
L’ Ú LT I M A20

Un nodrit grup d'esportistes de la comarca ha
participat aquest cap de setmana en els VI Jocs
nacionals de Special Olympics que s'han celebrat del 8
al 12 d'octubre a Castelló.  El benicarlando Salva
Ferreres ha obtingut en 50 metres esquena les
medalles d'or i bronze. En Futbol Sala, l’Ivadis Castelló,
amb alguns jugadors benicarlandos, va aconseguir
enfront d'Àustria la medalla de plata després d'uns
disputats penalties. 

Special Olympics és un moviment internacional
sense ànim de lucre el principal objectiu del qual és
fomentar el desenvolupament personal i la integració
de les persones amb discapacitat intel·lectual.
aprendre, gaudir i beneficiar-se de la seva participació
activa tant en esports individuals com col·lectius.

text REDACCIÓ

VI Jocs nacionals de Special Olympics
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l seixanta per cent dels
c o n t r i b u e n t s
benicarlandos veuran

augmentat el rebut de l'aigua
entre un cinc i un vint-i-cinc per
cent. Tan sols l’u per cent de la
població no veurà incrementat el
rebut d'aigua potable. Són les
dades més significatives de la
revisió realitzada pel consistori en
la taxa d'aigua potable, que pretén
bonificar als consumidors més
responsables i penalitzar als que
realitzen una excessiva despesa.
Antonio Cuenca, regidor de Medi
ambient, ha detallat que la nova
taxa contemplarà quatre trams
diferents de consum de 20, 36, 54
i més de 54 m3. El cost del tram
mínim ha quedat establert en 0,20

euros/m3 al trimestre, mentre que
el màxim de 0,96 euros/m3 es
comptabilitzarà a partir dels 54
metres cúbics. El consum mig a
Benicarló, segons els estudis
realitzats pels tècnics municipals,
és de 36 metres cúbics al
trimestre, que quedaria emmarcat
dintre del segon tram. 

En l'actualitat el cost mig és de
0,27 euros per metre cúbic “un
dels més baixos del país”,
destacava Cuenca “quan en
alguns llocs s’arriba als dos
euros”. “El cost a Benicarló és
més baix que el que està establert
per la EPSAR per a la depuració,
és a dir que els benicarlandos
paguen més per la depuració de

l'aigua que pel consum”. La taxa
de sanejament se separa en el
rebut i queda fixada en 0,12
euros/m3 per al servei domèstic i
0,20 a l'industrial. Això vol dir que
el 21% dels abonats veurà
incrementat el seu rebut entre un
1% i un 5%. Entre el 5% i el 25%
de pujada ho sofriran el 60% de la
població i l'increment més sever
d'entre el 25% i el 50% ho tindrà el
8% de la població i, fins al 100%,
el 6 % de la població. La revisió
del preu públic de l’aigua potable
s’emmarca dintre de la política
empresa pel consistori
d’actualització de les taxes al seu
preu real. “No pot ser que
estiguem pagant menys del que
val el servei”, assenyalava

S’apujarà la taxa de l’aigua al 60% dels abonats

L’ajuntament diu no cobrir la seua despesa però per altra banda perd el 40% del
cabal en fuites. Tan sols l’1% dels abonats eludirà la pujada del rebut de l'aigua.

Ens tornen a prometre que per el 2009 pressupostaran, altra vegada, la
Depuradora, tot i haver-la pagat amb escreix amb el cànon de sanejament, que

ens cobra des de fa molts anys la Generalitat. I ja en van ... de promeses.

E

P U B L I C I TAT

text REDACCIÓ

“No pot ser que estiguem pagant menys del que val el servei”
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“Un benicarlando consumeix 36.000 litres al trimestre.”

Cuenca. La revisió també afecta a
altres serveis que presta el
Consistori als ciutadans i està
previst que s'aproven en el mes
d’octubre per a poder iniciar la
confecció definitiva dels
pressupostos municipals. Així ho
ha anunciat l’alcalde del municipi,
Marcelino Domingo, que ha
vaticinat que aquests seran uns
pressupostos “difícils”. La
conjuntura econòmica i, sobretot,
el descens d’ingressos per
llicències de construcció,
marcaran la tònica ja que
“hauríem d’ajustar-nos a aquesta
realitat”. El consistori intentarà
que en aquest nou ordre de coses
“no es ressenten les entitats” que
depenen en bona part de la
subvenció municipal per a poder
realitzar les seues activitats. El
regidor delegat de l’àrea ja ha
començat a recollir les necessitats
de les diferents regidories per a
confeccionar un primer esborrany
dels comptes municipals. “Podem
dir que es congelen els sous dels
regidors, com s'ha fet en altres
llocs, però amb això no se salva el
pressupost d'una ciutat com
Benicarló”, vaticinava Domingo. 

D'altra banda, el primer edil
lamentava que “assumim més
competències de les quals
devem” per a la situació
econòmica que en aquests
moments sofreix el consistori.
Així, recordava que tant el
conservatori municipal com el
centre de discapacitats psíquics
profunds, ambdós amb servei per
a tota la província, són suportats
pel pressupost municipal. Entre
els dos sumen una partida d'un
milió dos-cents mil euros. “En
temps de bonança econòmica es
podia assumir, però ara
determinats convenis ens costen
de complir”, lamentava l'alcalde
de Benicarló. En aquesta situació,
el consistori ha iniciat els
contactes perquè “els organismes

competents siguen els
encarregats de la gestió i cost”.
L'Impost de Béns Immobles (IBI),
a pesar de les queixes dels
usuaris per la valoració unilateral
de treballs de manteniment en
certs habitatges antics, també
serà actualitzat “per a redistribuir
càrregues impositives i que
cadascun page el que hajade
pagar”. 

Les EDAR per el 2009 

La Conselleria de Medi
ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge iniciarà el pròxim any, a
través de l'Entitat de Sanejament
d’ Aigües Residuals (EPSAR),
noves obres de depuració
d'aigües residuals i per a la
reutilizació d'aigües depurades
per valor de més de 294 milions
d'euros. Entre les obres que
s'executaran durant 2009,
destaquen la construcció de
noves estacions depuradores a
Alcalà de Xivert, Benicarló i
Peníscola. 

Benicarló i la resta del món

Un benicarlando consumeix, a
tenor de les dades
proporcionades pel regidor
d’Urbanisme 36.000 litres al
trimestre, això son uns 400 litres
diaris per abonat. Si suposem un
nucli familiar de tres persones la
mitjana per persona és de 133,33

litres diaris. L’enquesta de l’INE
de 2004 desvetllava que el
consum d’aigua creix a un ritme
del 2,4% a Espanya i se situava ja
en 171 litres per persona i dia. A
nivell de País Valencià la mitjana
diària quedava en els 189 litres. El
consum de litres d’aigua anuals
de cada espanyol és de 2.325.000
litres, un 88% més que la mitjana
mundial.L’estat espanyol té en
l’actualitat 1.200 embassaments,
el que el converteix en el país del
món amb més embassaments per
habitant i quilòmetre. Aquesta
mateixa setmana la diputada
d'Iniciativa, Mónica Oltra, ha
valorat molt negativament que la
nostra autonomia porte un retard
de dècades en la realització
d’infraestructures hídriques que
permeten aprofitar les aigües de
pluja i la reutilització de les aigües
residuals. “La pregunta que
qualsevol ciutadà es fa – va
afirmar la diputada-  és per què no
s'aprofiten les pluges torrencials
que tenim periòdicament per a
acumular l'aigua i aprofitar-la en
moments de sequera. La
tecnologia existeix i els diners
també si s’utilitzen amb criteris de
sostenibilitat i amb visió de futur.
Si el president de Líbia, Muammar
al-Gaddafi, és capaç de mantindre
aqüífers subterranis artificials al
mig del desert del Sàhara amb
precipitacions molt inferiors a les
que tenim ací i recursos
econòmics molt inferiors als
nostres, per què l’administració
valenciana no és capaç d’invertir
en infraestructures hídriques que
ens facen autosuficients a mitjà
termini?”. Amb els recursos
hídrics que està tirant a la mar, per
no haver invertit en
infraestructures de recuperació i
reutilització de les aigües
residuals, “la nostra Comunitat no
hauria de preocupar-se per la falta
d'aigua. I amb les pluges que
estem tenint estos dies podríem
disposar de milions de metres
cúbics per a regenerar aqüífers
subterranis i superficials”, va dir.

ve de la pàgina anterior

Els esdeveniments de gran
transcendència se succeeixen al
si del CDB a una velocitat de
vertigen. Des de la famosa
assemblea extraordinària en què
Xoco se’n va deixar de tot hem
tingut un nombre incomptable
d’entrenadors i una ingent
quantitat de presidents. A hores
d’ara ja tothom n’és sabedor, Juan
Maluenda ja no és el màxim
representant de la Junta Directiva
del Benicarló perquè la setmana
passada va presentar la seua
irrevocable que es diu dimissió.
Vist així, des d’una perspectiva
llunyana, algú podria pensar que
la similitud entre la meua entitat
favorita i una casa de senyoretes
que fumen és prou considerable.
Però no, jo sé ben de cert que no
és així, que els motius que han dut
l’amic Maluenda a prendre una
determinació d’aquesta magnitud
són de veritat, seriosos, no es
tracta d’una espantà com les
Curro Romero o Rafael “El Gallo”.
I ara què? Doncs jo què sé. L’altre
dia vaig sentir per la ràdio com
Juan Pasqual Sorlí comentava
que el pressupost està ja a hores
d’ara pràcticament cobert, que
amb dotze mil euros més es
podria fer front a totes les
despeses i fins i tot portar de

viatge la plantilla del Benicarló i
dels dos Spòrtings i suposo que
anirem fent d’alguna manera d’ací
que s’acabe la temporada; anirem
trampejant com podrem i dic jo
que si ens en sortirem. 

Va, deixem-nos-en de misèries i
anem al tall. Diumenge passat el
CDB va aconseguir una
aclaparadora victòria al camp del
sempre difícil –què dic difícil,
dificilíssim- Estivella. Els joves
que dirigeix Ricardo Martínez
m’han dit que van dominar el partit
de principi a fi. Van sortir, van fer
la ratlla i s’hi van apoderar. El
resultat final va ser de totes totes
insuficient per als nostres mèrits i
vam haver de resignar-nos a no
guanyar més que per 1 gol a 2.
Que conste que ells van marcar
en temps de descompte i només
ens van tindre amb l’esfínter ben
apretat uns pocs minuts. El primer

el va fer Vàzquez, fill del nostre
exjugador i exentrenador Jorge
del mateix cognom, i el segon,
Dani Domingo, fill del nostre
expresident del mateix nom i
cognom. Una victòria
importantíssima aconseguida
contra un dels rivals que a final de
temporada competirà amb
nosaltres per assolir una de les
quinze primeres places (som
divuit equips, amic Segarra?). A
hores d’ara som líders de la nostra
lliga amb set punts i tenim per
darrere entitats d’una solvència
tan contrastada com ara el Sant
Rafel o el mateix Estivella. I fins i
tot no sé si del Vinaròs. 

El proper partit el jugarem
aquest diumenge a casa contra el
Vilafamés, un altre dels rivals a
batre i contra –toco fusta- el que
confio que podrem aconseguir la
primera victòria com a equip local.
Va a vore, si ens respecten les
expulsions, les lesions i
aconseguim malgrat tot no caure
en el defalliment per les
circumstàncies que ens envolten,
no?

Només em sap mal una cosa
de tot això que ens passa. Només
una. Com se’n deuen estar xalant
els dels pobles de par ací al
voltant. Mares, com se’n deuen
xalar...

DESGAVELL I VICTÒRIA
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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La Benemérita i els aragonesos es van reunir el 12
d’octubre per a celebrar conjuntament la festivitat de la
seva patrona la Verge del Pilar. Els actes van donar
començament a les 10.30 h. amb una desfilada que va
partir del Centre Aragonès de Benicarló, encapçalat
pels alts comandaments de la Guàrdia Civil i seguits de
baturros i baturras lluint el vestit típic. Tancaven la
comitiva l'alcalde i la reina de les festes patronals
acompanyats de les autoritats, edils i representants de
les altres cases regionals. Encara que la cercavila no
es va veure deslluit per la pluja, sí va ser necessari en
alguns trams tirar mà del paraigua. 

Seguidament va tenir lloc la Missa Major oficiada pel
rector de San Bartolomé, Mosén Carlos Garcia i
Talarn. La rondalla baturra va elevar les seves
oracions en forma de jotes davant un temple abarrotat
de fidels, mentre els membres del Cos ocupaven els
primers bancs. 

A l'inici de la missa es va procedir a l'ofrena floral a
la imatge de la Verge del Pilar situada en l'altar i,
moments abans de l'Eucaristia, agents de la Guàrdia
Civil i membres del Centre Aragonés presentaven a la
Pilarica un gran cistell de productes de l'horta, en el
qual no van faltar els famosos préssecs de Calanda. 

Després de la cerimònia religiosa, es va engegar
una nova cercavila que va culminar amb una visita als
residents del centre geriàtric. 

Com colofó al Dia de la Hispanitat es va celebrar un
menjar de germanor. Així es clausuraven els actes
que, durant aquests últims dies, el Centre Aragonès ha
organitzat per a homenatjar a la seva patrona i
possibilitar que els maños, oscenses i turolenses

puguin celebrar, a gairebé 300 quilòmetres de
Saragossa, les festes del Pilar. 

text REDACCIÓ

La Benemérita i els aragonesos honoren la Pilarica 

- Millores a la Casa Ciurana de Morella
per facilitar l'accesibilitat dels majors 

- Iniciativa demana en els pressupostos
de l’Estat, més inversions en rodalies
per les comarques de Castelló 

- Sanitat posa en marxa en Vilafranca
un servei de consulta d'infermeria a
demanda per resoldre problemes de
pacients 

- Festa del Tossal del Rei 

El Juvenil del C.D. Benicarló va sumar el seu primer
punt en el campionat lliguer, després de sengles
derrotes en els desplaçaments consecutius a
Almassora (4-0) i La Creu (3-1). I ho va fer deixant
escapar dos punts en temps afegit, després de
remuntar per dues vegades en el marcador l'avantatge
visitant. El partit va començar malament, amb un
autogol d'Albiol en el m.15', va empatar Guillermo, de
cap, en el 35', però pocs instants després van tornar a
avançar-se els visitants després d’un error de Denis
que no va encertar a subjectar un baló sense perill
aparent. Amb l’1-2 es va arribar al descans. En la
represa, els de Salva Ramos van sortir molt decidits i
van aconseguir remuntar gràcies a un gol de falta
directa marcat per Pepe i altre de Pedrito, que va
rematar una "passada de la mort" de Bilal. Però quan
semblava que els tres punts s'anaven a quedar a casa,
el Benicàssim va empatar al rematar encertadament un
servei de cantonada amb el temps ja complert. Va
arbitrar, sense problemes, Óscar Monfort Aulet. 

Alineació del Benicarló: Denís, Fran, Carlos,
Vicent, Albiol, (Raúl 40') Bilal (Jose 74'), Ramia,
Guillermo, Pepe, Pedrito i Johan

text i foto GREGORIO SEGARRA

El juvenil del CD Benicarló suma el primer punt
CD Benicarló Juvenil 1- CD Benicàssim 3 

Aquest diumenge a les nou del matí, des de la plaça
Constitució, donarà inici a XXVI edició de la Mitja
Marató de Benicarló, Memorial Castell Marín,
organitzada pel club d'Atletisme Grup Poblet Baix
Maestrat. Una prova oberta per a les categories junior a
veterà, ja que els menors solament disputaran la Mini
Marató de 4600 metres, la sortida de les quals es
donarà a les 09,05 hores. 

La prova presenta per aquesta edició, al no haver-se
celebrat el passat any, diverses novetats en el seu
recorregut, totes elles per aconseguir reduir els talls del
trànsit rodat pel nucli urbà, malgrat que la gran majoria
del recorregut es realitza per camins rurals. Altra
novetat serà que cada participant durà un xip, perquè la
seva entrada en meta, les seves dades, i la seva marca
queden automàticament registrats en un ordinador, amb
la qaul cosa s'agilitarà la impressió de les
classificacions i el posterior lliurament de trofeus.
Trofeus que rebran els tres primers classificats. 

L'organització lliurarà els dorsals el mateix dia de la
carrera en el punt de sortida i tots els que finalitzen la
prova, a més de rebre els corresponents premis per
classificació, rebran una samarreta tècnica. 

La carrera està oberta a tots els atletes, sense
distinció de categories, sexe o nacionalitat. El
recorregut, tot pel terme municipal de Benicarló, té un
desnivell aproximat de 40 metres.

CATEGORIES 

Mitja Marató
Veterà D (més de 55 anys). 

Veterà C (45-54 anys). 
Veterà B (40-44 anys). 
Veterà A (35-39 anys). 

Sénior (1973-85).
Promesa (1986-88). 

Junior (1989-90). 

Mini Marató
Juvenil (1991-92).
Cadet (1993-94). 
Infantil (1995-96). 

Aleví (1997-98). 
Benjamí (1999-2000). 

text VICENT FERRER

Aquest diumenge es disputarà la XVI Mitja Marató 

La prova presenta per a aquesta edició,
al no haver-se celebrat el passat any,

diverses novetats en el seu recorregut,
totes elles per aconseguir reduir els talls

del trànsit rodat pel nucli urbà.
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Després d'un estiu carregat de partides, activitats i exhibicions pel pobles del
nostre territori, la pilota valenciana torna als frontons de Benicarló. El club comença
aquest mes d'octubre el seu segon any de vida i ho fa carregat de nous reptes i  noves
il·lusions. 

Per una banda, aquest any ,i per primera vegada en el nostre municipi, la pilota
valenciana forma part de programa d'esports i  jocs esportiu que ofereix any darrere
any l'ajuntament del nostre poble. Així doncs, els joves de ESO poden formar apropar-
se al coneixement i pràctica d'aquest esport, i  si així ho desitgen també poden formar
part del club i animar-se a jugar partides tant a nivell local com provincial. Però des
del Club Arrea-li bona, estem convençuts de que l'èxit de tot projecte esportiu està en
la capacitat de crear una base esportiva sòlida i estable.Per aquest motiu, i per segon
any consecutiu, la pilota valenciana està present en les nostres escoles. Cal dir que

l'acollida per part dels nens, nenes i pares ha sigut molt bona, i podem garantir un bon futur per al nostre esport. 
Però, les activitats deuen continuar i continuen. I ho fan, com més ens agrade en el frontó. Per començar aquest

dissabte a partir de les 16:00 el nostre club participarà en unes partides de frontó per parelles que s'organitzen a Tírig i
que enfrontarà a diversos equips de la comarca. Però també el nostre frontó del  IES Joan Coromines (de moment no hi
ha altra cosa..que hem de fer?) acollirà les primeres partides de pilota de la nova temporada. Així, el pròxim dia 25
d'octubre, a partir de les 16:30 es celebraran unes partides de frontó per parelles que enfrontaran a membres del club
Arrea-li bona de Benicarló contra jugadors del Club de Pilota de Castelló. Per primera volta es jugaran partides al poble
contra altres pilotaris i desitgem que la gent responga a la crida  i torne a omplir el frontó com sempre ha fet. També
durant l'últim cap de setmana  del mes d'octubre, més exactament el dissabte 1 de Novembre, el Club de pilota Arrea-li
Bona jugarà una partida al carrer coincidint amb la celebració de la quarta edició de l 'Aplec del Sènia que es celebrarà
a la localitat d'Ulldecona. La partida es celebrarà a les 16:30 en el carrer Doctor Robert de la citada població. Una bona
ocasió, doncs, per descobrir una nova modalitat de joc de la pilota valenciana.

Una altra de les novetats de la nova temporada serà la disputa de la primera lliga individual de frontó. Durant tot l'any
es celebrarà una lligueta que enfrontarà tota la gent que vulga apuntar-se i que promet fortes emocions i partides
memorables. També cal recordar que les profies continuaran durant l'any i , després de l'èxit de l'any passat, de nou es
podran viure bones partides entre els pilotaris locals i pilotaris de altres pobles.

Per acabar i com a plat fort, durant el cap de setmana del 22 i 23 de Novembre, (si tot va bé) el nostre Club organitzarà
una jornada al voltant de la pilota per celebrar el primer aniversari de la creació i aparició del nostre projecte. Tot i que
encara queda prou temps, estem treballant per oferir una jornada amb taules rodones sobre aquest primer any de treball,
exposició del treball realitzat durant aquest temps i com no unes partides al frontó,com a cloenda. D'aquest acte , com
de la resta, anireu trobant la informació necessària tant en els diferents mitjans de comunicació locals, com en els cartells
que es pengen pels diferents comerços locals.Així que, després d'aquesta presentació del nou any pilotari, sols ens
queda invitar-vos a tots als diferents actes i partides i agrair, per avançat, l'espenta que doneu amb la vostra presència
al nostre esport i al nostre projecte. Així que ja sabeu  ens tornem a veure al frontó. 

El dissabte 8 de novembre de 2008 a les 19:00 hores
es celebrará una vetllada de kickboxing a Benicarló. La
campiona del món, i doble campiona d’ Europa Eva Mª
Naranjo s'enfrontarà a la campiona d’ Espanya  WAKO
Jessica Sánchez en un combat pactat a la distància de
5 assalts de 2 minuts amb regles K-1.

El KICK BOXING CLUB BENICARLÓ donará el
10% dels beneficis a l'associació 'DONES
PROGRESSISTES', per a la lluita contra la violència de
gènere. Així mateix la campiona del món Eva Mª
Naranjo donará el 50% de la seva borsa per a la
mateixa causa. 

text REDACCIÓ

Kick Boxing contra la violència de gènere

La pilota valenciana torna als frontons de Benicarló

Tot i el mal temps, Benicarló va acollir la III
Concentració Autonòmica de Gent Gran en la qual es
van reunir prop de 1.200 persones. El temporal i el vent
van fer variar el programa previst i finalment els actes
es van celebrar en la pista annexa al poliesportiu i no
va faltar el bon humor, la música i la germanor entre els
sèniors arribats de tota l'autonomia. L'escriptor local i
professor jubilat Jaume Rolíndez, tot un catalitzador
cultural, va presentar l'esdeveniment i amb la seva
particular gràcia de poeta va destacar “la il·lusió,
l'optimisme i l'amor per la vida” d'aquest nombrós
col·lectiu.

En la trobada va estar present la directora general
d'Acció Social i Majors, Pilar Albert, Román Alberto,
president de la Confederació Unió Democràtica de
Pensionistes i Jubilats, l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo i Paco Vidal, president del Club de la Tercera
edat de Benicarló que van traslladar a la representant
de la Generalitat la seva preocupació per dignificar els
serveis públics. A nivell local les peticions es van
centrar en un gimnàs en el centre geriàtric i aconseguir
un local amb el qual conten moltes poblacions.

Les associacions de Castelló i València van demanar
una una millor assistència sanitària, mobiliari i material
informàtic per als seus locals. En la festa van participar
les corals de L'Alcora, Alberich, Requena i la Coral de
la Gent Gran de Benicarló. 

text REDACCIÓ

1.200 majors valencians celebren la III Concentració Autonòmica de la Gent Gran

El fort temporal d'aquests dies ha desplaçat fins a la
costa les restes d'un Cetorhinus Maximus, conegut
comunment com colayo, marrajo ballenato, marrajo

gegant, peje vaca, pelegrí, peix elefant, tauró canastra

o tauró pelegrí. L'animal estava molt degradat pels
efectes de l'onatge. 

Han estat nombrosos els curiosos que s'han acostat
fins a la platja urbana del Morrongo a contemplar-lo.
Les passarel·les de la platja també s'han vist molt
afectades pels efectes del temporal. 

text REDACCIÓ

El temporal llança a la platja del
Morrongo les restes d'un tauró

pelegrí 
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M E D I - A M B I E N T

Fa quasi un any, per aquestes dates, la gent del Cor
Da Capo Benicarló es trobava preparant les maletes
per a viatjar cap a Itàlia per a dur a terme un intercanvi
amb el Cor Montegaleto. Un cor italià que va nàixer a la
ciuatta de Bussolengo l’any 1967 gràcies a un xicotet
grup d’amics fins arribar a dia d’avui que compta amb
40 coristes amb un repertori, limitat en els seus inics a
obres populars i típiques de caçadors alpins però que
actualment el formen cançons folklòriques de tota la
serra dels Alps italians, cants de caire religiós i nadales.
Ha participat en nombrosos concursos i certàmens de
gran prestigi tant d’àmbit nacional com internacional i
han realitzat actuacions arreu d’Europa.

Aquests dies el Cor Montegaleto ens ha visitat i ha
aprofitat l’estança per conèixer un poc més la nostra
terra, ha passejat per la veïna ciutat de Peníscola i el
seu castell del Papa Luna, l’encantadora Morella,i com
no, Benicarló i la seua església de Sant Bertomeu,
l’Ajuntament, amb la recepció pertinent de mans de
l’alcalde, el complex cultural del Convent de Sant
Francesc, el casc antic de la ciutat, el port... i anant un
poc més lluny, també València i Barcelona.

Però l’activitat principal es va centrar en les
actuacions d’excel·lent qualitat que van oferir per a tota
la gent de Benicarló.

En primer lloc, la tarde del dissabte 27 de setembre
a l’Auditori i emmarcat en un ambient de germanor es
va dur a terme el concert conjunt amb el Cor Da Capo,
un acurat i variat repertori i una impecable escenografia
van ser mostra i expressió de bona música coral per
part d’ambdues formacions. També va participar el
diumenge al matí en la Fira d’Entitats Culturals com a
convidats d’excepció per a aquest esdeveniment.

Aquesta visita va finalitzar amb un dinar de germanor
a l’ermitori de Sant Gregori on es va posar de manifest
el bon ambient, la unió i les bones relacions que han
sorgit entre aquests dos cors entre música i cançons.

text COR DA CAPO

EL COR DA CAPO I  EL COR MONTEGALETO UNITS PER LA MÚSICA

La ceramista catalana Teresa Gironés exposa fins al
26 de novembre una mostra de la seva obra en el
MUCBE. “Ceràmiques, 1998-2008” és el nom de
l'exposició que fa un recorregut per algunes de les
millors peces d'aquesta artista de reconeguda i
premiada trajectòria. Gironés se centra actualment en
l'ésser humà i, en algunes ocasions, la seva integració
amb els animals. En la seva dilatada trajectòria, l'artista
ha passat d'un procés lògic que és el de la fabricació
d'objectes en ceràmica, a arribar a explicar sentiments. 

Una mica difícil, ja que darrere d'un rostre o de la
figura d'un nen, una jove o un home, darrere de la seva
forma amable, sempre busca la ironia, la complicitat,
l'absurd. 

La ceramista ha renunciat a
copiar la naturalesa en la seva
forma mineral o vegetal per que
diu que sempre li guanya. Teresa
Gironés passa ara per un camí de
tendència figurativa. La meitat del
cos és suficient, de vegades un
sol ull, per a trobar el seu camí
expressiu.Treballa generalment
amb "pastes" que li permeten fer
grans volums sense problemes.
La superfície es cobreix amb gres
i porcellana, òxids i colorants.
Una base important de la seva ceràmica és la
fotografia, que traspassa per mitjà de la serigrafia. Així
aconsegueix donar força expressiva a les seves figures. 

Exposició ceràmica “Éssers humans” 

text REDACCIÓ

EL CONSELL, PER LA INCINERACIÓ DELS RESIDUS URBANS (i 2)

l passat  26 de juliol, la
Conselleria de Medi
Ambient (CMA) presentà
als membres del pacte

dels residus -Federació Valenciana
de Municipis i Províncies  Patronal,
PSPV i Bloc-, no reunits des de
2006, l’esborrany del Pla Integral de
Residus (PIR) valencià per a 2008 -
2013. El PIR fou aprovat en 1997
però no ha millorat la gestió dels
residus a les 18 zones del territori
valencià. 

Davant de la paràlisi del PIR,
Esteban González Pons, quan a 2006 entrà a l’aleshores
Conselleria de Territori i Habitatge (CTH), pretengué canviar
l’enfocament a la gestió dels residus. A juliol de 2006, la CTH
adjudicà la revisió i actualització del PIR valencià a
l’empresa IMEDES – Instituto Mediterráneo para el
Desarrollo Sostenible- per 243.000 € . L’estudi apuntava  a
un gir important a la política de gestió de residus al País
Valencià. La importància del sector agrícola valencià havia
afavorit, tradicionalment, que el compostatge fos la
tecnologia preferent. Però la creixent presència de plàstics
als RU i la utilització d’adobs inorgànics als camps, dificultà
la sortida comercial del compost obtingut. Sovint, acabaven
als abocadors controlats que s’anaven omplint. La
incineració no s’havia considerat –al PIR de 1997 no hi
consta- també pel rebuig social. Els projectes
d’incineradores a Bunyol (1994) del Grup Serratosa, Vall
d’Alba (2006) de Lubasa i Les Coves (2006) de Geimesa
foren abandonat per l’oposició popular. 

La Directiva 75/442/CEE de residus jerarquitzà els
sistemes de gestió: 1r prevenció i reducció de la producció
de residus, 2n valorització o obtenció de recursos dels
residus –1a opció materials i 2a energia- i 3r l’eliminació a
abocadors controlats o incineradores. Des d’un primer
moment, es plantejà la polèmica sobre els límits entre la
valorització amb recuperació d’energia i la incineració. La
Comissió i Consell Europeus eren partidaris d’utilitzar els
residus com a combustibles però, anys desprès el Tribunal
Europeu de Justícia sentencià que no hi havia diferències,
que tot sistema de crema de residus era un mètode
d’eliminació. A 2007, l’Europarlament rebutjà la
reclassificació de la incineració com a valorització. Però,
sospitem que per la crisi energètica mundial, la recentment
aprovada Directiva Marc de Residus (2008) assumeix que
les incineradores seran considerades plantes de valorització
sempre que assoleixin uns nivells d’eficiència en la
recuperació d’energia. 

No hem pogut obtenir el text complet de l’esborrany del
PIR-08, però intentarem ressenyar els seus punts més
importants a partir de la premsa o comunicats i declaracions
dels diversos partits. L’actual conseller de medi ambient
García Anton reconeix que el PIR-08 representa “un canvi de
rumb” respecte al PIR-97. Es projecta que la iniciativa
privada construeixi 3 incineradores amb recuperació

d’energia com una alternativa  als
abocadors que ja estan quasi
col·lapsats. S’apunta que una podria
anar a Riba-roja, l’altra a la Vall d’Alba
i la tercera a les terres d’Alacant, però
la ubicació es fixarà segons la
viabilitat econòmica i el consens del
veïnat, ajuntaments i partits. El Pir-08
pressuposa que la producció de
residus per habitant i dia pel període
2008-2013 serà d’1,11 kg, el mateix
que el promig de 2002 – 2004 gràcies
a la generalització de la recollida
selectiva de residus i reciclatge per a

2010, i les polítiques de prevenció i minimització de residus.
El PIR-08 reconeix que, gràcies al PIR-07, “ha millorat molt
la gestió” dels residus a les comarques valencianes,
valoració que no coincideix amb la realitat.

El PSPV no té una “posició dogmàtica d’oposició” a la
incineració però exigeix que es realitzen abans les
instal·lacions previstes als diversos plans zonals del PIR-97.
També considera que la previsió de manteniment de la
generació de residus per habitat que preveu el PIR-08 no és
realista. Greenpeace  qualifica la proposta del PIR-08 com
desafortunada perquè reflecteix la falta de solucions i de
consciència ambiental. Segons els ecologistes, no afecta a
la generació de residus i no limita el seu creixement, aspecte
que deuria ser clau, sols pretenen posar un pedaç. La
incineració de residus és un sistema car  que proporcionarà
contractes milionaris a grans empreses.

Si es manté la generació de residus per habitant (PIR-08)
les infraestructures dels plans zonals del PIR-97 deurien ser,
almenys en teoria, suficients per gestionar la major part dels
residus, excepte els de la nova població. Aleshores, per a
què es necessiten les incineradores quan aquestes cares
instal·lacions necessiten cremar grans quantitats de residus
per ser econòmiques. 

Pareix que si es cremen els residus desapareixen en
contra de la llei de conservació de matèria de Lavoisier.
Segons dades de la incineradora de Tarragona, 100 tones
(Tm) de residus és transformen en 27,5 Tm d’escòries
inorgàniques i metalls, 2,5 Tm de cendres volàtils i en més
de 150 Tm de gasos, sobretot CO2, vapor d’aigua i ínfimes
quantitats de furans i dioxines. Els sòlids representen un
30% que s’han de tractar, en concret, les cendres (2,5%) són
residus perillosos que han d’anar a abocadors especials.
L’energia produïda, 40 megavats-hora, és menor a
l’estalviada si es recuperaren els plàstics, paper –si no té
elements combustibles no crema- i vidre del residu. 

No entenem per què si els abocadors han tingut l’oposició
social, no ho tindran les incineradores. És que les posaran
en comarques poc habitades i envellides?

La incineració és cara, no contribueix a la independència
energètica i no afavoreix les polítiques de minimització i
prevenció de generació de residus, que són l’autèntica
solució. 

Pere Bausà

E
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FILANT LA XARXA
www.poodwaddle.com/clocks2es.htm

Poodwaddle Clock és una web que
cronometra a cada segon una sèrie
d'indicadors mundials com la població
mundial, la temperatura del planeta o
la deforestació. Es poden veure els
indicadors anuals, mensuals y al dia.

La.Rata.Sensefils@gmail.com

D’ençà que tornen a manar els “populars”, a Benicarló, el
valencià ha quedat novament arraconat i no és la llengua d’ús de
les nostres (?) autoritats locals: pareu l’orella i escolteu. I encara
féu la prova d’adreçar-los algun escrit en la llengua de Benicarló:
de segur que rebreu la resposta en la llengua de Cuenca. I si teniu
la gosadia de demanar alguna cosa raonable –que tapen els clots,
a la via pública, de davant de casa o que milloren l’enllumenat del
carrer o alguna cosa semblant- la resposta serà, indefectiblement,
“no”. Clar, no hi ha un euro a les arques municipals: ja se sap, els
del bipartit –socialistes i del bloc- es gastaren tots els diners en
coses útils per al poble: vials, jardins, clavegueram, biblioteques,

espais naturals com la basseta del Bovalar etc.- i no es gastaren més –en escoles, ambulatoris etc.- per el
boicot del PP provincial –Fabra al capdavant- i autonòmic –Camps al front-. 

Així que els “pocs” diners que quedaven a l’ajuntament els destinaren –els “populars”- a posar-se un sous
“borratxos”, que més d’un –o d’una- no havia mai ni somniat i que en la vida civil i professional no tindran en
sa vida. Ara és el moment, doncs, de “retribuir-se” generosament.

I la llengua? Res de res: “en lo fino que es parlar castellano...” A més, encara podrien ser acusats de
“catalanistes” si gastaven el valencià. I això mai de la vida. Així que, en lloc d’usar la llengua de Benicarló -
els de l’ajuntament- gasten la llengua de Cuenca.

Marc Antoni Adell

LA LLENGUA A L’AJUNTAMENT (DE BENICARLÓ)

Acostumo a acompanyar les meues filles als cursos de natació a la Piscina Municipal. Aquesta setmana
m’he trobat amb la prohibición de entrada de hombres als vestuaris de cursos per a xiquetes de 3 i 4 anys i
he hagut de canviar la meua filla menudeta al vestuari de xiquets rodejat de mares  que sí que podien canviar
els seus fills. 

Està clar que per als concessionaris de la Piscina Municipal de mentalitat  masclista és ben natural que
les mares porten els seus fills i els ajuden a canviar-se, però que un pare faça el mateix amb les seues filles
no deixa de ser una excentricitat que cal eradicar.

D’altra banda, en voler  presentar una reclamació m’han lliurat un full de reclamacions en castellà, ja que
incumplint la legalitat vigent no en tenen en valencià.

He sortit de la piscina no sense abans passat el resguard de la primitiva per damunt la placa on figura el
nom de Carlos Fabra que hi ha a la recepció, per veure si com a mínim em portava sort.

J. S. S.

Carta a la Directora

L'Ajuntament de Benicarló ha iniciat les obres que
permetran una millor accessibilitat al Pavelló
Poliesportiu Municipal. L'adequació d'aquest espai
públic permetrà l'obtenció de la llicència d'activitat de la
qual encara manca l'edifici. Durant els treballs, que
estaran finalitzats en el termini d'un mes, es construirà
una rampa que permetrà l'accés de les persones amb
discapacitat del carrer a l'edifici esportiu. Ja en l'interior,
s'instal·larà un elevador per a salvar el tram d'escales
que dóna accés a les graderies. També s'adaptarà un
bany per a les persones amb mobilitat reduïda. El
consistori espera que les obres estiguen finalitzades
per al primer partit de la lliga de futbol sala. 

L'equip local, que milita en la categoria d'honor és,
en part, el causant de les adaptacions i reformes
urgents que s'han realitzat en aquest espai públic en
els últims anys. La necessitat de comptar amb una
llicència d'activitat en el pavelló en el que juga els seus
partits oficials, ja va motivar l'any passat la reforma dels
vestuaris. Per al pròxim exercici, està previst
escometre la substitució de la instal·lació elèctrica. 

text REDACCIÓ

Millor accessibilitat al Pavelló Poliesportiu Municipal

Com ve sent costum aquests darrers anys, l’IES
Joan Coromines ha oficialitzat l’inici del curs amb una
lliçó inaugural. Enguany, l’encarregat ha estat Jaume
Gozalbo, home que durant tant de temps ha estar
vinculat al centre primer com a profesor i en els darrers
cinc a anys com a director. 

Amb una xerrada amena i ben documentada, Jaume
va fer un recorregut pels darrers quaranta anys al món
de l’ensenyament a les nostres terres tot partint de la
seua experiència de docent. Des del seu pas per
Barcelona on, per cert,  va fer-li classe a Joan Laporta
a la seua decepció pel tancament del seu estimat
col·legi Jaume I, tot ben adobat amb contínues
referències a la situación social en què es trobava
Espanya en aquells moments. Especialment emotives
van resultar les referències a valors ja en general tan
en desús com la responsabilitat, l’esforç i la capacitat
de valorar allò que es té. 

Els alumnes de batxillerat van escoltar amb atenció,
i segur que en van poder treure profit de
l’autoritzadíssima veu de  de Jaume Gozalbo.   

text REDACCIÓ

LLIÇÓ INAUGURAL DEL CURS AL JOAN COROMINES
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Festa cervesera (i 2)
Per cert, molt bones les

declaracions de la regidora de
Turisme, eixa de nom tan llarg,
dient que ja era hora que
coneguérem les tradicions
d’altres països. Certament,
aquesta senyora té tota la raó,
amb cervesa i salsitxes ja anem
ben arreglats els benicarlandos.
Ho hem dit sempre, els
benicarlandos som una colla de
bonatxons . Ara, d’una cervesa i
una salsitxa, aviat, farem una
tradició. Al temps.

Tradicions?
És que la senyora

Iruretagoyena coneix les
nostres tradicions? És que
nosaltres coneixem les nostres
tradicions? Si les perdem com si
foren bufos! No tenim carnavals
dels des de sempre -no com els
dels pobles del costat-, la
ballada de danses de festes fa
plorar més que altra cosa per la
manca de concurrència, els
xiquets no saben què és un rest
ni volen saber-ho... Acabem de
conèixer primer les nostres i
després ja en parlarem de les
dels altres. Però si hi ha gent
que viu ací fa més de trenta
anys i no sap encara parlar
valencià, què ens conten de
salsitxes alemanyes? Que
estem tots grillats o què ens
passa?

Bluetooth valenciano

I ja que parlem de la regidora
en qüestió, habemus valencià.
La regidora de Turisme, Mamen
Iruretagoyena, diu que, qui
vulga, ja es pot descarregar al
mòbils la versió en valencià de
la guia turística de Benicarló, a
través del bluetooth. Tot i que
sempre som els últims, més val
tard que mai. Aplaudim la
iniciativa i viva el bilingüismo

bien entendido. 

Feliu Ventura
Els abundants aplaudiments

que va rebre Feliu Ventura el
passat 9 d'octubre a l'Auditori
Municipal el van sorprendre tant
que fins i tot va donar les
"gràcies per l'exageració"
(paraules textuals). I és que a
Benicarló es nota la sequera
d’activitats culturals de qualitat.
També les de compromís
nacional. Així, quan hi ha alguna
activitat més enllà de
l’amateurisme local (que també
té mèrit, sobretot per a
l’Ajuntament que així tot li surt
gratuït: en què es gastarà els
diners?), s’agraeix molt.

Més 9 d’Octubre
Molt bones les filmacions que

van sortir en una de les teles
locals sobre els actes del 9
d’Octubre a l’auditori. Ho diem
perquè l’alcalde eixia mot bé
envoltat de gent i del magnífic
jardí i parc infantil de la plaça del
País Valencià, però vam notar a
faltar algunes coses, també
típiques, d’aquesta zona: les
faroles tortes, les voreres
trencades, el terra amb les
llambordes llevades, clots,
pegots de quitrà... i fins i tot la
gotera eterna de l’auditori, que
ja sembla una part “intima” de
l’edifici. Hagués estat bé que
hagués sortit al costat d’aquests
desperfectes eterns.

Arbres molestos
Pel que hem anar escoltant el

regidor Cuenca és tot un entés
en això dels arbres. Arbre que li
molesta arbre que lleva.
Després d’haver rumiat molt, els
tafaners, vam arribar a la
conclusió que el problema de
les palmeres de la rotonda de
davant del col·legi Marqués era
que li tapava la visibilitat quan
anava amb el seu cotxe de
l’institut cap a l’ajuntament.
Senyor regidor, caminar també
és bo per a la salut i, 200
metrets de res, suposem, no li
anirien malament. 

Arbres molestos (i 2)
Continuant amb allò de dalt,

els tafaners encara li diríem
més. Mire si no li aniria
malament, el caminar xino-
xano, que així veuria moltes
coses que, des de dins del
cotxe, no és poden apreciar. Per
exemple, l’altra rotonda (per
ficar un símil, encara que sabem
que no ho és, ho diem per la
forma), per a vianants que hi ha
davant del col·legi Marqués i
que al mig hi ha una olivera
magnífica. Mire si és magnífica
que les seues olives són també
magnífiques. I tan magnífiques
són que el terra està
magníficament empastifat
d’aquestes magnífiques olives
xafades com la millor de les
almàsseres. I és que si ho
hagués vist, com sabem que
vosté d’això d’oliveres,
mil·lenàries, n’entén molt, no
haguera permès “tamaño

despropósito” i l’arbre s’hagués
coronat quan tocava, estalviant-
nos la magnífica empastifada
que embruta culs de xiquets, i
mares, que seuen al seu voltant.
De tota manera només és un
comentari i no cal s’ho agafe
massa seriosament, ja sap com
som els tafaners, parlem molt i
...  Això sí, si li fes nosa deixeu-
ho estar, millor estar així que ...
desaparèixer. Com les
palmeres.

ve de la pàgina anterior

Tal com estava programat el diumenge 5 d’octubre ha
tingut lloc la tradicional 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 va organitzar els
actes religiosos i la Penya Setrill va col·laborar amb
l’ordenació de la pujada a peu. I es va comptar com
cada any amb el suport de Protecció Civil i Creu Roja de
Benicarló, és a dir tota una garantia per fer amb pau i
alegria l’esforç de la pujada.

Tot va tenir el desenvolupament previst. I el sol i
l’oratge s’hi van afegir per endolcir l’esperit i per reparar
uns quilòmetres de colesterol que la vida s’encarrega
d’acumular sense compassió. 

I així, un any més i tal com ho fem els benicarlandos
des de 1861, hem celebrat amb goig la tradició
d’honorar a la Mare de Déu de la Font de la Salut.

text JAUME ROLÍNDEZ

La diada de la Salut

El 6 de novembre, tindrà lloc en la
parròquia de San Bartomeu un
homenatge als màrtirs benicarlandos i
recentment beatificats Germans de la
Salle. Entre altres actes, s'ha encarregat
al pintor benicarlando Jose Antonio
Caldés la realització d'un quadre
alegóric . El quadre, realitzat en acrílic
sobre llenç, té unes dimensions de 3 per
2 metres i serà instal·lat en el mur lateral
de la capella de San Bartolomé.  El
mecenatge del quadre ha estat
subvencionat per la pròpia família dels
màrtirs i lliurada a la parròquia on es
podrà contemplar a partir del dia 6 de
novembre, dia que el Vaticà ha
assenyalat la festivitat de la
beatificaciódels 498 màrtirs del segle
XX a Espanya. 

text ANA MARTÍNEZ foto JESÚS MAESTROFOTO!
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a quasi em passava la
setmana sense
escriure-li la lletreta i
m’ha hagut de tocar a

casa per recordar-me les meues
obligacions. Quina vergonya! La
meua dona, en haver penjat jo
l’auricular, m’ha preguntat si ella
no em podria fer quadrar igual que
ho ha fet vosté. La veritat és que
entre l’aigua, la festa dels
valencians i el desori de la
revisteta, que quan s’acosta un
pont, no saps quin dia anar a
buscar-la, ahir em vaig adonar
que érem a dimarts i que La Veu
seguia intacta damunt la tauleta
del menjador. Les pàgines, per la
humitat, ja havien començat a
bufar-se.

En això que l’agafo i quin esglai
la portada! Benicarló s’està
convertint en l’escenari del nostre
particular Freddy Krugger
urbanista. Trobo que van
encertats els capitostos de
l’oposició. Jo passo quatre
vegades al dia com a mínim per la
rotonda i mai no se m’havia
ocorregut que tinguera cap
defecte de visibilitat. A més, és
l’única on no m’he d’esperar que
l’autocar de línia faça maniobra
per poder superar-la. I ara ja
tremolo: sonen campanes que la
volen remodelar! M’he llegit amb
atenció tot el reportatge i no he
vist enlloc que el nostre alcalde
haja piulat. ¿S’ho han deixat o és
que estava al futbol, com aquell 9
de maig que van carregar-se el far
de la Parreta quan estava a sant
Gregori l’alcalde del moment?
Mire, ja em dispensarà, però és
que allò no m’ho acabo.

Per cert, com hem de
pronunciar Sarah? Què fem amb
aquesta h insidiosa i amenaçant
del final? És una falta d’ortografia
si l’ometem? Són preguntes que

m’agradaria traslladar a la nostra
regidora de Cultura. 

En els darrers números veig
que el nivell de la publicació ha
assolit ja unes fites rarament
conegudes. A Pere Bausà i a Joan
Heras s’afegeixen les reflexions

sobre l’art de Jesús Maestro
(enhorabona, per cert!) i les
anàlisis clarividents de Raül
Burriel. Encara es convertiran en
una revista per a intel·lectuals i
llavors sí que hauran de plegar.
És per això, dic, que resulta tan
xocant trobar a la pàgina de
l’editorial un registre lingüístic de
formalitat tan esmussada. Dona,
¿vosté troba que el que segueix
és llenguatge de l’article que
representa la línia editorial de la
revista i el tema al qual
suposadament han dedicat  una
anàlisi més profunda: “Van ser tan
summament cafres que la pobra
va acabar en dos pedaços que
l’únic que faran serà anar a parar
a algun dels nostres abocadors
il·legals”? Que vol que li diga?
Igual sí que ho és... Ah, i
m’estalviaré les bromes que em
vénen al cap després de llegir
això del “el panorama escultural
de Benicarló”. En un primer
moment, no sabia si es referia al
perfil sinuós d’una veïna meua o a
les indelebles mostres del geni
escultor benicarlando: la carxofa
del camí d’Alcalà, la font de la
plaça de la Constitució, el cranc,
l’home de la pipa allà baix a la mar
o la parella de llauradors. Quina
broma!

Diga-li al senyor Bausà que ens
aclarisca què és la CTH. És
l’única sigla del seu article que no
ha desplegat.

La millor
Jo, sincerament, no l’entenc:

“L'oposició va carregar contra
aquest fet a l'entendre que mentre
s’estudiava la seva eliminació es
plantaven noves espècies de
plantes decoratives i per les
connotacions de l'actuació
decorativa d'anteriors governs.” A
més, li recomano que reunisca els
seus redactors una tarda i els llija
el conte “Els possessius” de Quim
Monzó.

Senyora Garcia
Això Øs el que vaig saber llegir en l�anterior nœmero de la seua revista, el 654

text EL LECTOR

J
Corre, corre
Corre, corre que te pillo.

Certament, a la regidora de
cultura, la senyora “Dura”, no
l’agafaran mai, i no perquè corra
més que ningú, no, sinó per tot
el contrari, perquè no hi és mai.
Sempre està “missing”. Tant de
bombo i plateret de la
presentació del 9 d’octubre i, al
primer acte, ja li fiquen falta. No
sé l’ha vist enlloc al
Correllengua, a no ser, que fóra
convertida en el Regidor Marcos
Marzal. Molta semblança no
tenen però... Senyora nostra
que vosté és la màxima
representant de la cultura
benicarlanda i ja veiem el
menyspreu que es gasta amb la
nostra llengua. Quina actitud
més deplorable! I damunt cobra
una pasta gansa per... no
sabem ben què. Senyor alcalde,
a veure si fa alguna cosa de
profit i li ensenya el camí... de
casa seua.

Regidora cobradora
Parlant de tot, aplicarà el

nostre il·lustríssim allò que va
dir la senyora regidora de
cultura, Durà (molt durà), que
faria pagar a tots els que usaren
l’auditori i traguessen benefici?
Ho diem perquè la mostra de
teatre d’aquesta tardor que la
fan, la majoria, entitats del
poble, té les seues despeses
per aquestes entitats. I, tot i tenir
les entrades preus populars,
s’atrevirà després la regidora
garrepa a ficar mà a la caixa
d’aquestes entitats fent-los
pagar el cànon que s’ha tret de
la butxaca? O farà marxa
enrera, no siga cas que li toque
fer a ella les obres de teatre o,
d’altres actuacions? Esperarem
a veure si ... “dónde digo, digo,
digo Diego”.

Marzalet alcalde?
Per cert, no heu notat que

aquest regidor últimament
només fa que sortir per tot
arreu? Als actes culturals, no
diguem (la Durà no hi és mai!),
als socials, també apareix, als
esportius, també, als
econòmics, igual. Vol emular
l’insigne Cuenca o deu estar
fent punts per quan l’alcalde
dimitisca? Ho diem perquè, si
no recordem malament, va ser
el mateix alcalde qui va dir que
si enguany no començava el
centre de salut, ell, se n’anava
cap a casa. No és que vulguem
fer-li el llit però... la paraula és la
paraula. I nosaltres estem
esperant. Marzalet, ves
preparant-t’hi que sonen les
campanes.

Festes forànies
Ara resulta que a Benicarló

fem la festa de la cervesa
alemanya. A veure, als tafaners
tot el que siga gresca i xerinola
ja ens va bé, però estem notant
que tenim la mania d’importar
tota mena de festes forànies i
ens oblidem de les nostres. El
cas de la festa de la cervesa, de
molta tradició a les terres
bàvares, n’és  un altre exemple
i, a més batejat amb molts de
litres d’alcohol. Els alemanys
estan acostumats a empinar el
colze amb els litres de cervesa
que corren per les seues festes
però ací, ací, molt ens pensem
que les cantonades aniran
plenes d’allò típic que passa
després de veure molta “birra”:
pixerades. No ens enganyem,
els alemanys, en això, són molt
més acurats que nosaltres.
Nosaltres, tot i que ens pese,
som una mica porcs. I ací,
potenciar l’ús una mica abusiu
de la cervesa no sembla massa
ortodox. I sobretot si ho
inaugura l’alcalde.

Festa cervesera
I ja que parlem de la festa de

dalt i del nostre batlle, es veu
que això de pegar-li amb una
maça a l’aixeta per incrustar-la
al barril de la cervesa, per fer-la
sortir, no sé li dóna massa bé.
Pega que pegaràs, i l’aixeta que
no incrustaràs. Ei, al final ho va
aconseguir i va provar la
primera tongada de cervesa en
el seu supergot, tipical alemany.
Menys mal que només li va
quedar un ditet de cervesa
perquè la resta era bromera. 

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

“Menys mal que només li va

quedar un ditet de cervesa”

En això que l’agafo i
quin esglai la portada!
Benicarló s’està
convertint en l’escenari
del nostre particular
Freddy Krugger
urbanista. Trobo que
van encertats els
capitostos de l’oposició.
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Aigua que fa pudor
Com si fos una torrentera

desbocada l’aigua està a punt
d’anegar les vergonyes heretades
del goven local. Una nul·la
planificació econòmica, durant
l’època de la bonança econòmica,
està sent el caldo de cultiu a la
improvisació recaptatòria del PP
local.

Ara li ha tocat al rebut de l’aigua.
L’excusa, igual que l’IBI, adequació
de les tarifes a la realitat. I quina és
aquesta realitat tan peremptòria és pregunta el
consumidor? Sembla que la del governant ineficaç
que, al no haver previst una diversificació
recaptatòria amb un augment paulatí dels
impostos, ajustats a la realitat, ara és veu obligat a
treure’s del barret, com vulgar mag de cantonada,
per començar, una apujada sense precedents, de
la taxa d’aigua per cobrir les seus mancances i ...
vergonyes.

I només estem al principi perquè, no ens
enganyem, si aquesta crisi econòmica dura molt
de temps en veurem més de pujades “a saco” de
tota mena d’impostos. L’aigua només és el primer
exemple de la política de florer i aparador que ha
practicat el PP durant molts anys però, ara, ara, el
problema és que plou sobre mullat, quan les
butxaques de la gent estan més que escurades i,
en algunes famílies, difícilment arriben a cobrir la

seua despesa diària bàsica.
Justificar la pujada de vora un 25%

dient que tenim una de les taxes més
baixes del país, ni és de rebut ni, a
més, completament cert. Si a més
tenim en compte que per la seua
ineficàcia s’està perdent un 40% de
l’aigua per fuites de les canonades i
que, a més, hem estat pagant un
cànon de sanejament, durant més de
25 anys, per una depuradora que
només l’hem vista en paper, any si,

any no, apareixent i desapareixent als
pressupostos de la Generalitat, emulant el
Guadiana, doncs ... Pagarem perquè no tenim
més remei però per favor no ens agafen per
beneïts.

La veu els ofereix els preus que aplica l’Agència
Catalana de l’Aigua, en una ciutat com Barcelona,
perquè comparen, amb els que ens aplicarà ací el
Plan Cuenca. Com es pot veure hi ha una
diferència bàsica: el cànon català té el pagament
mitjançant un escalat per trams que intenta
potenciar l’estalvi. Tot el contrari que ací, on la
majoria de ciutadans anirem a parar, directament i
sense pagament per trams (això és el que es
desprèn de les declaracions del regidor), al tipus
impositiu mitjà, que és el que més recaptació pot
donar a les arques municipals. 
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Carxofa: per al departament de Normalització Lingüística (inclòs el regidor Soriano, el seu cap)
per la bona idea de dur el cantautor de Xàtiva, Feliu Ventura, el 9 d'octubre. Tot i que tenim molt
clar que la idea no ha sortit directament del PP, governen, i han demostrat un mínim de sensibilitat
de programar una actuació musical en la nostra llengua per aquesta data. Ara, per corrobora-ho,
només caldria que a les festes d’agost ficaren algun concertet d’aquesta mena. Esperarem.

Panissola: per a l'Ajuntament pel mal estat en què es troben els serveis de l'Auditori. La gent
que va anar al concert de dijous passat així ens ho va fer saber. I això no va sortir a la tele.
Senyors governants, que la gent, encara que va als concerts a escoltar música, abans, durant, o
després, també pot tindre necessitats fisiològiques i que menys que fer-les en les condicions
adients. També esperarem... que ho apanyen.

El diumenge 19 d’octubre serà un gran dia per a
l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, atès que, per
primera vegada en la seua dilatada història, participarà
en el Certamen Regional de Bandes de Música dins de
la primera secció. Un certamen que també acull a dues
bandes del Nord de la província de Castelló, la Unión
Musical Catinenca de Catí en la tercera secció, i la
Unión Musical de Vilafranca en la segona secció. El
certamen se celebrarà al Paranimf del complex educatiu
de Xest des de les nou del matí. Després del seu triomf
en el certamen provincial el seu director, Pablo Anglés
Galindo, ha estat assajant amb els músics per
aconseguir la millor execució possible de les dues peces
a interpretar, l'obligatòria “Suite Migratòria” de Salvador
Chulià Hernández, dividida en tres moviments, i l'obra
que ha triat el director i compositor benicarlando per a
aquesta ocasió “Cantus laetus” de David R. Gillingham.
En la tercera secció l’obra obligatòria és “El ser y la
nada” d'Enrique Hernandis, mentre que l'obra lliure que
interpretarà la Unión Musical Catinenca serà, “The
legend of Flthead Lake” de Carl Wittrock. En la segona
secció l'obra obligada serà “Saix Suite” d'Andrés Valero
Castells, mentre que com a tema lliure la banda de
Vilafranca ha triat la “Parable for band” de Vicent
Persichetti. 

El jurat qualificador estarà presidit per Inmaculada
Tomás Vert, i mentre aquest vaja a deliberar, la Banda
La Lira de Xest interpretarà “Natural de oro y brillantes”
de Manuel Morales; el “Adagio” de Samuel Barber; “The
haunter of the dark” de Franc Cesarini; per a acabar la
seua actuació amb “Rienzi” de Richard Wagner.

text i foto VICENT FERRER

Tot preparat per a participar, per primera vegada, en el XXX Certamen
Regional de Bandes de Música

L’apunt: en tot aquest enrenou de
pujada d’impostos l’alcalde ha deixat
caure pel mig, com qui no vol, dues frases
no exemptes de polèmica: “no es
ressenten les entitats”, en referència a les
subvencions que aquestes haurien de
percebre i, “Podem dir que es congelen
els sous dels regidors ,..., però amb això
no se salva el pressupost d’una ciutat com
Benicarló”. Amb la primera, igual estem a
les portes de veure una cosa insòlita i
difícil d’entendre, com es carreguen el
dinamisme associatiu del nostre poble.
Amb la segona, certament, no es salva el
pressupost però, almenys, és un
començament. laveubenicarlo@terra.es


