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El pintor Jesús Maestro exposa fins al 2
de març a València una col·lecció de
retrats sota el títol "Espejo íntimo". 

Aquests quadres van ser pintats durant la
passada tardor i arrepleguen imatges
espontànies de diferents models de l’artista,
evitant, en la majoria de les ocasions, el retrat
convencional. La tècnica utilitzada, acrílic
sobre llenç, permet concloure en breu temps
un treball àgil, que respecta en gran mesura
el blanc del llenç, o que, senzillament, ho
matisa amb un paisatge celeste. L’exposició
pot visitar-se a la sala "microcentro", annexa
al Biocafé de Benimaclet, en el número 11 del
carrer Murta. 

text REDACCIÓ

Jesús Maestro exposa a València

Teatre de Guàrdia treballa en
"Chicago", el seu nou musical 

El grup de teatre amateur benicarlando, Teatre de
Guàrdia, continua amb el dur treball de preparació del seu
pròxim espectacle: el musical "Chicago". Els ballarins van
començar els assajos el passat mes d'octubre i els actors
han començat aquest mes de gener. "Chicago", el
musical més representat de la història, s'estrenarà l’11
d'abril a l'Auditori de Benicarló. S'espera que siga tot un
esdeveniment teatral, com  "Adéu a Berlín-Cabaret". 

FOTO!  

ELS DIVENDRES
DEL SETRILL

El divendres 30 de gener de
2009 a les 20’30 h i a la Seu
de la Penya, Carmen
Porcar –Mestra– parlarà
sobre “Anècdotes de
l’escola a Benicarló”.
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'edil d'Urbanisme de
Benicarló, Antonio
Cuenca, va explicar
dimarts passat que de la

reunió mantinguda amb la Directora
General de Medi ambient, Alicia Paz i
amb la responsable de Costes a
Castelló, Brega Pérez, va sorgir el
compromís de “fer obres de més
profunditat i amb la major urgència
possible”, en comptes de prosseguir
amb el protocol signat entre el
Consistori benicarlando i els anteriors
càrrecs del Ministeri. A més van veure
convenient involucrar a la Conselleria
d'Infraestructures al promoure aquest

organisme un Parc Litoral en la zona
d’afecció de 100 metres. Així en les
pròximes reunions, aquestes seran a
tres parts i comptaran amb la veu de
Consistori, Ministeri i les conselleries
d'Infraestructures i Medi ambient.
Alicia Paz es va mostrar partidària
d’altre tipus d’actuació que
s’estudiarà, ja que les obres, segons
va explicar Cuenca, “no garantien la
defensa”. “No descarta fer obres
d’urgència en zones de platja però
supeditat a l’anàlisi de les tres
administracions”, va explicar. Cuenca
va tractar de fer veure als
responsables del Ministeri la
regressió que pateix la costa Nord “i
que fa anys que ningú pren decisions,

però es van comprometre a estudiar
actuacions mes ambicioses com
regenerar la platja en la zona de
Surrach”. Per altra banda el
responsable local de l'urbanisme va
explicar que confeccionen el
document per registrar els terrenys
obtinguts per al passeig marítim sud i
posar-los a la disposició del Ministeri
de Medi ambient “i veure si es pot fer
aqueix passeig tan prompte com es
cedisquen els terrenys”. 

Crida a les empreses locals 
D'altra banda l'edil d'Urbanisme va

enumerar les 18 obres que la localitat
ha presentat per executar amb els
fons de l'Estat. D'aquests tres obres
–la construcció d'un ascensor per a la

Temps de canvis amb recanvi... de “totxo” 
El Ministeri de Medi ambient partidari de realitzar obres de ”major importància” per protegir la
Costa Nord de Benicarló, però que no arriben de moment. El Consistori executarà el pàrquing

de la UA-19 i recuperarà les Drassanes amb els fons del Consell. Pluja de diners, quan
arriben, si és que arriben. Polítiques urbanístiques d’alta volada que deixen, altra volta, sense

resoldre aquelles necessitats més urgents de la nostra població, la sanitat, l’educació, la
seguretat i ara, l’atur.

L

P U B L I C I TAT

text REDACCIÓ

“L'edil d'Urbanisme va enumerar les 18 obres
que la localitat ha presentat per executar amb
els fons de l'Estat.”
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Diumenge passat, dia 25, es va celebrar la Mitja Marató
de Benicàssim, quarta prova puntuable del Circuit de
Curses Populars Fundació Ruralcaja Diputació. 

El vent, que va colpejar amb força el dia anterior, va
respectar als atletes que van poder gaudir d'un extraordinari
dia per a córrer. Alguns membres del Club Triatló Basiliscus de
Benicarló van acudir a la cita per a inaugurar la condició de
Club adquirida, a tots els efectes, recentment. El nostre
company Pascual va ser el primer Basiliscus en arribar a la
meta, i continua amb la seua preparació de cara a la pròxima
Marató de València. Destacar també la participació de Cesar i
Alvaro, que s'han estrenat en aquesta distància complint amb
l'objectiu d'acabar la prova. El guanyador de la prova va ser de
nou el corredor Abderrahim Ait ben Chatoui.

Posició, nom i temps dels Basiliscus participants:   
029 - Pascual Rodríguez Fresquet - 1:21:24 h.    149 -

Felipe Borrás Fort - 1:30:40 h.    150 - Victor M. Cheto Vargas
- 1:30:40 h.    191 - Amadeo Artiga Puchol - 1:32:43 h.    195 -
Fco. Ortí Guimerá - 1:33:08 h.    223 - Sergio Gutierrez Nieto
- 1:35:13 h.    449 - Cesar Sales Cervera - 1:54:59 h.    464 -
Alvaro Ferreres Esteller - 2:02:14 h.

text CLUB TRIATLÓ BASILISCUS

El Club Triatló Basiliscus va competir en la Mitja Marató de Benicàssim

Cambra Agrària, la rotonda de l‘Aljub
de la Pistola i l’eliminació de barreres
en la zona Sud-oest- són per quanties
inferiors als 50.000 euros, pel que va
reclamar a les empreses locals
interessades en executar-les que es
personen en el departament
d'Urbanisme o Contractació per
presentar les seues ofertes. El
Consistori veu en els fons estatals,
3,5 milions de romanents dels
pressupostos de 2008 i en els fons
anunciats per la Generalitat –dels
quals Benicarló es diu ingressarà 5,2
milions d'euros-, una important
quantitat que servirà perquè en els
pròxims mesos s’execute un elevat
nombre d’obres per la localitat. L’edil
va donar les gràcies als serveis
tècnics per la seua dedicació. A més
va avançar que destinaran eixos fons
a la construcció d’un aparcament en
la UA-19 de titularitat municipal
davant el desinterès del sector privat i
que serà explotat pel consistori per a
generar recursos i anar amortitzant-lo.
Les Drassanes seran igualment
rehabilitades com a museu. “Són els
projectes que més avançats tenim”,
va explicar.

El que no s’ha fet
L’oposició ha criticat recentment

algunes de les obres triades per
destinar els fons al no suposar
verdaderes oportunitats per a les
empreses locals. En molts casos
seran empreses foranies les que
s’enduran l’autentica pluja de milions
que, suposadament, vindran a la
localitat.

Puntualitzen que el debat es troba
en saber si les obres – a l’igual que ha
ocorregut amb la reforma de
l’Avinguda Catalunya- són les més
prioritàries o són les que realment
necessita Benicarló en aquest
moment de crisi i incertesa. No es
tracta de gastar per gastar els diners,
en tot cas que la inversió ha de servir
per donar un servei, un valor afegit a
la localitat i també crear ocupació. Ja
vorem si, com ocorre a les obres en
marxa, acaba treballa alguna persona
de la localitat.

El que opina el carrer
De tota manera un xicotet pols al

carrer fa veure coses diferents. Així, ja

hi ha qui ha fet veure el que no
s’hagen contractat agents de policia
d’una manera indefinida si, com
sostenen els comerciants, i el mateix
PP va dir en el seu programa
electoral, fan falta més agents.
Sembla que amb els últims
esdeveniments, amb robatoris a
destall, no ha fet pensar suficient en
aqueixa mesura.

Altre dels comentaris més escoltats
ha estat el fet pel qual no s’obren
determinats carrers, més prioritaris,
que pogueren descongestionar el
trànsit de la ciutat, amb eixos fons
estatals o de la Generalitat, i no com
ara que es refan carrers que no era
necessari tocar. O, quina és la raó per
la qual no es fomenta un polígon
d’empreses tecnològiques que creen
llocs de treball?

O, també, per què hem de tornar a
patir amb un nou centre de salut, quan
estiga fet (de moment ni això), que no
cobrirà les nostres necessitats? Per
quina raó no s’ha planificat un segon
que cobrisca l’augment important de
la població?

De moment tot fa augurar que es
tornarà a confiar amb el totxo per
superar la crisi per ell causada, amb el
perill de tornar a caure en el mateix
parany.

ve de la pàgina anterior

“Es tornarà a confiar amb el totxo per superar la crisi per ell causada”

El matí del passat diumenge la pilota valenciana, en el seu
horari habitual, tornava a omplir d'emoció i grans partides el
frontó de l’IES Joan Coromines. Un cop més, l'afició va
respondre a la crida produint-se una de les millors entrades
del que va de temporada. pel que fa a les partides les coses
comencen a aclarir-se en la majoria de grups. En el grup A,
conegut com el grup de la mort, ja tenim classificats. Per una
banda, Manyà va vèncer a Tito (25-20) en una partida que va
tancar la jornada de diumenge i que ens va regalar punts molt
competits i va demostrar que d'aquest grup surten dos clars
aspirants a guanyar la lliga. L'altre classificat va ser Esteller
que, tal volta en la millor partida vista fins ara en aquesta lliga,
va imposar-se a Agut (25-23). La gent va gaudir amb uns

punts llargs, durs i molt treballats que van provocar els
aplaudiments i els càntics de l'afició. L'altre grup que ja te
decidits els classificats per a la següent ronda és el grup B
gràcies a dues còmodes victòries. Mañes es va imposar a
Oscar N. (25-9) en una partida on a pesar de la diferència de
nivell Óscar N. va lluitar fins l'ultim moment i es va mostrar
com un digne jugador. En l'altra partida Jon no va donar cap
opció al veterà Garrido a l’imposar-se 25 a 3. En els altres
grups les coses encara estan per decidir del tot. En el grup C
Tufarret s'ha classificat matemàticament gràcies a la seva
victòria front a Xarli (25-8), fet que sumat a la victòria de
Carceller front Xatet (25-5), provoca que en la tercera jornada
la partida que jugaran Xarli i Carceller decidirà qui serà el
segon membre classificat per la següent fase de quarts. En
l'últim grup, el D, també està tot per decidir ja que els resultats
del cap de setmana  han provocat que tot quede pendent del
que passe la pròxima jornada. En aquest grup, Hugo va
guanyar dissabte (en la partida ajornada) a Pellicer (25-10),
però diumenge no va poder amb un molt rocós Jordi i va cedir
la partida (18-25), davant un jugador que va demostrar estar a
un nivell molt alt i que pot convertir-se en una de les
revelacions de la lliga. Per altra banda, Pellicer es va imposar
a Oscar P. (9-25), fet que ha provocat que Jordi es situe amb
dos victòries, mentre que Pellicer i Hugo estan igualats a una
victòria i, fins i tot, Oscar P., si aconsegueix guanyar en la
tercera jornada tindria possibilitats de classificar-se. Així doncs
es preveu una tercera jornada carregada d'emoció i de
partides importants que decidiran de manera definitiva quins
seran els aparellaments dels quarts de final de la primera lliga
individual de Pilota Valenciana de Benicarló.

text REDACCIÓ

SEGONA JORNADA DE LA LLIGA INDIVIDUAL PILOTA VALENCIANA

OBRES QUE FINANÇA EL ‘PLA ZAPATERO’
per a l’Estimul de l’Economia i l’Ocupació

-Instal·lació elèctrica en baixa tensió i mesures de protecció
contra incendis per a noves dependències de l'ajuntament,
297.496,71 Euros -Instal·lació de climatització i recuperació
entàlpica per a les noves dependències de l'ajuntament,
367.307,19 Euros -Instal·lació d’ascensor en edifici Cambra
Agrària, 36.944,21 Euros -Substitució del paviment del passadís
central de la plaça de la Constitució,185.561,29 Euros -Instal·lació
d’una font a la plaça de la Constitució, 205.022,05 Euros -Pla
d’eliminació de barreres urbanístiques en la zona sud-oest,
59.412,47 Euros -Pla per a l'eliminació de barreres urbanístiques en la zona nord, II fase, 24.380,75 Euros -
Construcció de 204 nínxols al cementiri municipal i millora de les seues instal·lacions, 287.732,66 Euros -
Remodelació del Casal Municipal. Accessibilitat, 198.804,28 Euros -Renovació de la xarxa de proveïment
d’aigua potable al polígon industrial, Mercat d’abastaments, 117.654,13 Euros -Urbanització d'una pista
esportiva de ciclisme, 165.896,03 Euros -Execució de la distribució interior i revestiments d'edifici
administratiu per a l’àrea d'Urbanisme, 337.158,40 Euros -Ampliació de vestuaris en el camp de futbol,
200.095,28 Euros -Reurbanització del carrer Francisco Pizarro, 741.639,27 Euros -Ampliació del cementiri,
404.726,09 Euros -Construcció d'una rotonda a l’aljub de la Sotà, 17.197,35 Euros -Reforma i ampliació del
centre social La farola, 589.617,66 Euros

“Altre dels comentaris més
escoltats ha estat el fet pel qual
no s’obren determinats carrers,
més prioritaris.”
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La secció que segueix,
aquesta setmana estarà dividia en
dos parts perfectament
diferenciades. En una primera es
tractarà en exclusiva el tema
futbolístic amb no més de tretze
paraules. La segona, més extensa
i pregona, versarà sobre les
influències i  profundes petjades
que els grans Rafael Dutrús
“Llapisera” i Carmelo Tusquellas
“Charlot” han deixat en els darrers
temps en la idiosincràsia
benicarlanda en general. 

No cal ser un visionari per
adonar-se que la manca habitual
d’informació i rigorositat que
caracteritza tot açò m’empeny
sense remei a refugiar-me en el
deslligo en general, en exabrupte i
en el quasiinsult amb la noble
finalitat de justificar el minso sou
que quan vol em dóna l’amo de la
casa. Una vegada més, ho
lamento. 

PRIMERA PART. El Benicarló
va perdre per cinc gols a un al
camp de l’Acero.  

SEGONA PART. Jo sí que he
llegit el document aprovat per
l’Ajuntament sobre la
normalització del castellà. Vull
donar a entendre per  tant que
parlo amb cert coneixement de
causa. No molt, segur, però més
que siga una miqueta sí. 

L’expressió “normalització”
aplicada a una llengua majoritària
i no minoritzada -com és ara el
cas que ens ocupa- no és més
que una impúdica exhibició de
desconeixement. A vore, no en
tinc prou de no saber què significa
el mot “normalitzar” sinó que a
més a més en faig un ús que frega
l’esperpent i la xarlotada. 

Si jo no fóra de Benicarló, me’n
faria un fart de riure de vore-m’ho.
Però per sort sóc d’ací i em dol,
em dol de l’ànima que situacions
com aquesta o bromes de dubtós
gust com ara la de l’alcalde el dia
de les loes de sant Antoni per
referir-se a la unitat de la llengua

passen al meu poble. Em dol que
ens estimem tan poc les coses
nostres, em dol que no ens
importe un rave mantindre la
nostra personalitat. Em dol, em
dol molt. Ho he dit en alguna
ocasió. Potser la nostra
personalitat consisteix
precisament a no tindre
personalitat, a ser vulnerables, a
deixar-nos embadalir per tòpics i
maneres que vénen de fora. Va
ser Ortega y Gasset qui va
sentenciar que “todo lo que no es
tradición es plagio”. O deguera ser
Unamuno, o un d’aquests. Però
tenia raó. Vivim instal·lats en la
imitació i les imitacions, en
general, o són dolentes i no tenen
la qualitat de l’original o resulten
risibles. 

Dutrús i Tusquellas, amb
l’inestimable ajut de l’empresari
Eduardo Pagés, van aconseguir

popularitzar el toreig bufo i fins i
tot hi ha qui diu que van ser els
inventors de la chicuelina i la
manoletina. El que succeeix però
és que no eren seriosos. No eren
mals toreros, eren valents com el
que més, però no eren seriosos. 

L’ESTRAMBOT. No sé per què
em poso així. Sobretot perquè sóc
pessimista de mena i sóc
conscient, sabedor, que no hi ha
res a pelar.  Igual és pel mal de
queixal que m’acompanya tota la
vesprada. Que disculpe el lector
que esperava alguna cosa
amable, però a casa no tenim
sempre nolotil. 

Diumenge vinent esperem la
vista del Sant Rafel CF. Aquests
tenen un entrenador, Ramon
Callarisa, que fa un parell de
temporades o tres va ser declarat
persona non grata per la junta del
CDB. Ja vorem què passa. 

NO ANEM BÉ
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

En una primera part es tractarà en
exclusiva el tema futbolístic amb no més
de tretze paraules. La segona, més extensa
i pregona, versarà sobre les influències i
profundes petjades que els grans Rafael
Dutrús “Llapisera” i Carmelo Tusquellas
“Charlot” han deixat en els darrers temps
en la idiosincràsia benicarlanda en
general. 

Un conegut empresari de Benicarló i la seuaa parella han
viscut un autèntic malson. Quatre encaputxats van entrar,
armats i de forma violenta, a l'habitatge que ambdós
comparteixen en una zona apartada de la localitat. Tot va
ocórrer la tarde del passat dilluns quan els assaltants, sense
cap escrúpol, no van dubtar a paralitzar a les seves víctimes
amb un objecte elèctric i, fins i tot, tallar-li els tendons de la
mà dreta a l'empresari, un home d'uns 50 anys i propietari
d'uns vivers a Benicarló. Els dos es recuperen ara de les
seues ferides a l'hospital de La Fe de València. 

Els fets van ocórrer sobre les set de la tarda. La dona, M.
V., estava en la terrassa de l'habitatge, situada en una zona
pròxima al polígon industrial de Benicarló. Pel que sembla,
els quatre encaputxats la van abordar i van amenaçar de
mort per a entrar en el xalet. Una vegada dintre els
assaltants van incrementar la seua violència perquè
l'empresari, Martí P., els digués on guardava els diners. De
forma imprevista, els atracadors se li van tirar damunt i li van
provocar una descàrrega elèctrica que el va deixar
immobilitzat. No conformes amb això, li van tallar els
tendons de la mà dreta amb un arma blanca que portaven. A
ella li van produir talls de fins a deu centímetres en diverses
parts del seu cos. Segons van narrar les víctimes als agents,
tots els assaltants parlaven perfecte castellà. De l'assalt es
van dur uns 3.000 euros i diverses joies que guardava la
parella en aquest apartat domicili. Després de la fugida dels
encaputxats, la parella va acudir a l'hospital comarcal de
Vinaròs davant les greus ferides que ambdós tenien,
sobretot pel profund tall a la mà dreta d'ell. Just en aquest
moment es trobava en el centre hospitalari una patrulla de la
Guàrdia Civil a la qual la parella va narrar el malson que
acabaven de viure. Fins a aquest instant, les víctimes encara
no havien alertat als agents de la policia ni de la Guàrdia
Civil del succeït. 

Després de rebre les primeres cures en l'hospital
comarcal, ambdós van ser traslladats fins a l'Hospital de La
Fe de València davant la gravetat de les seves ferides. 

Martí P. va ser intervingut en la capital valenciana on un
reconegut metge va poder reconstruir-li la mà afectada per
un tall important que li va seccionar els tendons.
Probablement, l'empresari rebrà l'alta durant el cap de
setmana, encara que les seues ferides psicològiques seran
més dificiles de guarir. 

Tal com ahir va relatar una neboda de l'empresari, “ell té
moltíssima por i l'única cosa que vol és que la guàrdia civil
actue”. Els agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de
Castelló ja ha començat a treballar per a donar amb els
suposats autors de l'assalt. 

Investigació oberta 
De moment, tot just ha transcendit poc d'aquesta

investigació. Els agents recapten dades després de l'anàlisi
de l'habitatge i el testimoniatge de les víctimes. Un dels
últims assalts més violents comes en aquesta localitat va
ocórrer al febrer de 2007. Llavors, la víctima, de 59 anys, es
va aixecar i va sorprendre a dos individus d'origen magrebí
en l'interior del seu habitatge. 

Aquest violent robatori va ser l'últim d'una sèrie d'assalts
soferts per persones majors en els seus domicilis de
diverses localitats del nord de Castelló.

text REDACCIÓ

Quatre encaputxats tallen la mà a un empresari quan robaren a casa seua

Després que els robatoris comesos en la zona centre
provocaren la intranquil·litat dels comerciants, i fruit de
les investigacions, la Guàrdia Civil de Benicarló va
detenir el matí de dimarts passat, en aquesta localitat, a
un súbdit marroquí com a presumpte autor de diversos
delictes de robatoris amb força a les coses i danys. 

Amb motiu dels robatoris ocorreguts en comerços de la
zona centre de la localitat de Benicarló en aquestes últimes
setmanes, agents de la Guàrdia Civil van iniciar les
investigacions per a la identificació i localització de l’autor o
autors dels fets. 

Gràcies a l'àrdua labor dels investigadors es va poder
detenir a M.A., de trenta-set anys d’edat i de nacionalitat
marroquina en un domicili de la citada localitat on romania
amagat, com presumpte autor de dos delictes de robatori
amb força en les coses, en dos comerços de roba de
Benicarló. També se li imputen altres dos delictes de danys,
al fracturar amb un objecte contundent el cristall d'un
aparador i el de la porta del local per a intentar accedir a
l'interior del mateix i sostraure les peces de roba exposades.
Els danys causats en els dos locals han estat valorats en
2870 euros en total. 

La Guàrdia Civil no descarta més detencions per aquests
fets. El detingut ha estat posat a disposició judicial en el
Jutjat d'Instrucció número cinc de Vinaròs.

text REDACCIÓ

Detingut un dels autors de robatoris a comerços
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El passat cap de setmana els alumnes Mª Carmela
Peraire i José Miguel Iruela, de l’IES Ramón Cid van
participar a la fase autonòmica del MEP, el Model de
Parlament Europeu, que es va celebrar a València.

En aquesta sessió, i durant tot el cap de setmana,  els
participants de diferents centres de la Comunitat Valenciana,
Murcia, Catalunya i Balears, van tractar de trobar solucions a
problemas concrets d’actualitat com són la violència en les
aules, el canvi climàtic o l’envelliment de la població. Les
resolucions obtingudes i el debat i aprovació, o no, de les
mateixes, s’exposaren el dilluns en una sessió a les Corts
Valencianes amb la presència, entre d’altres, del Conseller
d’Educació Alejandro Fontdemora.

Finalment i després d’una gran actuación dels dos
alumnes, d’entre els vora 80 participants es va fer la selecció

dels millors de cada comunitat, i el representant benicarlando
José Miguel Iruela va ser un d’ells. José Miguel passe així a
la fase nacional, que es realitzarà entre els dies 6 i 9 de març
a l’Escorial de Madrid.

text REDACCIÓ

ÈXIT DE L’IES RAMÓN CID AL MODEL DE PARLAMENT EUROPEU

Cultura

Esports

Gastronomia

Classificats

Fotos

Música

Llibres

Serveis

3 PLAYAS DE CASTELLÓN: Rafa, Diego Blanco,
Jesús García, Quilo, Rubén; cinc inicial; Euler, Rafael,
Cristian, Jacobo i Márquez. 

3 BENICARLO AEROPORT CASTELLO: Leandro,
Vadillo, Isco, Jordi LLedó, Dani Salgado; cinc inicial;
Valença, Genaro, Lolo i Fali. 

ÀRBITRES: Beteta Dolz i Sánchez Molina, de
València, amb un arbitratge de marcat tint casolà. Van
mostrar targeta groga als locals Rafael i Quilo; als
visitants Fali i Jordi Lledó. 

GOLS: 1-0 min. 16, Rubén. 1-1 min. 23, Genaro. 1-2
min. 26, Dani Salgado. 2-2 min. 32, Diego Blanco. 2-3
min. 33, Isco. 3-3 min. 33, Jesús García.

INCIDÈNCIES: Fluixa entrada al Ciutat de Castelló,
uns 500 espectadors a les graderies, amb seguidors
caduferos en elles. 

Ni comparança amb temporades anteriors. Els
errors defensius de l'equip benicarlando, sumats a
diverses decisions de la parella arbitral amb marcat
tint casolà, van impedir que la victòria es decantara
a favor del Benicarló Aeroport Castelló. 

El partit va ser bastant fluix en
la primera part, però per fortuna
va canviar després del descans i
es va veure l’equip benicarlando
que tots desitgem veure. El mutu
respecte que es van mostrar
ambdós conjunts va fer que la
primera part no sigués massa
vistosa, amb major domini dels
jugadors benicarlandos, atès que
el Playas va decidir cedir el baló
als de Miki pER intentar
sorprendre'ls a la contra. Un
domini estèril que es va animar
un poc amb les rotacions i amb
l’entrada del jove Genaro i el
mateix passà amb els locals amb
la sortida a la canxa del veterà
Euler i el perillós Rafa. Una
distracció a la saga benicarlanda
la va aprofitar Rubén per obrir el
marcador després del servei
d'una falta. El Benicarló va
estrènyer i intentà neutralitzar
l’avantatja abans del descans,
però el Playas es va defensar
amb ordre. 

Després del descans el Benicarló Aeroport Castelló
va posar cèrcol a la porteria defensada per Rafa, però
faltava un poc més, i va arribar de nou amb Genaro a la
pista que de primer moment va avisar de les seues
intencions, el gol de l'empat, després de jugada de
pissarra, d’aqueixes que tant treballa l'entrenador, i amb
això va canviar la decoració del partit, que va passar a
ser més obert. Valença va fer jugada i la seua passada
final la va aprofitar Dani Salgado per marcar el segon.
El Playas va quedar tocat, però els benicarlandos van
veure com aquests es refeien a força d'orgull i Diego
Blanco va aprofitar un rebuig de Leandro per tornar a
empatar el partit. S’iniciava altra volta el minut local del
partit doncs a l'eixida d'un corner Isco va rematar lluny
de l’abast de Rafa i quasi sense temps de celebrar-lo
Jesús García va marcar l'ultim gol del partit. Van haver
diverses jugades que van poder determinar altre final
del partit, com una falta en atac local que la parella no
assenyalà, que haguera suposat un llançament des
dels deu metres que haguera pogut ser el 2-4, però la
parella valenciana, aqueixa que tant han criticat des de
Castelló, es va mostrar molt casolana en diverses
accions que van perjudicar els interessos
benicarlandos. 

Amb aquest resultat els benicarlandos baixen un lloc
en la classificació, són sisens i aquest dissabte a les
16,30 hores rebran el MRA Navarresa i de nou amb les
càmeres de Punt 2 en el pavelló. 

text VICENT FERRER foto CARLOS PASCUAL

Les errades arbitrals, i les defensives, van fer que el Benicarló no guanyés al Playas

Genaro és agarrat impedint-li la rematada. 

El fanzine alternatiu La Filoxera celebra el seu 15
aniversari amb un concurs de fotografia centrat en el Rock
and Roll i en el qual podran participar totes les persones amb
edat compresa entre els 18 i els 25 anys. El termini de
finalització acaba el 20 d'abril a mitjanit. Un jurat d'experts
seleccionarà 15 fotografies finalistes. A partir del 25 d'abril en
el Cafè Bar Friend's de Benicarló s'exposaran les
instantànies. El primer premi estarà dotat amb 300 €,
exposició individual i diccionari d'acords electrònic. El segon
premi dotat amb 200 €, tindrà una exposició individual i
harmónica “Doble Puck”.  Els seleccionats seran premiats
amb un diploma acreditatiu.

Més informació: www.lafiloxera.es 

text REDACCIÓ

El fanzine La Filoxera celebra el concurs ‘Jove Fotògraf’ 



15E N T R E V I S TA6

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

E S P O R T S

Qui és Eladio Giner?
Tinc 35 anys, sóc pare des de fa un any i mig, treballo al sector

de la metal·lúrgica i ara sóc secretari local del BLOC.

Des de quan estàs interessat en la política?
Ja vaig anar a les llistes del BLOC de les últimes dues

convocatòries electorals, i ara la situació del poble m’ha fet
involucrar-me encara més en el projecte

A què et vols referir quan parles de la “situació del poble”?
Home, només cal llegir la premsa per a vore que el PP actual

representa un sector de la dreta més radical que el que encarnava
Jaime Mundo. Per posar un paral·lelisme a nivell estatal, qui porta
ara les regnes del PP local estaria bastant més a prop de Jiménez
Losantos i Esperanza Aguirre, que no de Gallardón o Millán.
Prova d’això són els reiterats atacs al valencià per part del govern
local del PP, la política de modificacions puntuals del PGOU
sempre a favor de grans empreses o la marginació a què es
veuen sotmeses les entitats culturals del poble 

Com veus la crisi econòmica actual?
Home, tal com s’ha vist en recents polèmiques, encara que hi

haja crisi, sempre hi ha qui guanya els diners a palades. Estem
patint les conseqüències del desgavell econòmic del Partido
Popular. Ara és quan més falta farien els diners dilapidats en sous
galàctics dels regidors, els més de vint milions de pessetes amb
què els diners dels benicarlandos subvencionaran el Partido
Popular esta legislatura (sous a banda), o l’embolic d’hores extres
del Sr. Soriano com a regidor de Policia.

Quines propostes té el BLOC davant d’aquesta crisi?
Durant el mes de gener proposarem que la Generalitat aplique

la normativa actual que permet reduir en un 50% el cànon de
sanejament per a aquells municipis que no tinguen aprovat el
projecte de depuradora. Això comportarà, si s’aprova, una
reducció del rebut de l’aigua d’un 25% i, a més a més, que els
benicarlandos no paguen, com fins ara, per un servei que no
estan rebent. Altres mesures, com la reducció de salaris dels
regidors (que Domingo va triplicar fa 2 anys), o l’aplicació d’un codi
ètic que impedisca que ningú s’aprofite de la seua tasca pública
per a beneficiar els seus negocis privats, seran tractades en el
moment en què es discutisquen els pressupostos.

Els últims resultats electorals del Bloc, suposen una crisi
insuperable?   

En cap cas. El Bloc ha presentat, en tota la seua història,
només tres candidats a l’alcaldia, Ximo Bueno, Enric Moya i José
Luis Guzmán. Els resultats de 2007 ens situen al nivell de l’última
legislatura de Ximo Bueno i demostren la consolidació del
projecte. Com en aquell moment, indubtablement ara toca un
canvi en el projecte, i en això portem treballant ja un any. Però eixe
canvi suposa afegir coses a allò existent, no oblidar el que s’ha fet
fins avui. 

Com veu la relació dels polítics locals amb la premsa?
El Bloc sempre ha mostrat una relació de respecte amb la

premsa local, a diferència de les llistes negres de periodistes del
Sr. Domingo la passada legislatura o les amenaces del Sr.
Cuenca enguany. Pensem que cadascú ha de fer la seua faena,
per això estem en una democràcia, encara que sembla que a
determinats personatges això, de tant en tant, sel’ls oblide. Cal
deixar clar que em refereixo als periodistes professionals i a tota
aquella gent que mostra la seua opinió en la premsa local d’una
forma desinteressada. Això deixa fora a algun individu que ven la
seua opinió al millor postor (segons es diu, amb factura i tot) i
anava per les promotores oferint-se com a “creador de opinión”.
Això particularment ho trobo molt poc ètic ja que a la columna, al
costat de la foto, no apareix la paraula “publireportaje”. 

I la relació de l’Ajuntament amb les altres administracions:
Diputació, Generalitat, etc.?

Home, només cal sortir al carrer per a vore com Vinaròs ens
està passant la mà per la cara a l’hora d’obtenir subvencions. Em
pareix vergonyós que, perquè vinga la policia autonòmica hàgem
de posar el local i pagar els benicarlandos la seua construcció. Per
la mateixa regla de tres, si el PP no s’haguera trobat el projecte de
Centre de Salut fet i amb la llicencia donada en entrar al govern,
igual ens el toca pagar també senceret als benicarlandos i
benicarlandes.

A què creu que es deu això?
Vam tindre una mostra clara en l’última reunió del Consorci de

l’abocador. Tot i reconéixer que el projecte actual suposa un risc
per als aqüífers de la comarca i tenir una proposta alternativa per
a la qual van trobar en tot moment el recolzament del BLOC, a
l’hora votar van acatxar les orelles i es van plegar a la disciplina
del Partido Popular, votant a favor d’un projecte que ells mateixos
han reconegut públicament que es perniciós per al poble. En
definitiva, van demostrar que, abans que benicarlandos, són
homes de Fabra.

Quines propostes té el BLOC per al que queda de
legislatura?

Les propostes són moltes, però en la política actual del PP és
molt difícil que cap es puga materialitzar. Tingues en compte que
el PP està impedint la discussió al Ple no només de les propostes
del BLOC, sinó que en l’actualitat ha impedit accedir a mocions
presentades pel Consell Agrari, cosa que posa de manifest la falta
de credibilitat del discurs d’investidura de Domingo, on va dir que
la paraula de tots seria escoltada.

I com veu la política a nivell de país?
Pràcticament és aplicable al PP de la Generalitat tot el que hem

parlat del PP a Benicarló, falta d’informació, dilapidació de diners
públics, etc. Parlant del BLOC, el que ha quedat ja clar a nivell de
les Corts, com ja ho estava a nivell local, és que som l’única
alternativa a dos partits depenents de Madrid com són el PP i el
PSOE, les diferències entre els quals sempre han sigut bastant
xicotetes.

Alguna frase per a finalitzar?
Jo demanaria a la gent que no s’espere a l’any 2011 per a

posar fi a aquest desgavell. Si ens esperem dos anys més per a
arreglar aspectes de Benicarló com la situació econòmica de
l’Ajuntament, el comerç local o l’ús del valencià, potser ja farem
tard. 

text REDACCIÓ

ENTREVISTA A ELADIO GINER

Durant el transcurs del Campionat Autonòmic Júnior
celebrat en el Palau Luis Puig de València, la saltadora
d’altura benicarlanda Cristina Ferrando (Playas de

Castellón), va establir aquest passat dissabte una millor
marca d'Espanya Juvenil i tercera absoluta de l'Any en
pista coberta, amb un registre de 1,75 m. el que suposa
un nou record autonòmic i minima per al VI Campionat
del món juvenil, programat del 8 al 12 de Juliol en la
ciutat Italiana de Bressanone. 

A Cristina, en el seu segon any com juvenil, se li
presenten dos importants competicions, en el Palau
Luis Puig (València), on els millors clubs espanyols es
disputen la XXVIII edició de la Copa de SS. MM., on
tindra que alternar-se amb la flor i nata de l'especialitat,
i posteriorment la copa de clubs junior, ambdues de
categories superiors però que no fan por a Cristina com
va demostrar en el passat Campionat d'Europa de
clubs.

text REDACCIÓ

CRISTINA FERRANDO: RECORD AUTONÒMIC I MINIMA PER AL MUNDIAL JUVENIL

El passat dissabte dia 24 de gener, a partir de les
9,30 hores del matí, el Club Handbol Benicarló va
organitzar el IV Torneig d’handbol “Carxofa de
Benicarló” que va tindre lloc al Pavelló Poslisportiu.
Aquest esdeveniment ha estat un dels actes
previstos dins del XVI Aniversari de la Festa de la
Carxofa del 18 de gener al 15 de febrer. 

Aquest Torneig estava dirigit als més menuts ens
categories aleví i infantil i va reunir a uns 60 xiquets i
xiquetes dels diferents col·legis de Benicarló, així com
de Canet lo Roig. 

El lliurament de premis es va dur a terme a partir de
les 13,30 hores quedant guanyadors en primer lloc de la
classificació el col·legi Marqués M, seguits en segon lloc
per el col·legi Àngel Esteban i en tercer lloc per el
col·legi de Canet lo Roig.

CLASIFICACIÓ

1. MARQUES M
2. ANGEL ESTEBAN
3. CANET
4. MARQUES A
5. RODENAS A
6. RODENAS R
7. CATALA

text REDACCIÓ

IV Torneig d’Handbol “Carxofa de Benicarló”

laveubenicarlo@terra.es
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La benicarlanda Victoria Palau, secretària
autonòmica de Turisme, es va “mostrar encantada” de
veure les múltiples maneres de cuinar la carxofa i la
qualitat dels plats i imaginació en la combinació
d'aliments. “És un reclam turístic que fa que la festa
siga coneguda i la gent vinga a Benicarló en aquestes
festes de la carxofa i en el futur”, va assegurar. El
primer edil, Marcelino Domingo, va felicitar al
responsable d'Agricultura pel desenvolupament i
organització de l'esdeveniment. El diputat d'Agricultura,
Ramon Tomás, va destacar a Benicarló com “exemple
a seguir”, per la seua diversificació econòmica en
“pesca, agricultura, indústria, turisme i lluitant per un
producte com la carxofa amb denominació d'origen.
Vindre aquí i veure productes que són obres mestres
t'anima, aquest és el poble perfecte”, va agregar. 

L'edil d'Agricultura, Eduardo Arín, va assenyalar que
el temps va respectar la festa fins i tot la clàssica
“torrada” de carxofes de la nit del dissabte al diumenge,
tot i que que l'afluència va ser molt menor que altres
anys a conseqüència del fort vent que va bufar durant
la tarde. L'edil també va qualificar de “brutal” la
promoció aconseguida a nivell estatal amb l'emissió en
directe durant dues jornades del programa de Ràdio
Nacional ‘No es un día cualquieral’. “Han conegut el
nostre sentiment i plats i no em podia arribar a imaginar
la presència de mitjans de comunicació i restaurants.
No puc estar més content i ara toca superar-se per al
pròxim any”, va afegir. 

L'esperada demostració de gastronomia de
Benicarló, que se celebra anualment en la Festa de la
Carxofa, va tornar a complir les expectatives i va
congregar en l'Avinguda Joan Carles I a més de 8.000
persones arribades des de tota la comarca i províncies
confrontants amb l'objectiu de degustar els nombrosos
plats que restauradors vinguts de Vinaròs, Benicarló i
Peníscola. Els plats preparats van deixar constància
del seu bon art amb els fogons preparant els exquisits
plats de la famosa gastronomia del Maestrat. La

carxofa va ser l'ingredient protagonista, principal i
estrella, capitalitzant tots i cadascun dels plats,
acompanyant a mariscs, en tartaletes, glopets,
canapés, arrossos, peixos i carns o elaborada com
pudding i altres deliciosos plats a base d'aquest
producte amb denominació d'origen benicarlando. A
l'esdeveniment no van faltar representants de les
principals denominacions oficials d'origen, com la dels
vins de València que van servir caldos als milers de
comensals. Per sis euros els assistents van poder
provar diversos plats i begudes. 

Són cada vegada més els restauradors que decoren
els seus expositors amb carros, gerros, rams o
cascades de llagostins i carxofes de Benicarló, amb un
aire molt mediterrani remarcat amb la vistosa presència
d'autoritats italianes de la ciutat germanada de
Ladispoli, municipi que també es dedica al cultiu de la
carxofa. 

A partir d'avui i durant quinze dies la Brasería del
Port, Il Pastaiolo Ristorante, els Tres Fogons, el
Parador de Benicarló, Pau Restaurant, el Llagostí d'Or,
l'Hotel Rosi, Restaurant Neptuno, el Cortijo, Restaurant
Chuanet, Encenalls, la Pizzería Mare Meua, el
Restaurant Simó, El Pinche de Oro, El Palleter i l'Hotel
Peníscola Plaza Suites oferixen imaginatius esmorzars
i sopars a força de plats amb carxofa a interessants
preus que oscil·len entre els 27 i 40 euros. 

També a partir d'avui comprar a Benicarló tindrà
premi, perquè els comerços sortejaran entre els clients
menús per a menjar o sopar, per a 2 persones durant
les XIV Jornades Gastronòmiques de la carxofa als
principals restaurants de la ciutat. Els comerciants
donaran tiquets als seus clients per les compres que
realitzen que es dipositaran en una urna al Mercat
central, on cada dia, a les 10 del matí, se sortejaran els
guanyadors entre els tiquets dipositats fins al moment.
En aquest sorteig col·laboren l'Associació de Venedors
del Mercat Central, la Unión de Comerços de
Benicarló, la Pymec i l'Agrupació de Restaurants de
Benicarló. 

text REDACCIÓ

El bon temps propicia una exitosa XVI Festa de la Carxofa 
Milers de persones van envair els carrers més cèntrics de la localitat

JOAN-BAPTISTA CAMPOS CRUAÑES. 
Jardí clos. 

Perifèric edicions. Catarroja. 2008.

Amb aquest llibre Joan – Baptista Campos,
poeta de Castelló amb una ja àmplia trajectòria
com a poeta premiat, va guanyar el I Premi de
Poesia “Manel Garcia Grau”, que la Universitat
Jaume I, l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana, l'Associació Cultural La Nau i la
Federació Escola Valenciana van convocar per
honorar la memòria de l'enyorat poeta
benicarlando.

En “Jardí clos” el subjecte poètic s'aparta del
món i s'aïlla en un metafòric jardí on regna la
calma, però no ho fa a la manera horaciana, ja que
no deixa enrere les preocupacions mundanes, sinó
que des del seu refugi contempla el món i la vida i
reflexiona sobre ells.

Un dels temes que té més presència en la
poesia de J.B. Campos és el pas del temps, i en
aquest poemari té una presència molt àmplia, el
mateix jardí n'és un símbol, així en el poema
“Fulles de tardor” podem veure com en arribar la
tardor el arbres van perdent les fulles i va
enfosquint-se la gespa, i en un altre poema veiem
com la natura va canviant de color de la mateixa
manera com “també se'n va el color de la vida”.

Després contemplant la bellesa de la lluna al
poema “Nocturn amb llunes”, el subjecte poètic
exclama: “No sé quantes llunes em resten, però/

amb elles, cada nit, també se me'n va el cor.” La
mort apareix sovint amb tota la seua crueltat enmig
de la natura, com en l'impressionant poema “El vol
d'un ocell”, on després de descriure la caiguda d'un
ocell mentre vola acaba dient “I això és tot”. En
altres poemes la presència del temps com agent
destructor s'accepta amb estoica resignació ja que
la vida és una cosa cíclica i tot retorna una altra
vegada, “I una altra vida retorna, renovellada.”, o
com diu en aquest xicotet i preciós poema titulat
“Principi d'hivern”: “Se'n va la llum/ i es fa el silenci./

Però, el pit-roig/sempre torna.” I fins i tot trobem
poemes on regna l'alegria i la felicitat: “Una llesca
de pa torrat, un rajolí d'oli cru,/ unes olives partides
i una mica de formatge/ els dies de festa./ Aixó
també dóna la felicitat.” 

El paral·lelisme entre la natura i la vida és
present al llarg del llibre, de vegades arribant a

fondre's amb ella, com en el poema “Prec, natura”,
de vegades com a metàfora de la vida, com en el
poema “En un desert qualsevol”, on la imatge del
desert real és equiparable al desert de la vida. Però
la natura pot ser extremadament cruel com en el
poema “Ataràxies”. Tanmateix la natura apareix
sovint amb significat per ella mateixa, exercint una
gran fascinació en el subjecte poètic per la
senzillesa de la seua bellesa: “Descobrir la bellesa/

que atresoren les coses petites”; aquests poemes
tenen una gran plasticitat de manera que els llegim
com si estiguérem veient un retrat del natural. 

També trobem poemes d'un alt contingut social,
de compromís amb el ser humà, dignes del poeta
que dóna nom amb al premi, com l'al·legat contra
la guerra en el poema “Notícies de la guerra”, o
sobre el problema de l'emigració en algun dels
poemes de l'apartat final del llibre titulat “Ciutat rere
la boira”. Destacaríem finalment l'emotiu
homenatge dedicat al poeta Manel Garcia Grau en
el poema “Tu no te n'has anat del tot, company”.

Aquest premi de poesia ha començat amb molt
bon peu premiant aquest llibre, que conté molts
poemes excel·lents, on Joan – Baptista Campos
demostra haver arribat a un extraordinari punt de
maduresa com a poeta, continuant el camí
ascendent en la seua trajectòria  poètica. 

CONTEMPLANT LA VIDA

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Llibres
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Protocol carxofer
I ja que parlem de protocol, a

ningú se li va ocórrer que el
millor lloc on fer, en directe, el
programa de RNE “No es un día
cualquiera” hagués estat
l’auditori municipal? Sense voler
desmerèixer el saló d’actes de
l’IES Coromines (que prou van
fer amb deixar-lo per què si no...
?), però tenint en compte que el
nostre auditori està una mica
més adequat per aquests
menesters, i que té una major
cabuda, no ho hagueren pogut
previndre? El problema era que
l’auditori el tenia una falla
agafat? Senyors, que no saben
parlar o ficar-se d’acord? Hi ha
prioritats i ... prioritats. Els
tafaners estem pensant que no
seria mala idea passar la nota
als de l’Univers Fallero.
Segurament el seu saber en
aquests temes ens trauria d’un
altre dubte prioritari.

Olor a pet
Per cert, sembla que el

consum de carxofa ha estat molt
superior al d’altres edicions. I és
que amb tant de pinxo (del de
menjar), sopars, torrades,
carpa, festa de degustació, i
restaurants, el cap de setmana
feia una oloreta molt
característica. Entre les
xumeles dels matxos de la
setmana d’abans i les
ventositats carxoferes
d’aquesta, va quedar el poble
ben perfumat. Menys mal que el
vendaval, l’altre, que vam tenir
després, dilluns ja no quedaven
restes oloroses de qualitat
carxofera. Bé, encara queden
unes setmanes de degustació
als restaurants, però no creiem
que done per a tant.

I la bufa (lagamba)
Es veu que la regidora de

Cultura ha tingut una agenda

que ni la de l’Obama. Tota
verda. Divendres a la nit, sopar
de gala de la carxofa. Dissabte,
concurs gastronòmic de vela
(?), de la carxofa, i torrada
nocturna de la mateixa
hortalissa. I, finalment,
diumenge, demostració
gastronòmica carxofera. No res,
que no s’ha aturat per casa en
cap moment. Responsable la
senyora, per allò que va amb el
càrrec i havia de complir amb el
protocol... del papeo.

I la bufa (lagamba) (2)
Com es veu sembla que

aquest tipus de protocol si que li
va, tot, per no quedar-se a casa
a preparar la programació
cultural del MUCBE. I és que el
que es deia que havia de ser el
centre cultural de referència al
nord de la província, encara no
te programació per al 2.009, tot i
que ja estem a la fi del mes de
gener. Suposem que la Durà

devia estar buscant inspiració
entre les fulles verdes de les
carxofes de Benicarló. Que
busque, que busque, que falta li
fa... I de camí ja que ara ja té
experiència en aparicions
públiques, a vore si va més on
ha d’anar. És a dir, als actes
culturals, que és on ha de
representar la ciutat. 

Uiuiuu, catacrac fester
Els tafaners hem sentit

rumors de dimissions a la
Comissió de Festes. I no
precisament de persones de la
tercera fila de les de dalt, al
sopar carxofero. Alguna cosa fa
pudor i no és una ventositat, què
estarà passant? Seguirem
investigant. 

No ho entenem
Increïble, però cert. Un

tafaner que va ser pressent al
ple de pressupostos es va
assabentar que el regidor
Soriano només tindrà, enguany,
6.000 euros per desenvolupar
les activitats de la seua
regidoria. I ell s’embutxacarà
vora 18.000 per fer el treball.
Qui ha fet els comptes? 

ve de la pàgina anterior

Nova estirada d’orelles a la Conselleria
en matèria lingüística 

El Síndic de Greuges pressiona a Conselleria
perquè garantisca l’ensenyament en valencià 

El Síndic de Greuges ha instat a la Conselleria
d’Educació a garantir que l’alumnat dels programes en
valencià puguen rebre l’ensenyament en aquesta llengua i
que aplique les mesures necessàries per aconseguir-ho,
arran d’una denúncia d’un pare de l’IES La Garrigosa de
Meliana. Aquesta demanda s’afegeix a la que fa un mes
realitzava el Consell d’Europa a través d’un informe sobre
les llengües regionals en què denuncia la manca de
voluntat de l’administració valenciana d’impulsar el valencià
en els àmbits en què és competent, especialment en
l’educació i instava també a la Conselleria a prendre les
mesures necessàries per extendre l’ensenyament del
valencià en tot el sistema educatiu. 

STEPV fa anys que denuncia aquesta situació
mitjançant els informes que realitza anualment sobre la
situació del valencià a l’ensenyament i demanda mesures
urgents per garantir el dret de l’alumnat a rebre les classes
en valencià, entre les quals, la catalogació lingüística dels

llocs de treball de secundària, batxillerat, FP i
ensenyaments artístics, per tal que l’alumnat puga rebre
totes les matèries en valencià. 

La catalogació dels llocs de secundària es va pactar en
l’acord de plantilles de 1999, però 10 anys després encara
no s’ha aplicat. És també una de les reivindicacions de la
Plataforma per l’Ensenyament Públic que es negociarà,
precisament, el proper 5 de febrer. Les propostes de
STEPV en aquest apartat són: 

La catalogació lingüística dels llocs de treball de
secundària, tal com es va pactar en l’acord de plantilles de
secundària de 1999 amb efectes a partir de l’1 de setembre
de 2009. 

Negociació, abans de l’acabament del curs 2008/09,
d’uns plans de capacitació lingüística del professorat de
totes les etapes educatives, especialment dels
ensenyaments postobligatoris, especialitzats i de formació
professional de les comarques castellanoparlants i del
professorat de nou ingrés. 

Aplicació de mesures que possibiliten la capacitació
lingüística del personal que vol accedir a la funció pública
docent. 

Aplicació del requisit lingüístic per a l’accés a la funció
inspectora en els processos selectius ordinaris i accidentals
en comissió de servei. 

STEPV PAÍS VALENCIÀ

Carta a la Directora

Prop de trenta mil persones van visitar el MUCBE l’any passat. (sic)
El balanç de l’activitat al museu presentat per la regidoría de cultura,

ha sigut qualificat d’altament positiu. El Museu ha acollit durant el passat
any 30 exposicions, entre les quals destaquen la permanent Bona terra,
bona collita o el projecte El Museu del Temps. A banda, hi han tingut lloc
nombrosos cur sos, conferències, concerts, pro jeccions i presentacions.

En total, el Mucbe va obrir un total de 306 dies, el que suposa que
una mitjana de 97 persones al dia va visitar les instal·lacions.La franja
d’edat dels visitants és ben ampla, ja que tant escolars com adults han
passat per les sales de l’antic convent.  Concretament, més de 175
grups escolars de la Comunitat Valenciana han parti cipat en les visites
i tallers de les exposicions.

Així doncs, el Mucbe es conso lida un any més com a referent cultural
dins el territori, gràcies a la seua aposta per la progra mació de qualitat.
De moment, es desconéix la programació per al present any, però a bon
segur que continuarà oferint als visitants la millor cultura.(sic) 

INCOHERENT CAMPS

El president(e) Camps ja ens té acostumats a
les contínues incoherències de la seua política: diu
preocupar-li la sanitat pública i afavoreix la
privada, mantenint la primera en una situació
tercermundista; clama per la qualitat de l’educació
i la té absolutament abandonada, quan no
menyspreada –recordeu l’episodi de l’Educació
per la Ciutadania...-; malda per fer famosa
València als media d’arreu del món i subvenciona
una tv “valenciana” ruïnosa i patètica –alhora que
tanca la de qualitat i en la nostra llengua que ens
arriba(va), dels nostres veïns del nord: tv3...I ara,
amb motiu de la “negociació” del finançament,
afegeix a aquell recull d’incoherències, voler ser
com els catalans i el seu estatut: vade retro! Però
l’estatut de Catalunya no és inconstitucional? I el
finançament que reclamen els catalans no és
insolidari? Aleshores a què ve invocar la “clàusula
Camps”, sr. ídem, del nostre estatut, com
argument per millor finançar la Comunitat
Valenciana?

Decididament l’enveja i la incompetència van
parelles, a l’hora de comportar-se de manera del
tot incoherent.

Marc Antoni Adell

“CIFRAS Y LETRAS”

“El que havia de ser el
centre cultural de
referència al nord de la
província, encara no te
programació per al 2.009”
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o ho sento gens, però li
he de dir que no
m’agrada la portada
que han posat aquesta

setmana. Però quan dic que no
m’agrada, no vull dir que
estèticament no siga bonica, que
possiblement si que ho és, sinó
que no han encertat amb el tema
de portada. Si, ja sé que ara toca
la festa de la carxofa i
possiblement, del que ara s’ha de
parlar és d’aquesta hortalissa.
Segurament deu ser així i jo, com
sempre, estic equivocat i no vaig a
l’hora. Però jo segueixo pensant
que, de la mateixa manera que la
setmana passada tocava sant
Antoni i a la portada no va
aparèixer cap il·lustració al·lusiva
a l’acte, aquesta setmana hauria
pogut passar el mateix. Perquè no
ens enganyem, si el que es vol és
oferir una publicació diferent,
d’alguna manera s’haurien de
distingir dels demés. Per això no
acabo d’entendre aquesta portada
tan tòpica que segurament es
repetirà l’any vinent i que l’any
passat ja va ser protagonista.
Però jo segueixo pensat que la
portada que tocava no és
aquesta. Mire, senyora Garcia,
recordo quan el gran Ànson feia
de director d’aquell ABC tan
entranyable, amb aquell format
tan còmode de llegir amb la seua
grapa inclosa, amb aquella olor de
rotativa del segle dinou, i aquelles
seccions amb les frases “no se
habla de otra cosa..” que quan te’l
compraves i et posaves a llegir-lo,
automàticament tenies la
sensació que el mateix Menéndez
Pidal et feia companyia. En
aquella època, com anava dient, a
aquest diari era molt freqüent
trobar-nos amb una il·lustració de
Mingote omplint la portada, de la
mateixa manera que molts
personatges de la vida política
apareixien dibuixats en lloc de

retratats. Vostè em dirà que això
està passat, que ens hem de
posar al dia i que estic parlant de
l’època de les catacumbes. I
possiblement tinga vostè raó,
però a mi m’agradava, què vol
que li diga? Per això, penso que
de vegades no estaria malament
incloure lo còmic del nostre
Mingote particular a la portada de
La Veu. Per exemple aquesta
setmana. Una mica acolorit
hagués estat insuperable. També
em podrà dir que la setmana
passada ja es va dedicar una
portada al mateix tema. I jo li
contesto: i què? El menyspreu
que està patint la nostra llengua a
mans dels nostres governants es
mereix mil portades i els polítics
responsables haurien d’aparèixer
amb orelles de burro de cara a la
paret amb els braços en creu
sostenint una gramàtica. A vore si
n’aprenen. Vostè ara estarà
pensant que què pesat soc, que
sempre parlo del mateix. I què? 

Vaig a començar que sinó avui
no faré res. Pel que fa a la Festa
de la Carxofa, només vull dir que
els preus dels menús em semblen
massa cars, i que per a ser menús
tancats ja els podrien fer una mica
més econòmics. Que això ja ho he
dit més vegades? I què? Si vostès
repeteixen portades jo també puc
repetir bajanades. Per cert, m’he
quedat de pedra en vore els
convidats del programa de ràdio
que es va emetre el cap de
setmana passat des del nostre

poble i em pregunto què què
hauran pensat els oients del
mateix en comparar tan il·lustres i
il·lustrats col·laboradors amb la
nostra primera autoritat, conegut
bàsicament per la seua vesant
filològica, i al nostre regidor
d’agricultura. El levante feliz,
hauran pensat els oïdors de la
meseta. 

Quina mania ens ha agafat ara
de dir “tendes” a allò que sempre
han segut botigues. A mi em fa
mal la vista quan veig, a la
cooperativa, que allà on és la
botiga apareix un enorme “tenda”.
Què vulgars ens hem fet!

Llegint els titulars de la portada
he tingut un ensurt. Mare meua!
Què haurà passat?  Una batalla
campal? Estan tots els partits
política locals barallats. M’he fet
un tip de buscar les imatges de la
gran batussa, però no les he
trobat i resulta que només han
estat un parell de rodes de
premsa i una nota de premsa.
Quin avorriment.

Ara ja ho deixo, que no tinc
ganes d’escriure res més. Però no
voldria acabar sense celebrar la
tornada de Joan Gregori. Espero
que uns altres el prenguen com a
exemple i es posen a escriure
perquè sinó he sentit a dir que el
personal ja comença a estar
cansat d’escriure totes les
setmanes.  

Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista
text EL LECTOR

N
Alcalde bigotut
Mireu que sempre s’ha dit i al

final, fins i tot el BOP, ho ha
corroborat. Si mireu el BOP nº
10, de 22 de gener de 2009,
quan surt la resolució d’una
plaça d’enginyer tècnic
industrial, apareix que el
president del tribunal és el
regidor Cuenca i, el suplent,
l’alcalde Marselino (amb el nom
normalitzat). El tafaner que ho
va trobar, fins i tot va pensar si
s’havia tornat una mica paranoic
perquè sempre havia vist que
en un ajuntament el president
del  tribunal sempre era l’alcalde
i després, en tot cas, el regidor
en qui delegava. Dons ací, al
nostre poble, el format és a
l’inrevés i, pel que sembla, no
ha estat la primera vegada. Ni
segurament serà l’ultima. El
requadre que us mostrem al
final de la plana és la prova
fefaent que no enganyem: EWl
President, l’alcalde que mana,
és un tio amb bigot.

De pinxos
Sembla que en aquests dies

de la carxofa, que encara no ha
acabat, hi havia tota mena de
pinxos pul·lulant pel nostre
poble. Mentre uns es van fartar
de ser menjats pel respectable,
uns altres, bords ells, es van
fartar de papejar a costelles del
respectable, en forma
d’aparadors i vivendes
trencades i buidades. Pel que

es veu, la festa del pinxo, ací, ja
havia començat abans de la de
la carxofa... i el govern
municipals sense assabentar-
se.

De pinxos (2)
I per cert, els segons, pel que

sembla, també van fer acte de
presència al casal del pinxo per
excel·lència, al de la carxofa
fent-li “una raja” al seu entoldat.
Com deia la cançó “El pinxo li
diu al panxo si vols que et punxe
amb un punxó i ... punxa’m,
però a la panxa no”. Els pinxos
que devien trobar al seu interior
segurament no eren del seu

gust. El que dèiem, massa pinxo
pul·lulant per la nostra ciutat,
sense control, i no precisament
els hi agrada massa la carxofa.
Mentrestant, Marzal i Parra... a
la parra, tot i rabiant que diuen
que estant. Però menys dels qui
han servit de plat dels segons
pinxos.

Sopar carxofer
No sabem si va ser perquè

algú va pensar amb el cap o,
simple casualitat, però va estar
molt bé que canviaren el
protocol ficant tots els
parlaments i lliuraments de
carxofes, de tota mena, al
començament del sopar. Per fi
van aconseguir que el personal
sopara tranquil·lament i,
sobretot, que ningú s’adormís
als postres esperant
desesperadament que els hi
portaren el cafè per veure si
despertaven una mica després
de tant parlament entre plat i
plat. Veurem si té continuïtat.

Protocol carxofer
Per cert, algú hauria de donar

explicacions del protocol que es
segueix al sopar de gala de la
carxofa. Uns convidats i els
altres no, uns a primera fila i els
altres, a la última... Massa
moviments estranys...

Invitacions i no invitacions
Les Falleres Majors de

Benicarló assistiren per primera
vegada com  'espectadores'
dels actes de la carxofa. Els
anys anteriors, tallaren la cinta
inaugural juntament amb la
Reina de las Fiestas. Engunay
la invitació arribà a última hora i
perquè estigueren a segona
fila... A les de la corts d’honor les
deixaren a casa. Una qüestió
perquè els experts de  l’Univers
Fallero ens il·lustren una mica.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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sió. La responsabilitat de les opinions és
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DNI, encara que podran aparèixer amb
pseudònim.
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Amb més totxo i sense vergonya
Sembla que en aquest país nostre,

i per extensió a la nostra població, no
n’han tingut prou amb el totxo i les
seues conseqüències, que ara en
volen, una altra volta, unes quantes
racions més. Si analitzem totes les
promeses que se’n deriven de la
pluja de milions, que diu el regidor
Cuenca, que ens han de vindre via
administracions, estatal i autonòmica,
i com els pensen utilitzar, notem que
quasi el 100% d’aquest milions es destina a
aspectes urbanístics. 

D’aquests aspectes urbanístics sobresurten per
damunt de la resta, per la seua “importància”, i per
la quantitat de diners que s’emporten, dos:
l’adequació del nostre ajuntament i, sobretot, dos
actuacions a la plaça de la Coñstitució, dos, que
demostren fefaentment la “gran eficàcia i
eficiència” de qui fins ara ens ha governat, el canvi
del paviment central de la plaça constitució i la
col·locació d’una nova font.

Aquesta és la gran aposta per
sortir de la crisi a Benicarló, tornar a
refer allò que van fer rematadament
malament, i on ja vam tirar més de
800 milions de les antigues
pessetes, afegint-li, ara, uns
400.000 euros de més (més de 65
milions d’aquelles pessetes), per
tornar a canviar-ho de nou.

Si en el seu moment allò ja va ser
un nyap, el mateix regidor Cuenca

ho ha reconegut diverses vegades, certament ens
sembla un insult a la intel·ligència tornar a
malbaratar els diners, públics, altra vegada, amb
aquesta xapussa. Què volen, alçar una nova
façana que cobrisca la seua demostrada
incompetència? 

I mentrestant, els problemes greus, els
importants, el centre de salut, els barracons, la
depuradora, la seguretat, l’atur, ..., eixos, eixos,
continuen al mateix lloc.

Ací sembla que no escarmenten. Increïble, però
cert.

669
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

Carxofa: un grapat de carxofes per a els xiquets, xiquetes i mestres que són pràcticament els
únics que celebren el dia de la pau. La pau s'ha convertit, com l'educació vial, en una cosa de les
escoles. Cosa de xiquets. Tan durs ens hem fet els adults?

Panissola: El nostre alcalde cada dia es
supera. Quan guanyaríem si callara!
L’entrevisten a RNE i l’atractiu  turístic
benicarlando el tenim... a Peníscola. I quan li
diuen que “Benicarló tiene muy bellas playas”,
contesta que apostem per la nàutica i que anem
a ampliar el port esportiu. Quins ous! Ens fan
parlar malament. Benicarló, poble turístic segons
ell, només té això per oferir? On és el poblat Iber,
el MUCBE, l’església barroca de Sant Bartomeu,
la Tossa, la Basseta, la ruta dels aljubs, la seua
gastronomia, ... Està clar que ens hem d’aprofitar
de la ciutat veïna però... hem de vendre el que és
nostre, senyor Marselino! Dedique’s al ciment i
deixe'ns tranquils. Polítics com vosté no en
volem. I això que estem en bones mans. Se’n
recorda de la campanya?

E
D
IT
O
R
IA
L

Membres:
Xavi Pons - Guitarra i cors 
Jesús Lluch - cors i baix
Miguel Fuentes - Guitarra 
Óscar Altaba – Bateria i percussió 
Miguel Forés - Veu 

5 joves músics artistes de Benicarló decideixen
formar un grup de Rock dur! Això succeïx sobre
l'any 2004...Després de diversos concerts per la
zona (Amposta, Vinaròs, Benicarló...) graven la
seva primera maqueta amb 5 cançons pròpies,
unes més light altres més potents, però totes amb
una personalitat que s'anava consolidant... Amb el
temps van perfeccionant la seva tècnica
instrumental i tornen a gravar el seu primer EP, amb
6 cançons en anglès i una en castellà. Abans de
treure a la llum aquest EP el grup es separa,
desafortunadament. Però queden ahi els
impactants i potents directes gaudits per una afició
que sempre va mostrar el seu suport
incondicionalment.

http://www.myspace.com/growinside 

GROW INSIDE 
BREU HISTÒRIA DEL ROCK A BENICARLÓ

text REDACCIÓ 

Com a resposta al nostre atractiu turístic, 
la cara és l'espill de l'ànima


