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Concert Solidari
El dissabte 27 va tindre lloc a la plaça Mestres del

Temple el III Concert Solidari A Consciència. Els tres
grups participants, Lisa Debón, Defectos Naturales i
Kalumnia, van rebre l’aplaudiment del públic.
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E CENT A CINC-CENTS
EUROS 

L'ajuntament de Benicarló treballa
en la redacció d'una ordenança
municipal que regularà el preu per l'ús
de l'Auditori Municipal. La passada
setmana i en el transcurs d'una sessió
del Consell Municipal de Cultura, es

va comunicar a les associacions
integrants la necessitat d’establir, a
partir del 2.009, unes tarifes per la
utilització de les instal·lacions.
Segons es va informar en la reunió,
les entitats que cobren entrada al
públic, haurien d’abonar cent euros
per cada dia que utilitzen l'Auditori. Si
desitgen utilitzar el piano que està en
les instal·lacions, el cost s’incrementa

a raó de 50 euros per dia. En el cas
que no estiguen registrades en el
consistori com associació, la taxa
augmenta fins a 300 euros per dia.
L’ús del piano també és més costós,
ja que es cobraran cent cinquanta
euros de lloguer per dia. Si qui desitja
utilitzar les instal·lacions municipals
és una empresa privada, la taxa
augmentarà a 500 euros. En tots els

LES ASSOCIACIONS DE BENICARLÓ PAGARAN PER USAR L'AUDITORI MUNICIPAL 

Que Benicarló es preocupa cada vegada menys per la Cultura, és un fet evident que no se li
escapa a ningú. L'estiu ha passat sense pena ni glòria per a l'Agenda Cultural, que ha acusat
un descens notable d'activitats. Tan sols els actes programats per part de les associacions
culturals de la ciutat han aconseguit focalitzar l’atenció d’un públic que ha trobat a faltar la
iniciativa del consistori en el desenvolupament d'activitats. En el mes de setembre, més dels
mateix. Tornen a ser les associacions les que es fan càrrec “d’omplir” una agenda minvada,
segons diuen, per la crisi econòmica. A aqueixes entitats el seu esforç els va a eixir car a partir
de gener. Perquè en comptes de premiar el seu esforç, al consistori se li ha ocorregut fer-los
pagar cada vegada que utilitzen l’auditori municipal. Les brillants ments municipals estan
treballant en la confecció d'una ordenança que regularà el preu públic per l’ús d’aquest espai
que, en definitiva, ja paguem entre tots. Castiguen per no ser capaços de fer complir una
normativa que ells mateixos van redactar i van aprovar. La In-Kultura està servida.

D
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El grup va començar a reunirse a l'octubre de
2007 sense bateria, començant a fer cançons
pròpies i versions. A l'octubre de 2008 es va
completar la formació actual amb la
incorporació d’Iván a la batería.

Concerts:
Portem fets 6 concerts. Vam debutar el 20/06/08

al Pub tortuga de Benicarló, després continuàrem
tocant a St. Jordi, al "pub Pepino's" de Peníscola, a
les penyes en les festes de Benicarló, a les festes
de Peníscola i a Benicarló en el concert a benefici
de l'associació A Consciència.

Influències
Les influències són diverses, depenent de

cadascú del grup, però podriem dir que ens
decantem pel rock més alternatiu, sobretot anglés
(Radiohead, MUSE, Blur, Coldplay, Fall out boy, my
chemical romance, etc.), però també molt
influenciats per la música de grups nacionals com
ara Los Planetas, Iván Ferreiro, La Habitación Roja,
Deluxe, Sexy Sadie, Extremoduro, Barricada...

Cançons pròpies
Podriem destacar tres, "Siempre era igual" amb

una lletra molt acurada. "Todo cambia de forma"
amb un començament i una tornada molt
contundents. I Sobretot "Abre siente y di", una
cançò que no ens cansem mai de sentirla

Projectes
Sincerament, ara que hem acabat els concerts

d'aquest estiu volem dedicar temps a noves
composicions. Volem donar un gir a la nostra
música. Portem tot l'estiu escoltant molta música i
fent coses noves i ara és el moment de possar-les
en comú a vore que surt!

El concert solidari.
Doncs una experiència molt bona. En primer lloc

per poder ajudar a l'associació benèfica "A
conciència", que es dedica a la cura dels nens a
Suràfrica. En segon lloc perque tots estem molt
contents de com va sortir el concert, va sonar molt
bé i en tercer lloc perque sempre és un plaer tocar
amb un grup com Kalumnia.

Més Informació:
www.myspace.com/defectosnaturales

Components: 
Mixel: Benicarló, teclats. 
Iván: Peníscola, Batería
Copi: Peníscola, Baix i veus. Antic membre de

"Derribo"
José Luís: Vinaros, Guitarra rítmica i veu principal
Guille: Guitarra solista i veus

Defectos Naturales
BREU HISTÒRIA DEL ROCK EN BENICARLÓ

text REDACCIÓ fotos INMA ESBRÍ



E L  T E M A 3

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

E S P O R T S18

“Segons manifesta la regidora de Cultura, s’està incomplint el reglament.”

casos, l’ús de la megafonia i
il·luminació de l'Auditori queda exclòs
de l’ús de les entitats. Cada
espectacle, haurà d'aportar el seu
attrezzo necessari per a l’acte que
desitge realitzar. No obstant això,
s’oferirà la possibilitat d’utilitzar-lo
sempre que el sol·licitant abone les
hores que utilitzarà el funcionari de la
Brigada d'Obres a realitzar el treball.
L'anunci municipal ha començat a
alçar bombolles entre les entitats del
municipi, que han rebut amb estupor
la decisió. Entre les preguntes que
s'han llançat està la discriminació que
s’estaria fent amb altres entitats del
municipi, que utilitzen les
instal·lacions benicarlandae sense
que supose cap cost a les seues
arques. És el cas, per exemple, del
Club de futbol, el d'atletisme o el
Povet-Aeroport de Castelló. 

D’altra banda, les entitats culturals
(que són les que majoritàriament
utilitzen l'Auditori) es qüestionen si el
consistori s’ha parat a pensar el
perquè del cobrament d’entrades per
part de les entitats. Segons han
denunciat a La Veu, la major part
d'elles ho fan per a recaptar fons que
després reinvertiran en la pròpia
associació, formada majoritàriament
per gent d’ací. Exemples hi ha molts:
per a subvencionar cursos de
formació dels socis, viatges
d’intercanvi amb altres associacions,
millores en els locals, etc. En la major
part dels casos, es tracta d’incentius
que les entitats utilitzen per a motivar
als seus socis. En aquesta línia, es
planteja el problema de com es
distingirà si una entitat realitza
l’activitat en l'Auditori amb ànim de
lucre i en quins casos no ho està fent.
S’haurien d’aportar factures per a
demostrar en quines s’ha utilitzat els
diners que s'ha recaptat? Es farà un
seguiment de la recaptació de
taquilla? De moment, no se sap.
Tampoc sembla que el consistori
s'haja plantejat que, en realitat, a les
entitats locals se’ls està cobrant dues
vegades per utilitzar l'auditori. Una, a
través dels seus impostos, que

haurien d’anar destinats a sufragar
aquest tipus de despeses, i altra, a
través de l'impost que ara es pretén
imposar. No sembla que s'haja
contemplat la possibilitat que les
entitats, com ja han manifestat
algunes d’elles, preferisquen utilitzar
el carrer per a realitzar els seus
espectacles. De moment, aquest
espai és gratuït per a tots.

LA VERSIÓ INSTITUCIONAL 

Raquel Durá, regidora de Cultura,
negava que el cobrament es siga per
la necessitat de recaptar fons per a
les arques municipals i assegurava
que “hi ha moltes entitats que deixen
l'auditori en mal estat i és molta la
despesa que té l'ajuntament per a
mantenir-lo”. La intenció de l'equip de
govern és que les entitats “amb ànim
de lucre” paguen un preu que
oscil·laria “entre els cent i els cinc-
cents euros” per cada acte que
desitgen realitzar en l'Auditori. Les
associacions que demostren que no
tenen ànim de lucre, estarien
exemptes de pagar la tarifa municipal.
“Ells tenen un benefici i nosaltres
també ho hem de tenir”, assegurava
Durá. La regidora lamentava que
hàgen  de pagar justs per pecadors ja
que “ningú presenta reclamacions
davant l'ajuntament i jo no puc fer res,
no puc anar contra ningú” quan les
instal·lacions queden en mal estat, “ni
el conserge ni les entitats”. Durá es
queixava que “moltes entitats deixen
l'auditori en mal estat i no van amb
compte de les instal·lacions
municipals”. El cas més recent, és el
de l'estat que ha quedat l’escenari
després dels actes celebrats durant
l’estiu. L'espai va ser objecte d'una
profunda remodelació en el mes de

juny, incloent l’envernissat de la
superfície escènica. L'ús de cinta
adhesiva per a afermar decorats, ha
aixecat el vernís, deixant profunds
solcs en la superfície. Tampoc surt
ben parat el piano municipal que està
en l'Auditori. Ratlles i cops en la seua
superfície han provocat que el
consistori plantege també fer pagar
pel seu ús a les entitats.

LA REALITAT

Si no hi ha ningú que controle l'ús
dels espais públics i el manteniment
que es fa d'ells, no és culpa de les
associacions. Segons ha pogut saber
La Veu, el consistori té una persona
destinada per a realitzar aquest
treball. En teoria, s’hauria
d’encarregar de lliurar les claus del
local després de realitzar un
recorregut per les instal·lacions
acompanyat d’un membre de l’entitat
o empresa que ho sol·licita. En el
trajecte, es comprova que l’auditori es
troba en perfecte estat i, en cas
contrari, s’anota la incidència i es
dóna part al consistori. El mateix
examen s’hauria de realitzar, segons
dicten les normes d'ús de l’auditori
aprovades per l’ajuntament i que es
poden consultar en el web municipal.
En l’apartat 8 del citat reglament, es
pot llegir: “Tant abans d’iniciar
l’activitat com en finalitzar,
l’encarregat de l’auditori i la persona
responsable de l’entitat autoritzada
hauran de revisar les instal·lacions i
signar el document corresponent per
tal de deixar constància de les
condicions en què és troben” 

I segons manifesta la regidora de
Cultura, s’està incomplint el reglament
aprovat per l’ajuntament que
representa. Fins i tot està
reglamentada la imposició de
sancions, que poden arribar, en el cas
de falta greu per destrosses, a la
retirada de la subvenció rebuda per
l’entitat del consistori.

Curiosament, ara per ara, ningú
està fent complir aquest reglament. Ni
ella mateix. Tot i saber de la seua
existència. Per queixar-se després. 

ve de la pàgina anterior

Els imponderables de sempre
m’impedeixen donar una
informació sobre la situació del
CDB suficientment actualitzada. A
l’hora que estic escrivint això,
s’està verificant a la sala de
premsa del pavelló poliesportiu
l’assemblea general
extraordinària de la qual sortirà
elegit com a president l’amic Juan
Maluenda. Si aquesta casa fóra
més seriosa i em donara deu o
dotze hores més, segur que en
podria dir alguna cosa, però com
ací som així, no podré contar res.
Puc imaginar que tot serà una
bassa d’oli i que hi haurà
unanimitat, aclamació i eufòria
general. Però també podria
passar que algun soci no massa
satisfet amb la manera com estan
les coses munte una mica de
safarranxo i faça veure que hi ha
personal que no està del tot
content. És més, conec gent que
no està gens contenta. 

Diumenge passat, sense anar
més lluny, en el partit que vam
jugar a casa contra un equip d’un
poblet de cap allà Castelló que es
diu Borriol, vaig departir amb un
antic company de directiva.
Estava encés, per què ens hem
d’enganyar? Sense ira però amb
firmesa em va fer alguna reflexió.
Per exemple em va dir, més o
menys, que jo que havia estat en
una junta sabia que aquesta
categoria en què juguem meneja
diners, bona cosa de diners, que
hi ha futbolistes que cobren més
de vint mil duros (l’any passat
asseguraven alguns periodistes
locals que en teníem que estaven
al voltant dels mil euros) i que els
pressupostos dels equips són ja
d’una certa envergadura. Va
seguir l’home. Si els nostres
jugadors no cobren, per exemple,
quina sanció se’ls podrà imposar
el dia que siguen expulsats per
alguna mala acció o el dia que
siguen vistos en dissabte a altes
hores de la matinada? Encara va

afegir més coses. Si enguany el
Benicarló aconsegueix salvar la
categoria i queda demostrat que
tenim xiqüelos amb certa classe,
és segur que no tardaran a
escoltar l’agradable so dels
talonaris d’equips de pobles de
per ací el costat; és humà, a molta
voluntat que se li tinga al poble,
les economies familiars no estan
possiblement per anar
menyspreant algun ingrés extra. I
més quan s’és jove. Ho va acabar
de reblar. Saps, em va explicar,
que fins i tot a primera regional els
equips que volen pujar s’han de
gastar diners i que cada any hi ha
tres o quatre que se la juguen; a
partir d’ací sí que ja podem parlar
de futbol completament amater, a
partir de la primera regional, de la
meitat inferior aproximadament de
la taula classificatòria de la
primera regional. I desenganyat,
amb el que tenim hi estem
abocats. Vaig tractar de
convéncer-lo que no, que
Benicarló era un poble prou gran
com perquè aparegueren una
vintena de joves per fer un paper
digne en la categoria que estàvem
i que si baixàvem és perquè
l’afició que tenim no és de
preferent. Ell va continuar caque
que caque. En fi. Molt disgustat. 

Del partit, què puc dir del partit?
Una, que teníem diversos puntals
no disponibles. Ni Marcos cano, ni
Monterde, ni Óscar Seva, ni Terán
–titulars indiscutibles- estaven en
condicions de ser alineats, bé siga
per inoportunes lesions, be siga

per no menys inoportunes
expulsions. Dos, que penso
humilment que el nostre
entrenador no la va encertar del
tot. M’explicaré i que ningú s’ho
agarre a mal. Anta i Bel són dos
dels elements bàsics de l’equip i
van ser substitutïts (manca de
confiança?) a la mitja hora;
Fuentes, que la temporada
passada va demostrar que té un
lloc com a lateral dret en el
Benicarló va començar el partit
assegut a la banqueta o que el
jove Altava penso que ho fa millor
d’extrem que de lateral. Queda dit
sense cap ànim d’ofendre ni de fer
crítica destructiva, això mateix que
acabo de comentar coincidia amb
l’opinió d’alguns del més dels tres-
cents aficionats que tots
il·lusionats diumenge passat vam
acudir al futbol. 

Abans d’iniciar-se el matx es va
guardar un minut de silenci en
memòria d’un futbolista del
Castelló que havia mort en
accident de moto i del benvolgut
Pepe Palanques. El minut va ser
sencer i emotiu de veritat. No he
pogut comprovar –no ho sé- si a
Vinaròs també es va recordar el
nostre volgut periodista tal i com
es va fer ací quan va morir el
senyor Ángel Giner. Suposo que
sí, que allò que diuen que lo
cortés no quita lo valiente ho
degueren dur a la pràctica. 

I no res més. Diumenge vinent
tornem a jugar a casa, contra el
Benlloch o una cosa així. Aquests
van colíders i es veu que estan
molt crescudets. No vull dir res, no
vull fer cap pronòstic que després
sempre l’erro. 

Ja s’haurà acabat l’assemblea,
no?

Per favor, aquestes paraules
que segueixen voldria que només
les llegira l’amic Antonio Gilabert
que generalment se n’assabenta
de com va el Benicarló a través
d’aquestes ratlles. I només ell, que
no ho llegesca ningú més i si algú
tira avant tant de bo li agarren
caguetes murcianes una setmana.
Set, vam perdre per zero a set. 

ASSEMBLEA GENERAL

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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Benicarló premiarà els millors comerços de la ciutat
en la primera edició d'una convocatòria destinada a
promoure i potenciar la qualitat de les empreses del
municipi. María Ortiz, regidora de Comerç, ha
reconegut que “el comerç és una de les fonts de
riquesa de Benicarló i és just recolzar-los en aquests
moments difícils”. Els premis, que tindran un caràcter
honorífic i manquen de dotació econòmica,
reconeixeran la trajectòria comercial en quatre
categories diferents. El Premi a la Trajectòria
Empresarial pretén reconèixer el treball d'aquelles
empreses amb més de cinquanta anys d'implantació
en el municipi i sense haver canviat de titularitat més
enllà de la successió familiar. 

En el cas del Premi a la solidaritat empresarial, es
busca distingir als comerços que destaquen per la
seua activa col·laboració i implicació amb la societat
local, especialment pel que fa a la part benèfica i
solidària. Entre els mèrits que es puntuaran en aquest
apartat, estan l'afavoriment de la integració de la vida
laboral i familiar, així com la integració en la plantilla de
col·lectius amb dificultats d'inserció laboral. La tercera
categoria de la convocatòria, premiarà la qualitat
comercial de les empreses. En aquest sentit, es
reconeixerà l'esforç dels comerços que, en el termini
de l'any de la convocatòria, hagin implantat en
l'empresa un sistema de qualitat certificat. Finalment el
Premi a la renovació i imatge comercial reconeixerà
l'esforç, treball i inversió dels comerciants que han
realitzat millores i reformes en els seus establiments
en els últims cinc anys. 

Els interessats a participar en la primera edició dels
premis de comerç, haurien de presentar les seves
candidatures en l'ajuntament de Benicarló, segons els
models que s'han dissenyat a aquest efecte, i aportant
els mèrits que creen convenients. A continuació, un
jurat qualificador baremarà els mèrits presentats
d'acord amb la puntuació establerta en les bases de la
convocatòria. Els Premis es lliuraran en el marc de la
Gala del Comerç, que aquest any tindrà lloc el mes de
novembre i que tancarà els actes de la Primera
Setmana del Comerç que es desenvoluparà a la ciutat. 

text REDACCIÓ

Benicarló premiarà els millors comerços de la ciutat

La cofradia de San Antonio Abad de Benicarló
celebrava el passat cap de setmana una jornada de
convivència amb la que donava l’inici al compte enrere
per a la celebració de la festa. Entre les noves cares
de la confrria, la de la dama per a este exercici. Lorena
Llorach,  participava de ple dret en la jornada de
convivència. 

Les vaquetes van ser les principals protagonistes de
la jornada de convivència. Torejar-les amb art era altra
cosa, però ganes, no van faltar. Fins i tot van haver
valentes que es van atrevir a berenar tranquil·lament
en la plaça. I és que ja se sap. Als  de Sant Antoni,
poques coses els planten cara.  A tres mesos vista de
la celebració de la festa, la jornada de convivència de
la confraria, era tot un èxit. Ara, a treballar dur perquè
el mes de gener els carros tornen a recórrer els carrers
de Benicarló  a ritme de la música de Sant Antoni. 

text REDACCIÓ

Sant Antoni escalfa motors

El passat cap de setmana se celebrava en la ciutat
francesa de Reims el Campionat d'Europa de Clubs
Júnior, en el que va participar l’atleta benicarlanda
Cristina Ferrando representant al seu equip, el
Playas de Castelló, en la seua especialitat de salt
d’altura. 

No es presentava una competició fàcil, ja que el
campionat comptava amb la flor i nata europea de
l’especialitat. A més, aquesta temporada és el primer
any com juvenil per a Cristina, i el campionat era de
juniors, amb atletes de fins a tres anys major que ella. I
a Espanya, a diferència de la resta d'Europa, s’està
començant ara la pretemporada. Cristina, demostrant la
seua classe i la seua qualitat i realitzant un gran
Campionat, va aconseguir penjar-se la medalla d'or
guanyant el campionat amb un millor salt de 1,70, a tan
sols dos centímetres de la seua pròpia marca personal,
signant així una gran temporada després de proclamar-
se Campiona d'Espanya Juvenil, ser sisena en el
campionat d'Espanya Absolut a l'aire lliure i
subcampiona en pista coberta. Ara l’objectiu està a
saltar 1,75, el que li donaria el passaport per al mundial
juvenil de la pròxima temporada.

Presentada la XXVI Mitja Marató de Benicarló

Dilluns passat es presentava en la sala de premsa
del Centre Cultural de Benicarló la XXVI Mitja Marató de
Benicarló, Memorial Castell Marín, que es disputarà el
diumenge 19 d'octubre a partir de les nou del matí. La
prova està organitzada pel club d'Atletisme Grup Poblet
Baix Maestrat i, com en edicions anteriors, tindrà una
Mini Marató (4,6 quilòmetres) per atletes de fins a l'edat

juvenil. A l'acte van assistir el president del club Pedro
Martínez, el tècnic del club Julio Rodríguez, el
responsable d’organització Manolo Funes, i el regidor
d'esports Joaquín Pérez Ollo. Una de les novetats de la
nova edició, després de no haver-se celebrat el passat
any, serà la variació del recorregut en alguns punts per
no tallar durant molt temps el trànsit rodat. Per altra
banda es va indicar que tots els participants dugueren
un xip, amb el que l'entrada en meta serà registrada i
facilitarà la confecció de classificacions, que estaran a
càrrec de l'empresa Evasió Running Castelló. En la
seua pàgina web es podran realitzar les inscripcions,
www.evasionrenningcastellon.com i hauran de pagar
deu euros per la inscripció. Els atletes de Benicarló ho
podran fer en Bazar Arín i no haurien de pagar drets
d'inscripció. El president va indicar que hi ha satisfacció
en dins del club per la recuperació de la prova més
important del calendari i va agrair, per davant, tot el
treball que realitzaran els voluntaris coordinats per
Manolo Funes, a més de Creu Roja i Protecció Civil. El
regidor d’esports va tancar l'acte per a dir, “costa molt
de treball poder organitzar una carrera d’aquestes
característiques, sobretot després de no haver-ho fet el
passat any, però la història contínua i per fortuna el club
veu com el seu treball produeix fruits, perquè segueix
exportant atletes”.

Cristina Ferrando, campiona d'Europa Júnior en salt d’altura
Presentada la XXVI Mitja Marató de Benicarló

text i foto VICENT FERRER

El conjunt benicarlando ha aconseguit vèncer al
Playas de Castelló en la lluita pel tercer lloc en el I
Torneig Nacional de futbol sala que s'ha portat a terme
en la localitat catalana de Pineda de Mar. Els caduferos
es van emportar el partit en la tanda de penals (5-6). El
conjunt benicarlando es va adjudicar la tercera posició
al vèncer per 5-6 al Playas de Castelló en els penals.
Els de Miki anaven guanyant el partit per 0-2 però el seu
rival va aconseguir empatar el partit. En la tanda de
penals, Dani Salgado, Deives, Valença i Lolo van donar
la victòria als caduferos. El guanyador del Trofeu ha
estat l'Ivori Santa Coloma que es va imposat al Gestesa
Guadalajara (3-2). L'equip de Santa Coloma no va jugar
un bon partit però encara així va tenir la virtut de
remuntar un marcador advers per a acabar imposant-se
amb gols d'Hèctor (2) i Lorenzo.

El Benicarló Aeroport Castelló s'imposa al Playas 

text i foto BENICARLOFS.COM
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Resignació. És la paraula que més s'escoltava en el Saló
de Plens de Benicarló durant la signatura de les actes
d'ocupació per a la construcció del desdoblament de la N-340.
Els 170 afectats del terme municipal, a raó d'uns cinquanta
per cadascun dels tres dies que es realitzarà el tràmit a
Benicarló, van ser citats pel ministeri de Foment setmanes
enrere per a signar el seu consentiment a l'expropiació dels
terrenys afectats per la variant. Agustín Arnau, un dels
afectats, lamentava que “és igual que la firmes com no, igual
faran el que voldran, són les lleis així i si han dit que es farà
per aquí, es farà”. Arnau lamentava que la major part de les
finques afectades “són explotacions familiars petites” en les
quals és complicat treure's un jornal amb el qual sobreviure.
“Ara et lleven un tros i a veure qué fas” ja que assegurava que
amb la indemnització que rebrà “no em puc ni comprar terra
en altre lloc”. Per a molts dels que ahir van signar les primeres
actes, la construcció del desdoblament de la N340 suposarà
la pèrdua del seu mitjà de vida. “I a veure on anem a treballar
a aquesta edat, a veure qui ens vol i damunt conforme estan
les coses”, lamentaven. 

En el saló de plens, funcionaris de l'administració central
comprovaven les afeccions dels propietaris. A continuació, es
preparava l'acta, en la qual es reflectia el lliurament d'una
quantitat a compte del total de la indemnització que els
correspondrà. Els afectats, van denunciar que desconeixen
l'import total de la indemnització que cobraran a canvi de
l'ocupació de les seues terres. “T'has de resignar i agafar el
que et donen, perquè no hi ha altra cosa”, es queixava altre
dels afectats. Fonts del Ministeri de Foment han anunciat que
les màquines podrien començar a treballar en el
desdoblament abans de final d'aquest any. 

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, qualificava de
“no alegre” la situació per la que estan passant els veïns
afectats pel desdoblament de la N340. Ahir va finalitzar la
signatura de les actes prèvies d'ocupació dels terrenys del
terme municipal de Benicarló. Un total de 170 propietaris han
donat el seu consentiment i han tingut l'oportunitat de
presentar les últimes al·legacions abans que Foment done la
seua aprovació definitiva a l'inici de les obres. “Tots sabem
que és una obra que cal fer”, assegurava l'alcalde matisant
que “entenc als propietaris”. Domingo es referia a les queixes
que al llarg dels tres dies que ha durat la signatura de
documents, s'han pogut escoltar en el Saló municipal de
Plens. 

I és que els afectats han tornat a manifestar el seu
descontentament pel traçat de la variant ja que consideren
que acabarà amb la forma de vida de nombroses famílies
dedicades a l'agricultura. Les queixes i el desconcert han
estat la tònica dominant durant el temps que ha durat la
signatura de documents. Malgrat tot, l'alcalde de Benicarló
confirmava que “les obres començaran a principis de l'any
que ve”. 

text REDACCIÓ

Arriba la signatura de les actes d'ocupació per a la construcció del desdoblament de la N-340

FILANT LA XARXA
10anys.softcatala.org

Softcatalà és un dels webs que més ha fet per la
difusió del programari en català i també pel programari

lliure. Enguany compleix 10 anys. Moltes felicitats!

La.Rata.Sensfils@gmail.com

FI DE TEMPORADA (TURÍSTICA)

Efectivament, l’ajuntament de Benicarló ha dit prou: el 15 de setembre s’acaba l’estiu i el temps de bany, al Morrongo.
Així que el tractor-“cullera” ja no remou la sorra, els de la cruz roja han desaparegut i les boies han estat retirades. La
gent, però, mentrestant l’oratge ho permet, continua anant a banyar-se. I, la veritat, els banyistes no noten la diferència
en haver cessat aquells “serveis”:

1.La “cullera” en qüestió no retirava la brutícia de la sorra –ampolles, bosses de plàstic, llaunes de begudes, palletes,
“colilles” etc. etc.-. Es limitava a soterrar-les i prou. A més, a les vores de la platja –a un costat i a l’altre-, a tocar de les
roques i a les roques mateixes, ni això i la brutícia  –ampolles, bosses de plàstic, llaunes de begudes, palletes, “colilles”
etc. etc.- han estat a la vista, tot l’estiu.

2.El módulo de salvamento de la creu roja, ha estrenat “cubícul”, on han fet vida “de senyors”, els socorristes: a les
deu del matí –quan ja feia dues hores que hi havia banyistes- feien acte de presència, desprès de la corresponent
exhibició, amb la moto aquàtica, per tota l’amplària de la platja. Abans de les 10 hores, per tant, prohibit ofegar-se. Tot
seguit, per la megafonia, saludaven els forasters: “Buenos dias: la cruz roja les ofrece pulseras para identificar a los

niños...”, fora de quan algú es descarava i els deia si els del poble i voltants no ens mereixien ni un mal “bon dia”.

3.I pel que fa a les boies, més que retirades han estat literalment arrancades de soca-arrel: els empleats en qüestió
han baixat de la barqueta, convenientment equipats i, sense cap mirament, han tallat la maroma de plàstic verd d’un
costat i de l’altre, que les fixava a la sorra –front al “cubícul” de la creu roja, justament-, emportant-se la filera de boies
i deixant a la vista els “muñons”, amb perill evident d’entropessar, per als banyistes que passejaven per vora mar.

I és que ja ens ho havia avisat la regidora de turisme de l’ajuntament “popular”: “Benicarló no és un pueblo turístico”.
Clar que, aleshores, cabria preguntar-li, en concepte de què, cobra el sou generós que, amb els diners de tots els
ciutadans de Benicarló, se la “gratifica” cada mes.

Marc Antoni Adell

FOTO!
Pas de contenidors

Un bon lector ens ha enviat aquesta imatge que
no té rebuig (i mai millor dit). Aquest contenidor,
instal·lat permanentment damunt d’un pas de
vianants al carrer Madrid, ja s’ha convertit en un
clàssic entre el veïns que es pregunten si, passa o
no passa? I és que cada dia se’l troben sempre al
mateix lloc indecís del que ha de fer. A veure si hi
ha alguna autoritat municipal que li dóna una
ajudeta! Bé, o una espenteta! Que també seviria. A
no ser que siga una nova modalitat de pas, que tot
podria ser!

El Claustre de l'IES Joan Coromines, en sessió celebrada el passat dia 24 de setembre, va acordar per
unanimitat adherir-se al manifest fet públic pel claustre del l'IES Ramón Cid respecte a la impartició de

l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania.

LA GRAN SETMANA

Atenció benicarlandos! Cuenca i Marcelino, mitjançant la regidora Ortiz, anuncien la Primera Setmana del Comerç per
a finals de novembre (campanades!). Per a obrir boca i calmar l’ansietat, de moment ens han presentat les bases d’una
sèrie de premis (trajectòria empresarial, solidaritat empresarial, qualitat comercial…) que s’entregaran dins de la Gala
del Comerç, acte que se’ns ha publicitat com a colofó de l’esplendorosa iniciativa. Lògicament, els premis no tindran
dotació econòmica sinó que aquesta serà simbòlica (plaqueta metàl·lica netejable amb Aladin). 

Tal notícia suposa aprofundir en la històrica política dels consistoris de Jaime Mundo i anar un pas més enllà: passem
d’un sol dia propagandístic a set dies de glòria local, és a dir, un altre cop farem soroll i sonarà buit. Fa vergonya haver
de recordar que encara quedaran una cinquantena de setmanes més en les que el comerç també ha de treballar i que,
probablement, la ubicació del Centre Comercial Costa Azahar i el Port Esportiu, tenen molt a veure amb la sequera de
potencials clients que pateixen els comerciants. No cal ser Alan Greenspan per a diagnosticar-ho. Ho remarco perquè
els llocs de les celebracions encara no s’han fet públics i aquesta gent és capaç de muntar la citada Gala al Burger King
o als passadissos de l’Eroski. Ja no ens estranya ni un gos verd vestit de fallera valenciana.

Tolito
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ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL. 
Tretze tristos tràngols.

Edicions La Campana. Barcelona.2008.

Albert Sánchez Piñol després de les dos
extenses novel·les, “La pell freda” i “Pandora al
Congo”, que li han donat tant d'èxit i que l'han
convertit en un dels fenomens literaris més
destacats dels últims anys en la literatura catalana,
torna al gènere amb el que es va estrenar com a
narrador, el conte, cal recordar que fa uns anys va
ser guanyador dels enyorats premis “Alambor”.

Els contes que constitueixen el llibre, en efecte
són tretze, els seus protagonistes passen tràngols,
però si bé per a ells poden ser tristos, per al lector
son sovint ben divertits. El temes dels que tracten
són ben diversos, el que obre el llibre es titula
“Quan queien homes de la lluna”, una història que
és una faula sobre la immigració en què els
immigrants venen de la lluna; el segon “Tot el que li
cal saber a una zebra per sobreviure a la sabana”;
és una faula protagonitzada per zebres sobre la
falta de solidaritat o encara millor, sobre el
capitalisme salvatge; els segueix “La nau dels
bojos”, juntament amb el primer, un dels millors del
llibre, on una nau a la deriva plena de bojos reben
un nàufrag a bord. 

En “La solidaritat que va venir de les estrelles”
l'autor ironitza sobre les xicotetes diferències que hi
ha en els moviments revolucionaris d'esquerra,
però que els converteixen sovint en enemics
irreconciliables. A “La llei de la selva” la conclusió a
que ens fa arribar el conte, és que de vegades el
dany moral és pitjor que el físic. “De petit tos de
gos; de gran, pota d'elefant” ens conta una història
de clara influència kafkiana en què a un noi el braç
dret se li converteix en una pota d'elefant, i aquí ens
trobem també amb una faula sobre la família com a
institució on regna la incomunicació. La història d'un
esquimal que persegueix un ós,  la d'un
espantaocells que vol ser amic dels ocells, les
desagradables sorpreses amb les que et pots
trobar un diumenge si vas a comprar xurros o el que
pot arribar a devorar un armari que t'ha regalat la
sogra, completen el recull d'aquest fantasiós llibre.

Els contes s'estructuren sovint en forma de
cercle que es tanca en ell mateix, però també n'hi
ha amb sorpresa final, els espais són ben diversos

des de Barcelona, passant per ambients rurals, la
selva o el mar, els personatges són també ben
diferents, des de zebres i espantaocells, a
marcians, esquimals i extraterrestres. Sánchez
Piñol té una gran habilitat narrativa, de vegades un
pèl hiperbòlica, toca sense complexos tots els
gèneres i sovint fa l'ullet al lector amb referències a
altres obres conegudes.

La formació de l'escriptor és d'antropòleg i això
es nota en el contingut del llibre, ja que  la majoria
dels contes tracten de reflectir comportaments
humans i darrera del contingut fantàstic s'amaga un
ensenyament moral. Tanmateix “Tres tristos
tràngols” és literatura en estat pur, els relats són
com aquelles velles històries contades a la vora del
foc, però que en aquests temps, asseguts en una
còmoda butaca ens causaran el mateix plaer.

FAULES MORALS

text  JOSEP MANUEL SAN ABDON

Llibres

Benicarló commemorarà el 9 d'octubre amb un
complet programa d'actes que arrencarà divendres que
ve amb el concert de la cantautora Lola Bou. Les
regidories de Cultura i Normalització Lingüística, han
conjuminat esforços per a convertir la setmana del dia
de la Comunitat Valenciana en una commemoració
destacada dintre del calendari festiu del municipi. Així,
el 8 d'octubre el Correllengua tornarà a visitar la ciutat
en una cita que ja s'ha convertit en tradicional per als
alumnes dels col·legis benicarlandos. A la nit, serà el
públic adult qui tingui l'oportunitat de gaudir amb la
representació “Aquesta criatura”, un muntatge teatral
que arriba de la mà del Festival Grec i el Teatre Micalet. 

El gruix de la programació es desenvoluparà el 9
d'octubre i tindrà per primera vegada com punt
neuràlgic la plaça de la Comunitat Valenciana. Un
volteig de campanes anunciarà a les nou del matí la
festa gran dels valencians. A continuació, la Marxa
popular ciclista recorrerà diferents carrers del municipi.
La cercavila formada per la Colla de Gegants i Cabuts,
la Colla de Dolçainers i el Grup de Ballis Renaixença,
durà a la corporació municipal des de l'ajuntament fins
a la plaça de la Comunitat Valenciana. Allí es
desenvoluparà l'acte institucional, que començarà amb

el llançament de nou carcasses, continuarà amb la solta
de colomes, l'alçament de la Senyera i finalitzarà amb
la interpretació de l'Himne Regional. Ja a la nit, el públic
podrà gaudir de manera gratuïta del concert que oferirà
el cantautor valencià Félix Ventura en l'Auditori
Municipal. 

I amb motiu de la celebració del 800 aniversari del
naixement del rei Jaume I, l'oficina de normalització
lingüística ha editat un auca amb la vida del monarca.
Els exemplars es repartiran per diferents col·legis de la
ciutat i en l'oficina municipal. 

text REDACCIÓ

Benicarló commemorarà el 9 d'octubre amb un complet programa d'actes

L'ajuntament de Benicarló ha escomès la renovació
de la xarxa de sanejament en dos carrers del municipi.
L'objectiu és “acabar amb l'embús en les cases
particulars, sobretot en els baixos, que es veien
inundats d'aigües negres” a causa del mal estat en el
qual es trobaven les canalitzacions públiques. Antonio
Cuenca, regidor d'Urbanisme, explicava que la xarxa,
amb canalitzacions de fibrocIment, ha acusat el pas del
temps i l'augment d'abocaments per la construcció de
nous habitatges en la zona. Les obres s'estan realitzant
després de descobrir-se el paviment per a procedir a la
renovació de la xarxa d'aigües pluvials i després de
rebre les queixes dels veïns del barri. Els problemes es
venien observant sobretot en el carrer Toledo, un dels
vials de la zona oest del municipi que més ha crescut en
els últims anys. 

No és la primera vegada que el consistori
benicarlando ha d'actuar per a resoldre les deficiències
en la xarxa pública de la ciutat. En els últims anys, els
problemes s'han multiplicat a causa de la proliferació de
noves construccions, que han afegit els seus
desguassos a la desfeta xarxa. Així, l'ajuntament ha
escomès la renovació del sanejament en diferents
fases, que han arribat ara al carrer Toledo. Està previst
que les obres finalitzen en els pròxims dies. 

Prevenció en els barrancs

D'altra banda Cuenca també ha informat de la neteja
que s'està escometent en els barrancs del terme
municipal en previsió de les pluges que se solen
desenvolupar en aquesta època de l'any. Així, la
intervenció més destacada és la realitzada en el
Barranquet, tristament famós pels desbordaments que
sol protagonitzar. La creació de talusos de contenció
laterals, impedirà el desbordament en diferents punts
de la llera. Les obres es van iniciar per part de
l'ajuntament benicarlando “però la Confederació del
Xúquer s'ha encarregat dels costos”, explicava Cuenca.
L'acondicionament del Barranquet al seu pas pel terme
municipal de Benicarló s'ha desenvolupat des del Camí
Artola fins a la desembocadura. 

A més, la confederació ha realitzat les obres en altre
punt conflictiu del terme municipal. “S'ha creat una zona
d'escullera en el Riu Sec, a l'altura de l'abocador
municipal”, explicava l'edil d'Urbanisme. En aquest punt
la llera forma un meandre i en episodis de forts xàfecs
sol desbordar-se, inundant les finques confrontants. 

BENICARLÓ POSA EN ORDRE LES SEUES CANALITZACIONS 

text REDACCIÓ Cuenca també ha informat de la neteja que
s'està escometent en els barrancs del terme
municipal en previsió de les pluges.

Un dia és un dia
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Quan la pesta es va dur a Giorgone, "La Venus
de Dresden " descansava inacabada en l'estudi del
jove pintor. Segons la tradició, Tiziano va acabar
aquesta Venus Dormida, una obra que s'ha
considerat la més representativa del gènere
renaixentista cridat "poesia". No hi ha res agressiu
en aquest idil·li pòstum. Una deessa nua és
venerada com inofensiva i al·legòrica. Una dona
sense roba és acusada de lasciva i demoníaca.
S'ha considerat que la fallida entre el nu cortesà i el
nu descortés és culpa d'un quadre de Manet:
"Olimpia". La diferència entre aquests dos posats
no està en el diferent cànon de bellesa. Mentre
Venus dorm, vulnerable al sàtir, Olimpia mira
d'enfront de l'espectador, altiva, impúdica, real. Les
dones són deesses en rebel·lió contra l'home. "La
font" de Ingres ofereix altre exemple d'aquesta lluita
moralista. La figura de la model apareix encarnada
mentre la seva ànima encara és de pedra, en un
estudi que beu de l'estatuaria clàssica. Aquesta
composició fantàstica fa que l'obra, encara
mostrant el nu d'una adolescent, no es consideri
obscena, segurament perquè la inerta noia que
sosté el càntir no observa fora del quadre com ho
faria segles després la "pubertat" de Edvard Munch.
L'obscenitat està en la consciència de la nuesa, en
el pecat original.

Sensibilitat en la línia contra músculs i tendons:
l'anatomia és el camp de batalla més cruel i
perfecte entre l'abstracció i la figuració. La sang bull
i brolla quan l'Acadèmia exigeix un esforç còncau i
la composició una aposta convexa, és a dir, escollir
entre la veritat observada i la sentida, com si encara
pensarem que la veritat pot ser única.

Ingres exagera  en "La gran odalisca" la torsió de
la columna vertebral forçant el ritme de la figura,
que bé pogués haver estat una més entre els
múltiples nus de "El bany turc". Però no cal acusar
al mestre del dibuix per tan lleugera concessió,
sempre a benefici de la plasticitat de la seva obra.
Pits menuts, costelles trencades, perquè negar-lo,
el pintor és un cirurgià plàstic i l'espectador jutja el
nu anatòmic igual que critica les operacions i
defectes d'un veí. Sobre el llenç, el nu es converteix
en la primera línia de foc de la comunicació i és
necessari que guanye les defenses que ell mateix
provoca. Si no és així, en la flacciditat d'aquest cos
s'esgota l'esforç de l'obra. Ho sabia Leonardo quan
tornava pinzell per bisturí per a comprendre els

mecanismes de la màquina humana. El geni
arriscava la seva pell obrint la d'uns altres en una
heretgía que ara ens sembla perdonable, sobretot
si creiem el que diu la llegenda, que Da Vinci
acusava Miguel Ángel de dibuixar els cossos com si
fossin sacs de nous.

Un quadre és una finestra que unes vegades
s'obre cap a l'horitzó i altres cap al nostre interior.
Habiten després d'ella personatges que ens
conviden a passar o ens rebutgen, i el mateix fem
nosaltres amb ells. Imagineu-vos pintant en el baf
del cristall un cercle, dos puntets i un somriure.
"Feliços", no? Doncs ja veuen, que ens agrade la
visita al nostre amic pintat no depèn de la perícia
del pintor. Tots tenim les nostres bogeries, i més
encara els artistes. Jo acosto el meu rostre als
llenços, no per a escrutar la trama o recórrer la
pinzellada, sinó per a saber si respiren. Al final,
llorejats o vençuts per l'anatomia, avergonyits o
impúdics, obra i espectador estan nus i es
pregunten l'u a l'altre: vius? 

NU

text i foto JESÚS MAESTRO

Art

“L'anatomia és el camp de
batalla més cruel i perfecte entre

l'abstracció i la figuració.”

La literatura i el cinema ha repassat
des de tots els punts de vista possibles
la nostàlgia dels dies feliços, del temps
passat. Ara, quan el calendari parla de
la tardor, quan una mica de pluja ens
recorda que l’estiu s’ha acabat,podem
repassar els dies feliços que les
vacances ens han deixat. No cal que
rebusquem massa endins en la
calaixera dels records ni que intentem aferrar-nos
a uns instants que s’han acostat a allò que algú en
diria felicitat. Podem simplement enyorar una mica
els dies tranquils, d’horaris canviats i més laxos.
Sentim la nostàlgia que ens fa una mica de mal i
també anem sentint com aquesta nostàlgia es fa
lleu, sota l’impuls de la vida quotidiana.

Però sovint allò que sobreviu amb més força a
l’oblit, al filtratge cap a racons ocults del propi ser,
són els fets que han tingut la trista oportunitat
d’enteranyinar aquesta placidesa d’estiu. O potser
són aquells fets que han tingut un caràcter estrany
–i no necessàriament negatiu-  els que tendim a
remarcar. Sigui com sigui, sempre hi ha fets que
tenen el do d’evidenciar que la felicitat és una cosa
ben fràgil. I Ssi en els nostres dies feliços d’estiu hi
ha hagut una relació molt directa amb els
transports públics, aleshores no cal buscar gaire
per trobar en aquests meravellosos moments els
episodis que han esmicolat abruptament la felicitat
guanyada. Si algú ha tingut un viatge plàcid, sense
entrebancs ni sorpreses, pot estar content i ha de
sumar obligatòriament aquest fet a la felicitat
d’aquets dies. Però sovint passen coses. Passen
moltes coses. Una pàgina viscuda com a exemple.

Després d’uns dies d’omplir-nos de mar i de
paisatges de l’Empordà, just allà on  aquells
esbojarrats grecs de Focea van decidir instal·lar-se
ara fa vint-i-set segles, va arribar l’hora d’haver de
tornar cap a Barcelona amb l’únic sistema de
transport públic existent: els busos de la
companyia Sarfa. A la parada on s’indicava els
horaris dels busos hi havia poca gent: un parell de
persones que esperaven un altre autobús i un altre
viatger que, com nosaltres , esperava l’últim
autobús del dia –a les 20,30, tampoc no penseu
ara que parlem d’altes hores de la nit. Mentre
esperàvem que arribés l’autobús, les converses
van girar sorprenentment cap a l’experiència vital
de l’altre viatger –un home que havia estat a la
Legión Española i que havia participat en un grapat

de missions com a membre d’unitats
dels  cascos blaus i que ara estava de
baixa perquè, més enllà de diverses
ferides, tenia una malaltia d’origen
radioactiu - i sobre la literatura. En pocs
minuts van passar per aquella trista i
solitària parada d’autobús Herman
Hesse i el seu llop estepari, Saramago i
els seus prodigiosos assajos sobre la
ceguesa i la lucidesa, Dostoievski i
Tolstoi, Víctor Hugo i el seu París
miserable i apassionant. Fins i tot, de

puntetes, va passar Kafka amb el seu amic Gregor
Samsa transformat en escarabat. La màgia dels
grans escriptors van fer córrer molt de pressa els
minuts sovint eterns –amb retards habituals
inclosos com a propina- de l’arribada del bus. Un
grapat de persones que no ens coneixíem de res i
que teníem històries vitals radicalment diferents
compartíem llibres que parlen de nosaltres, que
són part de les nostres vides tan diverses.
Sobtadament , però, va arribar –evidentment amb
retard- un autobús i vam moure’ns amb agilitat per
pujar-hi. Va resultar que aquell no era el nostre
autobús. La sorpresa va ser quan el xofer ens va
informar que el nostre autobús era el que en
aquells moments passava en direcció contrària. El
desconcert ens va deixar amb cara d’idiotes. vam
descobrir aleshores que una mica més amunt i a
l’altra costat de l’avinguda hi havia una altra parada
que, oh miracle, tenia exactament la mateixa
informació sobre horaris. La resta és molt fàcil de
deduir: va ser impossible localitzar cap
responsable de la companyia perquè ens
confirmés que el nostre autobús havia passat i que
no havia parat en el lloc on suposadament havia de
parar, la policia municipal –ens diuen que estan al
servei del ciutadà quan aquest té problemes, oi?-
se’ns van treure de sobre de mala manera i, en fi,
la possibilitat d’intentar anar amb taxi a agafar un
tren no era viable perquè a les 21.10 surt l’últim
tren cap a  Barcelona des de Figueres.

I és precisament en aquests moments en què els
dies feliços deixen de ser-ho quan prenem
consciència que els transports públics d’aquest
país són una presa de pèl insultant. Per què en
aquest món tan liberal –i neoliberal- continuen
existint uns monopolis dels transports públics?
Algun responsable polític  es preocuparà dels
ciutadans que fem servir els transports públics que
no són precisament els trens d’alta velocitat?

Sembla clar que per tenir uns dies feliços hem
de disposar de transport privat.

Dies feliços

text JOAN HERAS

Fronteres
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Aparcament policial
Fa unes setmanes vam

enxampar els municipals “ben
aparcadets” allí davant la
rotonda de Ticana. Aquesta
setmana, continuant amb la
seua maestria habitual, un altre
tafaner ha vist, llàstima que no
portava càmera, aparcat el seu
Terrano policial, damunt la zona
de càrrega i descàrrega  que hi
ha al carrer Rei En Jaume, un
poc després de la cruïlla amb el
carrer Vinaròs. Eren les nou del
matí, i allí, ni havia municipals ni
es veia que descarregaven ni
carregaven res. El tafaner en
qüestió va estar temptat d’entrar
allí, al bar de la cantonada, per
preguntar si hi eren allí, no
siguera cas que necessitaren
alguna ajuda. La veritat, la
pressa de portar el xiquet a
l’escola no li ho va permetre. De
tota manera, això d’aparcar a
estos llocs s’ho haurien de fer
mirar. I és que la gent malpensa.

La variant del Bulevard
Ens han dit que ja ha

començat la signatura de les
actes d’expropiacions que faran
que el nostre terme quede més
erm i inútil. Tant erm i inútil com
els partits que ha propiciat
aquest desgavell terrenal
propiciat pel PSOE i PP. El
primer mirant cap un altre lloc,
mentre els seus amos de
Madrid li deien que tingués la
boca calladeta i, l’altre, l’altre,
amb la pocavergonya d’apuntar-
se a totes les manifestacions
contràries, saben que als seus
amos de València aquesta
variant se’ls fumava un pito. I tot
amb la comparsa del Bloc fent
de arreplegador del mantell
nupcial que ens han servit com
a carretera. I mentre, molta gent
major, plorant, al veure com els
furten les terres dels seus
avantpassats. Sobren les
paraules.

Premis xicotets
Només ens faltaven els

premis al comerç. En aquest
poble això de repartir premis
sembla ja una plaga. Però bé, si
així s’acontenta al personal que
hi farem. Ja ho diuen, quan no hi
ha diners cal ficar-li imaginació i
la regidora de comerç sembla
que, d’això, en té més que de
sobra. I del no res, s’ha tret uns
premis la mar de guais. Veritat
que sí!

La copa danone

Els tafaners el que no
acabem d’entendre massa bé
és això que un mateix es
presente com a candidat. Què
és una mena de “Juan palom,
yo me lo guis yo me lo com”? A

veure, si comencen una cosa no
podrien fer-ho una mica amb
més seny? I és que si els
currículums que es presenten
són tan bons com alguns dels
que es presenten cada any en
alguna que altra elecció de
premiats ja poden encomanar
copes i copons i després que
desfilen tots a festes. Per què
no iniciatives al foment del
consum interior? O incentius
locals al comerços que retolen
en valencià? O als que reciclen
els seus productes sobrants? O
multes als que no acompleixen
les normatives? O ...  si l’únic
que es vol es mirar-se el melic,
tenen raó, amb una copa ... ja
ens va be´. 

ve de la pàgina anterior

EL DEBAT NUCLEAR REVIFA   (i 3)

a setmana passada explicaven
dos dels arguments en contra de
la revifada nuclear: no és tan barat
com es diu i no ens proporciona

independència energètica. Per concloure
aquesta sèrie, tractarem  la gestió de
residus nuclears i la seguretat del cicle
nuclear. 

Els residus radioactius són materials de
rebuig amb radionuclis - nuclis atòmics
inestables que emeten espontàniament
radiacions- en valors superiors a les fixats.
Es classifiquen en residus de baixa i
mitjana activitat - no alliberen calor i la seva
activitat  es inapreciable als 300 anys- i residus d’alta
activitat amb radionuclis actius (urani, plutoni...) en
quantitats significatives  que desprenen calor i perden
l’activitat en milers d’anys. Quan es clausuren les
actuals centrals, s’hauran generat 176.300 m3  de
residus de baixa i mitjana activitat i 6700 tones dels
d’alta, bàsicament barres de combustible nuclear
gastat.  Actualment, els primer són emmagatzemats a
El Cabril (Cordova) i els segons a les piscines d’aigua
pesada de les pròpies centrals de forma provisional. 

Al 6é Pla General de Residus Radioactius (2006), el
govern espanyol abandonà la intenció de construir un
magatzem geològic profund definitiu per residus d’alta
activitat. Optà per construir un magatzem temporal
centralitzat (ATC) en superfície per dipositar les 6700
tones assenyalades durant 60 anys a l’espera de
noves tecnologies  capaces de reduir el perill dels
residus. Es llençà una campanya publicitària per
trobar un municipi de l’estat on ubicar  l’ATC  però no
n’aparegué ningú, encara que les compensacions
econòmiques eren sucoses. S’acostaren les eleccions
municipals de 2007 i els govern central aplaçar la
decisió sobre la localització de l’ATC i la situació està
aturada des d’aleshores. I el tema és greu perquè a
2010 tornen de França 12 m3 de residus d’alta
procedents de Vandellòs I  i, a 2011, vindran
d’Anglaterra 600 quilos de plutoni i 100 tones d’urani
on foren enviades des de la central de Santa Maria de
Garoña pel seu reprocessament.

La indústria nuclear ha dissenyat diversos sistemes
per reutilitzar el combustible nuclear gastat i reduir el
volum de residus. Els reactors reproductors ràpids
funcionaven amb plutoni dels residus  i generaven
més combustible nuclear que el que consumit. Però,
com ja vam dir, la major central d’aquest tipus, el
Superphènix,  fou tancada per la falta de seguretat i de
rendibilitat econòmica. El reprocessament consisteix
en la separació del plutoni i de l’urani fissibles dels
residus nuclears per fer un nou combustible nomenat
MOX. És fa mitjançant la dissolució amb àcids calents
de les barres de combustible gastat, generant-se
volums importants de líquids contaminats. Les plantes
de reprocessament  sofreixen accidents amb certa

freqüència com a Tokaimura (Japó, 1999).
De les 11 plantes que s’han construït,
només hi ha 5 que continuen funcionant
amb dificultats. Però el més greu d’aquest
sistema és el ser una “tecnologia de doble
ús”, per fer combustibles nuclears o fer
armament atòmic a partir del plutoni
separat. Fins 2004, al món hi havia
emmagatzemades 240 tones de plutoni
separat, suficient per fabricar 40.000
bombes atòmiques. A 1977, el president
Jimmy Carter suspengué indefinidament el
reprocessament i reciclat comercial de
plutoni a Estats Units per temor a la

proliferació de les armes nuclears.
Un altre dels problemes greus de l’energia nuclear

és la seguretat en sentit ampli. Des dels seus inicis
aquesta energia ha anat lligada al sector militar. El
primer reactor nuclear (Hanford, 1944) es construí per
obtenir el plutoni del combustible gastat i fer les
bombes atòmiques llançades sobre el Japó. Hi ha dos
processos claus: l’enriquiment en urani del mineral per
obtenir combustible fresc, i el reprocessament per
separar plutoni i urani, en tots dos podem obtenir
combustible nuclear o armament atòmic. En aquestes
possibilitats es justifiquen els països occidentals
–molts d’ells amb armament nuclear- per voler limitar
el desenvolupament nuclear d’Iraq i Corea del Nord.  

Segons l’Organització Internacional de l’Energia
Atòmica (OIEA), a 2006 hi hagueren 252 casos de
robatoris o desaparició de material ràdioactiu i aquests
incidents han augmentat un 385% de 2002 a 2006. El
desballestament de l’armament nuclear a l’antiga
URSS ha afavorit el tràfic nuclear il·legal. Més que un
grup terrorista pugui construir una bomba atòmica, el
perill està en la possibilitat de fer “bombes brutes”,
explosius convencionals barrejats amb material
nuclear.

Un altre aspecte de la seguretat són els incidents i
accidents de les centrals nuclears convencionals.
Segons l’informe anual 2007 del Consell de Seguretat
Nuclear (CSN), les centrals comunicaren 96 incidents.
El més greu fou la fuita a l’exterior de radionuclis
d’urani a la central d’Ascó, un dels quatre accidents
més greus de la història nuclear estatal. L’empresa
intentà treure importància a l’accident que fou
denunciat per Greenpeace. El sistema de supervisió
del CSN –fins i tot hi ha un inspector resident- arriba
on arriba i, sovint, les empreses no juguen net.  CSN
vinculà la successió d’incidents a la manca d’inversió
en seguretat, però les empreses propietàries ja han
assenyalat que no incrementaran les inversions en
aquest aspecte clau. És simplement un negoci.

No estan resolts ni els problemes de seguretat ni els
dels residus, són cares i continuem sent dependents.
Nuclear no gràcies. 

Pere Bausà

L

SOSpites
Dedicació completa i ni tan sols signa els originals de les cartes
que després es fotocopien. Algun sofert funcionari ha
d'escanejar la signatura d'altre lloc. O és que som malpensats?
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stic una mica content
perquè sembla que
alguns col·laboradors
s’ho han pres amb una

certa seriositat, i de moment estan
col·laborant totes les setmanes.
Ara m’agradaria que el demés
prengueren exemple i
començaren a escriure sense
descans. Així s’aconseguiria que
aquesta publicació tinguera més
contingut i més variat. Sempre
s’ha dit que allò que ens pot
diferenciar dels demés (igual que
es diferencien ells en altres
coses) són els col·laboradors, que
han de ser persones amb una
certa solvència i, sobretot, que
tinguen coses interessants que
contar-nos. Evidentment, no estic
parlant de gent que, per exemple,
com no sap què dir, es posa a
contar un acudit que ha sentit i la
ha fet gràcia, o ens diu a tots que
hem de fer o a quin hem o no hem
de votar, sempre des de la seua
miserable tribuna, amb la
convicció que tot el que diuen és
“ex cathedra” quan en realitat la
gent se’ls en fot perquè ja els
coneix. A la meua imaginaria llista
encara en falten alguns que
s’haurien de posar les piles i
ajudar als altres a omplir les vint
pàgines setmanals i no haver de
buscar retalls i notes de premsa
per a tal fi.

Aquesta setmana començaré
amb el tema de la setmana que,
com ja m’ha passat algunes
vegades, no en tinc ni idea. Si no
ho he entés malament, hem
d’estar tranquils perquè no hi ha
cap antena de telefonia mòbil al
nostre poble que siga perjudicial
per a la nostra salut. L’únic que hi
ha nociu són tots aquells
moniatos que van conduint
mentre parlen pel telèfon mòbil.
Perquè clar, ningú no es pot
esperar a aparcar el cotxe per a

parlar. Però encara costa més
posar-nos a parlar pel mòbil quan
pugem al cotxe i engegar-lo i
conduir-lo mentre parlem pel
mòbil. La meua teoria és que
parlar pel mòbil és molt dolent
perquè imbecil·litza més als
imbècils i no perjudica als que no
en tenen. Al final la conclusió que
he tret de tot plegat és que el
nostre poble és més avorrit que
les memòries de Xanquete,
perquè si el més interessant que
passa és això (sense llevar-li la

importància que té el tema), es
constata que Benicarló ha entrat
de ple en el “dolce far niente”
permanent, on els regidors
desapareixen de la vida pública
d’una manera dissimulada però
contundent. Per exemple, jo em
pensava que amb el regidor de
festes que tenim havia arribat al
poble la festa continua, sempre
tothom de marxa, orquestres
setmanals, xalera i xerinola
garantides, rodes de premsa
multitudinàries plenes de riures i
bromes... i no res. Es veu que el
jornal porta inclòs el silenci i la
discreció. Si ara ferem una
repassada als regidors un per un,
podria ser molt divertit. Fins i tot
estic convençut que en trobaríem
algú del que ningú no se’n recorda
que encara és regidor. 

Llegeixo amb un cert estupor,.
no exempt de sorpresa, que la
costa nord del nostre terme
municipal perd un parell de
metres a l’any, engolits per la mar.
O siga, que fa cinquanta anys es
podia jugar un partit de futbol allà
on ara tot és aigua salada.

Molt bona la senyora aquesta
del pp Alícia de Miguel que diu
que Jaume I estaria orgullós del
que ha fet el seu partit, cosa que
ens demostra una altra vegada
l’interés que tenen els del pp per
la nostra història i la nostra
llengua. Segurament aquesta
senyora pensa que Jaume I
parlava en castellà per que
l’entengueren tots, com ella.
Quina vergonya de polítics, déu
meu.

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA
M’he queixat moltes vegades

de les impresentables cròniques
dels del futbol per la seua manca
d’informació i rigorositat. Al final,
ho he deixat com un cas perdut i
ja no he volgut fer-los el joc. Però
ara he vist una cosa que els ha
superat. A la penúltima pàgina,
ens conten que una xicota de
Benicarló ha aconseguit un
subcampionat d’espanya després
d’haver estat derrotades per les
súbdites de Montilla. Potser si ens
haguessen guanyat les murcianes
m’hagués alegrat, perquè tothom
coneix les magnífiques relacions
del nostre Camps, que sempre
s’acosta als més rics, però com
que ens han guanyat les
enemigues de nuestra requión,
estic molt empipat. Com anava
dient, una benicarlanda ha estat
subcampiona estatal de... de... de
què? De llançament de motxos?
De comprar a les rebaixes? De
pescar llobarros? L’única pista
que tinc és que en cas d’empat
s’ha d’anar al “bo-laverage”, que
igual pot vindre de bolo com de
bolet. 

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 652

text EL LECTOR

E

Xoriços
No, no estem parlant

d’aquest típic aliment que el
podem trobar a la majoria de les
botigues d’alimentació, estem
parlant d’aquests personatges
que se n’aprofiten del descuit de
la gent per furtar-los allò que
poden. I sembla que a la nostra
població, últimament n’acampen
més que menys d’aquesta colla
d’energúmens. Prou gent major
ja ha patit, a la sortida d’algunes
entitats bancàries, el robatori
dels diners que acabava de
traure. Tal volta seria hora de
ficar seguretat privada a les
oficines? Tal volta seria
necessari un major control
exterior, per part de la policia, en
horari de feina d’aquest
personal que pul·lula fent-se el
despistat per aquesta zona? La
cosa és prou seriosa per no
agafar-se-la a conya. Encara
que surtiga a la secció dels
tafaners.

Partida Pobreta
Ja sabíem que en aquesta

partida, la de Povet, la cosa no
està gens ni mica clara i que
sembla que va per a llarg.
Suposem que és per aquesta
raó que intenten treure-li algun
profit econòmic a un dels majors
descampats que tenim al poble.

Primer va servir per amuntegar
muntanyes de terra, després de
grava, que encara hi és i, ara,
també, per amuntegar munts de
llenya. Si us pegueu una volteta
per la zona vosaltres mateix ho
podreu comprovar. Arrels
enormes i restes de troncs
d’arbres, juntament amb les
restes de terra i grava,
compatibilitzen  un us que
l’ajuntament encara no s’ha
dignat a clarificar. Veurem quin
serà el següent us comercial
que li donaran!

Coral policial
Ara resulta que, fins i tot, la

nostra policia local es dedica,
també, a això de la canturela.

L’altre dia, el de la seu patrona,
vam descobrir que havien
format una coral per
acompanyar la missa. Fins i tot,
l’òrgan els va acompanyar. La
veritat no sabem si va ser una
iniciativa del capella per
guanyar adeptes, cada vegada
la cosa està més pobra i cal
buscar parroquians on siga o de
la mateixa policia que estava
vagarosa. En fi, que vam tindre
sort que la borrasca ja havia
passat, que si no ... ja ens vèiem
tots amb botet. 

Coral policial (i 2)
Això sí, les autoritats també

van estar convidades. A la
missa, no a la canturela. I és
que si s’arriben a ficar tots dos
junts Sant Pere no dóna a
l’abast per canviar-se de casa
tantes vegades. La tronada
hagués estat monumental, si
més no, i el botet l’haurien de
convertir en transatlàntic per
ficar tota la gent que aniria per
l’aigua..

Coral policial (i 3)
Per cert, ens han comentat

que al dinar posterior, el que fan
per commemorar la festa, no
van tornar a invitar a les nostres
autoritats municipals. Diuen que
coses del conveni.

Hores policials
Tot i que açò que ens han

comentat no ho podem
confirmar, sembla ser un
argument de ràdio macuto per
desprestigiar aquests solemne
cos, ens han comentat que
aquest cos, tan ben plantat,
només treballa catorze dies al
mes. Ja diem que és el que se
sent. Nosaltres no ens ho
creiem. O no els veieu per tota
arreu! Si fins i tot han fet la coral
... policial que canta a missa!

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

La nostra policia local
es dedica, també, a
això de la canturela. 

L l e g e i x o
amb un cert
estupor, no
exempt de
sorpresa...
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Ineptitud institucional versus cultural. Qui en dóna més

No ens sorprén res el que ara ens
ha presentat la regidora de cultura,
senyora Durà, “Pagar per fer”, tot i
que dubtem, i molt, que aquesta
iniciativa de fer pagar per l’ús de
l’auditori municipal haja sortit d’ella.

Ben mirat fer pagar per una
instal·lació pública no hauria de ser
un gran problema. Fer pagar una
cosa simbòlica, que redundara
posteriorment en el manteniment de
la instal·lació, dubtem que anara en
contra del més mínim sentit comú i que cap
associació estigués en contra.

Però, i ací radica el problema, és que aquest
pagament es converteix en un greuge comparatiu
respecte d’altres entitats, algunes molt concretes,
que utilitzen les instal·lacions públiques sense
pagar i trauen un benefici econòmic que no retorna
a la pròpia instal·lació, o a l’erari públic que li l’ha
deixat utilitzar, que paguem tots els ciutadans de la
nostra butxaca amb els nostres impostos.

Així que, si abans no s’equilibra aquesta
“xicoteta” diferència, volent cobrar a les entitats
culturals, justificant-ho en el seu deteriorament,
ens sembla del tot inadequat i fora de lloc. I, si a
més, ens trobem que este deteriorament de les
instal·lacions púbiques culturals es deu,

principalment, a la ineptitud i
ineficàcia de l’administració que
s’encarrega de vetllar que aquestes
estiguen, parafrasejant els militars,
“en perfecto estado de revista”, per
no aplicar una normativa, o no voler
aplicar-la, perquè aquestes coses no
succeïsquen, i que ells mateixos van
aprovar, aleshores, podem afirmar
que del que es tracta és de
negligència pura i dura.

Que la regidora Durà diga que no pot fer res per
controlar l’ús de les instal·lacions públiques és una
excusa tan banal i supèrflua -fent pagar les culpes
al altres de la seua incompetència-  que l’únic que
demostra és que el càrrec de Regidora de Cultura,
amb majúscules, li va més que gran i que no dóna
la talla per estar ni on hi és ni la quantitat de diners
que costa cada mes. I que no són pocs.

Senyora Durà, per a la seua informació, els
infractors, mai, repetim, mai, presenten
reclamacions dels desperfectes que puguen
ocasionar. És vosté qui els hi ha de reclamar
perquè és vosté qui representa a l’administració
pública. Si no ha estat capaç d’entendre-ho en el
temps que està en el càrrec, faça’ns un favor,
torne-se’n a casa. Tots sortiríem guanyant.
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PublicitatAmb el suport

Carxofa: Una carxofa primerenca i torrada per per als nous encarregats de la piscina municipal
(mentre no la venguen encara es de tots). Això d'ampliar l'horari i poder anar a nadar el diumenge
pel a fer uns quants llargs està molt bé sobretot que a aquells que durant la setmana anem un poc
atabalats i justos de temps. 

Panissola: Per a aquells que tant han callat, han bramat, han tornat ha callar i ben poc ha fet
per la piscina. L'empresa anterior no va fer el que havia de fer i aquesta tampoc. Hi ha coses, com
la sauna seca, que ja fa molts de mesos que no funciona i en general cada vegada està tot més
deteriorat. Els nostres regidors d'esports, com tants d'altres. 

P u b l i c i t a t

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

La Cofradia Nuestra Señora la Virgen del Rosario i la Penya
Setrill conviden a tots els benicarlandos i benicarlandes a participar,
aquest diumenge 5 d’octubre de 2008, en el tradicional romiatge a
peu a l'ermita de la Mare de Déu de la Font de la Salut de Traiguera.
La concentració dels caminants es realitzarà en la Plaça de Sant
Bartomeu a les 06’45 hores. A les 7 h., es llançarà el coet anunciador
de l'eixida de la romeria des de la Plaça de Sant Bartomeu. A les
09’15 h., es realitzarà un descans per esmorzar prop del cementiri
de Càlig. A les 10’30 h., s’iniciarà la processó del Rosari pels voltants
de l'ermita. A les 11, es procedirà a celebrar la Santa Missa. El
sorteig a càrrec de La Cofradia Nuestra Señora la Virgen del Rosario es realitzarà a les 12’30 h., i després d’això es podrà
disposar de temps per a descansar, realitzar la tertúlia i menjar. A les 15’30 hores la comitiva s’acomiadarà de la Mare de
Déu i eixirà cap a Benicarló. La Cofradia Nuestra Señora la Virgen del Rosario i la Penya Setrill fan una cridada d’ànim a
tots els participants, i recordar-los que no importa la motivació: per religiositat, tradició, sacrifici, oci, esport, amistat,
curiositat, colesterol, naturalesa... El romiatge mereix la pena.

“De la comèdia a la tragèdia, del teatre polític al
musical. Sempre buscant la superació, el més difícil
encara. Amb dedicació, esforç i talent. I obtenint sempre
la resposta més entusiasta del públic”. Aquestes poques
frases podrien resumir a la perfecció la trajectòria del
grup de teatre amateur Teatre de Guàrdia, que el pròxim
any celebrarà els seus primers quinze anys d'existència. 

Quinze anys que van a ser celebrats per partida
doble. Primer, amb la posada en escena del gran
musical “Chicago”, i, segon, amb la reposició de la
divertidísima “Eloisa està sota un ametller”. Tot s'està
preparant per a la gran festa del teatre. I l'Escola de
Teatre l’Escenari, oberta a tots qui vulguen participar en
aquesta meravellosa aventura, comença un nou curs
per a seguir formant bons actors i actrius. S'obre el teló.

text REDACCIÓ

Teatre de Guàrdia prepara el seu XV Aniversari 
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