i que els consistoris de Peníscola i Benicarló
volen atallar conjuntament. “El projecte sembla ser que
agrada a Costes i simplement demanem permís per a
poder fer l'actuació”, va abundar.

text REDACCIÓ

Costes defensarà la Costa Nord de Benicarló 
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El PSPV de Benicarló, a través del seu portaveu
Enric Escuder, va exigir a l'edil d'Urbanisme Antonio
Cuenca, que done a conèixer quin nou conveni negocia
amb la multinacional americana del sector químic IFF
Benicarló SA. “Què tracta de desbloquejar?, Busca un
conveni a 50 anys que permeta augmentar la producció
de la planta o un canvi d'usos d'aquest sector?”, es va
preguntar el cap de llista socialista. 

L'exalcalde va recordar que l'acord de 28/12/06 que
aprovava el PAI per a la millora del sector 11 ‘Collet 2’
ja va ser recorregut per la signatura reclamant la
paralització del programa, que contemplava entre unes
altres la legalització d'una construcció de l'empresa en
sòl urbanitzable, desenvolupava les zones verdes i
dotacionals i va servir perquè el Consistori “ajudés” a
obtenir l'Autorització Ambiental Integrada (IPPC) , un
certificat que simplifica administrativament les diferents
autoritzacions ambientals existents. La zona més
pròxima a la població quedava amb activitats d'escassa
incidència mediambiental, és a dir no productives i tan
sols de magatzem o altres. El PAI va ser avalat
posteriorment pel tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana sense que es pronunciés sobre
els usos de la zona. 

Escuder va reclamar al PP que “s'urbanitze la zona i
el Consistori obtinga els aprofitaments que li
corresponguen en forma de zones verdes i altres”. El
portaveu socialista va recordar també que el Concert
previ preveu nous sòls per a usos industrials per sobre

de l'autopista, allunyats del nucli urbà. A més va
recordar els esforços i col·laboració del Consistori i
empresa a eliminar olors, evitar abocaments a la xarxa
pública a través de la bassa i col·lector que han
construït, “una cosa beneficiosa per al medi ambient i la
qualitat de vida dels benicarlandos”. 

Recentment el Consistori va aprovar que l'empresa
química fabricant de resines de Benicarló, Ashland
Chemical, traslladés certes dependències en sòl no
urbanitzable i fora d'ordenació. La nova Llei del Sòl No
Urbanitzable impedeix augmentar la producció de la
planta, encara que si de logística amb certes
condicions i si ho admet l'Ajuntament amb un informe
de compatibilitat urbanística, el que va ser qüestionat
pels grups de l'oposició al no disposar l'empresa de la
IPPC, ni un col·lector de pluvials i estar pròxima a
terrenys residencials en el futur concert previ. 

text REDACCIÓ

El PSPV insta a Cuenca a explicar quin conveni negocia amb les
químiques de Benicarló 

Segons els socialistes el TSJCV va avalar el desenvolupament del sector 11
‘Collet 2’ i reclamen que la zona més pròxima a la població es quede amb

activitats de baixa incidència mediambiental 

-La Guàrdia Civil deté a cinc
persones per robatoris en
domicilis del Maestrat 

-Sis persones ferides en un
accident en la N-340 a Vinaròs 

-Foment exposa al públic la
millora de sis quilòmetres de la
N-238 entre Vinaròs i Alcanar
per 13,4 M € 

Amb l’adreça www.bandadebenicarlo.com
l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” s’obria el
passat 1 de setembre al món de les noves tecnologies i
ho feia davant un bon nombre de músics i socis. Una
nova pàgina web a l’abast de tothom que pretén ser
dinàmica, informativa, funcional, significativa,
informativa i com no musical, amb un gran ventall
d’apartats que reflecteixen la dilatada història i l’activitat
diària de la banda.  

Intercanvi musical amb la banda de Nules

Emmarcat dintre del Vè Programa de Concerts
d’Intercanvis Musicals que promou la Federació
Valenciana de Bandes de Música va tenir lloc
l’intercanvi entre la banda de Nules i la de Benicarló. 

El primer encontre va ocórrer el passat diumenge 7
de setembre. En aquesta ocasió l’Associació Musical
“Ciutat de Benicarló” va haver de traslladar-se fins a
Nules i així trobar-se amb la banda de l’Associació
Musical Artística Nulense per a actuar conjuntament al
Teatre Alcázar. Per altra banda, una setmana més tard
es completava la visita amb un concert a l’Auditori
Municipal de Benicarló. 

En ambdós actes el nombrós públic assistent va
poder gaudir d’un acurat programa on l’Associació
Musical Artística Nulense dirigida per  Jorge Villarroya
Traver va interpretar el pasdoble “El Resichat”
d’Edelmiro Bernabeu, “Paisatge Llevantí” de Josep Mª
Cervera Lloret i “Ireland” de Robert Smith mentre que
l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” baix la batuta
de Pablo Anglés Galindo va oferir el pasdoble “Teatro
Montecarlo” de Aurelio Pérez Perelló, “Suite Migratoria”
de Salvador Chuliá Hernández i “Cantus Laetus” de R.
Gillingham, obres de gran exigència que el proper 19
d’octubre es podran escoltar a Xest en el Certamen
Autonòmic on la banda de Benicarló representarà a la
província de Castelló en 1a secció. Tot el que vulgui
acompanyar i recolzar la nostra banda només ha de
passar per la seu de l’entitat situada al carrer Cabanes
i informar-se.

text REDACCIÓ

INTENSA ACTIVITAT MUSICAL DE LA BANDA 
Presentació de la nova pàgina web: www.bandadebenicarlo.com  

Emmarcat dintre del Vè Programa
de Concerts d’Intercanvis Musicals
que promou la Federació Valenciana
de Bandes de Música va tenir lloc
l’intercanvi entre la banda de Nules i
la de Benicarló. 
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Aquest va ser el títol de la darrera taula rodona
que va tindre lloc durant la passada Escola d'Estiu
del Tirant al Monestir de Santa Maria de la
Valldigna. Els convidats varen ser Alicia de Miguel,
pel PP, Antoni Such (PSPV) i Enric Morera (BLOC),
tots tres diputats nacionals a Les Corts. L'acte no va
aportar informació nova sobre les postures
polítiques dels tres partits representats. En el cas
de de Miguel vam ser testimonis de la poca
vergonya més descarada d'una diputada i ex-
consellera zaplanista que en castellà es va posar a
glosar la figura i obra del Rei en Jaume demostrant
a tot el public els seus nuls coneixements d'història
i la seua poca modèstia per a dissimular eixa i altres
mancances del seu discurs. Resumint, de Miguel va
afirmar que Jaume I estaria orgullós de que l'actual
Comunidad Valenciana haja assolit les més altes
quotes d’autonomia gràcies a la gestió del PP i al
nou Estatut. El discurs de Such va ser una espècie
de visita al museu del socialisme valencià. Amb
l’ombra de la pèrdua de la denominació “País
Valencià” en el nom de la formació socialista i d'un

gir ideològic al centre “i més enllà” planant per
sobre seu, Such va recordar el valencianisme i el
progressisme del seu partit, valencianisme i
progressisme al que pot ser li queden poques
setmanes de vida, un cop arribe el seu proper
congrés. Finalment, a Morera els seus companys
de taula li ho van posar fàcil. Va repartir canya a PP
i PSPV en quant al pacte del nou estatut, les
mancances de l'actual model de finançament, la
necessitat d'una llei de comarcalització, etc.
Finalment, en un atreviment humorístic, Morera va
afirmar que si Jaume I estiguera en Les Corts seria
del Bloc i que Canal 9 no retransmetria la seua
nova entrada a València.

Què faria Jaume I si estiguera en Les Corts?

text RAÜL BURRIEL foto FRANCISCO TEODORO

Irreflexions
La Cofradia Nuestra Señora de la Virgen del Rosario i la Penya Setrill conviden als benicarlandos

i benicarlandes el diumenge 5 d’octubre de 2008 a fer a peu la tradicional romeria a l’ermita de la Mare
de Déu de la Font de la Salut de Traiguera

Horari:
06’45 h.-Concentració dels caminants a la Plaça de Sant Bartomeu
07’00 h.-Coet i sortida a peu dels romeus i romeves des de la Plaça de Sant Bartomeu
09’15 h-Descans per esmorzar a la vora del cementeri de Càlig
10’30 h- Processó del Rosari per les rodalies de l’ermita
11’00 h-Santa Missa
12’30 h-Sorteig a càrrec de la Cofradía de Ntra Señora la Virgen del Rosario
12’45 h-Temps per fer descans,tertúlia i dinar
15’30 h-Comiat a la Mare de Déu i sortida cap a Benicarló

Anima’t i participa. No importa la motivació: religiositat, tradició, sacrifici, esbarjo, esport, amistat,
curiositat, colesterol, natura... Val la pena, de veres, de veres, de veres...

Romeria a l’ermita de la Mare de Déu de la Font de la Salut de Traiguera

MADRID

Aquesta volta el metge va assistir a un seminari amb
especialistes del aparell digestiu a la facultat de medicina de
Madrid. 

Quan el doctor va poder, es va escapar del simposium de
malalties duodenals per prodigar-se, com cal, al corte ingles.
Al sortir va veure un xulapon que venia bartolillos i el facultatiu,
que es dèbil d’esperit, no es va poder resistir a n’aquest pecat
venial i en pegar-li mos al dolç va perdre part de la pròtesis
dental que tanta falta li fa. La sort va aparèixer amb un home
cartell que no va tardar en detectar-lo i treure-li un mostrari de
fundes d’or de segona ma per queixals per provar si alguna li
venia bona.

Dr. Climent

En la foto podem veure, entre Gonçal Grau, director de l'Escola d'Estiu i David Garcia, president de l'ACV
Tirant lo Blanc, a Antoni Such (PSPV), Alicia de Miguel (PP) i Enric Morera (BLOC), diputats a les Corts.

Resumint, de Miguel va afirmar
que Jaume I estaria orgullós de
que l'actual Comunidad
Valenciana haja assolit les més
altes quotes d’autonomia gràcies
a la gestió del PP i al nou Estatut.
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Us convido a entrar a la pàgina web http://ppbenicarlo.com/especial.php (o per un conegut buscador
d'internet 'especial elecciones pp benicarló'). Allí trobareu el programa electoral per a Benicarló de Cuenca
i Marcelino punt per punt, el compromís sencer adquirit
amb els ciutadans per al cicle electoral actual. Des de
la mítica patrulla policial canina fins a la discreció de la
patrulla secreta o els vuitanta policies municipals.
També la clàssica aposta per l'I+D, el modern
desenvolupament sostenible o una grandiosa
declaració d'intencions que vol situar Benicarló com a
capital mundial del bonsai.

Un cop ha passat més d'any i mig des de les
darreres eleccions, cal revisar si la moto que ens van
vendre funciona bé o només fa fum. Cal que
l'examineu detingudament perquè com diu el filòsof 'no

todo va a ser follar'. Cal que inspeccioneu qué passa
per exemple amb la creació de la Casa de la Música
(prèvia destrucció de la Big Band local) o amb la
construcció del teatre local. I amb la carretera del
polígon industrial? I la Ciutat del Transport? I el Centre de Salut? I la promoció del comerç local? Entreu,
per favor i informeu-me. Vull saber si els gossos policia encara els estan alletant o si, com a mínim, anem
pel bon camí i ja som capital provincial del bonsai. 

TOLITO 

INVITACIÓ

Concert 
Lisa Debón

Defectos Naturales
Kalumnia

Organitza: www.aconciencia.org
Pl. Mestres del Temple de Benicarló, el 27 de Setembre, 22.00 h 

Els sindicats FETE-UGT-PV, FE.CCOO-PV i STEPV-Iv han acordat convocar assemblees unitàries de
professorat per valorar l'inici del curs escolar 2008/09, explicar els recursos contra les actuacions de la
Conselleria d'Educació i presentar les propostes unitàries de mobilitzacions en el sector educatiu.

Les assemblees seran el proper dijous, 2 d'octubre, a les 18 hores, a Alacant (IES Cavanilles), Castelló
(IES Politècnic) i València (IES Lluís Vives). Es tractaran, entre altres assumptes: la impartició de l'Educació
per a la Ciutadania; el desenvolupament de la Llei d'Educació (LOE); els incompliments dels acords de Salut
Laboral, Educació Infantil o dels complements dels càrrecs directius; les infraestructures educatives i la
situació del professorat interí.

El tres sindicats consideren que cal dir prou a les amenaces i a la repressió sobre el professorat i els
centres per part de la Conselleria d'Educació. És per aquest motiu que consideren que cal iniciar un procés
de mobilitzacions del professorat per defensar els seus drets laborals i l'ensenyament públic. 

24 de setembre de 2008 / STEPV

El 2 d’octubre se celebraran assemblees unitàries a 
Alacant, Castelló i València 

Els sindicats de l’ensenyament preparen mobilitzacions

Del 24 al 28 de setembre de 2008 ens faran
l’honor de visitar-nos a Benicarló el CORO
MONTEGALETO (Itàlia) que tant efusivament ens
van rebre l’any passat a Bussolengo (Verona).

Dins del programa d’actes d’aquesta visita s’ha
previst un concert a l’Auditori el dissabte 27 de
setembre a les 20,30 hores, així com la participació dels
dos Cors a la Fira de les Entitats que tindrà lloc a la
Plaça Constitució el proper diumenge 28 de setembre
pel matí.

A més dels concerts i de la visita de la nostra ciutat,
l’Ajuntament organitzarà una recepció oficial del Coro
Montegaleto amb l’alcalde de Benicarló el proper
divendres 26 de setembre a les 9 del matí.

Així mateix, el programa previst, inclou les visites
turístiques de Barcelona, València, Morella, Peníscola i
Tarragona.

Esperem la visita nombrosa de la gent de la nostra
comarca i agraïm especialment el suport dels
benicarlandos i benicarlandes, així com de l’Ajuntament
i col·laboradors en aquest esdeveniment únic a
Benicarló!

El COR ‘DA CAPO’ Benicarló acollirà al CORO MONTEGALETO (Itàlia)

text COR DA CAPO

La mancomunitat de la Taula del
Sénia, formada per 22 municipis
aragonesos, valencians i catalans
de l'entorn del riu Sénia ja
compten amb una publicació
centrada en rutes culturals que
abasten diferents territoris. ‘Les
Rutes’ és un catàleg del territori en
un format de 20x20 centímetres
amb rutes històriques,
gastronòmiques i de tradicions.
Amb cuidades imatges la guia
proposa visites a l'art rupestre
llevantí, restes paleontológics que
arrenquen en el museu Temps de Dinosaures,
segueixen per Dinópolis, en Penya-Roja de Tastavins i
el Masmut i finalitzen en el jaciment de ignites en
Vallivana. L'art rupestre està present en aquestes zones
en un àmbit que va de la serra de Godall i Ulldecona, a
la Tinença de Benifassà. La guia també abraça la
cultura ibera d'aquesta zona, antany coneguda com
Ilercavonia i els seus coneguts poblats, proposa una
ruta medieval centrada en les ordres militars amb
castells, santuaris, monestirs i esglésies. Al llarg

d'aquest recorregut històric
proposa rutes on es van
desenvolupant importants episodis
carlistes amb Cabrera al
capdavant o crus enfrontaments
entre maquis i guàrdies civils. La
façana marítima és també una
possibilitat de recórrer per la
senda litoral des del Delta de
l'Ebre a Benicarló ja siga caminant
o amb bicicleta amb propostes
paisatgístiques que proposen
belles estampes d'aus migratòries
ja sigui del paratge natural del
Delta o dels penya-segats i platge
de Vinaròs i Benicarló. 

Una ruta més salvatge i natural proposa visitar el
ecomuseu dels Ports en l’Horta de Sant Joan, el
Coratxar o Beseit on es poden veure cabres,
destacables enclavaments de salts d'aigua, roques,
fagedes i destacables paisatges gairebé de conte. Les
últimes pàgines de la guia són ja més festives, amb una
mostra de la gastronomia de la comarca, les seves
festes seculars i demostracions etnológiques

El projecte ha rebut l'ajuda del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya. 

De rutes amb la Mancomunitat de la Taula del Sénia 

text REDACCIÓ
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El xiclet (2a part)
I ja que parlem del regidor,

més regidor, de tots els
regidors, a que no sabíeu el que
no es va dir de la seqüència
d’imatges del xiclet del regidor
Cuenca? Allò que tots volien
saber i ningú s’atrevia a
preguntar? De qui era la cadira
on, amablement, va dipositar el
xiclet Cuenca? ... Sí, ho heu
encertat. Del que faltava.

Partit de futbol
Borriol-Sant Rafel. Allí que

ens vam trobar al benicarlando
més benicarlando de tots els
benicarlandos continuant la seu
tradició benicarlanda dels
camps de futbol benicarlandos
però... en camps aliens. I és que
aquest home no canviarà mai.
Diuen que va estar en la seua
línia. I això que el seu familiar no
jugava! No res, que cadascú és
cadascú. Ja ho diuen, genio y

figura. 

Cafres
Els tafaners estem amb tota

la gent que per culpa d’algun, o
alguns, cafres, es va haver
desallotjar l’església de Santa
Maria per una amenaça de
bomba. La missa de diumenge
passat, la del vespre, es va
veure alterada quan la policia va
haver de desallotjar la gent que
assistia per una trucada que va
indicar que havien ficat una
bomba. Tot un desplegament
pel que, per sort, va ser una
falsa alarma. Hi ha coses amb
les quals no es pot jugar... ni fer
broma. I aquesta n’és una. 

Policia a la parra
Bé, encara que algú li vullga

buscar una similitud, pel lloc on
la fiquem, no estem parlant de la
nostra, si no de la del nostre
poble veí del nord. I és que
realment estan, literalment, a la
parra. Jutgeu vosaltres mateix

sobre el text, literal, aparegut al
BOP de la passada setmana:
“Intentada la notificación en el

último domicilio conocido de IFF

Benicarló, S.A., y no habiendo

sido posible practicarse la

misma, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 59.5 de

la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico

de las dministraciones Públicas

y del Procedimiento

Administrativo Común,

modificado por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, se hace pública

la notificación de fecha 5 de

agosto de 2008, por la que, en

relación al expediente n.º ODD

1207/08, se le comunica: “Vista

la denuncia formulada por la

Policía Local en fecha 1 de julio

de 2008 a las 16:00 horas”.

Compte, que a l’assumpte de la
denúncia que diu aquesta
policia local, nosaltres no
entrem (és més, sabem que tot
ha estat un embolic no provocat
per aquesta empresa), els
tafaners, el que volem indicar és
que cal ser molt soca per iniciar
aquest expedient, ficant-lo al
BOP, perquè no ha estat
possible notificar-los la
denúncia. Diuen que havien

intentat notificar-la a l’últim
domicili conegut! Però si
aquesta empresa no s’ha mogut
d’on és des de fa més de
seixanta, o més, anys. Si és
l’única empresa d’aquestes
característiques en tot el país!
Que no n’hi ha d’altra! I és que,
segurament, està on està, des
de fa més anys que el de la
pròpia existència de la mateixa
policia local notificadora! I és
que per no trobar-la cal ser molt
despistat, però que molt
despistat, amb avarícia. On es
creuen que està aquesta
empresa, a la Conxinina?
Entenem que els moleste que
aquesta empresa estiga a
Benicarló i no a Vinaròs, però
muntar aquest numeret
publicant-lo al BOP dient que no
la troben ...? Els tafaners cada
vegada tenim més clar que al
poble del costat tenen el melic
tan gran, tan gran, i són tan
primmirats, que qualsevol dia ...
se n’aniran pel seu propi forat. I
és que sembla que ja no saben
que fer per donar-se a conèixer.
Els animem a continuar així.
Segurament acabaran sent la
fotesa... d’ells mateixos. Que ja
és dir.

ve de la pàgina anterior

EL DEBAT NUCLEAR REVIFA   (2)

l’article de la setmana passada,
plantejàvem les circumstàncies que han
condicionat l’actual debat nuclear. També les
postures pronuclears que s’han manifestat a

l’estat i que cerquen la retirada de la moratòria nuclear
per part del govern central socialista. En aquest segon
lliurament, donarem a conèixer els arguments dels
que s’oposen a una revifada de l’energia nuclear. El
front “antinuclear” està constituït pels tradicionals
partits d’esquerra, els grups ecologistes i comptats
analistes, científics i tècnics, però també per altres
col·lectius com l’associació de productors d’energies
renovables (APPA).

El debat nuclear s’ha
centrat en una sèrie punts
com l’economia del procés, la
independència energètica, la
gestió dels residus nuclears,
la seguretat del cicle nuclear i
l’existència  d’una alternativa
real a aquesta energia. 

Sovint s’afirma que
l’energia nuclear és la més
barata de totes les existents;
fa anys, fins i tot,
s’assegurava que no caldrien
els comptador a les cases si aquesta fos la font
principal de l’electricitat. Per contra, es denuncia que
els quilovats-hora (Kwh) renovables estan altament
subvencionats. Però els valors considerats sols
reflecteixen la generació d’electricitat a centrals ja
amortitzades quan el més realista seria fer l’anàlisi  de
tot el cicle nuclear complet. La instal·lació d’un quilovat
(kw) nuclear costa 2000€, un kw de cicle combinat
450 € i el kw eòlic uns 900€. Si una central nuclear
tipus té una potència de 900 – 1000Mw (mega-vats) el
seu cost pot assolir els dos mil milions d’euros, un
80% menys que una de cicle combinat de gas. El
període de construcció d’una central va de 10 a 12
anys, front als 2 anys d’un cicle combinat o mesos
d’un parc eòlic; així doncs, cal tenir en compte també
els costos financers, molts més alts a les nuclears. 

Caldria afegir també els costos de gestió dels
residus nuclears i els del desballestament de les
centrals. A l’Estat Espanyol, és l’empresa pública
Enresa l’encarregada dels residus de baixa i mitjana
intensitat; els d’alta els guarden les centrals de forma
provisional. La central Vandellòs I sofrí un greu
accident a 1989 que determinà la seva clausurà. El
desballestament dels edificis excepte el rector acabà
l’any 2003 i li costà, de moment, a Enresa uns 95
milions d’euros; el reactor estarà 25 en latència fins
que a 2028 es retirarà, despeses encara no
comptades. Els residus del combustible nuclear s’han
de vigilar durant milers d’anys. Totes aquestes
despeses són assumides, a tot arreu, per organismes
estatals, de fet la majoria de centrals nuclears han

estat fortament subvencionades en la seva
construcció, desballestament i en la gestió dels
residus. 

A Europa, actualment, sols hi ha dos centrals
nuclears en construcció, una a Finlàndia i un altra a
França.  A 2005, la multinacional francesa AREVA
inicià la construcció d’un rector a Olkiluoto (Finlàndia).
S’afirmà que es faria en un temps rècord de 4 anys,
amb un cost de 2500 milions d’euros, sense emprar
com ajut o subvenció estatals. Aquest reactor
Olkiluoto-3 fou presentat com exemple del
renaixement nuclear. Però ja a 2007, tan sols dos anys

desprès, s’anuncià que el
projecte sofriria un retard de 2
anys i que els costos
passarien dels 4000 milions
d’euros. A més a més, bancs
públics de Suïssa i França
han lliurat importants préstecs
a un projecte al que se li han
detectat ja 1500 defectes de
disseny que poden afectar a
la seguretat del reactor. Ja es
considerà que el projecte
d’Olkiluoto-3 és un gran
fracàs econòmic. De fet, el

que és un gran negoci és la construcció dels reactor i
que el gestioni un altre. A 1985, la prestigiosa Forbes
qualificà a l’energia nuclear com “el major fiasco en la
història econòmica nord-americana”. 

Front a les energies fòssils, sovint s’ha presentat la
nuclear com una font energètica quasi estatal i que
dóna independència energètica al país. Però aquesta
afirmació no s’ajusta massa a la realitat. La tecnologia
de les centrals és nord-americana o francesa i el
combustible nuclear és importat d’altres països.
S’assenyala que les reserves de petroli o gas són
limitades però les d’urani també: segons les reserves
conegudes o probables, arribaran fins 2026 -2035
depenent la intensitat de la demanda. S’ha intentat
reutilitzar el combustible ja gastat d’una central però
els resultats no han segut massa positives.  S’han
construït diversos reactors de reproducció ràpida, que
produirien més material fissible radioactiu que el que
consumirien. El més conegut fou el Superphénix, un
reactor de 1200Mw (mega-vats) que inicià el seu
funcionament a 1985 a la localitat francesa de Creys-
Malville. Utilitzava el plutoni del combustible nuclear
gastat de plantes convencionals. Fou clausurat l’any
1990 desprès d’una sèrie d’accidents i generar
importants pèrdues econòmiques. 

Continuarem la propera setmana amb els
arguments emprats pels que s’oposen a la revifada
nuclear. 

Pere Bausà

A

Els tafaners, en el seu afany de col·laborar amb les forçes de seguretat locals del
poble veí del nord els indiquem com poden trobar la IFF: 

Només cal seguir la fletxa.
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questa setmana voldria
no escriure res i
començar una mena de
resistència passiva. Ara

mateix voldria ser el Ghandi de La
Veu, i protestar perquè
estic pensant que amb la
marxa que portem, en
quatre dies haurem d’anar-
nos-en cap a casa i tancar
la paradeta definitivament
perquè això no pot ser.
Mire, senyora “dir.hon”,
encara que suposo que
això que hi ha escrit a
aquesta pàgina a vosté no
li arriba, li vull dir que no
anem bé. Sí, ja sé que
tothom està molt ocupat i
que les obligacions són
moltes, però jo també tinc
obligacions i cada setmana
em toca pencar per a
aquesta casa sense que ningú
tinga en compte les meues
circumstàncies personals o
laborals. És molt fàcil dir que no
puc, que tinc molta feina. Jo
també tinc molta feina i no dic res
i cada setmana a omplir de lletres
la pantalla de l’ordinador. Al final
les persones ens cansem i
voldríem que algú prenguera el
relleu, sobretot en setmanes com
aquesta. 

Primera notícia, la mort de
Palanques. No puc dir res perquè
ja està tot dit. Un escrit de Ferrer i
el condol d’una família que ocupa
pràcticament una pàgina
sencera... i ja estem a la pàgina
cinc, on Cuenca torna a ser el
gran protagonista amb una altra
roda de premsa de les que fa ell.
Aquesta setmana no faré un
panegíric del regidor d’urbanisme
perquè ja el vaig fer la setmana
passada i tampoc no és qüestió
de repetir les coses tantes
vegades, perquè arriba un punt
que cansen.

Passo fulla. Pàgina sis. A tota
plana una carta d’un “penyero”,
paraula inventada que hauríem de
trametre a l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua per tal que la posen
al proper diccionari com una
aportació del nostre poble a la
florida llengua valenciana. El

“penyero” en qüestió es queixa i
arriba a la conclusió que si
s’acaben les penyes els joves del
poble se n’aniran al poble del
costat. Tot plegat em sembla molt
bé, tots hem sigut joves i hem
passat per festes sense penyes i
sense anar-nos-en a cap poble.
Jo he trobat en falta alguna
reflexió sobre la hipotètica venda
de begudes alcohòliques al
recinte de les penyes. Clar, jo no
sóc malpensat i estic segur que
als menors de setze anys només
se’ls venen fantes i cocacoles.
Tampoc no diu res del suposat
calaix que deu generar el consum
de tot tipus de líquids i si amb això
es paguen els actes organitzats o
no. 

A la pàgina set, una plana
sencera amb un comunicat de
l’institut Ramon Cid. Perfecte.
Molt aclaridora, però plana
sencera amb un parell
d’il·lustracions que no acabo
d’entendre. La de dalt, sense
comentaris perquè no li veig la
lliga. La de baix reivindica, entre

altres coses, pagament de triennis
i complements, que no és que em
semble malament, però està
agafat una mica amb agulles.

Passo plana. Per fi. Un altre
magnífic article de Pere Bausà
sobre el reviscolament de

l’energia nuclear. He de
reconéixer que en aquest
tema estic molt confòs, i
voldria tindre un criteri clar al
respecte. Per això espero
propers articles per tal de
seguir opinant.

Des d’ací salto als
tafaners. He entrat al bloc
eixe dels bigotis de l’alcalde,
i vaja poca lliga. No
aconsello a ningú que hi
entre a perdre el temps. Per
sort, a la mateixa pàgina
m’he trobat amb un altre
oasi que es diu Tolito, que ja

fa dues setmanes que escriu, i jo
bé que ho agraeixo perquè
m’agrada molt. És curt, concret,
incisiu i irònic.

Passo pàgina. Uff!!! Més
educació. Una plana sencera d’un
del Psoe. Ho sento, no he pogut
amb ella, però de la mateixa
manera que hi ha molts que no
poden amb aquesta pàgina i jo ho
comprenc. I ho trobo lògic. 

Rolíndez també se’n va al
poble del costat a fer
comparacions. Uff!!!

M’ha semblat vergonyós que a
la inauguració a Castelló d’un
col·legi que porta el nom de Manel
Garcia no haja assistit cap polític
local. Visca la cultura.

Passo pàgina. Entrevista amb
Josep Igual. Potser la millor
pàgina de la revista. Per què no
tirem per aquest camí? 

S’acaba l’espai. Les pàgines en
colors es comenten totes soles. 

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 651

text EL LECTOR

A
Policia infractora
Allà va que trona.

Segurament ni és la primera
vegada, ni serà l’ultima, que els
veuen fent allò que no haurien
de fer. Allí que van veure un dels
nostres cotxes patrulla aparcat
damunt d’una zona marcada
amb ratlles blanques, davant la
rotonda de Ticana, més amples
que grossos. Un policia estava
amb el seu mòbil a l’orella en
animada conversa, suposem
se’ls devia haver espatllat la
ràdio del vehicle, i l’altre... l’altre,
suposem, devia estar Utrera,
fent les seues... gestions. Per
sort, en aquell moment no va
passar cap autobús que si no...!
En fi ... esperem no s’escampe
l’exemple. 

De tricornis
Un tafaner els va veure. Dos

coneguts professors anaven al
darrera d’un cotxe de la
benemèrita. Bé, no és que
anaven perseguint-lo si no que
anaven al seient del darrera  ...
com dos tristos lladregots. La
primera impressió va ser, què
hauran fet aquests pobres?
Després ens vam assabentar
que era que estaven en acte de
servei, “ajudant” en una
impoooortant feina policial.
Perquè després diguen de la
col·laboració ciutadana!

Modificació hotelera
Ens han dit que ens volen

ficar un hotel a la partida
Solaes. I també ens han dit que
per a poder fer-ho cal una
modificació del nostre PGOU. I
també ens han dit que li ho han
dit al regidor Cuenca, que
sembla estar d’acord. És curiós
que a aquests de l’hotel els
puguen aprovar les
modificacions que siguen del
PGOU per poder-se fer la seua
casa gran i a d’altres, que ho
van demanar fa més temps,
com els del sector 9 de la
partida Palmar, aleshores, els
van dir que havien arribat tard.
Què passa, que estos de l’hotel
tenen dret de cuixa? O és que la
concepció temps-espai del
regidor Cuenca és com una
mena de forat de cuc i segons
com bufa el vent pot sortir per
una banda o l’altra?

Uniforme nº 4
Vinga, tots amb uniforme.

Volem suposar que no serà amb

la camisa blanca i el braç
enguixat (de tant de tenir-lo
estirat). Diuen que tot estarà
subvencionat i que els xiquets i
xiquetes no hauran de pagar res
de res. Ja hi tornem. Vam
passar de la uniformitat religiosa
a la diversitat laica i ara volen
fer-nos tornar altra vegada a la
uniformitat... Què voleu que us
diguem, tot i considerar que així
es pot gastar menys diners en
roba, a nosaltres ens agrada la
diversitat. Esperem no els facen
desfilar!

Convocatòries nobiliàries
Hi ha classes... i classes.

Està el regidor Cuenca... i la
resta. Està el saló noble
consistorial... i la sala de
reunions dels regidors. I és que
el nostre superegidor sembla
que li ha agafat gustet a això de
fer les rodes de premsa als
llocs emblemàtics de la casa de
la baronessa. Així, les seues
“disertacions” de cada dilluns
sobre els temes d’àmbit local,
comarcal i, de vegades, estatal,
si fa el cas (és tot un goig
escoltar-lo com s’escolta), s’han
convertit en tot un luxe
d’ambientació. La resta, mortals
ells, han de conformar-se en fer-
les allà... on poden. Hi ha
classes... i classes. 

Missing

Algú sap que li passa al
nostre Marcelino, alcalde, que
no apareix enlloc? Sembla com
si se l’hagués engolit la terra. I
en el seu lloc ha aparegut el
faraó Kuen-ka. Fins a la sopa
ens el trobem. Només li falta
sortir als telediarios. Al final
faran bo allò de Marcelino... ni
pan, ni vino. Perquè amb
Cuenca en tendríem prou i
segur que ens estalviaríem
diners i maldecaps. Només és
una idea.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Antenes de telefonia i seguretat
Qui no té un mòbil a la seu

butxaca? I és que el mòbil l’han
convertit des de fa uns pocs anys en
un utensili, ferramenta, joguet ...,
diguem-li com vulguem,
imprescindible, per a tothom.
Òbviament aquesta proliferació
d’aparells de telefonia mòbil ha
comportat que els operadors
haguessen  d’augmentar la seua
cobertura, principalment, als nuclis
de població, amb el
consegüent augment de
les antenes que
distribueixen el senyal de
radiofreqüència.

Com tots haurem
escoltat diverses
vegades, des de
l’aparició dels primers
mòbils, s’ha parlat molt
sobre la innocuïtat, o no,
d’aquestes ones que
envien i rebem als
nostres telèfons mòbils.
Tot i que s’ha parlat molt
sobre els seus efectes
adversos, tot i que no hi
ha res clar, la gent ha seguit comprant-los de
manera considerable i, per tant, ha anat
augmentant de manera considerable la instal·lació
de les antenes de telefonia.

És curiós, i contradictori, com, tot i
la demanda d’aquests aparells, la
gent no se’n refia massa del que
diuen les administracions sobre que
no hi ha perill a l’exposició continuada
d’aquestes ones electromagnètiques.

Des de La Veu de Benicarló, hem
considerat que valia la pena traure a
la llum les dades sobre els màxims
permesos per la legislació en quant

als nivells d’exposició i,
així, podem comprovar
que la nostra ciutat està
molt per sota del llindar
que podria considerar-se,
segons les dades de
referència del Ministeri de
Sanitat i Consum, perillós.

Ara per ara, i amb
aquestes dades a la ma,
que fan referència a la
nostra ciutat, hem de
considerar que podem
sentir-nos segurs, encara
que sempre amb
precaució, si tenim en
compte que també el

ministeri aconsella que aquestes antenes no es
fiquen prop d’espais sensibles, escoles, hospitals,
etc.. 

De tota manera, per si de cas, no abusem del
telèfon mòbil. Farà uns anys no era necessari i tos
subsistíem, per tant, no cal exagerar-ne el seu us.
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PublicitatAmb el suport

Carxofa: En som molts els que parlem i ens queixem entre nosaltres i no aclarim res. El senyor
Jaume Rolindez ha vist com ens han tallat el pas per anar a la punta del muro i ho ha denunciat
públicament. Per què només es pot arribar per aqueix vial fins on li interessa a qui siga? Jaume,
per a vosté és la carxofa, ben torrada i adobada. 

Panissola: Dues cofes de panissoles, una per a la senyora Sarah Vallés i l'altra per al senyor
Soriano, exregidor de governació i exmunicipal. Poden justificar la sra.Vallés i sr. Soriano el seu
sou? Poden explicar-nos en què consisteix la seua dedicació exclusiva? I Marcelino, el que diuen
que és l'alcalde, ho permet. Una altra cofa de panissoles per a ell. 
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Per Xavi Burriel

“Més rajoles en el mur.”El còmic
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