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El dia 13 de desembre, a Kathmandu, Nepal, va ser
la gala d’entrega dels Hits FM Music Awards (Premis
FM de Música.) El grup de rock Mukti & Revival,
encapçalat pel nepalès, ja benicarlando, Mukti Shakya,
estava nominat per a cinc dels premis:

Millor composició de rock, Millor actuació del grup,
Millor veu de rock, Millor àlbum de rock i Millor disc de
l'any.

D’aquestes cinc nominacions, el nostre amic, i lector
de la Veu de Benicarló, n’obtingué quatre, les quatre
primeres que hem enumerat.

No mai, cap grup, o cantant en solitari, havia
aconseguit tants premis en una mateixa gala. Aquests
premis han estat un reconeixement a més de vint anys
de carrera musical del grup. Actualment el grup està
format, a més de Mukti, Shrestha(bateria) and Roshan

Kansakar(baix) i la cadufera Maria Cinta Anyó (teclat).
Mukti & Revival és una de les bandes de rock més

populars al país. Això, ningú no ho pot negar! Amb un
estil carismàtic i únic, és una banda que ha romàs
sempre popular especialment entre la joventut. 

La banda ha actuat a més de a la seua terra, Nepal,
als Estats Units, Canadà, Austràlia i a la sala Luz de
Gas de Barcelona.

També hem de destacar que Mukti forma part del
grup benicarlando MñM que, de tant en tant, ens
ofereix la seua música a algun local del poble o dels
pobles veïns.

Des de la Veu de Benicarló la nostra enhorabona.
La Veu de Benicarló no va poder ser a la Gala

d'entrega dels Hits FM Music Awards però sí a la
benvinguda que se'ls va fer en una sala de festes de
Katmandu.

text TONYO FIBLA

Mukti & Revival triomfa a Kathmandu
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a situació d’inseguretat
a Benicarló està en els
pitjors nivells a pesar
d'haver estat la

bandera electoral del Partit
Popular, que va incloure en el seu
programa electoral patrulles
canines i grups antidisturbis. Als
pocs mesos de guanyar les
eleccions, sorprenentment, es va
“recol·locar” l'edil responsable de
l'àrea de Governació i Policia,
Ramón Soriano, a la de
Participació Ciutadana,

Normalització Lingüística i
Representació Institucional i, a
més, l'oposició ha denunciat en
reiterades ocasions la fugida
d'agents a poblacions veïnes. En
les últimes setmanes es compten
a desenes els comerços de la
localitat que han estat robats. Des
d’oficines bancàries a menuts
comerços, qualsevol caixa
registradora i les monedes que
pot contenir és un atractiu prou
llaminer com per a destrossar un
cristall blindat i endur-se el seu
contingut. 

Comerços de galeries
comercials com el Benicarló
Centre i especialment el carrer
Joan Carles I, Sant Joan i
carrerons del casc històric han
vist forçats els seus marcs, reixes
o cristalls. Els últims comerços
han estat un de prendes de vestir
del carrer Joan Carles I, una
llibreria del passatge Sant Blai i un
comerç de regals del carrer Sant
Joan. Un dels comerciants que ha
patit recentment un dels robatoris
va explicar que estaven dormint
en el pis superior quan van
escoltar un gran baluern que

Onada de robatoris nocturns a Benicarló

En les últimes setmanes una desena de comerços del centre
històric han estat víctimes de robatoris exprés. 

Policia i Guàrdia Civil desmotivats davant les visites ‘de
metge’ que fan els delinqüents als jutjats
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text REDACCIÓ

No són els primers
nadals que un tafaner
de La Veu es queda
fascinat amb aquesta
façana del nostre
benvolgut poble.
Imaginació, alegria i
molt de paper de plata
són els ingredients
d'aquesta creativa
balconada. Ens
encanta! 

FOTO!  

AGENDA
A l’agenda de la web de l’ajuntament els actes per a
TOT el gener acaben amb la cavalcada de SSMM.
Com no teniem res més a ficar, nosaltres publiquem
els següents TELÈFONS D'INTERÉS 

Serveis religiosos 
Parròquia Santa Maria de la Mar 964 47 13 76 
Parròquia Sant Bertomeu 964 47 16 93 
Parròquia Sant Pere Apòstol 964 47 08 67

(La propera setmana: Farmàcies de Guàrdia) ...
“A tota hora”... per a més INRI!
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“Un altre agent assegurava que hi ha un mínim de dues bandes que fan les maleses”

destrossava la porta principal
d'accés al seu comerç.
“Pensàvem que es tractava
d’alguna de les xiquetes que havia
caigut del llit. Tot seguit va sonar
l’alarma a la tenda. Ho vam tindre
clar. Ens havien entrat a robar”,
explicà. Era la una i mitja de la
matinada i el lladre va utilitzar la
reixa de ferro colat del
clavegueram per a fer la
destrossa. Una vegada dins, i en
qüestió de segons, va obrir el
calaix i es va endur les monedes
que els comerciants solen deixar
al seu interior “perquè no facen
més maleses”. Un testimoni va
poder veure a un jove que vestia
una jaqueta blava i gorra balca i
com eixia a gran velocitat del
comerç. “Va ser tot vist i no vist i el
colp va despertar a tot el veïnat,
però sembla donar-los igual”, va
assenyalar el propietari del
comerç.  Després de cridar als
cossos de seguretat, aquests,
Policia local i Guàrdia Civil van fer
acte de presència en el lloc dels
fets i van instruir les diligències
oportunes.

La Veu ha parlat amb alguns
agents dels cóssos de seguretat,
Policia Local i Guàrdia Civil, i
admeten que no poden fer més i
que la situació els ha desbordat
en part per l’actual sistema judicial
i les garanties a que són
sotmesos els presumptes
delinqüents en un marc de
saturació del sistema penitenciari.
“Amb alguns delinqüents hem
detectat que, en ser detinguts,
durant el temps que estan als
jutjats descendeixen els delictes,
però una vegada els amollen
tornen a augmentar”, expliquen.
Un altre agent assegurava que hi
ha un mínim de dues bandes a la
localitat que fan les maleses. “Als
jutjats fan visita de metge i al
moment estan al carrer. Hi ha
alguns que els hem detingut
diverses vegades i, altres, que
només fan que acumular

diligències. Esperem que aviat
arribe al límit i els tanquen a la
presó”, afegeixen. 

Altre agent comentava que la
zona de vianants, ara recentment
tancada, s’ha ha acabat convertint
en un altre problema afegit pels
complicat del seu accés i que fa
que no puguen moure’s amb
facilitat per aquesta zona, ni sortir
ni entrar amb la rapidesa que
seria necessària. Comentaven
que tal volta seria necessari
deixar aquesta zona oberta per la
nit.

No obstant, tot i les carències
del sistema, queda clar que el
nombre de delictes i delinqüents
es mitiga fruit de la presència
policial a les zones més
conflictives, amb la identificació
de sospitosos i l’acció continuada
sobre els delinqüents. I això, de
moment, i els fets ho demostren,
el nostre Govern Municipal, no
pareix estar posant la dedicació
que mereix aquest tema tant
delicat i al que es van
comprometre, amb tanta “pompa i
boato”  en el seu programa
electoral de les darreres
eleccions. Com a mínim, amb la
mateixa dedicació per la qual
cobren el seus bons sous.

ve de la pàgina anterior

L'última prova esportiva de la comarca es va celebrar el 31
a les 19,30 amb la disputa de la 31a Sant Silvestre
benicarlanda que ve organitzant el Club d'Atletisme Baix
Maestrat Grup Poblet. La bona temperatura, dotze graus a
l'inici de la prova, va fer que la participació es disparara per a
arribar als 300 participants. L’eixida es va donar des de la
porta de la Casa Consistorial per a recórrer els 2.200 metres
del recorregut, passant per Ferreres Bretó, Plaça Constitució,
César Cataldo, Marquès de Benicarló, Crist del Mar, Plaça
Mercat Vell, Rei En Jaume, Major i Plaça San Bartomeu, on
estava instal·lada la meta. La prova va ser bastant ràpida,
formant-se un menut grup al capdavant al pas pel port, però
una vegada més, la pujada per Crist del Mar, va passar factura

als que no van mesurar bé les forces, quedant-se al capdavant
Albert Belmonte i José Luís Segura, que van passar junts per
Mercat Vell, però un canvi de ritme del primer li va permetre
guanyar la prova, marcant un temps de 6.49; el segon va
entrar a sis segons i el tercer, Eric Nolla, ho va fer a tretze
segons. 

En la categoria femenina es va imposar Inés Zugasti, de
Fraga (Osca), mostrant la campiona aragonesa de cross el
seu potencial, ja que les altres participants no van poder seguir
el seu ritme; segona va ser la local Jessica Lores i tercera
Khadjou Ajadad, atleta marroquí que corre amb els colors del
club organitzador. La prova va finalitzar amb el lliurament de
trofeus als tres primers classificats de cadascuna de les
categories.

text i foto VICENT FERRER

Albert Belmonte i Inés Zugasti guanyen la 31a Sant Silvestre benicarlanda

PARTITS CAP DE SETMANA
BENICARLÓ BASE FUTBOL

DISSABTE 10/01/2009

15:30 BBF BENJAMIN 'D' - A.C.D. PEÑISCOLA
'A'

16:30 BBF ALEVIN 'D' - A.C.D. PEÑISCOLA 'A'
16.30 BBF PRE-BENJAMIN 'D'-RENOMAR ELS

PORTS F.C. 'B' 
15:45 C.F. ALCALA - C.F. BBF JUVENIL

9.30 C.D. CABANES - BBF BENJAMIN 'C'
9:30 C.D. CABANES - BBF ALEVIN 'C'

15:00 CALIG C.F. - BBF PRE-BENJAMIN 'A'
11:00 C.D. RODA 'B' - BBF CADETE 'A'
11:00 C.D. RODA 'B' - BBF INFANTIL 'A'

10:00 VILLARREAL C.F. 'C' - BBF BENJAMIN
'A'

11:00 VILLARREAL C.F. 'C' - BBF ALEVIN 'A'
10:30 C.D. VALL D´ALBA - BBF BENJAMIN 'B'
11:30 C.D. VALL D´ALBA 'A' - BBF ALEVIN 'B'

DIUMENGE 11/01/2009

10:00 C.F. LA JANA - BBF INFANTIL 'B'
16:30 C.D. MASAMAGRELL - C.D. BENICAR-

LO JUVENIL

La Veu ha parlat amb
alguns agents dels
cóssos de seguretat,
Policia Local i Guàrdia
Civil, i admeten que no
poden fer més i que la
situació els ha desbordat
en part per l’actual
sistema judicial 
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Diumenge passat es va celebrar un concert a
l'Auditori de Castelló per la Banda de Música "Ciutat
de Benicarló". Es va tractar del primer d'enguany i que
obri el cicle dedicat a les bandes i que va ser seguit
per nombrós públic. La nostra banda, a més, no va
estar sola perquè un bon nombre d’afeccionats es van
desplaçar des de Benicarló, familiars i amics que no
van voler perdre’s el concert d'Any Nou que, en
aquesta ocasió, la Banda va oferir a Castelló. En la
primera part es van interpretar, tres obres, “Cel
Andalús”, de Marquina, “La Concepció 1910”, de
Martínez Gallego i “With heart and voice” de
Gillingham, una magnífica obra amb una gran
interpretació de la banda benicarlanda dirigida per
Pablo Anglés. Quatre obres va interpretar la banda en
la segona part: l’obertura “Poeta i aldeano” de Von
Suppé, amb un sol de saxofon tenor mol ben
interpretat per Fontanet, “Trons i Llampecs” d’Strauss,
“A Christmas Festival” d’Anderson i la conegudíssima
“Marxa Radetzky” d’Strauss, que va posar un ambient
molt càlid a l¡Auditori de Castelló. Per altra banda la
Societat Musical ha d'agrair a "L'Estel del Collet" la

seua col·laboració amb el vestuari dels Reis Mags,
entitat representada en la persona de José Luis
Guzmán, regidor també de l'ajuntament de Benicarló i
seguidor fidel de totes les activitats de la Banda de
Música. Gràcies a aquesta col·laboració, els Reis es
van poder avançar al 4 de Gener i van passar per
l'Auditori deixant fantasia per als xiquets i simpatia per
a tots, en forma d’obsequi amb bombons a tots els
presents, mentre la banda interpretava la selecció de
nadales. Tornaren a aparèixer per a saludar en un bis
de la mateixa obra mentre que a “La Marxa Radetzky”,
el director i músics felicitaren el públic el Nou Any, a
l’estil de l’orquestra vienesa que cada any acaba amb
aquesta pesa el concert d’any nou. Un concert molt
interessant i que va fer passar un matí molt agradable
i musical a tot el públic que va seguir la Banda.

text i foto VICENT FERRER

La Banda de Músíca Ciutat de Benicarló de concert per Castelló

En la matinada del dissabte 27 al diumenge 28, un
grup de vándals es va dedicar a destrossar les
instal·lacions de l'Estadi Municipal de Benicarló. Els
desperfectes, quantiosos, han deixat pràcticament
inservibles les instal·lacions i els danys materials són
elevats. Restes d’ampolles trencades de vodka i altres
begudes espargides per la gespa i pistes de tartán,
suports de les porteries de futbol arrancats, tanques
del club d’atletisme destrossades i disseminades per
tot el recinte, centenars de metres de cinta
delimitadora en el terreny de joc, papereres, portes i
divers material de tot tipus destrossat, màquines de
refrescs i cafè arrancades dels seus suports i tirades al
terra... Un increïble espectacle al que el regidor
d'esports de Benicarló no donava crèdit: “És increïble
que haja joves capaços de fer açò. Ja fa diverses
setmanes que es reuneixen ací per a practicar el
“botellón” i havien causat danys menors, però a aquest
nivell mai havien arribat. Hem d'esbrinar almenys qui
són i a veure que diuen els seus pares de tot açò”
manifestava un desolat Chimo Pérez-Ollo mentre
avaluava tots els danys. La Policia Municipal també va
fer acte de presència en el recinte per a instruir la
corresponent denúncia i iniciar l'oportuna investigació.

text GREGORIO SEGARRA

UN GRUP DE VÁNDALS ARRASEN
L’ESTADI MUNICIPAL DE BENICARLÓ 

laveubenicarlo@terra.es

Acaba de començar un altre
any, més concretament el dos mil
nou. Ja m’he assabentat que
ningú no ha pronosticat la fi del
món per a aquest any, així
que m’he quedat una mica
més tranquil de que ja ho
estava. En canvi, si que puc
predir una cosa i és que la
meua relació amo-esclau que
em fa escriure setmana rere
setmana no canviarà gens ni
mica i estarà totalment al
marge dels drets fonamentals
de la persona humana. De la
mateixa manera, també puc
pronosticar sense cap mena
de dubte, que la meua
mandra anirà augmentant
aritmèticament a mesura que
vaja rodant l’any i més
especialment quan em
posaré davant l’ordinador per
omplir aquesta fulla sense
saber què escriure. També
vull profetitzar que no aniré a
cap desplaçament del meu
equip i que, a l’igual que
aquesta setmana, les
cròniques dels partits que es
juguen fora de casa –i
algunes de casa- me les
inventaré de la mateixa
manera que m’estic inventant
aquesta. També puc anticipar
que no criticaré cap directiu que
treballe de forma desinteressada
pel bé del club. L’últim averany
que vaig a fer és que eixa dita que
diu que quan comença un any t’ha
de canviar la vida, és tan falsa
com la que diu que quan un equip
canvia d’entrenador, sempre
guanya el primer partit dirigit per
ell. Però he de manifestar, amb
una certa satisfacció, que en el
cas del Benicarló s’ha verificat
que la regla, que sempre és
excepció perquè en aquest cas
l’excepció és la regla, s’ha
complert. Des de que tenim com
entrenador a Tolo Abad (així es
veu que és com se’l coneix al seu
món)  hem guanyat tots el partits.

M’han contat algunes coses sobre
ell molt interessants, però que me
les deixaré per a un altre dia
perquè serà la única manera
d’omplir pàgines i més pàgines al
llarg de la temporada. Ara que
parlo de la temporada, diré que el

CDB va guanyar diumenge passat
per dos a quatre al camp de la
Vilavella, un altre equip que juga
la nostra lliga. Que ningú no em
pregunte qui va marcar els gols,
perquè no ho sé, com tampoc no
sé com va anar el marcador. En
canvi, si que puc dir que el camp
es diu “La cantera” i que és de
gespa artificial, com el nostre.         

Si fem una ullada a la
classificació, podem comprovar
que el Benicarló ocupa la desena
posició, però empatat a punts amb
el vuitè i el novè. Estic en
condicions d’afirmar d’una
manera categòrica, però no per
això exempta de rotunditat, que
ben pocs s’haurien jugat els

quartos pronosticant aquest fet
tan contundent. Tots aquells que
havíem pronosticat  una
temporada difícil veiem com es
poden fer les coses bé i amb
dignitat, jugant amb xiqüelos del
poble. Amb el temps es va fent

realitat aquest desig, nord i
guia d’aquesta secció des
del seu començament, que
molts veien inabastable.
Serà pel que siga, però
sembla que allò de tindre un
equip format només per gent
del poble i que, a més a més,
es puga defensar amb
dignitat a una categoria tan
difícil com la preferent, va pel
bon camí. Puc estar més a
menys d’acord amb certs
arguments com per exemple
que hi ha molts d’equips que
han hagut de retallar
pressupostos i plantilles. Si, i
què? Possiblement això ens
posarà a tots als llocs que
ens correspon. Fins i tot
podria ser una bona manera
de llançar a les escombraries
alguns projectes faraònics
de directius que volen vore
els seu equips a categories
molt més importants que les
que realment els correspon.
Un dels principals efectes
d’aquesta purga el tenim ben
prop. Els del poble de dalt
han repartit baixes a dojo i ja

estan per darrere de nosaltres a
classificació. Ara només queda
que l’altre que té aspiracions
toque de peus a terra, encara que
això li podria suposar molt més
que perdre la categoria.

El proper diumenge, a partir de
les quatre i mitja de la tarde, el
Benicarló rep la visita de
l’Almenara, que ocupa la setena
posició. Si guanyem, l’empatem a
punts, però si el que volem es
passar-los a la classificació,
haurem de marcar un número de
gols molt considerable. Bé,
deixem-ho com està i a vore si
guanyem, encara que siga per un
a zero.         

La fi del món
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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La firma Benihort, depenent de la Cooperativa
Agrícola San Isidro de Benicarló, ha signat un preacord
amb l’empresa valenciana “Alinea Solar Alternes SL” ,
a través de la qual han llogat el sostre de les seues
instal·lacions, cosa que li permetrà convertir la coberta
de les seues naus industrials en una planta de
producció d’electricitat per energia solar. Reduir el
consum d'energia i aprofitar millor l'espai disponible en
els edificis industrials és l’objectiu de llogar la teulada
de les naus industrials i Benihort ha apostat per això,
una pràctica que s’estén cada vegada més a Espanya.
“A través d’aquest acord s’aconsegueix una rendibilitat
econòmica i a més es garanteix un ús eficient d’un
espai normalment en desús. Des del sostre de les
nostres naus, convertirem en electricitat l’abundant
energia solar que tenim”, ha destacat Guillermo Edo,
director de Benihort. L'acord, que està regulat per llei
(Reial decret 661/2007), s’engegarà a mitjans 2009 i
contempla aprofitar els 23.000 metres quadrats amb
que compta l’empresa (els 10.000 m2 de les naus
situades en el Polígon Industrial El Collet i els 13.000
m2 de les instal·lacions de cítrics de la N-340). Quant
als terminis, “està previst que els treballs d’instal·lació
de les plaques solars comencen al març i que el sostre
de Benihort genere electricitat a partir del mes de
setembre”, explicava Edo. Amb aquesta iniciativa
Benihort es converteix en una de les empreses
pioneres de la nostra província a llogar els seus sostres
per a generar electricitat per energia solar. Actualment,
l’empresa benicarlanda, es troba immersa en una fase
de diversificació econòmica per a complementar els
resultats de la seua activitat agrària, que segueix sent
la principal.

Benihort subministra Gasoil als pescadors
peniscolans

L’empresa benicarlanda Benihort segueix endavant
amb la seua fase de diversificació econòmica per
complementar els resultats de la seua activitat agrària
i, per això, aquesta setmana ha donat un pas més:
subministrar gasoli a la Confraria de Pescadors “San”
Pedro de Peníscola. A través d’un conveni de
col·laboració que signaven aquest dimarts el director
de la cooperativa Benihort, Guillermo Edo i el president
de la Confraria de Pescadors de Peníscola, Miguel
Castell, s’ha arribat un acord per subministrar carburant
als pescadors de la Ciutat a el Mar. Benihort forma part
del grup empresarial Intercoop que en l'actualitat
subministra ja carburant al Real Club Nàutic de
Castelló, a la Cooperativa d'Armadors de Castelló, al
Club Nàutic de Borriana, a la Confraria de Pescadors
“San” Pedro de Borriana i a Rems marítima de
Borriana. “La Confraria de Pescadors de Peníscola
s’uneix així a tots ells. “Esperem que en un any es
consolide aquesta nova activitat del grup Benihort”,
explica el cap de l’àrea de Subministraments de la
cooperativa benicarlanda, Agustín Senar.

text i fotos VICENT FERRER

Benihort convertida en hort solar
També subministra Gasoil a Peníscola

L’empresa benicarlanda Benihort
segueix endavant amb la seua fase
de diversificació econòmica per
complementar els resultats de la
seua activitat agrària.

El Club Natació Benicarló, recentment ascendit a
la divisió d'honor, màxima categoria en la natació,
en la qual competirà per primera vegada en els seus
25 anys d'història, va ser rebut per l'Alcalde i
Regidors al el Saló de Plens del nostre ajuntament.

Als nadadors i nadadores del Club Natació Benicarló,
se'ls va reconèixer el seu esforç i trajectòria en ascendir,
per primera vegada en aquest Club, a Divisió d’Honor,
màxima categoria de la natació, en un acte celebrat el
dimarts 23 de Desembre a les 19:30 hores al saló de
plens de l'Ajuntament de Benicarló.

En aquesta recepció es va fer el lliurament d'una
placa commemorativa del triomf del Club i el suport de
tota la ciutat de la mà de l'Alcalde Marcelino Domingo i
el Regidor de deportes Chimo Pérez, la qual va ser
recollida pel President Antonio Saura.

Alcalde i Regidor van ressaltar la importància de
l’esport i l’esforç, i el que això representa per als joves,
així com el reconeixement d’aquests èxits quan arriben
que fan que el nom de Benicarló es faça sentir en totes
les competicions a nivell provincial, autonòmic i
nacional. Recordar que l’ascens del Club Natació
Benicarló va ser el passat 15 i 16 de Novembre en la
piscina olímpica de Castelló en el que va ser la Copa
Autonòmica de Clubs de la Primera Divisió i on es va
aaconseguir una de les dues places que donaven pas a
la divisió d'honor.

Posteriorment el President, nadadors i nadadores
van lliurar un ram de flors a l’entrenadora Lucía Vicente
per aquest triomf històric. 

text REDACCIÓ

Uns minuts de glòria

En un matí fred, amb vent i amb les aigües del port a
tan sols 12 graus, quinze nadadors (13 homes i 2
dones) van prendre l’eixida en la XIII Copa Nadal, que
enguany li corresponia organitzar al Club Natació
Benicarló. Tots els participants van aconseguir cobrir els
200 metres del recorregut i a la seua arribada van ser
temperats amb aigua tèbia. La prova va ser dominada
des de l’eixida per Marc Fresquet, demostrant que
aquest any que acaba ha estat el seu millor any des que
va iniciar-se en la pràctica d’aquest esport, on ha
aconseguit sumar molt bones marques. Va aconseguir
participar en els Campionats d'Espanya en diverses
proves i va ser un dels puntals perquè el club
aconseguira l’ascens a la Divisió d'Honor de la natació
valenciana. Molt de públic en el recinte portuari per a
presenciar la prova, en la seua major part familiars, que
al finalitzar la prova els van ajudar a entrar en calor,
tapant-los amb tovalloles i barnussos, per a prendre
després una bona tassa de xocolata, molt calenta, que
els ajudara a recuperar la calor corporal normal. Per a

finalitzar, el lliurament de trofeus i medalles per a tots els
participants, encara que ja el fet de llançar-se a les
fredes aigües té suficient merit. En aquest cas cal
destacar a dos veterans d’aquest esport, el vinarossenc
Felipe Fonollosa i el benicarlando Vicente Llorach.
Classificació masculina:1 . Marc Fresquet, Club Natació
Benicarló. 2 . Miguel Piñana, Club Natació Benicarló. 3
. Agustín Parra, Club Natació Benicarló. Classificació
femenina:1 . María García, Club Natació Vinaròs. 2 .
Lucia Piñana, Club Natació Benicarló.

text i fotos VICENT FERRER

MARC FRESQUET S’IMPOSA EN LA XIII COPA NADAL
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La Carme s’asseu, cansada, a la seva butaca
preferida –la de llegir, la de pensar, la de fer la migdiada
si algun dia per miracle la pot fer-, mira finestral enllà els
llums d’un carrer que, con tots plegats, comença a
recuperar una normalitat enyorada i pensa en el mar que
batega allà baix. Segur que fa anys, abans del
creixement de la ciutat, aquell carrer era una riera que
anava ben plena quan plovia fort . Pensa en el mar, un
mar que aquesta tarda estava estranyament quiet.
Potser ell també vol retrobar una certa tranquil·litat
després d’uns quants dies de temps revoltat, després
d’uns dies plens de festes i d’anades aquí i allà i de
regals i de menjars excessius. 

Ara el fill llegeix, al llit, un dels contes que els Reis li
han portat. A la Carme li agrada molt llegir amb el seu fill,
per al seu fill, però també vol que ell  vagi aprenent a
llegir sol, a gaudir en silenci i d’una manera íntima de tot
allò que els llibres amablement li aniran oferint. Durant
aquesta estoneta que el fill estarà sol amb el seu conte
nou, ella ho vol aprofitar per començar algun dels llibres
que també li han portat els Reis. Els té ben posats a la
tauleta, als peus del llum que encara no ha encès.
S’aixeca i surt un moment al balcó. Aquesta nit no fa
massa fred. El cel està ben serè. La lluminària nadalenca
i els dos arbres dels comerços de la vorera del davant ja
s’han esvaït. Fins l’any que ve. Entra un moment i torna
a sortir al balcó amb una cigarreta als llavis. Recorda que
quan tocaven les dotze campanades que marcaven l’inici
d’aquest 2009 va decidir que aquest any sí, que aquest
any havia de deixar de  fumar definitivament. Si ho ha
aconseguit en diversos moments, si bé temporalment,
per què no ho pot fer ara d’una vegada per sempre? El
problema és que fumar li agrada, que fumar la relaxa.
Ara sent com el fum entra al seu cos i en surt tot
emportant-se rastres de neguits i d’angúnies que
aquests dies li han anat estrenyent el nus de l’ànima.
Ben mirat, en realitat tot acaba passant i tot es fa més
normal del que abans ens podíem imaginar. La seva
mare tenia molta raó quan li deia, abans d’un examen de
l’escola o de piano, tot citant els coneguts versos de
Santa Teresa de Jesús: “Nada te turbe, nada te espante:
todo se pasa y Dios no se muda. La paciencia, todo lo
alcanza. Quién a Dios tiene, nada le falta”. Ella treia la
referència a Déu i es quedava en l’essència del
missatge, en la certesa de la relativitat dde les coses.
Sovint la mare en tenia prou amb els dos primers versos
perquè la voluntat de serenitat fos transmesa. D’això, ara
ho pensa la Carme, ja fa molts anys. La mare ara ja no li
pot dir i el pare, que sí que li podria dir coses d’aquesta
mena, mai ha estat massa expressiu i viu molt tancat en
les seves històries. La mare ja no li pot dir aquestes

coses i sent com se li estreny amb força el nus de
l’ànima. Aquest ha estat , de fet, el primer Nadal que han
passat sense ella perquè l’any passat tot era massa
recent per a ser viscut amb normalitat. Una glopada de
fum alleugera una mica la pressió del nus. Pensa en el
fill que es fa gran i que ara imagina al llit amb el seu
conte nou i recorda com ha vist en els seus ulls els
primers signes clars de dubtes o sorpreses sospitoses
sobre l’autèntica personalitat dels monarques
totpoderosos. És molt conscient que l’etapa de la càlida
infantesa s’està acabant i comença a dibuixar com pot
anar tot plegat quan l’adolescència vagi prenent forma
palpable. Repassa moments de llum que quedaran fixats
en els arxius de les fotografies. I en l’última glopada de
fum que es perd en la nit hi veu l’horitzó dels quarantes
que tot just ha estrenat fa ben poques setmanes.

Què fas aquí fora sense cap jaqueta?
El Carles li diu que el nano encara està llegint.

Sembla que està molt enganxat.
– Deixem-lo una estona més.
La Carme mira al seu home i li agraeix que no li

retregui que encara no ha complert la promesa d’inici
d’any. S’asseu de nou a la butaca i encén el llum. Fulleja
els tres llibres i decideix començar amb el darrer recull
de contes de Quim Monzó. Encara no l’ha llegit i li han
dit que està molt bé. Segur que li anirà bé una bona dosi
d’ironia punyent. Seguint el seu costum de no llegir els
llibres de contes ni la poesia d’una manera ordenada i
lineal, busca a l’índex algun títol que li cridi especialment
l’atenció. Dubta entre dos: “L’amor és etern” i “Miro per la
finestra”. Tria el segon perquè, de fet, parla exactament
d’allò que ella ara estava fent. Abans de deixar-se endur
per la mà sàvia del Monzó, va a veure que`fa el fill i li
pregunta com va. Al nen li costa deixar el llibre per
respondre a la mare, però finalment li diu que li agrada
molt, que ara estan en un castell on passen coses
estranyes i que una granota els ha dit que no tinguin por.
Ella li acarona els cabells , li fa un petó i li diu que molt
bé, que llegeixi una estoneta més però que després hem
de dormir. Ella torna al seu llibre i decideix que no, que
començarà pel conte que porta per títol “L’amor és
etern”. Com una glopada de fum se l’empassa, i encara
amb molta més força que amb una glopada de fum sent
com el nus de l’ànima  se li va desfent

FINAL DE FESTES

text  JOAN HERAS

Fronteres

El president(e) Camps ha hagut de recular –i fer
recular al conseller de torn, Font de Mora–, en el
tema de l’EpC –Educació per a la Ciutadania– en
anglès –Citizenship–, que no és sinó un botó de
mostra de la nefasta política educativa que
patrocinen allà on governen. I ho ha(n) fet –això de
recular– desprès de mesos i mesos de posicionar-se
en una actitud xulesca i desafiant, front a la comunitat
educativa, que els ha qüestionat com mai havia
passat en el nostre País, en manifestacions
multitudinàries i exigit la dimissió d’uns tals
personatges. Més encara quan hi havia anunciada
una vaga de tal magnitud, que els ha fet
“rectificar”...amb l’excusa de mal pagador, què això
–de rectificar– és de “savis”.

Però no és el cas. De savis res. Forçats per la
pressió de la ciutadania –docents, pares i mares,
sindicats i públic en general– que els han posat en
evidència una vegada sí i una altra també, en l’
“ocurrència” d’implantar l’assignatura, en anglès,
donant-se-les de modennos.

Atenció, però, perquè coneixent el percal,
qualsevol exabrupte és esperable, a la mínima
distracció de centres i col·lectius: haver d’acceptar,
públicament i notòria, que han posat la “pata”, portats
per la seua burrera anti Zapatero, ni ho oblidaran ni
menys encara ho perdonaran. Ull viu, doncs i
marqueu-los de prop, que la tornaran a fer i grossa.

Marc Antoni Adell

NO ÉS EL CAS

Desprès dels excessos d’aquestes festes en que,
sense voler-ho, el metge s’ha vist involucra, ha
arribat a una fase de penediment i autocompassió. El
doctor ha decidit fer un canvi d’hàbits cap a activitats
mes salubles, mes humanes i naturals, per sentir-se
útil entre la societat i no com una deixalla urbana.
Així el facultatiu desprès de rebre a la consulta a un
pagès fadrí, ric, i del “puño prieto”, ha acceptat
ajudar-li a recollir del terra les olives que s’havien
quedat al bancal. Per no perdre-les calia replegar-les
del terra a ma, que ven mirat es com practicar el tai-
txi però amb la sana aigualera que es respira al
camp. D‘aquesta forma recolliren uns quilets d’oliva
per vendre-la al molí a 35 cèntims el kg i sentir-se
satisfets desprès d’un dia de pau i harmonia al camp.

Dr. Climent
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Un any més i arribat el
Nadal l’Escola de Música
de l’Associació Musical
“Ciutat de Benicarló” es
va engalanar per a
celebrar una de les
actuacions més
esperades i a la vegada
tradicionals que es duen
a terme al llarg del curs
com és el “Festival de
Nadal”.

En aquesta ocasió i sota el títol “Nadal en 60 minuts”
els xiquets i xiquetes de llenguatge musical van fer
gaudir al nombrós públic d’un recorregut per les dates
més assenyalades d’aquests dies de festa, des del
sorteig de la loteria on el primer premi va recaure en la
mateixa Banda, el dinar familiar de Nadal acompanyat
de nadales, l’ambient festiu de Fi d’Any, el concert
d’Any Nou fins i  com no podria ser menys, la
Cavalcada dels Reis d’Orient.

Els aplaudiments constants dels assistents va donar
mostra del bon treball aconseguit pels xiquets i
xiquetes de l’escola i dels seus mestres.

Durant el festival l’Associació Musical col·labora
amb una altra entitat local de caire social fent una
aportació econòmica que parteix dels donatius del
públic assistent a l’acte i que es va atorgar a la ONG
“Delwende”  que pertany a les germanes de la
Consolació.

text REDACCIÓ

Nadal a l’Escola de Música

Com la cavalleria a l'exèrcit, la pintura ha cedit la
seva posició d'avantguarda a la imatge digital,
refugiant-se, dubitativa però ferma, en una identitat
romàntica que l'allunya de la major part de les seves
funcions socials. La presència de l'art pictòric en la
nostra vida és avui insignificant, si no en nombre
d'artistes, sí en la relació de les obres amb
l'esdevenir de les nostres vides quotidianes. Com
crec que, per culpa dels excessos que ocorren en el
nostre món, ningú pot llençar-me la pedra del
catastrofisme, m'atreveixo a afirmar que la pintura
va perdre el ritme de la seva evolució després de la
posmodernitat. I quan va succeir això del
posmodernisme?: doncs ahir mateix. El motor es va
passar de revolucions i allí va quedar, malament
aturada, la posició més incompresa del nostre ofici,
després del denominat “art conceptual”, és a dir:
l'abstracció pura . 

Per a explicar la meva excèntrica proposta, he
recollit, i manipulat per a vostès, les següents
dades: “L'abstracció té el seu origen etimològic en el
llatí “separació”. Per a la filosofia, l'abstracció
suposa que determinada propietat d'un objecte
s'aïlla conceptualment, a l'efecte de reflexionar
sobre ella sense prendre en consideració altres
trets” Aplicant aquesta definició a la pintura, tan
abstracte seria un quadre no figuratiu com el dibuix
d’una natura morta, que podríem considerar com
una obra abstracta que ha aïllat aquesta propietat,

el dibuix, d'unes altres com el color o la matèria.
Suposo que la rèplica immediata a aquest
raonament consisteix a afirmar que la principal
diferència entre abstracció i figuració és un motiu
recognoscible, però no vull estendre aquest joc
entre llenguatges científics a la idea d'universal, així
que millor reservem el debat per a l'hora del còctel,
doncs el meu únic objectiu és que a les infinites
mirades que conté un quadre, afegeixin aquesta,
una mica tècnica potser, però capaç de fer justícia a
qualsevol obra. 

Observem les parets plenes de finestres a l'oli. Si
ajustem els ulls, amb aquest gest al que recorrem
els pintors per a simplificar llums i ombres, veurem
fondre's platges, i roques, i núvols fosos en una
evanescencia canviant, plàstica com els rellotges
de Dalí, però indesxifrable com els embulls de
Pollock. Emparat en aquest senzill efecte òptic, els
proposo que, després de gaudir dels  quadres d’una
exposició figurativa, dediquin uns segons a una altra
exposició alternativa: L'abstracció continguda en tot
quadre figuratiu. 

Exposició alternativa

text  JESÚS MAESTRO

Art

“Sota el títol “Nadal en 60 minuts”  els xiquets i xiquetes de
llenguatge musical van fer gaudir al  públic d’un recorregut per
les dates més assenyalades d’aquests dies de festa.”

-L'Ies de
Vilafranca

organitza un
concert solidari

per recaptar fons
per a una

ambulància de
Creu Roja 

-Vilafranca
inicia els

amaniments de
Sant Antoni amb

el dia dels troncs
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vinent ja ni cal arribar al sis de
gener. Amb que ens arribe
Superman al Burguerking eixe
que tenim ací instal·lat, fent
d’estrella fugaç, al canviar d’any,
haurem, definitivament,
finiquitat l’ultima tradició
nadalenca que ens quedava. I
tot parlant amb anglés. Que ací
som... trilingües.

Una més de Cuenca
Tenim la plaça del

Crim de Cuenca, i ara, la
rotonta de Cuenca. No
sabem ben bé com però
aquest regidor té una
facilitat per adjudicar-se
coses absurdes que no
el guanya ningú (fins i
tot vam escoltar, que va
dir, que “la cosa” eixa
que hi ha al mig de l’altra
rotonta, la de la ratlla del
terme li agradava). I és
que no ens estranya qui
li ho encolomen tot. Ara,
amb aquesta nova
rotonta s’ha muntat una
mena de planter amb
estaques que no sabem
si seran rosers o
carxoferes. En fi, que no se
n’està de res!

El cochecito, leré

Per cert, ens hem assabentat
que aquest bon home, a les
seues reunions del Centro de
Estudios del Maestrazgo va en
cotxe. I vostés diran, què passa,
que no pot utilitzar el seu vehicle
tot-terreny per anar allà on
vulga? Doncs, sí, però, i ací
radica la nostra preocupació,
saben on està la susodicha
seu? Al carrer Major, on hi era
l’antiga presó! I saben vostés
que per accedir-hi, amb vehicle,
cal tenir la residència, el gual o
el comerç allí, perquè és una
zona de vianants tancada al
trànsit? I saben també vostés
que per poder fer-ho només s’hi

pot amb una targeta que només
la donen si es compleix alguna
de les anteriors tres condicions?
Doncs, com s’ho fa per entrar si
no acompleix cap d’eixes tres
condicions, que nosaltres
sapiguem, i passar per la pilona
tremperil? Tot un misteri. 

El cochecito, leré (i 2)

Deixant de banda aquestes
qüestions, més pròpies del
programa del Tercer Milenio, si

no us ho creiueu feu una volteta
per allí quan tinguen reunió i
veureu el seu vehicle... aparcat
al carreronet que dóna darrera
de la presó. Allí ben amagadet.
Serà perquè no el veja ningú?
Buena manera de dar ejemplo,
que diria ell mateix. Ah, i que no
ens vinga amb allò de la targeta
de minusvàlid, que no cola. A
més, a quatre passes (mal
comptades), té l’aparcament de
Sant Bartomeu. Ai, senyor
regidor que aquestes coses no
es fan... amagadetes.

Embolica
Quin embolic. Va haver-hi

gent que dissabte passat a la
nit, al sentir tot un rastre de
coets i traques, es va pensar
que els del futbol sala havien

guanyat i, d’altres, estranyats,
que quina presentació fallera hi
havia a Nadal. Doncs, ni una
cosa ni una altra. Tot era una
confusió perquè els de la
confraria de Sant Antoni havien
acabat d’embolicar les coques. I
és que ací, açò de fer soroll,
amb pólvora de rei, per celebrar
qualsevol cosa ja s’ha convertit
en una altra tradició. Doncs,
vinga, que la festa continue!

Benicarlando
Per cert, els tafaners

estem una mica
mosques perquè al
nostre benicarlando,
Pellicer, el de les motos,
cada vegada que el
trauen pels mitjans de
comunicació de fora li
diuen “el castellonenc”
(fins i tot vam sentir
“l’alacantí” a RAC1). A
veure si fem alguna
cosa. Els del poble del
costat, de més al nord ja
haurien ficat el crit al cel
i hagueren enviat, si cal,
al setè de cavalleria, per
aturar aquest descrèdit
capitalí. Què és això de
“ c a s t e l l o n e n c ” ?
Benicarlando, i a molta

honra. A veure si des de la
regidoria d’esports envien una
missiva als mitjans i els
ensenyen on està al mapa
Benicarló, el seu poble. Que ja
ni ha prou que ens agafen pel
pito del sereno. 

Reis Mags
No volíem dir res perquè

després sempre se’ns critica.
Però és que... cada vegada la
cavalcada sembla més gelada
(com la nit, certament).
Suposem deu ser la crisi
perquè, a més, no hi vam veure
ni una capsa de regals. No
tenim ni per a paper de regal i
unes capses de cartrons com
tots els anys? Senyor meu, que
més d’un menut s’ho
preguntava.

ve de la pàgina anterior

“RED & WHITE!”

Hauran rebut ja tots
els regidors el seu
regal? Ho dubtem,
doncs aquest bon
home, que duia el
carbó, semblava estar
una mica perdut la nit
de SSMM (Nit gloriosa
de la agenda de gener!)

FOTO!  

El conseller de Medi ambient, José Ramón García
Antón, va assenyalar a Alcalà de Xivert que la planta de
Cervera “es  desbloquejarà” i que ja compta amb la
llicència municipal per a la seva imminent construcció.
Per altra banda, l'altre gran element en discòrdia en el
Consorci de Residus, com és l'abocador que recollirà
els residus de 49 municipis del nord de Castelló, “estava
previst sobre una zona que geològicament s'ha
comprovat després dels estudis i informes de l'Institut
Geològic Miner que el lloc no era l'adequat perquè era
permeable i per tant tenia uns riscos que no es poden
córrer”. 

El titular de Medi ambient va assenyalar també que
l'empresa adjudicatària tenia preparat un lloc alternatiu
després de la posada en funcionament de la planta “que
podia ser bo per a tot el món” i va assenyalar que “anem
a estudiar-lo i en principi amb la planta se soluciona una
part important del problema perquè molts residus se
seleccionen i desapareixen amb aquesta planta i
s'haurà de traslladar menys volum i estem treballant per
a col·locar l'abocador de forma immediata”, va
assenyalar. 

Respecte al malestar existent en la comarca pels
anys de demora i falta de gestió en el Consorci que ha
provocat que un grup de consistoris estudiï abandonar
l'òrgan, García Antón va assenyalar que “d'aquesta
forma s'acabarien especulacions, amb una solució fàcil
per a tot el món i es que la meva gent ha parlat
recentment amb l'alcalde de Benicarló per a explicar-li
com està el tema ”, va concloure. 

Càlig demana la suspensió cautelar de les
expropiacions de la planta de RSU per les irregularitats 

El Consistori i Plataforma de Càlig han demanat la
suspensió cautelar, en el Jutjat Contenciós Administratiu, del
procés obert de cara a l'obtenció dels terrenys on situar la
planta de residus sòlids urbans i abocador que contempla el
Pla Zonal de Residus de la zona nord de Castelló, que donarà
servei a 49 municipis, per les irregularitats que han existit en
aquest procés que es troba en lluita judicial des de setembre
de 2008. Si a la fi de novembre l'empresa que havia d'aixecar
les actes d'expropiació no es va presentar a l'acte, la setmana
passada va ser comunicada la nova citació però els afectats,
d'acord amb els seus serveis jurídics, van optar per no acudir.

text REDACCIÓ

García Antón confirma que Cervera és sens dubte l'opció oficial i que
estan fent veure aquesta circumstància a l'alcalde de Benicarló 

Càlig demana la suspensió cautelar de les expropiacions de la planta de RSU
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a tants de dies que
no me’n sé res de
vosté ni de ningú
dels de la seua

companyia de teatre que,
fixe’s bé, a hores d’ara no
me’n recordo pràcticament de
què va anar el darrer número
de La Veu. Sí que fent un
esforç magnífic em vénen al
pensament un parell de coses
per les quals la vull felicitar.
Una perquè, com sempre, en
aqueixa caseta de barrets
han tingut el decòrum i el bon
gust de no escriure cap
innocentada –no, la secció
del futbol és només una cosa
de mala folla endèmica. I dos,
pel sensacional betlem
viviente amb què ens van
obsequiar. Ja me n’he fet una
fotocòpia a colorins i
ampliada, l’he portat a
emmarcar i l’he penjat a la
cuina perquè tot plegat em
sembla sensacional. El retrat
és impagable, són ells, tots
són ells. Enhorabona. 

Succeeix però que a hores
d’ara estic paint –tractant de pair-
la darrera fartera familiar i no estic
per escriure cap cosa amable.
Se’m passeja una terrible agror
per la panxa que no sé ben bé si
acabarà rebentant per dalt o per
baix i estic, crega-s’ho, de molt
mala castanya. Per molt que m’hi
esforce no aconsegueixo
concentrar-me en res que no
resulte irremeiablement
escatològic. Tinc ganes de cagar-
me (ja està, ja ho he dit) en
moltíssimes coses o, si més no,
perbocar a sobre. És clar, l’entorn
i no només l’excessiva ingesta de
dolços i caves em fan trobar-me
així. 

Perquè, ja em dirà vosté  si a
una persona normal com ara jo
mateix no li han de vindre unes
ganes inaguantables de fer de

ventre de vore tot el que passa
per aquest poble nostre. Seré fi i
diré que no em fan gens de gràcia
algunes coses, però vosté –viva
com és- ja sap què vull dir. Per
exemple, no em fa gens de gràcia
que l’alcalde diga que ell parla
com vol i no li responga ningú. No
sé si havia vist mai una
manifestació d’impudícia tan
descarada. S’ho té massa cregut,
no? La nostra màxima autoritat,
com jo, com vosté, parla com pot.
A vore si ara em voldrà fer creure
que diu  volent això d’”el
aiuntamén” o que les pauses que
fa entre paraula i paraula són per
crear expectació entre l’auditori.
Vinga, va. 

També per exemple no em fa
gens de gràcia que a Benicarló es
puga arribar a plantejar una
bajanada tan terrorífica com

aqueixa de la normalització de
l’espanyol. Però que ací estem
tots tocats del perol o què ens
passa? Una proposta
d’aquestes dimensions és
cafquiana, ridícula i sobretot,
sobretot carregada amb unes
dosis importants de mala
picotada. És de mal gust que
gent que porta ací el temps
que siga –anys, molts anys
alguns- tinguen la poca de
delicadesa de dir-nos com
hem de parlar al nostre poble i
és de borinots, encantats i
muelles que deia aquell
comportar que ens ho deixem
fer. No vull seguir per aquest
camí perquè el còlic miserere
està punt d’apoderar-se’m. 

Tampoc em fa gens de
gràcia que no passe mai res.
Que ací el terra del poble faça
llàstima, que la plaça
Constitució siga un veritable
perill per a la integritat física
dels vianants, que amb diners
de tots es faça i es desfaça,
que ni se sap els anys que
anem endarrerits respecte a
tots els pobles del costat... i

que no passe res. Ni tanquen
ningú a la presó ni ningú torna els
diners de res. Ja sap vosté que,
per exemple, una de les meues
fixacions és la famosa plaça que
ocupa allò que abans havien sigut
carrers com ara sant Gregori, sant
Andreu o Afueras. Cada vegada
que hi passo ho penso: qui és el
responsable d’aquest desgavell?
Per què ningú en demana
comptes? Per què ens tracten
com si fórem veritables imbècils? 

En fi, senyora Garcia, el que li
deia, qualsevol dia d’aquests
se’ns cagaran a la boca i els
farem palmateo. 

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA. 

Mirem de començar l’any bé,
no troba? Ja en parlarem més
avant de la crisi...

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

text EL LECTOR

F
Caseta “temporal”
Vergonya aliena és el que

hagueren de sentir els nostres
mandataris quan van veure en
totes les televisions la imatge de
la caseta de Creu Roja de la
Mar Xica mig tombada pel
temporal. Pel poble, es
comentava com de sobrats que
van de diners en el consistori en
deixar “llençada” la caseta a la
platja en acabar la temporada
d'estiu, sabent com saben, que
la zona és propensa als
temporals marítims durant
l'hivern. Ara, es veu que “se
n’han recordat” que tenien allí la
caseta en veure-la “passar”per
totes les teles i l’han fet
desaparèixer, no fóra cas que al
proper temporal, que en vindran
més durant el que queda
d’hivern i primavera, el personal
de la Creu Roja li toqués fer la
seua vigilància... a les
Columbretes.  El que dèiem,
veurem quin pessic ens costa la
reparació, o una de nova. Com
ens sobra tant ...

Més temporal
No sabem ni per què parlem.

I és que quan plou perquè plou
i, quan hi ha tràngol, perquè hi
ha tràngol. La qüestió és que
per una causa o per l’altra
sempre acabem inundats fins
als garrons. Fa unes setmanes
incomunicats per terra i anegats
fins al coll pel temporal de pluja.
Ara, anegats d’aigua salada pel
temporal de mar. I és que som
únics fabricant piscines allà on
tenim passos subterranis o
carreters a vora mar. I no passa
na. Però algú sap per quina raó
som tant beneïts en aquest
poble? 

Sobrats
I diem això d’anar sobrats,

també, perquè enguany s’han
repartits cistelles de Nadal a
dojo. Donava igual que
hagueres treballat unes poques
hores com cinquanta anys. Com
diria els seu Rajoy, “todos
somos iguales delante de la
constitución”. Doncs, vinga, que
la disfruten. Sobretot, eixe
paquet de Cafè Solidari que han
ficat a cadascuna de les
cistelles. El que no sabem és si
ha estat idea de l’ajuntament o...
del distribuïdor que veia que no
els venia. De tota manera està
bé una mica de solidaritat. Vinga
d’on vinga.

Teatre amb alçadors
Durant les -escasses-

representacions de Teatre en
família, els xiquets han pogut
gaudir més que mai. I és que
per primera vegada a “algú” se li
ha ocorregut que es compren
alçadors per als seients
(Eureka!). Tan senzill estri ha
permès, per una banda, que
estos menuts pogueren veure
les representacions molt millor i,
sobretot que els pares i mares,
que, fins ara, havien de tindre’ls
en braços durant tota la
representació, no acabaren amb
agulletes de l’esforç com si
d’una sessió de peces es
tractés. I és que de vegades és
tan senzill solucionar les
coses... 

Teatre amb alçadors (i 2)
Per cert, les sessions,

poques -només tres- però de
molta qualitat, van fer la xalera
de grans i menuts. Tant és així
que no se sabia qui aplaudia
amb més entusiasme, els grans
o els menuts. I això ja té mèrit.
Llàstima que la regidora no
s'haja acostat ni un sol dia a
comprovar-ho... No és la seu
feina, ja ho sabem, però ...

Recorreguts
Primer va ser per les falles.

Després per la zona de
vianants. Tant la processó del
Cristo, com la de Setmana
Santa, van haver de variar els
seu recorregut perquè sembla
que el regidor Cuenca va
considerar que hi havia un
conflicte d’interessos entre els
ciris i la zona de vianants.
Resolta a favor d’aquesta
última. Ara, això ja ho té
solucionat perquè aquesta zona
està tancada i barrada. Però,
què passarà amb els carros de
Sant Antoni? Perquè, no ens
enganyem, el santet on és?
Deixarà la porta oberta o els farà
passar per la pilona? No ens
veiem amb cor de veure com la
pilona s’alça a la passa d’un
matxo encastant-se-li al pobret
animaló en les seues parts
nobles. 

D’importació nadalenca
Hem importat el Halloween

eixe en comptes de la
castanyera. Hem importat el tio
de la Coca-cola, vestit de roig i
amb barba blanca, i penjat per
les façanes en comptes dels
Reis Mags. I com som més
horteres que carracuca ho
adobem amb un estruend
motoril sense parangó emulant
Los Ángeles del infierno. L’any

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

No em fa gens de gràcia que a
Benicarló es puga arribar a plantejar
una bajanada tan terrorífica com
aqueixa de la normalització de
l’espanyol. Però que ací estem tots
tocats del perol o què ens passa? 
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La Bèstia del 2009
La seguretat ciutadana sempre és

un tema complicat de tractar i, de
vegades, massa, molt llaminer per
poder-lo aprofitar políticament. I en
aquestes estem.

Aquests Nadal s’ha caracteritzat en la
nostra ciutat per una bona onada de
robatoris en comerços que fica els pel de
punta o, millor dit, en veu dels propis
comerciants, un cabreig monumental
sobre les mesures de control perquè aquests actes
vandàlics no es produïsquen.

Hi ha alguns aspectes d’aquesta problemàtica que
seria convenient veure amb deteniment. Per una banda
l’aspecte policial. Recorden, de la campanya electoral
del PP benicarlando a les passades eleccions
municipals, quin va ser un dels seus pilars fonamentals?
Ho han encertat de totes, totes, la seguretat ciutadana
(llaminer no?). I com estem ara, pitjor que mai. Poca
policia local per una ciutat que cada vegada es fa més
gran i que té un índex de població que augmenta molt
apressa. Tot el contrari que la policia que ho va a
l’inrevés, disminuint, i damunt, amb el greuge que molts
se’n volen anar (només cal consultar els últims decrets
d’alcaldia i veurem les sol·licituds de trasllats). Per què
serà?

La Guardia Civil tampoc dóna a l’abast enxampant
“xoriços” que només fan que produir desperfectes per
tota la ciutat i massa vegades es veu desbordada per
les circumstàncies. I és que ni el govern local del PP
(amb la policia local), ni el Ministeri de l’Interior del
PSOE (de qui depèn la Guàrdia Civil) estan fent res per

dotar-nos d’allò que realment ens fa
falta: més personal. Tots dos tiren balons
fora.

Per altra, la poca sensibilitat d’alguns
jutges que, de vegades, tiren pel terra el
treball de les forces de seguretat al ser
massa laxos en el seus plantejaments,
fa que molts delinqüents vagen
acumulant denúncies (segons
comentem les mateixes forces policials,
hi ha alguns que han estat detinguts

bastants vegades i a les poques hores ja es troben al
carrer fent altra vegada les seues malifetes), i campen
pels carrers com “Pedro por su casa”. La perspectiva no
sembla massa optimista.

Damunt als nostres polítics se’ls omple la boca de
dures paraules contra aquests actes. Paraules que,
quasi sempre, van acompanyades de grans promeses.
Però, curiosament, després, tot acaba en simple paper
mullat. Mentrestant a la ciutadania li toca patir la seua
incompetència i trampejar, com pot, aquestes
situacions. Malament comencen les coses aquest 2009
i, si ningú li fica remei, les coses poden anar a pitjor. I no
és per ser endevins.

La Bèstia ha obert una de les seus boques més
traïdores i viu a costelles de les contradiccions
hipòcrites de la gent que ens governa. I la cosa només
sembla haver començat. Els comerciants només són un
xicotet sector. Un més que va omplint el got de la
paciència d’una societat que pot acabar explotant i,
després ... Després no ens queixem si les coses se’n
van de mare. I és que amb la seguretat ... no es pot
jugar.
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Carxofa: Un bon grapat de carxofes per a totes les xiquetes i xiquets que, amb molta il·lusió,
han rebut aquesta setmana als reis mags de l’orient. Reis que vénen d’un orient molt conflictiu on
molt xiquets i xiquetes estan morint sense saber per què, sota el foc d’unes armes folles i
assassines. Poc podem fer nosaltres des d’aquestes línies però podem tenir un record per a ells i
reflexionar.

Panissola: La primera panissola de l'any, per a qui ha de ser? La primera maizuela, la
normalitzem en castellà, no pot ser per a ningú més que per al sompo, la primera autoritat local, el
senyor Marcelino Domingo. Se n’ha endut tantes que la primera ha de ser a per a ell. La
incompetència continua sent la mateixa. Espavile’s una mica senyor alcalde que no sols de carrers
formigonats viu el poble. Segurament el regidor Cuenca ho faria millor. I ens costaria més barat.
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Per Xavi Burriel

“La veu de la Bèstia”El còmic
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