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El dissabte 25 d'octubre va tindre lloc a Benicarló l'entrada
dels nous músics de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló.
En aquesta ocasió, 12 eren els  membres de la banda que
s'integraven com a músic oficials. L'acte es va iniciar a les
16'30 hores per fer el recorregut que portaria a la banda  i la
Musa Isabel Gil pels domicilis d'aquestos joves: Nabin Shakia
(trompeta), Ferran Marzà (trompa), Àngels Vicent i Mª José
Marqués (clarinets),  Adrian Enríquez  (oboe), Joan Jiménez
(trombó), Carlos Jiménez (tuba), Florencia Colella i Nico Boix
( saxos) i Roser LLuch, Carolina Santamarta i Manuel
Monserrat (flautes). La festa va continuar al local de
l'Associació disfrutant tots plegats d'un bon berenar,
arrodonint així un mes d'octubre plé de satisfaccions per
aquesta agrupació musical. Enhorabona a tots!

Nous músics a la banda
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a plataforma ‘Units per
Benicarló’, integrada
per diverses

associacions veïnals que diuen
representar a milers de famílies de
la localitat, va trencar el seu
silenci en la present legislatura
per manifestar la seua
disconformitat amb el model
territorial i la manera d’actuar del
Consistori respecte al
desenvolupament de diferents
Programes d'Actuació Integrada
(PAI). Així van reclamar informació

per donar la seua opinió perquè
es tinguen en consideració els
casos particulars, i situació
econòmica dels afectats, a més
que s’equiparen els drets entre
promotors dels PAI i propietaris
afectats. Segons asseguren “el
PAI és un acte d’humiliació
humana cap al propietari”. Per
això han enviat un escrit en el que
exigeixen l'ajuntament a trobar un
sistema per a posar fi als abusos,
la participació veïnal en
l'elaboració del PGOU i les bases
particulars dels programes i el
disseny de les mateixes. 

D'altra banda han recordat que
el Reglament de Participació
Ciutadana els permet la seua
intervenció en comissions
informatives i Plens “cosa que no
s'ha aplicat mai”, va assenyalar
Manolo Roca, president de la
gestora. L’entitat ha reclamat que
l’Ajuntament establisca converses
amb els veïns afectats per tal de
decidir el futur de la zona Palmar.
Signen les peticions les
associacions Riu, Surrac i
Aiguaoliva, Sanadorlí, Collet,
Clotals, Ribes i Villaperdiu. 

Les plataformes veïnals demanen al PP participar en la
política urbanística

Demanen que s’aplique la participació ciutadana. Mentre unes plataformes
volen hotels, altres els rebutgen. El que si que sembla que va endavant és

l’ampliació del port benicarlando.
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“Aquesta vegada ha nevat molt”, explica Enrique Boix,
propietari de la masia de Torremiró. La sorpresa va ser
majúscula quan a l'obrir les finestres van veure tanta neu
pels voltants de la masia i que superava els 30
centímetres. “Els torbs han deixat acumulacions de fins a
mig metre”, assenyalava María Cinta. La neu arribava al
nivell dels senyals de trànsit. Els gossos utilitzats en les
tasques de pasturatge i companyia s'enfonsaven en la
neu. Tot i així gaudien amb el canviat paisatge. En la
masia dies com el d'ahir es viuen amb calma i els treballs
quotidians canvien immediatament. La primera cosa és
sortir a veure si la neu ha causat algun dany o
contratemps. Després, un bon desdejuni amb un aporti
calòric addicional fa passar millor el que serà una dura
jornada de treball. Després, Enrique i el seu fill, van a
buscar a les vaques, que amb el fred van decidir
començar a caminar i buscar pastures en zones més
baixes fugint del fred del port de Torremiró, on les
temperatures van arribar als tres graus sota zero durant
la nit. 

La masia va quedar oberta per Morella des de la N-232
cap a les 10 del matí. La CV-105, que comunica la
població catalana de La Sénia amb Torremiró, no va
quedar oberta fins a migdia. La brigada del parc rural
d'emergències del Bellestar va tenir treball dur per a
netejar els vials de la xarxa secundària de la Tinença de
Benifassà, especialment en els punts superiors als 800
metres, fins a Fredes, Coratxar, Boixar i Castell de
Cabres, on les condicions de treball i l'estat de les
carreteres eren pitjors.  

Enrique explicava que en dies com el d'ahir el
programa canvia. “Poc es pot fer, només vigilar que als
animals no els falte el menjar, no els passe res, obrir-los
el camí si s'hagués congelat, que no els falte aigua en
estat líquid, obrir camins amb pales, o com puguem, i
esperar que es desfaça la neu”, assenyalava. També els
bars van estar més animats de l'habitual, especialment
quan els treballadors de conservació hivernal de les
carreteres, forestals, cossos de seguretat i altres, es van
prendre un respir. Els masovers, que d'aquestes coses
de la neu saben molt, no descartaven noves
precipitacions en la nit d'ahir o de cara al cap de
setmana. El paisatge nevat es podia veure des de tot el
litoral del Maestrat en una franja que va des de la zona
de Vilafranca, els Ports, Catí, cara oest del Turmell i la
Tinença fins al Caro.

text REDACCIÓ

“Aquesta vegada ha nevat molt”

FOTO!
GARRIGA ES PREJUBILA!

La setmana passada es va
prejubilar José Miguel Garriga,
benicarlando vinculat a la cultura
del poble des de sempre, i amb tota
una vida lligada a la mar, ja que de
ben jove va ser pescador, després
bus, i ara ha acabat els seus dies
de treball als Astilleros Asfibe, i ho
ha celebrat envoltat dels que han
estat els seus companys durant
molt de temps.

Ara tindrà mes temps per
dedicar-se a les seues aficions
(que no son poques), així que el
felicitem i l’animem perquè
seguisca tan actiu i alegre com fins
ara!

Alguns diuen que aquest es un esbós ràpid trobat a la paperera
d'urbanisme de l'Ajuntament en el qual podem observar el projecte d'un
futur Benicarló amb estació espacial, un festival filatèlic i planta pulidora

de musclos... La Veu ha confirmat que aixó no es totalment cert.
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“La Generalitat licita la redacció del projecte d'ampliació del port de Benicarló”

Que es reinvertisquen les
sancions 

La Plataforma també reclama a
l'Ajuntament que les sancions
aplicades, i recaptades en
aplicació de la Llei Urbanística
Valenciana (LUV) a qui la
incompleix, sufraguen part dels
costos d’urbanització dels
propietaris que sí han respectat la
legalitat, en contraposició a
l'actual situació. Així, els
ingressos per sancions
s'incloguen en els pressupostos
de 2009 i servisquen, en part, per
a sufragar despeses dels
elements estructurals dels sectors
urbanístics. 

Els veïns de la partida
Solades rebutgen la
construcció d'un hotel 

Els veïns de la partida Solades
van comparèixer per rebutjar la
proposta d’ubicació d’un hotel en
l'Avinguda Papa Luna i que ha
estat presentada ja en el
Consistori. Els veïns entenen que
es veuran modificades les
característiques de la zona i que,
d'estimar-se les peticions de
l’empresa, se’ls concediria un
aprofitament el qual no han pogut
gaudir la resta de propietaris. A
més n’augmentaria la població
flotant. De moment el Consistori
no s'ha pronunciat. Els veïns
temen que la zona puga reproduir
problemes de trànsit, sorolls,
música... i siga el primer pas
perquè es cree una zona hotelera
com en el tram de Peníscola de la
mateixa avinguda. 

La situació d’aquesta
plataforma contrasta amb els
interessos de part dels veïns de la
zona nord, que confien que les
partides Riu, Surrac i Aiguaoliva
acaben sent zones turístiques de
primer ordre, on se situen hotels i
és revaloritze les seues propietats
i finques. L’edil d’urbanisme
Antonio Cuenca va manifestar

l'anterior setmana que només
seria factible si la infraestructura
respon als coeficients
d’habitabilitat d’aquest sector. 

La constructora busca poder
construir un soterrani de grans
dimensions, que l'altura del forjat
siga de mig metre més entre les
plantes per a poder situar les
instal·lacions pertinents i que el
5% corresponent als edificis
auxiliars se li sume al 25%
d’habitabilitat. 

La Generalitat licita la
redacció del projecte
d'ampliació del port de
Benicarló 

La Conselleria
d'Infraestructures i Transport ha
publicitat en el DOCV i el DOCE el
servei per a la redacció del
projecte d'ampliació dels ports de
Torre de la Horadada, de
Benicarló, de la Pobla de Farnals i
la Dehesa de Campoamor, Oriola.
La Conselleria d'Infraestructures i
Transport és l'entitat que tramita

els expedients i que, en el cas de
Benicarló ascendeix a 357.000,00
euros més IVA. El termini
d'execució serà de 18 mesos i el
procediment de tramitació és
ordinari. 

El Concert previ del PGOU de
Benicarló ja conté un nou port al
costat de l'actual i que duplica
l'existent. El nou port seria de gran
capacitat, amb 14 nous pantalans
que arriben a triplicar, a primera
vista, la grandària de la zona
nàutica de l'actual port, amb 293
amarres. Així, el nombre de nous
amarres podria superar els 700.
El port, que no ocupa més front
marí del que ja existeix, s'articula
entorn a l'espigó actual de llevant,
mar endins i guanya a l’aigua una
nova superfície en la zona de la
Mar Xica, ocupant tota la
superfície que va del dic actual
fins a la desembocadura de la
Rambla de Cervera, en la zona
actualment ocupada per la planta
de pretractament de l’emissari
submarí i l’estació de bombament.
Potser si que la Rambla acabarà
sent navegable i tot.

ve de la pàgina anterior

El Club Natació Benicarló en l'inici de temporada
va celebrar amb nombrosos èxits la notícia de
l’elecció de Miguel Piñana del Pino com millor
nadador de la Província. El liurament del guardó es
realitzarà el pròxim 14 de novembre a Castelló.

En el gran dia de Miguel Piñana, per l’alegria del
guardó aconseguit, la resta de l’equip va voler, també,
unir-se a la celebració nadant al seu millor nivell. Així,
disputada la primera Jornada d'Interclubs a la ciutat de
Castelló, els nadadors i nadadores del Club Natació
Benicarló van deixar un excel·lent rendiment en l'aigua
guanyant nombroses proves i rebaixant cronos. Un total
de 155 nadadors i nadadores es van donar cita en les
instal·lacions de la piscina olímpica "La Salera" a
Castelló participant els equips de l’Aquàtic, Benicarló,
Castalia, Vila-Real i Vinaròs.  

L'equip femení va nadar molt bé en l'aigua quedant
patent en les 3 proves guanyades i les nombroses
primeres posicions aconseguides, rebaixant els cronos
en totes elles. Un inici de la temporada que es presenta
molt interessant i amb bones perspectives.

Els resultats més interessants de la jornada en la
categoria femenina van ser per l'equip compost per:
Meritxell Sospedra (1a) 200 estils - 2:47.87; (2a) 200
papallona - 2:47.94; Montserrat Astor (1a) 50 esquena -
34.60; Sara Marqués (1a) 400 lliures - 5:12.91; María
Coll (2a) 50 papallona - 35.18; (3a) 400 m lliures -
5:16.56; Paula Saura (2a) 100 lliures - 1:05.34; (3a) 800
lliures - 9:47.54; Mari Carmen Sorlí (2a) 200 estils -
2:56.70; Claudia Campos (3a) 200 braça - 3:07.69;
Andrea Fuentes (3a) 100 esquena - 1:18.08;
Inmaculada Cerdá (4a) 50 papallona; Marina Herrero
(4a) 50 esquena i Lucia del Pino (9a) 50 lliures.

L'equip masculí pràcticament no va tindre rivals en
l'aigua aconseguint 9 victòries, nombroses primeres
places i, igual que l'equip femení, va rebaixar cronos.
Els resultats més significatius van estar a càrrec de
l'equip compost per Miguel Piñana (1r) 50 esquena -
28.00, (1r) 200 estils - 2:17.74, (1r) 200 esquena -
2:13.93, (1r) 100 esquena - 1:01.42; Marc Fresquet (1r)
100 lliures - 54.70, (1r) 400 lliures - 4:23.00, (1r) 200
lliures - 2:01.62, (4t) 1500 lliures; Ferrán Remolina (1r)
50 braça - 33.13, (3r) 200 braça - 2:40.81, (4t) 400 estils,
(4t) 400 lliures; Joan Ferrán Barrachina (1r) 200
papallona - 2:50.29; Agustín Parra (2n) 50 braça - 34.31,
(4t) 200 braça; Josep Navarro (2n) 50 papallona - 28.18;
Jordi Curto (3r) 200 papallona - 3:00.62; Marcos Fuente
(3r) 400 estils - 5:10.59, (4t) 100 estils; Lluch Añó (3r) 50
esquena - 34.10; Jose Antonio Adell (4t) 200 estils;
David Marqués (5é) 100 lliures; Marc Avila (5é) 50
esquena; Guillermo Soriano (5é) 100 braça; Vicent Prats
(6é) 50 esquena; Javier Traver (7é) 100 lliures; Carlos
Astor (7é) 100 esquena; Ferrán Marzá (13é) 100
esquena; Gerard Saura (14é) 100 estils i Manuel
Montserrat (18é) 1500 lliures.

text REDACCIÓ

Miguel Piñana triat millor nadador provincial

“Els veïns de la partida Solades van comparèixer per
rebutjar la proposta d’ubicació d’un hotel en l'Avinguda Papa
Luna i que ha estat presentada ja en el Consistori. De moment
el Consistori no s'ha pronunciat.” 
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MANACOR 1: Bortolotto,
Tirado, Grello, Paulinho, Oscar
Redondo; cinco ini-cial;
Fabiano, Amandus, Glauber,
Miguelín y Beto.

BENICARLO AC 3:
Leandro, Vadillo, Valença Lolo,
Deives; cinco inicial; Isco, Fali,
Jordi Lledó, Jabá y Dani
Salgado. 

ÀRBITRES: Bel Pascual y Blázquez Sierra, col·legi català.
Van mostrar targeta groga al local Amandus. GOLES: 0-1 min.
11, Valença. 1-1 min. 29, Fabiano. 1-2 min. 30, Lolo. 1-3 min.
40, Deives.INCIDÈNCIES: Partit jugat diumenge al Pavelló
Municipal d’Inca, davant de 500 espectadors. Retransmès per
TV Mallorca per Internet 

La represa de la temporada va resultar positiva per al
Benicarló Aeroport Castelló a l'aconseguir la victòria en la
pista del Fisiomedia Manacor la qual cosa els permet
ascendir a la novena posició, empatats a punts amb l’Inter
MoviStar rival dels benicarlandos divendres que ve a la
nit. 

L'equip va saber tirar d'experiència en els moments més
complicats, quan el conjunt local va estrènyer la seu porteria,
sobretot a l'inici del segon període. Primer temps molt ben
controlat pels benicarlandos, deixant pocs espais perquè el
rival poguera arribar a l’àrea, la qual cosa els va obligar, quasi
sempre, a disparar des de lluny, però amb poca punteria. El
conjunt cadufero va poder jugar amb tranquil·litat i va ser
Valença qui va aconseguir obrir el marcador amb un dur tir
creuat que va sorprendre Bortolotto. Va haver més
oportunitats que no van cristal·litzar, atès que la pressió del
Benicarló els va obligar a jugar el baló sense poder pensar bé
les accions. Després del descans l'equip manacorí va eixir a
per totes, dominant el partit, però igual que en el primer
període, sense concretar els seus atacs, fins que l'argentí
Fabiano va aconseguir batre a Leandro i donar ales als locals.
Tot i així poc els va durar l’alegria, doncs un minut més tard
Lolo empatava el partit, tornant les coses com estaven a l’inici,
el Manacor dominant, disparant des de lluny i els
benicarlandos intentant eixir a la contra, però perdent el baló
amb rapidesa, per culpa de dolentes passades o al malmetres
bones oportunitat de gol. L'entrenador local s’ho va acabar
jugant tot i va col·locar a Oscar Rodó com porter-jugador en
els últims compassos, però solament va servir perquè Deives
sentenciara el partit després d'una recuperació.

text i foto VICENT FERRER

El Benicarló Aeroport Castelló va guanyar a Manacor 

En la matinal del Diumenge, el Juvenil del CD Benicarló va
tornar a ser golejat en el Muncipal Pitxi Alonso (0-5), en
aquesta ocasió per l'Acer. Sense canvis en la banqueta, sense
il·lusió en el camp, sense poder entrenar amb tot l'equip ni un
sol dia ... mal futur li espera a aquest juvenil, que necessitarà
un autèntic miracle per a salvar la categoria.

A la tarda, en el mateix escenari, l’Spórting Benicarló
posava una pedra més en l'edifici de la permanència, al

derrotar a un teòric rival directe, com és el Xert, per 3-2. Tot,
després de veure com els visitants remuntaven un 2-0, que
semblava sentenciar el partit, i sofrir moltíssim en l'últim tram
del partit, que van jugar amb un home menys per expulsió del
repescat Rulo.Els gols locals foren marcats per Ismail, Rulo i
Abella.

Alineació del Spórting Benicarló: Castañeda, Altaba,
Rafa (AM), Agustín, Lorente, Gotzon (Fibla 46'), Abella (AM),
Pablo (AM) (Héctor 86'), Pío (Ismail (46'), José Luis (Marcos
72') y Rulo (AM-AM-RJ 80')

text REDACCIÓ

CD Benicarló Juvenil KO, Sporting Benicarló OK

La Guàrdia Civil de Castelló ha detingut a tres persones
d'un mateix clan familiar i ha imputat els delictes a altres
dues i, la Guàrdia Civil de Benicarló, a cinc persones de
nacionalitat búlgara, quan anaven a separar el coure robat. 

Agents de la Guàrdia Civil van detenir el 27 d’octubre a
Castelló a dos homes i una dona, membres de la mateixa
família com a presumptes autors de diversos delictes de
robatori amb força en les coses relacionats amb el coure,
imputant els mateixos fets a altres dos, un d'ells menor
d'edat. Després de les investigacions portades a terme en el
marc de les operacions XARXA i DUTTI, iniciades amb motiu
de les denúncies rebudes per diferents robatoris comesos
des del mes de setembre del passat any en la meitat sud de
la província, es va poder detenir a M.S.G.G., de 44 anys
d'edat, J.G.G., de vint-i-un anys i una dona I.C.A., de 38 anys
d'edat, veïns del Grau de Castelló. També se li imputen els
mateixos delictes a un menor de 14 anys i a J.C.F.S., de 38
anys d'edat, aquest últim està complint condemna en la
presó de Castelló per altres fets. 

Aquestes operacions van ser portades a terme
conjuntament per agents de la Guàrdia Civil de Castelló i de
Benicàssim, els qual van poder esbrinar que els integrants
d'aquest clan familiar eren els presumptes autors de
diversos robatoris de cable de coure, perpetrats en fàbriques
i empreses de les poblacions d'Onda, Borriana, L´L'Alcora,
Almassora i Sant Joan de Moró. Per aquests fets s'estima
que el sostret pel citat grup familiar, podia ascendir a uns
31.000 Kg. de coure i altres objectes metàl·lics, amb un valor
proper als 100.000 euros. Igualment cinc persones de
nacionalitat búlgara han estat detingudes en la matinada
d'avui per la Guàrdia Civil de Benicarló com presumptes
autors de robatori de coure. 

Les detencions es van produir després de detectar la
Guàrdia Civil un lloc de crema de coure i va comprovar que
en el lloc es trobaven diverses bobines de coure sense
cremar, pel que es va organitzar una vigilància de la zona.
Sobre les 02’00 hores els agents van localitzar dos vehicles
que es disposaven a entrar pel camí que dóna accés a
aquesta zona de crema. A l'identificar el primer vehicle
ocupat únicament pel conductor R.M., de 52 anys d'edat es
va trobar en el maleter la instal·lació elèctrica on connectar
les eines amb les quals tallaven el coure, així com una
mànega i un embut usat per a extreure d'algun dipòsit el
combustible amb el quel cremar el cable i així netejar el
coure. En el segon vehicle, ocupat per una dona D.I., de 20
anys d'edat i tres barons A.A., de 20 anys; R.G., de 19 anys
i B.T. de 21 anys, la Guàrdia Civil va localitzar el combustible
necessari per a poder calar foc al coure. 

El cable recuperat és una part del sostret en dos robatoris
comesos recentment en la localitat de Torreblanca. En
aquests robatoris es va sostreure cable valorat en prop de
100.000 euros de l'enllumenat públic que encara no estava
en servei. 

text REDACCIÓ

Vuit persones detingudes i dues imputades 
en dues operacions contra el robatori de coure

“Els Divendres del Setrill”

Conferència del Doctor Josep Salvador
La pròstata al segle XXI

Presentació a càrrec de Jordi Cid,

farmacèutic

Divendres 31 d’octubre de 2008

Hora 20,30 h a la seu de la Penya Setrill

La pilota valenciana ha iniciat la seva
segona temporada a Benicarló, després
d'un estiu de promoció per part del club
per a captar a joves jugadors. Aquest cap
de setmana es van disputar diverses
partides, en la qual van intervenir pilotaris
de Castelló. La victòria es va quedar a
casa gràcies a l'experiència de Manya i
Agut que es van imposar en la final de
Lluís i Carles per 31-21. Quatre partides
de dobles es disputaven el dissabte a la
tarda en les veteranes instal·lacions de
l'IES Joan Corominas. En la primera, la
parella castellonense Lluís i Carles va

haver d'estrènyer fins al final per a
aconseguir derrotar amb un atapeït 32-
30 als locals Joan i Tito. En la segona el
bon fer de Manya i Agut va ser suficient
per a vèncer per 31-16 a Chatet i
Cristian. En la tercera partida es van
enfrontar els perdedors imposant-se en
partida a 21 Joan i Tir per 21-15 a Chatet
i Cristian. I en la final, malgrat uns bons
inicis per part de les dues parelles,
l'experiència de Manya i Agut va ser
decisiva per a imposar-se als de
Castelló, Lluís i Carles per 31-21. El
diumenge va haver partida entre dos
joves jugadors locals, amb bon futur en
aquest esport.

text i foto VICENT FERRER

VICTÒRIA DELS PILOTARIS LOCALS 
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Les XIII Jornades del Voluntariat, que se celebren del
21 al 31 d'octubre, han dedicat el cap de setmana a una
mostra d'entitats socials. La Plaça de la Constitució de
Benicarló mostra les activitats, serveis i beneficis que
reporten cadascuna de les entitats existents en la
població i entorn. Els actes d'aquest cap de setmana
organitzats pel centre del voluntariat inclouen des
d'exhibicions esportives, exposició de fotografies de
situacions d'emergència i socors, manualitats i tallers
per a nens, comerç just, murals fotogràfics, risoterapia
i esport adaptat. 

Desenes d'ONGs socials surten al carrer per donar-se a conèixer en el Maestrat 

text JORDI MAURA foto JESÚS MAESTRO

Els Instituts de Secundària de Benicarló i l'Escola del
Francesc Català tenen un motiu més per sentir-se satisfets:
amb els petits esforços de tots i totes s’està construint una
escola a la comunitat de La Ceiba, a la zona rural del municipi
de San Ramón, en el departament de Matagalpa, Nicaragua. 

Aquest estiu, dos persones de Benicarló junt a un grup de
professors i professores de les Terres de l'Ebre hem tingut el
privilegi de veure i viure com un vell camió rebufava i
remugava per aconseguir d’arribar a la comunitat tot carregat
de fustes, maons, varetes de ferro, sacs de ciment i molta,
molta solidaritat. Hem vist com s’assenyalaven les mides
d’allò que seria l’escola sobre el terra fangós; com els pares i
les mares de la comunitat aportaven les pedres i la sorra per
als ciments; com els maons començaven a convertir-se en
parets i com els xiquets i les xiquetes s’ho miraven, cada dia,
tot amb ulls d’esperança.

De cop i volta, les samarretes de la bosseta de plàstic i la
talla imprecisa, els bolígrafs a euro, els llibres de segona mà,
les aportacions voluntàries i les xerrades, tot cobrava un
sentit màgic i es transformava en una caseta digna i humil on
se sembrarà un futur millor per als infants de la Ceiba, una
comunitat perduda en la immensitat del Tercer Món on viuen
un grapat de famílies extremadament pobres i sobrades
d’humanitat. 

Entre unes coses i d’altres, el grup de docents que hem
anat aquest estiu a Nicaragua va aconseguir recaptar més
dels 6.000 dòlars, (4.000 € més o menys), que asseguraven

l’aixecament d’un aula; al final hem portat 7.000 €, amb els
que:

-L’escola tindrà dos espais (un per al grup multigrau de
primària, i un altre per als d’infantil).

-A tot el professorat de les escoles d’ACNAS, (l’ONGD
local amb la qual hem col·laborat) que ha assistit a les
capacitacions impartides pel nostre grup, se’ls ha pogut
proporcionar un dossier enquadernat amb les informacions i
els exercicis bàsics de les matèries treballades en les
capacitacions.

-A les escoles de les comunitats on convivien alguns
membres del grups durant dues setmanes, se’ls ha
proporcionat divers material escolar d’ús col·lectiu.

-Perquè formen part del futur Centre de Recursos
Educatius de San Ramón, el grup ha comprat una
enquadernadora i una plastificadora.

Tot això és motiu per a compartir una gran alegria. Tot això
(que sent tan poc és tant), és obra de tots i de totes. 

Gràcies a tots i a totes pels vostres esforços; en nom del
grup d’educadors que hem anat a Nicaragua, en nom de la
comunitat de La Ceiba, que al Novembre tindrà una escola
digna, en nom dels desafavorits i oblidats del tercer Món, en
nom de l’educació com a llavor de futur, en nom de la
Nicaragua pobra, en nom d’un Món millor, en nom de la
justícia universal que reclama l’ eliminació de totes les
desigualtats... gràcies. 

El proper dia 2 de Novembre a les 19 hores al “Cafè de
l'arq” es farà una petita exposició de l'experiència viscuda
durant aquest estiu.

text REDACCIÓ

CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA A NICARAGUA

Tots  -els tres- imbècils que
emparant-se en un covard
anonimat han enviat correus
electrònics a l’adreça de La Veu
per felicitar la redacció per
l’assenyada decisió d’acomiadar-
me s’hauran de fer fotre perquè, a
la vista està, la desaparició
d’aquesta secció va ser puntual i
provocada exclusivament per un
problema de circulació testicular.
En plata, no em va passar pels
d’allonses escriure res. No és cap
falta de consideració cap a ningú,
que conste, però tenia ganes que
els pacais de sempre es pensaren
que el pamfletet aquest havia
adquirit una important dosi de
dignitat amb la pèrdua reparable
de la pàgina del futbol.  Observe
el lector com he estat de comedit
en el meu comentari i no he deixat
caure ni cap “fill de puta” ni caps
“collons”, i no per falta de ganes;
vaig anar uns quants anys a
l’escola i conec perfectament
quins són els límits del decòrum i
què es pot dir i que no. Però que
quede clar, en definitiva, que els
tres dels correus electrònics són
uns fills de puta. 

Aclarit el tema, no? Vinga.
Diumenge passat el CD Benicarló
va aconseguir una
importantíssima victòria a domicili
al camp de l’Almassora. Portem
tres partits seguits guanyant –dos
fora i un a casa- i anem setens a
la taula classificatòria. Què més li
podem demanar a la vida? Anem
líders destacats de la nostra
particular lliga, la dels que aspiren
a no baixar i a hores d’ara els
portem quatre punts a equips amb
futbolistes que deuen cobrar molts
diners. Qui ens ho havia de dir el
dia que el Borriol ens en va
marcar set a casa? Ningú, no ens
ho havia de dir ningú perquè jo
encara no m’ho acabo de creure.
Aquell equip fràgil, que feia aigües
per totes les línies i que semblava
incapaç de marcar-li un gol a l’arc

de sant Martí (perdó per tant de
tòpic) ha esdevingut rocós,
apegalós, difícil en general. 

A Almassora , en sessió
matinal, els joves de Ricardo
Martínez va fer gol en dos de les
tres ocasions en què diu la
premsa que es van apropar a la
porteria  local. Aquesta figura es
diu eficàcia. El primer el va
materialitzar Jorge Vázquez i el
segon, Monterde. Es comprén
que no vam tindre temps de patir
perquè la situació vam dominar-la
en tot moment i si les cròniques
dels periodistes d’Almassora no
deien que els havíem robat el
partit és perquè la nostra
superioritat devia ser d’una
claredat esgarrifosa. L’únic però
del matí s’ha de posar en
l’expulsió d’Àngel Bel per doble
amonestació.  Una llàstima, una

veritable llàstima perquè segur
que el bravíssim i fi interior tenia
moltes ganes de jugar el partit que
hem de disputar diumenge vinent
a casa contra el Vinaròs. 

Això mateix. El dia de les
ànimes, a les quatre i mitja de la
vesprada, rebrem la sempre
agradosa visita de l’equip
representatiu de la capital
(aquesta és bona, eh?) de... de la
capital en general, vaja.
Concretament al Vinaròs li portem
la friolera de quatre punts, quatre
i, per tant, ens podem permetre el
luxe de , si volem, deixar-los
guanyar i encara així no ens
agarraran. Sí, sé que a la llarga
estaran davant de nosaltres i que
açò nostre segurament deu ser
flor d’un dia, però de moment que
ens vaiguen detrás en un pa
calent. Suposo que alguns
jugadors de l’equip que dirigeix
Santiago Forner vindran
especialment motivats. Uns, i està
bé i és humà, perquè deuen sentir
els colors i guanyar l’etern rival
sempre ve de gust i uns altres, i
també deu estar bé i deu ser
humà,  perquè s’han passat unes
quantes temporades vestint la
nostra samarreta. No vull ni
imaginar-me si, per exemple,
l’amic Julve marca un gol com el
celebrarà i a qui li’l dedicarà, no
vull ni imaginar-m’ho.  Però en fi,
això és el futbol. Els nostres,
amaters absoluts, posaran tot el
que sabran i faran tota la nosa
que podran, no els hem de
demanar més. Si guanyem,
fantàstic, si no, em tocarà sofrir en
silenci el simpatiquíssim
comentaris dels companys de
treball vinarossencs. I si
guanyem, i si guanyem? Que
s’amanisquen ells perquè en
tindran per tot l’any, per tot l’any. 

Acabo. En el rocambolesc
embolic de dimissions, directives,
assemblees i catxulls diversos,
estic en condicions de dir que avui
dimecres dia 29 d’octubre, a les
vint-i-tres hores, Pedro Jiménez
és president del Benicarló.  

QUÈ VOLEN AQUESTA GENT?
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

“La desaparició d’aquesta
secció va ser puntual i
provocada exclusivament
per un problema de
circulació testicular. En
plata, no em va passar pels
d’allonses escriure res.”

“Si guanyem, fantàstic, si
no, em tocarà sofrir en
silenci el simpatiquíssim
comentaris dels companys
de treball vinarossencs.”
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M E D I - A M B I E N T

LA REVIFADA DELS GRATACELS
ls gratacels són les
edificacions que millor han
simbolitzat el poder dels
seus propietaris. La  mítica

Torre de Babel, podem considerar-la
com el  primer gratacels, fou
construïda, segons la Bíblia, per
assolir el cel en un clar desafiament
a Yavé. L’arqueòleg Robert Kodewey
trobà en 1913 la base d’un gran
ziggurat a Babilònia que identificà
com la Torre de Babel i pel que
calculà uns 90 metres d’alçada.
Durant la primera meitat del segle
XX, sobretot a Estats Units (EUA),
començaren a alçar-se gratacels que manifestaven el poder
econòmic de les grans corporacions empresarials.
L’atemptat de l’11-S encetà una discussió entre els experts
sobre aquests alts edificis. Però la bonança econòmica
mundial de la darrera dècada del segle passat fiu que
l’impàs durés poc. La construcció de gratacels s’ha reprès
amb força, fent-se edificis cada cop més alts. 

No hi ha acord sobre a partir de quina alçada podem
parlar de gratacels: el primer nomenat així tingué cinc
plantes i els que es construeixen actualment superaren els
500 m. Segons el Consell d’Edificis Alts i Hàbitat Urbà, un
gratacels és “un edifici en el que la verticalitat té una
consideració superlativa sobre qualsevol altre dels seus
paràmetres i el context on s’implanta”.

Abans del segle XIX, els edificis de més de sis plantes
eren poc freqüents. L’acer, el formigó armat, la bomba
hidràulica i els ascensors van permetre la construcció
d’edificis més alts. Es considera que el primer gratacel fou el
Home Insurance Building, construït entre 1884 i 1885 a Nova
York. Aquests edificis van proliferar durant la primera meitat
del segle XX a ciutats nord-americanes  amb altes densitats
de poblacions - permeten un major aprofitament del sòl urbà
- com Xicago i, especialment, Nova York on conformen els
seus “skyline”. A partir dels anys 30 van aparèixer gratacels
per les grans ciutats sud-americanes i asiàtiques. A Europa,
va costar una mica la seva proliferació, el tipus de ciutat
europea no afavoria la seva construcció als centres urbans i
es van aixecar als eixamples o als nous barris financers.  

Els gratacels eren una peça clau de la teòrica Ciutat
Racionalista de Le Corbusier, el gran pioner de l’arquitectura
modern. La seva idea principal consistia en alçar al centre de
les ciutats un conjunt de gratacels separats per amplis
espais enjardinats i vies de comunicació pels automòbils.
Aquest model urbà el trobem a molts ciutats nord-
americanes amb un Central Business Distric  format per
gratacels de les oficines de grans empreses, carrers
comercials i edificis públics. Aquest està envoltat pels barris
obrers en procés de degradació i, a la perifèria, hi és la
suburbia amb habitatges unifamiliars de classes mitjanes i
altes.

Com ja hem assenyalat, en una primera fase, són els
gratacels de les ciutats nord-americanes els que dominen

l’escena mundial A Nova York trobem
l’Empire State –el gratacels de King
Kong- el més alt de la ciutat amb 102
pisos, una altura de 318 m acabat en
1931, acompanyat per altres propietat
de grans corporacions com els edificis
Chrysler, Wall Street, Torre Trump
World, AXA Center, General Motors...
A Xicago hi ha gratacels com
l’emblemàtica Torre Sears amb 442
m, 108 plantes acabada en 1973.
Posteriorment han segut las ciutats
asiàtiques, gràcies el seu alt
creixement econòmic, les que han
aixecat els gratacels més importants

com els de Hong Kong, Shanghai, Taipei, Kuala Lumpur...
També els països petroliers del Golf Pèrsic estan construint
gratacels molt importants com els de Dubai i Doha.

L’atemptat d’11 de setembre de 2001 per part d’Al Queda,
que causà l’ensorrament de les Torres Bessones (417 m) i
un tercer edifici del World Trade Center per l’impacte de dos
avions de passatgers. A l’any 1945, hi hagué un precedent:
un B-25, confós per la boira, xocà conta la planta 79 de
l’Empire State causant 14 víctimes. Alguns experts, com el
president dels col·legis d’arquitectes de l’estat, assenyalaren
que l’11-S creà desconfiança respecte a un model
arquitectònic basat en el malbaratament i l’ostentació. Es
remarcà el consens dels professionals respecte al desficaci
que era edificar construccions per sobre de 50 plantes (200
m) pels problemes que generen. Problemes per superar la
gravetat per muntar l’aigua que pot rebentar les canonades,
o per pujar la gent amb ascensor que si van molt ràpids
poden causar desmais. Problemes de cimentació per
suportar immenses masses de formigó, vidre i acer o els
embats del vent. Els consums energètics en els grans
gratacels es disparen d’allò més. I l’11-S ha posat de
manifest els seus problemes de seguretat i que per la seva
significació són objectius ideals pels terroristes. 

Però els dubtes van desaparèixer aviat, el seu simbolisme
no podia ser desaprofitat pel capitalisme globalitzat. I els
rècords d’altura han anat batent-se de forma ràpida. Les
Torres Petrones   (Kuala Lumpur) amb 452 m i 88 plantes fou
el més alt des de 1998 fins que es construí Taipei 101 l’any
2004 amb 509 m  i 101 plantes. L’any 2010 s’acabarà el Burj
Dubai als Emirats Àrabs amb 818 m i 205 pisos i ja es
projecta l’Al Burj amb 1400 m.. A l’Estat Espanyol s’han
construït important gratacels  com la Torre Agbar o la Torre
Castellana. El més original és el gratacel de  pisos giratoris
del que n’hi ha tres de projectat a Nova York, Moscou i
Dubai. 

La ciutat compacta té moltes més avantatges que
l’urbanisme dispers a base d’habitatges unifamiliars però la
proliferació de grans gratacels afavoreix el malbaratament
energètic a més de trencar la trama urbana per un evident
problema d’escala.  

Pere Bausà

E
La pràctica totalitat dels tallers de reparació de

vehicles i concessionaris de Benicarló i Peníscola
reben aquests dies desenes de vehicles greument
afectats per les pluges del passat cap de setmana.
L'aigua i el fang han penetrat en seients, equips de
música, sistema d'aire condicionat, motor i seients. La
majoria dels vehicles no tornaran a ser com abans i, en
molts casos, la reparació sortirà cara. Des de dilluns
passat el degoteig de vehicles en els tallers ha estat
constant i és de suposar que prosseguisca durant les
pròximes jornades. Fede Beltrán, de tallers Belso,
assenyalava que “de moment tan sols quatre o cinc han
tingut sort i tenen menys danys al motor”. El
responsable del taller de la Opel assenyala que a pesar
que impacta veure vehicles amb més o menys color de
fang “el que importa és l'estat del motor”. 

Fede assenyala que ha vist vehicles nous “com un
BMW nou al que el filtre d'aire es va omplir d'aigua”. Per
sort en aquest cas se li va poder llevar sense que
afectés al motor. “Pot anar al Crist i posar-li una ciri
perquè han estat afortunats però uns altres tenen el
motor rebentat”, assenyala. L'aigua va arribar a cobrir
alguns d'aquests vehicles situats en zones residencials
de Benicarló i Peníscola, on es va arribar a acumular
més d'un metre i mig. En els pitjors casos, canviar el
motor costa entre quatre i cinc mil euros depenent del
vehicle i model. Vàlvules espatllades, pistons
doblegats, camises trencades i elements del motor
engarrotats al xuclar aigua el filtre d'admissió o entrar
pel tub d'escapament. “La gent ve destrossada. En
moltes ocasions són cotxes amb pocs anys i si té uns
quants anys, ja ningú es gastarà aquests diners per a
canviar-li el motor”. 

Els tallers actuen de la següent forma: el principal és
evitar que l'aigua arribi al motor i que estiga el menys
possible en el seu interior. “Es lleven les bugies i se
succiona l'aigua i intenta arrencar i veure si funciona
correctament. Però per a garantir una bona reparació
cal canviar el motor”, admet. Reparacions més barates
acaben sent cares, ja que els pròxims anys del vehicle
poden acabar sent una sagnia per als seus propietaris. 

El Consorci visitarà als afectats 

Els tassadors del Consorci de Compensació
d'Assegurances visitaran els béns assegurats
perjudicats per la inundació ocorreguda a Benicarló els
dies 18 i 19. En el cas d'automòbils la pòlissa del segur
haurà de contenir alguna cobertura de danys al vehicle,
com trencament de llunes, robatori o les cridades
assegurances a tot risc i no seran indemnitzables les
pòlisses de segur de responsabilitat civil, coneguts com
obligatoris o danys a tercers. L'Ajuntament recollirà
totes les peticions de danys. 

text REDACCIÓ

Els tallers acumulen vehicles
afectats per les inundacions 

Envieu a
info@3x4.info les

vostres cròniques,
fotos i vivències del

temporal. Si ha
molta o poca neu, si
creeu que s'informa

adequadament, si
les carreteres estan

netes...
Tot té cabuda a

www.3x4.info



O P I N I Ó 7O P I N I Ó14

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

El passat divendres dia 24 d'octubre va tindre lloc la segona activitat de
L'Agenda Diàstole per la Integració organitzat i realitzat pel Consell de
Necessitats Socials de L'Agenda 21 del nostre poble. Recordem que
aquesta proposta neix per part  dels ciutadans que treballen en aquest
Consell i que té  com a principal objectiu l'organització de diferents activitats
mensuals per treballar el tema de la interculturalitat i la integració. Així
doncs, durant el mes de setembre va realitzar-se un programa de ràdio (en
l'emissora municipal) que va dur a diversos agents implicats en els

processos de migració en el nostre poble (director d'escola, gent nouvinguda, gent del consell de
participació ciutadana, psicopedagoga) i que va generar un debat molt interessant al voltant d'aquest
fenomen. Ara tocava octubre i, per tant, un nou acte de L'Agenda Diàstole. Baix el títol, Coneixem els
Moviments de la Diàstole, va celebrar-se una taula rodona per conèixer de ben a prop les experiències i les
realitats d'aquelles persones que han abandonat les seves terres per trobar un futur més digne entre
nosaltres. Així, la taula rodona comptava amb un educador social que va fer una aproximació teòrica i
didàctica del fet migratori, amb dos representants del Grup EDATI ( Equip d'Atenció al Immigrant) de la
Guàrdia Civil, i amb tres persones que en algun moment de les seves vides han tingut que immigrar per
poder trobar treball i  una vida millor. Es tractava d'una persona d'origen colombià, que porta més de 30 anys
vivint en l'Estat Espanyol, un ciutadà marroquí que porta quasi vint anys en el nostre poble i una dona que
va tindre que anar a Alemanya durant els anys seixanta a buscar eixa esperança que ja no existia en el
nostre territori. Testimonis carregats de tendresa, records, emocions i sobretot humanitat. Una vesprada que
va ser un crit obert a la integració i a la coneixença de les realitats dels nouvinguts. A més a més, des del
Consell estem molt contents perquè molt del públic que va aproximar-se a l'acte era nouvingut i es va crear
un clima molt tolerant, dialogant i cooperatiu. Ara tan sols queda esperar Novembre, i convocar tota la gent
a L'arrítmia Cardíaca amb les arts escèniques que es celebrarà en la Placeta dels Bous a finals de mes i
que consistirà en una trobada popular de jocs tradicionals interculturals de tots els temps amb finalitat
didàctica i participativa. A més, a més, contacontes i teatre de carrer completaran un acte que vol fer del
carrer un espai de joc, d'entesa i de solidaritat entre totes les cultures que convivim en Benicarló. Com veieu
el cor de la participació ciutadana continua bategant i oferint alternatives, i després hi ha qui diuen que no
fem res ..., res de res.

Agenda21

I DIUEN QUE NO FEM RES...
Sembla que ha arribat la crisi, almenys això repeteixen a cada moment les nostres televisions, ràdios i

diaris. Una crisi econòmica que es suma a la crisi de valors que  patim des de fa molt i molt temps. Tot i això,
dins aquesta crisi generalitzada  sempre sobreviuen  petits i anònims alés que des de la humilitat, i el treball
voluntari tracten d'obrir nous horitzons de dignitat i esperança. Una clara mostra d'aquests alés alliberadors
que recorren el nostre poble, el trobem en la feina que els ciutadans del Consell de Necessitats Socials
(Agenda 21) està realitzant dia darrere dia. Oblidats pel poder institucional, tant els d'un color com els de
l'altre, segueixen cridant, pensant i lluitant sense mostrar ni un mínim de desànim o feblesa. Així almenys ho
demostren al proposar i organitzar una Agenda Diàstole per la Integració, que tracta d'oferir activitats
mensuals al voltant del fet migratori. Una iniciativa carregada de bones intencions, i ja que parlem de crisi,
molt econòmica. De moment aquest cap de setmana passat, una servidora, va apropar-se al Casal Municipal
a veure que oferien aquesta gent. Reconec que havia sentit o llegit alguna coseta al voltant d'aquesta
iniciativa de l'Agenda 21, però mai havia acudit a cap de les seves activitats. Així que vaig decidir anar a
Conèixer els moviments de la diàstole (aquest era el títol de la taula redona que es presentava aquell dia), i
em vaig quedar meravellada. Meravellada, perquè en els anys que duc dedicats al treball de la interculturalitat
en el món escolar, poques voltes he trobat ofertes de tanta qualitat com la que es va poder viure en aquella
sala de premsa on s'organitzà l'acte. En la taula, hi havien tres persones que en algun moment de les seves
vides s'havien vist obligats a canviar de territori per poder trobar noves alternatives vitals més justes i
humanes. Uns testimonis carregats de records,  tendresa,  enyorança,  tristor i alegria. Carregats d'essència
humana, de realitats, de duresa a voltes. Però contades amb una sinceritat i una emoció que em van ficar la
pell de gallina. Em va agradar sobretot perquè les persones que parlaven eren autèntics catedràtics de la vida
diària, de la subsistència al racisme i a la discriminació imperant. Autèntics lluitadors dels somriures, dels
somnis i desitjos d'entesa entre pobles i cultures. A més a més una parella de Guàrdia Civils del grup Edati
van informar del servei que aquest cos policial ofereix per atendre al nouvingut i solucionar aquells problemes
que l'afecten. Ja veuen a tots i totes ens toca modernitzar-nos i adaptar-nos a les noves realitats socials que
ens rodegen. M'agradaria també destacar que molta de la gent que va acudir eren d'altres països. Als del
poble, com sempre, ens costa apropar-nos a la cultura. Que li anem a fer, ja arribaran les falles i tindrem els
casals plens. 

Menció a banda mereixen els nostres polítics. Ni regidora de Cultura ( perquè fer a res si a la fi de més
igual li regalaran un jornal de ministra), ni regidora de benestar social (una altra que tal balla), ni regidor de
participació ciutadana (deuria estar preparant la festa de Halloween). No va aparèixer cap representant del

poder polític, en un acte organitzat pel propi
ajuntament. Ni dels que manen i aparenten; ni dels
que diuen que fan oposició (No oblidem que
l'Agenda 21 rep el suport de tots els partits
polítics). Quina poca vergonya! Quina colla de
malfieners! (estaven invitats). Quina colla de
senyorets (mai arribaran a senyors) que fan de
l'aparença i la cabotada un art. Que sols apareixen
en la foto per treure vots. Que fan de la política un
art de la mentida, la hipocresia i  la ignorància. És
cert, estem davant una greu crisi. Tant sols és
necessari observar els nostres polítics per
comprovar-ho. Quina poca vergonya!

Laia A. E.

QUINA POCA VERGONYA!

FOTO!
El 29 d'octubre al Museu d'Art

Contemporani de Barcelona (MACBA)
es va fer el lliurament dels premis
"Nuevo Diseño 2008" organitzats per
les revistes Living Deco (prisma
publicaciones) i Magazine (de La
Vanguardia). 

En el Premi Especial "Entorno
Urbano", un dels referents dins del
panorama del disseny espanyol, els
dos joves arquitectes benicarlandos
Samuel Cornelles i Jose Miguel Aicart
van ser guardonats com a finalistes pel
projecte anomenat  "Codigo Urbano".

Aquest reconeixement
s'otorga als professionals

creadors més joves,
fomentant dissenys

experimentals i innovadors
d'Espanya.
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ens les coneixem, nosaltres, per
si de cas ja hem començat ha
ficar ciris a la Mare de Déu dels
Desemparats a veure si ella ho
pot aconseguir. Així que no
desesperem. Tot arribarà. Això
sí, esperem que aviat.

L’hem trobada
Encara que no us ho

cregueu, la regidora Durà ha
tornat a sortir de passeig. L’hem
vista a la presentació de la
campanya eixa de “Muda’t que
anem al teatre”. Segurament
que la senyora en qüestió ha
trobat, també, la seua roba de
mudar, i s’ha dignat a deixar-se
veure, per aquestos andurriales,
juntament amb la regidora de
comerç. Ja era hora! Encara
que tenim molt clar que si la
iniciativa hagués partit d’ella els
comerciants, i els veïns que
rebran les entrades, ho
hagueren tingut clar: el teatre, a
casa i per la tele. Sort encara
que algú més treballa en eixa
casa gran... la regidora de
comerç.

Domingo preocupat
L’alcalde Domingo diu que

està preocupat perquè encara
no s’han començat les obres del
nou Centre de Salut Integral. Ja
es pot preocupar ja, perquè si
haguérem de fer cas de totes
les vegades que ens han
promès que començarien, ja
tindríem una dotzena de centres
d’aqueixos intel·ligents. De tota
manera, diu que el conseller li
ha comunicat que “si no hi ha
problemes, les obres podrien
començar el 25 de novembre”.
Santa Catalina, la rosa divina.
Sí, si comencen estem segurs
que l’Ajuntament ens pagarà un
pastís de glòria a cada
benicarlando.

Domingo esperançat
Compte, tot i així, encara

s’albira una llum d’esperança.
Segons sembla, des de la
conselleria en qüestió, també li
han dit que una vegada
començades les obres tindrem
la visita del conseller per
veure’n l’evolució. I és que si hi
ha foto... hi ha esperança. És
juga molt el nostre batlle: la
seua paraula de dimissió. Tot un
dilema.

Domingo embolicat
Està clar que la dicció no és

el fort del nostre alcalde. I és
que de vegades s’expressa com
un llibre... tancat. Quin embolic
de paraules, les de l’altre dia,
per sumar-se al dol pels fets
ocorreguts a la veïna població
de Càlig. No sabíem si era
l’ajuntament, els veïns, els
familiars, l’alcalde, o qui era el
que donava o rebia el dol. I és
que en aquests  moments cal
tenir la ment freda i les paraules
correctes.

Domingo embolicat (i 2)
Però el millor va ser quan va

agrair la feina dels cossos
d’emergència “llevamos dos
días sin dormir y comiendo
bocadillos”. No sabem si era ell
el que no dormia, els bombers,
la policia... o si tots menjaven
bocates o només ho feia ell. El
que déiem, quin embolic es fa
amb les paraules.

Tindrem riu sec navegable?
Segons diuen els nostres

polítics, l’ampliació del port

esportiu a la nostra localitat serà
una realitat que començarà
aviat. I segons sembla, si ens
atenem a les paraules de
l’alcalde, aquest projecte
portarà aparellada una
canalització d’una part de la
Rambla de Cervera en la seu
desembocadura. Serà cert allò
que va insinuar La Veu que el riu
sec serà navegable? Encara
s’acomplirà la premonició del
faraó Kuen-ka?

Illetes de brossa
Fa unes setmanes parlàvem

de la rapidesa amb què
l’empresa de la neteja va actuar
quan la illeta de la brossa de la
plaça de la constitució és va
espatllar ficant contenidors en el
seu lloc. La van apanyar i... ja
torna ha estar espatllada.
Aquesta vegada l’operari,
previsor ell, quan va anar a
apanyar-la ja portava els
contenidors al camió. Devia
saber que la cosa aniria una
mica per a llarg i per si de cas...
Que deuen ser de mala qualitat
aquestes illetes? Què no en fem
prou d’ús? Què en fem massa,
d’ús? Elogiem la rapidesa en
l’actuació però que s’espatllen
dos vegades en menys de dos
setmanes... O els operaris no
són massa espavilats o les
illetes no són massa bones. A
veure si acabarem veient la
brossa per fora.

ve de la pàgina anterior
Fer i desfer. Això és el què està fent l’ajuntament del PP benicarlando: a falta de projectes i d’iniciatives

favorables per al poble, es dedica a desfer les poques coses –poques per manca de temps: només dos anys
i amb l’oposició ferotge de Diputació i Generalitat- que socialistes i bloc, arribaren a fer en la passada
legislatura.

Efectivament, per amagar la seua incompetència i mala fe, es dedica el consistori “popular” a distraure
l’atenció de la ciutadania amb “ocurrències” sense trellat, com la d’abatre una palmera monumental i la seua
rèplica, en forma de farola metàl·lica, que ocupaven la rotonda d’accés a la plaça de la Constitució, front a
les escoles, per ves a saber quines noves “reformes”, de la mai acabada i caríssima plaça.

I ara què? Pot ser desmuntaran, també, la carxofa de l’entrada del poble pel carrer Alcalà...perquè la
posaren els socialistes i el bloc? O desfaran el monument a la parella de llauradors benicarlandos, davant
l’edifici de l’ajuntament, perquè fou també obra del govern municipal de progrés? O potser deixaran en la
desídia i l’abandó –si no ho han fet ja- els llocs de reserva natural, com la basseta del Bovalar, que l’anterior
consistori tingué interès en recuperar?

Diuen estar sense diners per a fer coses per al poble, però en tenen per a desfer-les –o els ha resultat
gratis el desmuntatge de la rotonda?-. I mentrestant ni escoles noves, ni ambulatori(s), ni vials en condicions
–a Peníscola i a Càlig-, ni carrers asfaltats i clots tapats, ni depuradora, ni regeneració de la costa nord, ni
nou passeig marítim sud, ni passos de peatons pintats, ni neteja de la via pública...res de res. Això sí, es fa
exhibicionisme d’anuncis de generoses subvencions -210.000 euros!- per al futbol-sala de Benicarló, amb
la foto impúdica d’algun polític “provincial” investigat per la justícia. I com no? Sous astronòmics per a edils
i ediles tan incompetents com presumptuosos. Pot ser que el sr. alcalde –si n’hi ha o el que en faça,
d’alcalde- explique això d’estar en buenas manos, què vol dir.

Marc Antoni Adell

LA FEINA DEL MATALASSER

SLOGGI

Aquesta setmana, el doctor ha comprat
un bitllet en companyia de baix cost per fet
un viatge llampec cap a Paris, la ciutat de
l’amour i visitar unes tendes al barri del
pigal en busca de pròtesis en làtex que li
ajudarien a estudiar algun dels grans
enigmes de l’anatomia de l’homínid.

Una vegada allí no podia pedres el millor
cul de l’any i desprès de fer-se unes
moules frites al bistro de la cantonada va
anar cap al cabaret crazzy horse per gaudir
del singular esdeveniment, el concurs
SLOGGI 2008.

El doctor no deixa de sorprendre de
l’estranya simetria d’aquest teixit , es curiós
l’anàlisi que es pot fer seguint la corba
evolutiva que fluix cap als dos forats de fuga
que ens recorden la tècnica de perspectiva
cònica.

Dr. Climent
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enyora Garcia, els
meus respectes. En la
meua modèstia de
comentarista no

subvencionat, he de felicitar el
seu equip pel reportatge de la
setmana dedicat, no podia ser
d’una altra manera, a la que ens
va caure del cel fa dos setmanes.
Extens, profund, amb totes les
veus implicades... Enhorabona. A
nivell formal m’ha resultat
especialment novedosa la divisió
del text en apartats temàtics amb
un subtítol. Això no sé si ho
havien fet abans, però facilitat
molt la lectura i la localització de
la informació.

D’aquestes pàgines dedicades
al tema de la setmana, m’he fixat
en un parell de detalls. Mire. He
vist a Marcelino en el paper de
l’alcalde de València Tomás
Trenor quan la riuà d’octubre del
57. Aquell home, és sabut, va
gosar posar en qüestió la
diligència del Règim a l’hora de
materialitzar ajudes i subvencions
als afectats i, en conseqüència, va
ser fulminat pel dictador. Davant
la contumaç sordesa de la
dictadura, diuen que va dir: “Han
tenido que hablar las piedras.”
Vosté que el veu de tant en tant,
diga-li al nostre bon alcalde que
en prenga nota. Què és això de
llançar al vol acusacions per
igual? “Qui corresponga, ja siga el
ministeri o la Conselleria ha de
veure que Benicarló necesita
infraestructures”. I encara va
continuar desencaminat quan
afirmava que “alguns passos
d’aigua han estat modificats per la
mà de l'home”. De quin home? És
cinisme o ignorància obviar que
és l’Ajuntament el responsable de
l’ordenació del territori local? No
sé jo, este xic...

De vegades, el llenguatge veig
jo que ens supera i se’ns emporta
per carrerons on ni ens pensàvem
haver de transitar. Fixe’s en un
exemple. Analitzem les
possibilitats d’interpretació
d’aquesta frase: “Els bombers van
rescatar a quinze romanesos que
van ser arrossegats en la seua
furgoneta”. Jo, pobre de mi, sóc
capaç d’entendre una cosa com:
A pesar dels esforços dels
bombers, que ja els havien
rescatat, l’aigua es va endur el
grup de romanesos a cavall de la
furgoneta dels salvadors. I vosté,
que sí que és una professional,
¿no haguera escrit: “Els bombers
van rescatar a quinze romanesos
que havien estat arrossegats en
una furgoneta”? Una altra qüestió
de llengua és l’apuro en què es va
veure armallat el delegat del
Consell, Ximo Borràs, però li’l
passaré a canvi de la imatge que
m’ha regalat: Marcos Marzal i
Eduardo Arín descalços aigua al
melic per salvar el seu superior.

Una última qüestió. Llijo que els
alcaldes de la zona s'han sentit
minyonejats per la ministra i no sé
si ho entenc. M’imagino el tràngol
del redactor davant el
castellaníssim ningunear que
devia dir l’alcalde amb
l’aquiescència de qui en sap
d’aquestes coses, allí al costat,
amb bigot. Què fem? Ningunejar?
Estrany... Potser obviar, ignorar,
menysprear o humiliar hagueren
resultat més clars. Per a l’altra.

Una observació final. Tot i
l’interés habitual de l’article del
senyor Bausà (no el conec, però
n’estic segur, que deu ser tot un
senyor), he trobat a faltar que en
aquest número no ens explicara
de manera objectiva i raonada,
com sol fer, els motius de la
catàstrofe. Per què aquesta
aigua? Per què aquestes
conseqüències? L’espero en
candeletes. Ja sé que vostés a
l’editorial en parlen, però tots
sabem de quin peu coixegen.

Anotació a la pàg. 5, primera
columna: Càlig no té platja, ni
major ni menor, per molt que ells
insistisquen 

Les millors

Una frase: “El pas subterrani de
la caserna de la Guàrdia Civil es
va inundar al no estar les bombes
connectades, una cosa que van
fer els bombers amb el permís de
les autoritats.”Una foto (pàg. 19):
les restes del foc en què van
cuinar la paella per a la trobada de
jubilats a la pista del pavelló
esportiu. Increïble la cara dura!
Després de justificar el pagament
d’una taxa per part de les entitats
pel dret a usar les instal·lacions
municipals perquè hi causen
desperfectes.

Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista, el 656

text EL LECTOR

S
Pilona
Segons sembla el nou regidor

de policia, Marzal, esta
determinat a aconseguir que a
la zona de vianants del centre
de la ciutat no circulen els
cotxes. Ara ha col·locat una
pilona, que puja i baixa, com no,
a la plaça sant Bartomeu perquè
els vehicles només puguen
accedir-hi per la zona blava del
darrera de la plaça de Sant
Bartomeu. Bé, eixa devia ser la
seua idea inicial però sembla
que pel camí, a força de la
pressió popular, que no del seu
partit, s’ha portat un tràfec,
llevant-la i ficant-la, que Déu n’hi
do. Divendres a la nit hi havia
pilona i lector de targetes, en
aquest ordre, a l’inrevés del que
seria lògic si l’accés del vehicle
seria per la zona blava. A meitat
setmana va desaprèixer la
pilona i el lector de targetes.
Ara, a dia de la foto que us
ensenyem, torna la pilona (està
baixada), però no hi ha lector de
targetes. Què el cap de la
brigada no té altra cosa que fer
que fer-li cas a aquest senyor
que, de pilones, no sembla
entendre’n massa? Ho diem,
sobretot, perquè el regidor
Marzal, en l’època de Mundo, ja
en va ficar dos, que també eren
semiautomàtiques, amb
semàfors inclosos, ... que mai
van arribar a funcionar. Veurem
el que ens acabarà costant la
broma. Si altra vegada no ens
toca tornar ... a canviar-les!

A omplir!
Convocatòria piloneril (per

veure si ficaven o no la pilona de
dalt), a la sala de plens.
Certament, la sala de plens
estava de gom a gom. No hi
cabia ni una agulla. Ja és curiós
que hagen fet tant de cas a una

convocatòria de l’ajuntament?
De tota manera, segons
comentaven havien enviat tal
quantitat de cartes que podien
empaperar mig poble. Hi havia
famílies que n’havien rebut una
per cada membre de la família:
recent nascuts, xiquets i
xiquetes de pocs anys,
adolescent ... Sembla que volien
assegurar-se omplir l’aforament
de la sala de plens com fora,
encara que siguera amb carrets
de nadons. Per cert, segons
comentaven, tant era així que
l’altre mig poble, que no viu a la
zona de vianants, també va
rebre la missiva demanant la

seua presència a la reunió. Que
no sé diga que el regidor Marzal
no està per la participació
ciutadana.

Hablemos castenallo

Estrany. De vegades no se
sabia si estàvem a Benicarló o a
Madrid. Ho diem perquè cada
dos per tres, quan a algú se li
ocorria parlar en valencià, una o
dos persones s’encarregaven
de fer la mateixa cançoneta, “en

castellano por favor, que no le

entienden”. Semblàvem estar a
les corts espanyoles amb el
Bono tallant els que pretenien
atropellar la lengua del imperio.

Un matís, estàvem a casa
nostra, on el valencià, per ara,
encara és cooficial  (amb
aquesta marxa ja veurem el que
dura). I té nassos la cosa
perquè qui més demanava
parlar en la lengua de

Cervantes, com un monet de
repetició, era, justament, gent
que fa un grapat d’anys que viu
ací i no n’amollen ni una en
valencià. No, si... de fora
vindran i de casa ens trauran. 

Almoines
Diu el subdelegat de govern

de Castelló que se sent satisfet
per la rapidesa amb què govern
espanyol ha actuat per atorgar
subvencions als damnificats de
les passades pluges. Certament
està molt bé això de donar
diners pels desperfectes, però si
hagueren actuat amb la mateixa
rapidesa, tant els de Madrid com
els de València, perquè
tinguérem les infraestructures
adients, tal volta no ens hagués
passat ni esta inundació, ni
l’anterior... ni la posterior, i no és
que vulguem de fer “de aves del
mal agüero” però... I ara no
hagués calgut cap almoina.
Però com que la realitat és molt
tossuda, i ací totes aquestes
promeses ja fa molts anys que

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

“Qui més demanava
parlar en la lengua de
Cervantes, com un
monet de repetició, era,
justament, gent que fa
un grapat d’anys que viu
ací i no n’amollen ni una
en valencià.”
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Comença la batalla per l’edificabilitat arran de costa
És curiós com, tot i la crisi

econòmica galopant que estem
patint, l’especulació immobiliària no
perd el temps i continua volent regir,
de manera important, els destins de
la nostra ordenació urbana.
Curiosament, ara, a la nostra ciutat
es barallen dos idees diametralment
oposades, màxima edificació o
mínima, segons quina part de la
costa siga l’afectada, la de la Mar
Xica o la del Gurugú.

L’àrbitre de la contesa, el nostre inefable regidor
d’urbanisme i moltes més coses, Antonio Cuenca,
tindrà molt a dir en aquesta història. L’aplicació
estricta dels criteris d’edificabilitat seran el cavall
de batalla de veïns, propietaris i constructors que,
segurament, s’embardissaran en un frec a frec,
molt dur, per aconseguir, com probablement diria
el mateix regidor Cuenca, “arrimar el ascua a su

sardina”.  

Hotel o no hotel? PAIs o no PAIs? Més
edificabilitat o menys? Més drets dels propietaris o
dels promotors? Aquestes són les qüestions que hi
ha sobre la taula i que, d’ací a no massa temps,
hauran de definir el panorama edificable de la
nostra costa, nord i sud. Però tot, tot, amb el vist-i-
plau, com no, del regidor Cuenca que, ara per ara,
sembla ser l’únic que treballa en la casa gran i
que, fins que ningú demostre el contrari, té una

mica les idees clares.
El problema que se’ns presenta és

que una persona sola pot tindre,
sense adonar-se’n (tot i la seua bona
voluntat), una visió esbiaixada de la
realitat. Així, si els criteris
d’edificabilitat no es sustenten
damunt d’una base sòlida i un
consens important, podem trobar-
nos, a mitjà i llarg termini, amb un
desenvolupament d’aquestes zones
més problemàtic i caòtic que el que

fins ara hem tingut.

Molt de diàleg entre totes les parts implicades i
unes idees molt clares, sobre quin model de
desenvolupament urbanístic volem per a la nostra
ciutat, han de ser el punt de partida perquè,d’una
vegada per totes, els interessos, molt, particulars
no passen per damunt dels col·lectius.

Molta feina a fer i molts interessos a conjugar. I
per cert, a tot això, afegint-li un nou punt d’interés
que ja està de camí, un port descomunal que
ningú ha preguntat als benicarlandos si el volien o
si feia falta. Per allò de conjugar els interessos
particulars o col·lectius.

Premonicions a banda, veurem com acaba la
desembocadura navegable de la Rambla de
Cuenca. Perdó, de Cervera. 
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Carxofa: A totes les entitats socials de la nostra ciutat. Gràcies a elles molta gent pot viure
millor. Les XIII Jornades Socials del Voluntariat han estat una positiva mostra del bon quefer de
totes elles. Enhorabona i que les primeres carxofetes que començarem a veure, ara que entra el
fred us vagen de gust. Bé, si en queda alguna després de tanta aigua.

Panissola: Ben rasposa per al regidor Marzal. Per la seua política de fets consumats. Reuneix
els veïns de la zona de vianants perquè decidisquen quin és el millor sistema per a regular l’accés
a aquesta zona però ell, abans, ja ha plantat, per a eixa funció, una pilona d’accés a la plaça de
Sant Bartomeu. Aleshores, què hi pinta la gent?

Edita
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