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Un llum intermitent, l'humit vellut, un parpalleig
brillant que ens dirigeix al piano. Els dits boten
sobre ell desplaçant-se, sempre, en un eix
horitzontal. I ara vam mirar dalt i s'obre el teló. Els
espectadors, nerviosos, omplien aquella fosca sala
de Nova York, hipnotitzats pel ball d'ombrel·les de
les germanes Leigh. Inesperadament, com tot el
que va ocórrer durant la tarda, ve la imatge d'unes
ones trencant sobre el públic de pedra salada.
Segons la crònica que va publicar “the new york
dramatic mirror” ,alguns van buscar refugi per por
a que l'aigua els esquitxés. Eren els inicis del
cinema. Tan acostumats com estem a veure
imatges en moviment sobre una superfície plana,
la ingenuïtat dels nostres rebesavis ens fa
somriure, potser de la mateixa manera que ells es
compadirien de la nostra innocència. El
mecanisme narratiu de l'animació suposa,
convencionalment, que una superfície plana
contingui el moviment que imita la realitat
enfrontada als nostres ulls. La pintura, no obstant
això, ha buscat, habitualment, detenir aquesta
percepció. Però la permanència de la imatge no
comporta la negació del moviment com
característica formal: 

Moviment simulat: Els ràdios en “Las hilanderas”
de Velázquez han desaparegut suggerint velocitat.
Moviment conceptual; Un salt de segles i el
futurisme. Moviment reflectit: Alguns elements
plàstics tenen com una de les seves funcions servir
de guia per a la mirada. Naveguem pel llenç amb
els ulls, i tal és la importància d'aquest factor, que
un desenvolupament avorrit pot fer que sembli que
seguim un partit de tennis, negant amb el cap, així
com una composició desencertada farà pensar que
seguim l'erràtic passeig d'una mosca borratxa. La
pintura ha d'acompanyar als nostres ulls amb
dramatisme, amb afecte, amb ritme adequat, fins
que l'intel·lecte asseu i el cor comprengui, fins que
l'espectador es converteixi en l'autor mateix. 

El moviment dintre del llenç

text  JESÚS MAESTRO

Art

“La pintura ha
d'acompanyar als nostres
ulls amb dramatisme, amb
afecte, amb ritme adequat,
fins que l'intel·lecte asseu i
el cor comprengui, fins que
l'espectador es converteixi
en l'autor mateix.”
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ues persones van
morir aquesta setmana
després de xocar el
vehicle en el que

viatjaven contra un camió que no
va poder evitar l'impacte. Eren les
7:30 del matí. En el turisme, un
Renault Megane, viatjaven tres
persones, els dos morts i un home
de 38 anys que va resultar ferit de
gravetat, a més del conductor, un
home de 30 anys que també va
resultar ferit greu. Tots ells de
nacionalitat romanesa i
marroquina. Al Kilòmetre 1.031 de

la 340, a Santa Magdalena, el
turisme va envair el carril contrari
de la via de doble sentit. Segons
les primeres investigacions de la
Guàrdia Civil de Trànsit circulava
a una velocitat excessiva. Just per
aqueix carril s’acostava un camió
amb remolc que va intentar evitar

la col·lisió girant cap a l’esquerra
de la calçada. Però els seus
reflexos no van poder evitar allò
impossible i el Renault va acabar
encastant-se contra el dipòsit de
combustible del tràiler. El turisme
va quedar totalment fet miques i el
camió va esclatar en flames
després. Tan sols van aconseguir
salvar la vida els dos homes que
viatjaven a la part esquerra del
cotxe: el conductor de 30 anys i un
ocupant de 38. Un dels ferits
presentava una fractura d’húmer i
l’altre una fractura de fèmur.
Ambdós van ser traslladats a
l'Hospital Comarcal de Vinaròs.

Brutal accident a l’N-340, i van... 

Vuit persones han perdut la vida en l’N-340 a Castelló des de gener, més de la
meitat que en tot 2008. De fet, fa just un mes, dos joves de 22 i 23 anys van morir
just en el mateix punt en el que aquesta setmana va morir un home de 44 i altre
jove de 22, també després de xocar brutalment contra un tràiler. Fins a quan
hauríem de patir aquesta assassina Carretera Nacional 340?

D
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text REDACCIÓ

Borriol: Ismael, Raúl Mora (Jorge Salvador 78’),
David, Abel, Gonzalo, Alex, Romero, Víctor Albalat
(Carlos 80’), Vicente Roberto, Ripollés i Alexandre
(Paquito 32’) 

Benicarló: Jordi, Fuentes (Óscar Seva 45’), Javi
Ferreres, Hèctor, Kamal, Caracuel (Álex Borrás 80’),
Anta, Dani Domingo, Pitu, Marcos Cano (Bel 84’) i
Monty. 

Àrbitre: Artigas Sanz 

Camp: El Palmar. 80 espectadors 

El Benicarló va traure un valuós punt a casa del
líder, en un partit en el que va defensar
numantinament la seua àrea de les contínues
escomeses locals.

En la primera part, els de Tito García Sanjuán van
tenir diverses ocasions de gol, les més clares: unes
mans en l’àrea benicarlanda que el col·legiat no va
veure, una rematada al pal de Dani Domingo al repel·lir
defectuosament un baló a l’àrea, i altre de Vicente
Roberto, a boca de canó que va traure providencialment
Jordi, mentre que el Benicarló tan sols va tenir una, en
una rematada precipitada de Monty que va eixir molt
desviada, quan ho tenia tot al seu favor per a encarar a
Ismael. 

En la segona part, la tònica no va canviar:
aclaparador domini local però mancat l’efectivitat, la
lesió d'Aleixandre en la primera meitat i la baixa, també
per lesió, de Castillo, van llastrar enormement les
possibilitats rematadores del Borriol, al mateix temps
que el fort marcatge de la parella de centrals
benicarlandos i la bona cobertura per banda d’un
feliçment recuperat Óscar Seva i d’un incansable
Kamal, impedien que la davantera local gaudira
d’ocasions clares. Tan sols un centre-xut que va acabar
estavellant-se en el travesser i una rematada de cap de

Romeroí que va eixir alta quan ja es cantava el gol, van
poder comptabilitzar-se en l’haver local. Els de Pepe
Abad no van inquietar a Ismael en tot aquest període i
al final van acabar demanant l’hora i conformant-se amb
un empat que sap a glòria.

text GREGORIO SEGARRA

BORRIOL, 0 - BENICARLÓ, 0 

El passat dissabte 7 de febrer, l'equip Benjamí del
Club Handbol Benicarló va jugar a Castelló dos
partits on van quedar guanyadors. 

El primer partit va ser contra el Vila-real, on els més
menuts de nostre Club guanyat per 3-6. El segon partit
va ser contra l'Onda, on van guanyar per 6-12.

text CHB

Els menuts del Handbol, els més grans
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El nadador del Club Natació Benicarló, Marc
Fresquet Burriel, va participar amb la selecció
Valenciana este passat cap de setmana en la que va
ser la XXV edició del Campionat d'Espanya de
Natació per Comunitats, celebrat a les instal·lacions
del complex esportiu M-86 de Madrid. 

Marc va nadar en competició individual els 50 m papallona
marcant un temps de 27.08, aconseguint en esta ocasió el
millor crono de la Comunitat Valenciana en categoria Júnior.
També va participar en quatre proves de relleus; 4 x 50
lliures amb un temps parcial de 23.90, 4 x 50 estils 26.80, 4 x
100 lliures 53.80 i 4 x 200 lliures 1.58.30. En la seua
participació amb l'equip de relleus va millorar tots els seus
registre individuals.

A nivell general i per equips, l’equip júnior masculí de
la Selecció Valenciana va aconseguir un 5é lloc estatall per
darrera de Catalunya, Madrid, Galícia i Andalusia. Marc va
ressaltar el gran ambient i camaraderia que regnava entre tots
els components de la selecció Valenciana, una experiència
inoblidable que espera repetir en futures ocasions.

D’altra banda, els més joves en competició del Club Natació
Benicarló van continuar oferint satisfaccions en la IV Jornada
de la Lliga Autonòmica de Promeses disputada el dissabte
passat 7 de Febrer de 2009 a les instal·lacions de la piscina
municipal de Benicarló. Tal com s’esperava, alevins i
benjamins van realitzar una competició molt disputada, on van
confirmar la seua progressió.

A la vista dels resultats individuals cal assenyalar que esta
vegada va haver-hi repartiment desigual de podis entre els
components de l’equip femení i el masculí, amb clar predomini
de les dones enfront de la resta dels equips participants, que
van ser el CN Vinaròs i el CN Onda.

L’equip femení benjamí i aleví va estar format per: Irene
Sorando (1a) 100 m papallona 1:24.53 - (3a) 200 m braça;
Nerea Sorando (2a) 200 m braça- (2a) 100 m papallona;

Gisele Mateu (1a) 100 m papallona 1:31.41; Anna García (2a)
100 m papallona; Esther Segura (3a) 50 m papallona; Marta
Valdearcos (3a) 100 m papallona; Carla Fresquet (3a) 100 m
papallona; Gemma Rillo, Ariadna Coll, Claudia Barrachina,
Virginia Octavio, Vanessa Bel, Nicole Mateu, Noemí Anta,
Andrea Remolina i Joana Vallés.

En l'equip masculí benjamí i aleví van
participar José Julián Jaén (2n) 100 m
papallona; Marc Vea (3r) 50 m papallona,
Adrián Adell, Francesc Aparicio, Marc
Octavio, Alberto García, David Curto,
Enrique Delgado, Javier Marzá, Alejandro
García, Christian García, David Valdearcos,
Juan Diego Ruiz, Josep Febrer i Mario
Tomás.

Pel que fa a la classificació per equips
de relleus van aconseguir la (1a) i (3r)
posició en els 4 x 100 m braça femení; (3a)
posició en els 4 x 50 m braça femení; (2a)
posició en els 4 x 50 m braça masculins i
(2a) i (4a) posició en els 4 x 100 m braça
masculí.

text CNB

MARC FRESQUET AMB LA SELECCIÓ VALENCIANA

Els dos homes que viatjaven a la
part dreta del vehicle van morir a
l’acte. La dotació de bombers del
Baix Maestrat es va desplaçar fins
al lloc dels fets per a excarcerar
als dos ferits i els dos morts que
es van quedar atrapats entre la
ferralla del cotxe. També van
extingir les flames del tràiler que
va quedar totalment calcinat. El
seu conductor va eixir il·lès de
l’accident. Aquest sinistre va
obligar els agents de trànsit a
tallar l’N-340 en ambdós sentits
durant tres hores. El tall no va
provocar retencions ja que just al
costat existeix un desviament.

Una història que es repeteix 

Cal recordar que el passat 12
de gener el kilòmetre 1.031
d’aquesta carretera estatal va
registrar altre succés similar amb
dues víctimes mortals. Aqueix dia,
sobre les 3:45 hores de la
matinada, un camió i un turisme
van xocar de tal manera que va
morir el conductor del turisme, un
jove de 23 anys i veí de Vinaròs, i
el seu acompanyant de 22. La
tragèdia va tornar a repetir-se
aquest cap de setmana a 18

Kilòmetres de distància a l’alçada
de Vinaròs. Un pare de 41 anys i
el seu fill de 17 van morir a
conseqüència d’un impacte contra
altre turisme. En aquesta ocasió,
tot apunta que l’homei, que
conduïa el cotxe sobre les dues
de la matinada, va tenir una
distracció al volant. 

Comença el treball 

El subdelegat del Govern a
Castelló, Antonio Lorenzo, va
anunciar aquesta setmana a
Morella el començament dels
treballs de neteja dels terrenys
afectats per la variant de l’N-340
al seu pas pels termes de
Peníscola, Vinaròs i Benicarló.
“Es prepara el terreny per a
començar ja les obres en el tram
de Peníscola fins al tram nord de
Vinaròs”, va explicar. A més va
anunciar que existeix la previsió
de licitar durant el 2009 la
redacció dels quatre trams del
projecte de l’A-7 en els que ha
quedat dividit l’estudi informatiu
de l’autovia Vilanova – La Jana.
“D’aquesta manera en 2010
podrem tenir a disposició els
projectes i adjudicar les obres”, va
indicar. En el tram La Jana-
Hospitalet, confien a obtenir la

Declaració d'Impacte Ambiental
que redacta el Ministeri de Medi
ambient i es tindrà l’estudi
informatiu complet i disposat per a
la seua aprovació definitiva.
Lorenzo va recordar que ha estat
convenient partir aquest tram en
quatre trossos ja que són quatre
zones geomorfològiques distintes
i per agilitar la seua tramitació. 

Obres Urgents 

L’administració ha qualificat
d’urgents les obres de la variant
de la 340 i ja les ha adjudicat. Una
empresa de desbrossament
eliminarà tota la capa vegetal,
arbres i cultius en poques
setmanes. Després de l’ocupació,
en dos o tres mesos, s’ultimarà el
pla d’obres i començaran els
treballs, assenyalen des del
sindicat. Res fa témer que el
procés ací s’endarrerisca. FCC
Construcció, SA., serà l’empresa
encarregada de portar a termini
l’obra d’aquest vial per un valor de
49 milions d'euros. El Consistori
de Benicarló ja va denunciar que
encara no disposa d’accessos
suficients des de la futura variant
a diferència dels municipis veïns.

ve de la pàgina anterior

”El Consistori de Benicarló ja va denunciar que encara no disposa d’accessos suficients”
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El Benicarló va aconseguir un
meritori empat a zero al camp del
Borriol, potentíssim equip que fins
la nostra visita s’havia mantingut
com a líder. És evident que ningú
podia pensar que els nostres en
podrien treure res de profit de tan
difícil visita. Els antecedents no
convidaven precisament a
l’optimisme ja que fa un parell de
temporades o quatre ens van
guanyar per cinc a zero i enguany
mateix es van acarnissar amb
nosaltres en la primera volta amb
un humiliant zero a set. 

Però el futbol té aquestes
coses. Ells van xutar al pal en
totes les posicions possibles, en
van fallar de tantes maneres com
van saber, però nosaltres, gràcies
a un ordenadíssim plantejament
ultradefensiu, vam aconseguir
tornar-nos-en cap al poble sense
que ens marcaren cap gol. Un
camp menut i tots al darrere;
doncs això, que ens vam trobar
amb un punt que no ens
l’esperàvem. 

Com a homenatge a aquesta
heroïcitat i com a preàmbul de la
festa fallera que tenim a tocar, em
permeto reproduir un fragment del
poema que el gran Teodor
Llorente va escriure segur que
pensant en la tàctica del nostre
savi entrenador. 

Allà va: 

LA BARRACA  

Com la gavina de la mar
blavosa que en la tranquil·la platja
fa son niu, com lo nevat colom que
el vol reposa de l’arbre verd en lo
brancatge ombriu, blanca, polida,
somrisent, bledana, casal d’humils
virtuts i honrats amors, l’alegre
barraqueta valenciana
s’amaga entre les flors. 

Baix la figuera, on los aucells
de l’horta canten festius l’albada
matinal, al primer raig del sol obri
la porta i als aires purs del cel lo
finestral; i com la mare cova a la
niuada, les amoroses ales
estenent, pobre trespol de palla
ben lligada           la guarda d’un
mal vent. 

Quatre pilars, més blancs que
l’assutzena, formen davant un
pòrtic de verdor: corre sobre ells la
parra, tota plena de pàmpols
d’esmeralda i raïms d’or; a son
ombra, lo pa de cada dia repartix a
sos fills lo Treball sant, i, en la
taula, la Pau i l’Alegria           les
flors van desfullant. 

Barraca valenciana! Santa i
noble escola del Treball! Modest
bressol del que nos dóna el pa
laboriós poble, curtit pel vent i
bronzejat pel sol! Més que els
palaus de jaspis i de marbres,

més que los arcs triomfals i els
coliseus, tu, pobre niu perdut
enmig dels arbres,           valdràs
sempre als ulls meus! 

Quanta emoció ha de produir
en un benicarlando ben nascut la
lectura d’aquests nostrats versos.
Simplement esmentar aquesta
construcció tan valenciana, que és
el mateix que dir tan benicarlanda
i tan, tan, tan... no sé,
benicarlanda una altra vegada,
ens posa la pell de gallina, ens
emociona, ens fa sentir i saber qui
som i, a més, ens permet puntuar
al camp del líder. Visca la barraca!

Diumenge vinent tenim una
altra sortida a un camp difícil. Si
no passa res jugarem contra el
Benlloch CF, actual líder gràcies
als dos punts que va perdre el
Borriol contra nosaltres. No cal
esperar res, però, qui sap...

NO ENS HO ESPERÀVEM, NO
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

La banda benicarlanda actuarà el 25 de juliol, en
el Rodahal de Kerkrade (Holanda) coincidint amb
la fase final del certamen i davant nombrosos
mitjans de comunicació.

Aquest concurs mundial està reconegut com el més
important festival de música per a instruments de vent.
Durant la seua celebració, les més importants bandes
de música de tot el món  permetran descobrir als
milers d’espectardors la increïble varietat musical
d’aquest tipus de formacions, tan habituals a la nostra
terra. Desenes de milers de participants, procedents
de tots els racons del món i centenars de milers
d’espectadors asseguren que Kerkrade es convertirà
durant la celebració d’aquest gran festival en la capital
mundial de la música de vent. Del 9 de juliol al 2
d'agost el WMC oferirà una gran varietat musical: amb
cursos de Marching and shox Band Contest a la gespa
de l'estadi Parkstad Limburg; el nivell més alt de
concursos en la secció de Concert en el Rodahal, un
recinte totalment renovat; o en el Parkstad Limburg
Theater de Kerkrade, concerts de famosos artistes i la
més gran festa animada que tindrà lloc en el centre de
la població holandesa. El nombre de peticions per a
poder participar han superat enguany molt les
expectatives de l’organització, segons les primeres
informacions rebudes per la banda benicarlanda. El
comitè encarregat de designar les bandes que de
cada país podran participar, ha triat d'entre les
seixanta peticions arribades d'Espanya, tan sols a
dotze, per a les quatre seccions del concurs, i entre
elles la banda benicarlanda, que malgrat haver-se
presentat per a la segona secció, participarà en la
primera donada la bona trajectòria que està duent i
que va culminar el passat any amb l’obtenció del

primer premi de la Primera Secció en el Certamen
Regional de Bandes de Música celebrat a Xest. La
banda que dirigeix Pablo Angles participarà doncs,
juntament, amb les millors bandes del món, moltes
d’elles professionals. Destacar que la Banda de
Benicarló serà l'única representant de la província de
Castelló en aquesta Olimpíada de la Música que se
celebra cada quatre anys i també la primera banda
provincial que participa en aquest certamen des de la
seua creació en 1949. A l'anterior edició, l’any 2005,
més de 650.000 persones van gaudir de la música que
van oferir els 19.000 músics arribats de tot el món, per
a actuar durant els dies de celebració d’aquesta
olimpíada musical. Els membres de la Societat
Musical “Ciutat de Benicarló”, han rebut amb gran
satisfacció aquesta notícia, ja que el sol fet d’entrar en
la selecció mundial és tot un èxit. El voluminós dossier
remès el passat 1 de novembre ha superat la rigorosa
selecció i ara els toca als músics i el seu director
preparar les obres, obligades i lliures, així com seguir
tot l'entramat organitzatiu que ja es va iniciar la
passada tardor davant la possibilitat de poder
participar.

text VICENT FERRER

La banda de música “Ciutat de Benicarló” participarà en 
la XVI edició del World Music Contest de Kerkrade

“Barraca valenciana! 
Santa i noble escola del Treball!

Modest bressol del que nos dóna el pa laboriós poble, 
curtit pel vent i bronzejat pel sol! 

Més que els palaus de jaspis i de marbres, 
més que los arcs triomfals i els coliseus,

tu, pobre niu perdut enmig dels arbres,           
valdràs sempre als ulls meus!”
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L'estació de ITV mòbil s'instal·larà el pròxim 23 de
Febrer en l'annex del pavelló poliesportiu de Benicarló,
ampliant així els seus serveis. L'hora per a la inspecció
del dia 23 de Febrer es facilitarà en les Oficines de la
Policia Local, oferint 40 noves places que s'uneixen a
les 40 places anteriorment adjudicades per al dia 09 de
març. La Policia Local facilitarà un volant on constarà el
dia de la revisió, hora i lloc. El dia de la inspecció haurà
de presentar el volant facilitat, el justificant de
pagament dels 24,22 € efectuat en Rural Caixa, La
Caixa de Pensións o Caixa Rural Vila-real i la
documentació del ciclomotor-motocicleta (aquests
documents seran els originals, no sent vàlides les
seves fotocòpies). Recordar que els ciclomotors fins als
3 anys es troben exempts de passar la ITV i
posteriorment cada dos anys. Les motocicletes fins als
4 anys es troben exemptes de passar la ITV i
posteriorment cada dos anys. 

text REDACCIÓ foto JESÚS MAESTRO

ITV per a les dos rodes a Benicarló

El portaveu socialista a Benicarló, Enric Escuder, va
denunciar públicament els canvis que el PP vol
introduir tant en la plaça de la Constitució, amb una font
de 12 metres de diàmetre executada en marbre i els
que ja ha introduït al modificar una rotonda en la que ha
intentat imitar una senyera valenciana amb roses “els
colors de la qual ha donat un resultat cursi i estrident”,
va assenyalar.

Escuder va criticar la font de marbre amb un
pressupost de licitació superior als 200.000 euros,
alguna cosa “absolutament ostensiva” i “fruit de la
megalomanía d'algun membre de l'equip de govern”
que té intenció de “deixar la seva petjada en la població
per a la posteritat”. “En els temps de crisis que estem
travessant no és el moment de construir monuments
usant exclusivament el marbre quan aquests diners
podria destinar-se a actuacions més necessàries per a
la ciutat”, va assenyalar el portaveu i exalcalde. 

Finalment els socialistes van demanar mostres
d'ètica “i estètica” i deixen de substituir sistemàticament
els elements urbanístics que es van instal·lar en l'època
de govern de PSPV i Bloc. 

text REDACCIÓ

El PSPV considera megalòmans els canvis 
en rotondes i fonts

LA UNIÓ retrà un merescut homenatge en la
localitat de Benicarló el pròxim dimarts 17 de febrer
a la figura del que va ser el seu secretari general,
Joan Brusca, un any després de la seua mort.

L'acte de homenatge tindrà lloc a partir de les 19
hores al saló d'actes de l'Institut Joan Coromines
d'esta població del Baix Maestrat. En ell intervindran
representants de LA UNIÓ locals, provincials i
autonòmics els quals recordaran la seua relació
amb Brusca i repassaran la seua trajectòria al front
de l'organització. 

Abans de l'acte d'homenatge del pròxim dimarts,
la Comissió Executiva de LA UNIÓ i la família de
Joan Brusca aniran, en un acte estrictament privat,
al cementeri per a dipositar un corona de flors
davant la tomba del que va ser un extraordinari
defensor dels interessos dels llauradors i ramaders.  

Cal recordar que Joan Brusca va morir el passat
17 de febrer de 2008 a la localitat de les Borges
Blanques (Les Garrigues) quan assistia a la cloenda
del congrés de la Unió de Pagesos de Catalunya. 

HOMENATGE A JOAN BRUSCA DE LA UNIÓ

Aquests són els fanals que
haurien d´anar a l´Avinguda
CAtalunya que ara pareix
una entrada fantasma ara a
la ciutat. Quan pensen a
posar-les? No veuen que
estan llevant espais
d´aparcament públic? També
es troba en falta al mig uns
vorals interiors per evitar
algun accident, perquè la
veritat és que abans ja
estava bé, només calia
renovar-los.

JJS

FOTO!

Ens ajudes a completar la Breu
història del Rock a Benicarló? 

Si coneixes algun grup o dada interessant, o tens

alguna foto, ja saps: laveubenicarlo@terra.es

L'estació de ITV mòbil s'instal·larà el pròxim 23 de Febrer
en l'annex del pavelló poliesportiu de Benicarló. 

NOTA DE PREMSA DE LA FAMÍLIA DE JOAN BRUSCA

QUAN FA UN ANY QUE JOAN BRUSCA ENS VA DEIXAR, ELS SEUS FAMILIARS VOLEM APROFITAR
AQUESTES LÍNIES PER DEDICAR-LI UNS MOMENTS DE RECORD. 

TAMBÉ APROFITEM PER AGRAIR ELS RECONEIXEMENTS QUE S’ESTAN DONANT A LA SEUA
FIGURA EN ELS DARRERS DIES DES DE DIFERENTS ASSOSSIACIONS I ESTAMENTS. ESPEREM QUE
EL SEU RECORD DURE MOLT DE TEMPS EN EL COR DE LA GENT QUE EL VA CONÈIXER TANT
PERSONALMENT COM PER LA SEUA FIGURA PÚBLICA.

NOSALTRES NO L’OBLIDAREM MAI.
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Ramón Mampel i Hilari Jaime, responsables de la
Unió de Llauradors al Maestrat van reivindicar durant el
transcurs d'una cata d'oli provinent d'oliveres
mil·lenàries de la comarca, la conservació i protecció
d'aquests bells exemplars. Segons van indicar, des que
en el mes de maig de 2006 s'aprovés per unanimitat la
Llei de Protecció del Patrimoni Natural Arbori, poc s'ha
avançat. “El SEPRONA té oberts diversos expedients
per la compra-venda d'oliveres mil·lenàries però l'actual
legislació presenta fallades”, va assenyalar Ramón
Mampel, també president de la cooperativa comarcal
Clot d’en Simó. Així, van reivindicar la creació d'un
Consell Consultiu que determine quins arbres han de
preservar-se i destinar partides pressupostàries
concretes per a la seua conservació. 

Mampel es va mostrar content pels treballs de
catalogació que realitza la mancomunitat de la Taula del
Sénia d’inventariació dels recursos naturals i culturals
d'aquests municipis i els treballs de difusió de les
característiques i producció de l'oli, com l'acte que es
realitzarà la pròxima setmana en la Pedrera de
Barcelona. 

Cata d'oli mil·lenari 
Després de la xerrada es va catar la producció

d'aquest oli, catalogat com Baluard per l'organització
Slow Food. L'oli de la varietat farga és dolç, suau,
afrutat i una descàrrega de sabors i sensacions.
Mampel va ironitzar assegurant que “cal consumir-lo
amb moderació a causa de el seu enorme poder
afrodisíac”.

text REDACCIÓ

La Unió realitza cates d'oli mil·lenari

Cultura

Esports

Gastronomia

Classificats

Fotos

Música

Llibres

Serveis

Ramón Mampel va ironitzar
assegurant que “cal consumir-lo
amb moderació a causa de el seu
enorme poder afrodisíac”.

Increïble que el Parlament Europeu de majoria
“popular”, ha desautoritzat -i paralitzat-, en votació
folgada, la decisió de fa uns mesos de la Comissió de
la UE, de permetre la prolongació de la setmana
laboral de 48 hores fins a 65. Més encara, quan la
iniciativa d’un tal augment fou del primer ministre
Brown, que presideix un govern suposadament
progressista –laborista-, com el britànic. És ben bé el
món a l’inrevés: l’esquerra contra els obrers i la dreta
defensant-los (!)

Tota una lliçó de punts que amb molts anys de
retard donaria la raó a aquell ministre franquista -
Fdez. De la Mora?- que ja anuncià... el crepúsculo de

las ideologias... Doncs això, una ideologia
d’esquerres no es sinònim de comportament
progressista, com una ideologia de dretes no ho és
de retrògrada. A la vista, al menys, del succés de
referència.

Marc Antoni Adell

INCREÏBLE

Unes poques consideracions: el tunel conegut con a "Tunel de
Fontcuberta" i altres noms mai ha segut famos per ser una obra
acertada. Però així i tot, cumpleix una funcio que els que l'util·litzem
a diari agraïm.

A les fotos adjuntes queden clares les mancances en el
manteniment.

Una lectora

FOTO!



L O C A L 7O P I N I Ó14

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

L'efecte més greu que està tenint l'actual crisi
econòmica en les societats desenvolupades i en el
nostre entorn més immediat és, sense dubte, un
important creixement de l'atur, que en el País
Valencià sembla és especialment greu. Les causes
d'aquest augment tant accelerat de la desocupació
--quant precisament l'economia valenciana havia
estat creixent els darrers anys de manera
ininterrompuda durant un període de temps
prolongat-- les trobem en els següents factors:
molta de l'ocupació que s'havia creat els darrers
anys era de baixa qualitat: treballadors poc
qualificats i amb un perfil d'ocupabilitat molt baix;
les respectives crisis en els sector financer i
immobiliari, que han fet que els acomiadaments en
aquests sectors hagen estat molt nombrosos; la
caiguda de la confiança en la situació econòmica
per part tant de les empreses com dels
consumidors, que ha provocat una retracció en
l'esforç empresarial i una caiguda del consum per
part de les famílies, la qual cosa ha provocat
l'alentiment del creixement econòmic i per tant la
necessitat d'acomiadaments, o be per la mateixa
incertesa de futur en si o per que realment l'activitat
de les empreses a caigut i s'han fet necessària la
reducció de plantilles.

Els països més desenvolupades es recolzen en
el potencial del seu capital humà per a mantenir-se
al capdavant de la innovació tecnològica i
maximitzar la productivitat de les seues
economies. És evident que el País Valencià no ha
estat precisament paradigma d'açò en la seua
història recent. El creixement econòmic valencià
dels darrers 50 anys s'ha basant  fonamentalment

en la bona relació entre qualificació del seu mercat
de treball i baixos costos laborals. Ací venien les
empreses industrials del primer mon a instal·lar les
seus grans centres de producció (automòbil,
petroli, química...). En aquest període, el turisme
també ha suposat una font de riquesa per al país i,
a més, del creixement de la construcció d'habitatge
residencial hem arribat al creixement immobiliari
fora de control que hem viscut els recents anys. A
tot açò hem de sumar sectors industrials claus i
molt localitzats –clusters-- els quals hem assumit
amb una falsa seguretat que constituïen el model
econòmic valencià tradicional, de tota la vida.

En els darrers 10 anys, molt abans que
començara tan sols a albirar-se l'actual crisi, hem
assistit a la pràctica desaparició de la indústria
tèxtil i del calcer i sembla que només el taulell ha
estat capaç d'anar adaptant-se als canvis, encara
que falte vore com se'n sortirà de la situació actual.

Paral·lelament, el sistema educatiu, que ha de
proveir de capital humà a eixa economia basada
en la innovació tecnològica i la productivitat,
presenta les dades de fracàs escolar més altes de
l'estat espanyol. I les universitats, que haurien de
liderar --a falta d'altres lideratges-- tant la creació
de capital humà com de la innovació tecnològica,
veuen disminuir tant els estudiants matriculats,
com els graduats i també el finançament públic (el
finançament privat ha estat sempre molt baix).

No és la meua intenció ací ser exhaustiu ni
detallat en aquestes explicacions, que només
volen ser introductòries al tema que realment vull
exposar: com està afectant aquesta crisi i augment
de l'atur als titulats universitaris?

Crisi econòmica, atur universitari i futur econòmic (I)

text  RAÜL BURRIEL

Irreflexions

L'edil Sarah Vallés, responsable de l'àrea de
Benestar Social, va anunciar la pròxima signatura d'un
conveni amb l'associació Ateneu Castelló per a
gestionar un programa d'àmbit comarcal dirigit a
persones afectades de danys cerebrals sobrevinguts.
L'objectiu d'aquesta entitat i iniciativa és rehabilitar i
reinserir als pacients que han sofert aquesta dolència.
Benestar Social estudia la possibilitat d'habilitar
després de la seua reforma un espai en un edifici
municipal del carrer València, on també està previst
que se situe el futur centre de dia de la Tercera edat. 

L'oficina seria comarcal i prestaria assistència als
veïns de Benicarló, Alcalà de Xivert, Vinaròs, Càlig i

Peníscola. Ara estudien el nombre d'afectats per a
plantejar una oferta adequada. “Ja hi ha
comptabilitzades prop d'una vintena de persones a
nivell comarcal que podrien acollir-se al programa. A
més l'associació Ateneu ja està realitzant les primeres
entrevistes i recollint dades”, va explicar Vallés. 

El programa compta amb àrees de neuropsicología,
rehabilitació, psicoterapia, logopèdia i teràpia
ocupacional. D'altra banda el Consistori ha rebut una
ajuda per a finançar amb 175.000 euros els centres de
discapacitats que existeixen a Benicarló, el que ajuda a
cobrir la pràctica totalitat de les despeses i que no
acabe sent el consistori qui, subsidiàriament, ho faça.
L'Organisme Autònom només aportarà ara 300.000
euros. 

text REDACCIÓ

El Maestrat tindrà un Centre de Dia per malalts cerebrals a Benicarló

L’empresa benicarlanda
Benihort ha assistit del 4 al 6 de
febrer a Berlín a la fira “Fruit
Logistic 2009” amb la finalitat
d’establir noves relacions
comercials i contactes.

Aquesta fira alemanya, que s’ha
convertit en la fira hortofrutícola
més important del món, és una
plataforma de relacions públiques
d’interès per a totes les empreses
que han internacionalitzat la seua
producció o per a aquelles que
tenen potencial per a fer-lo.
Benihort va estar representada a la
fira de Berlín pel seu president,
Florencio Herrero, el seu director,
Guillermo Edo, el cap
d'hortalisses, Sebastián Torres, i el
cap de Cítrics, Luís Muntanyès, a més de comptar amb
una representació del Consell Rector. Tots ells van
assistir per fer nous contactes i establir relacions
comercials amb les empreses estrangeres, potencials
compradores dels productes de la cooperativa agrícola
benicarlanda. Però a més, l’expedició de Benihort va
assistir com convidada a actes d’importància dins “de
Fruit Logistic”, com és el sopar de gal·la que organitza
Anecoop i l’organitzada per l’empresa Fermín
Muntaner, establida a Colònia. Tal com ha detallat el
director de Benihort, Guillermo Edo, “en aquesta fira es
donen cita productors, exportadors, importadors,
canals de distribució, etc., sent d’interès tant per als
quals ja vam participar activament amb el comerç
internacional, per a mantenir els nostres contactes i
millorar les relacions, com en general, per a fer de
nous”. 

La 'Fruit Logistic' és l’esdeveniment més important
en el calendari del comerç hortofrutícola internacional i
en aquest 2009 ha rebut a 2.288 expositors de 80
països i a més de 50.000 visitants. El comerç de fruita
i verdura fresca troba en aquesta fira professional del
sector l’oportunitat per a mostrar la seua oferta, des de
la producció fins a la distribució. Alhora ofereix als
expositors dels països del Tercer Món i als països en
vies de desenvolupament d’Europa oriental una
excel·lent oportunitat per a presentar-se al públic
professional internacional i arribar a acords amb els
mateixos.

text VICENT FERRER

L’empresa Benihort participa a la fira Fruit Logistic 2009 de Berlín

La 'Fruit Logistic' és l’esdeveniment més
important en el calendari del comerç

hortofrutícola internacional
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polítics benicarlandos. Ens
gastem diners en xorrades, de
plaçoletes, rotontes i fonts,
innecessàries, i no tenim diners
per acabar les coses
correctament. El que seria l’únic
carrer de vianants que uniria el
centre del poble i la mar veurem
quan tardarà en acabar-se!

Timonet sec
Parlant de tardar,

contràriament, poc, el que li ha
costat pansir-se a la majoria del
timonet que van plantar a corre-
cuita, per Sant Antoni. Com que
calia que el dia de la fira
estiguera tot ben acabat, com
les ratlles dels passos de
vianants, de les quals ja vam
parlar que se les va emportar el
vent, també les plantetes que
van ficar a les cantonades dels
carrers, van patir la
improvisació. Totes les primeres

files estan més seques que les
del desert d’Autràlia, eixe que
ara està patint aquestes
calorades immenses que ens
trauen per la tele. Mireu que és
difícil que el timonet es seque,
doncs ací... passa. Per tal de no
ficar un sistema reg, devien de
pensar que així sempre estaria
fresc... si cada vegada en
ficaven de nous. Vinga, anem
tirant els diners, com en tenim
tants!

Fresquets
No acabem d’entendre això

que deien els del futbol que
estaven més gelats que un cuc.
Ho diem perquè amb la morena
i la rossa que apareixen a la
foto, ben lleugeretes de roba,
molta calor, molta, no devia fer.
Segurament seria que estaven
malalts, encara que no de tele!

BOP núm. 17, dissabte 7 de
febrer de 2009

El "Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón de la
Plana" (sic) és un pou d’alegries
i sorpreses per aquesta colla de
tafaners desfeinats. Ara resulta
que també en aquest
suposadament seriós Butlletí,
l'Ajuntament de Benicarló
practica la seua catxonda
política lingüística
(cunilingüística que diria el Dr.
Climent) intercalant l’espanyol i
el valencià en el mateix text.
Ens imaginem que deu ser per
potenciar això del "bilingüismo
bien entendido", que diria la
Durà. O l’esquizofrènia
lingüística que hem dit nosaltres
un cabàs de vegades. Ja ho diu
la dita, “d’on no hi ha no en raja”.

ve de la pàgina anterior

Semblances raonables (2)
Uns poquets exemples més

que ens han enviat per a referir-
se a que es pareix la rotonta de
Cuenca. El logo que trobem
quan ens apropem a una zona
radioactiva, com les d’on fan les
radiografies o escàners del
hospitals, tenen el seu paregut. I
després tota una sèrie de la seua
semblança al girar una hèlix: la
d’un avió, quan gira a tota
velocitat, la manual, de joguet,
amb la qual haurem jugat de
menuts moltes vegades, la que
porta el personatge de dibuixos,
Doraimon, quan vol emprendre
el vol o, fins i tot, i aquesta és tot
un descobriment, la d’un CD,
que acaba servint de ventilador
USB. Les imatges que ens han
envaït els lectors són ben
expressives.

Ja ho va dir un tafaner, aquest
home, aviat passarà a la història.
La història de la Kuenkipèdia.

Han estat diversos els robatoris que últimament s'han
produït en aparcaments de la localitat de Benicarló en
els quals, a més dels danys, els afectats s'han trobat
amb una defecació. Es tracta d'una estranya manera
d'actuar després del robatori, és la signatura dels seus
actes. Tal com la signatura de l'assassí de la baralla era
un naip al costat dels cossos de les seues víctimes i en
alguns assassinats s'acomoda a les víctimes en una
pose concreta o les deixen en un determinat lloc, en
aquest, l'assaltant, deixa els seus excrements. Propi
d'un episodi policíac de cinema negre. 

Un informe de l’FBI atribuïx a les signatures que es
deixen després d'un acte il·legal un acte ritual, que es fa
per a obtenir una satisfacció emocional i que no és
necessari per a perpetrar l'acte il·legal. Ho fan per a
complir les seues fantasies i que parla en aquest cas de
la seua personalitat. 

Els propietaris d'un dels aparcaments privats
afectats, han vist en dues ocasions com diferents
vehicles eren destrossats, els cristalls trencats i faltaven
peces de bicicletes i motos. La junta de veïns va penjar
cartells en els quals demanava la col·laboració de tots
els veïns per a esperar uns instants i no abandonar
l'habitatge sense que la porta principal quede ben
tancada o la porta mecànica d'aparcament tancada
completament. Creuen que aprofiten els segons de
tancament automàtic per a, amagats en alguna part,
penetrar en el bloc de pisos. 

“La banda del cagallón”

Sona a riure però la Guàrdia Civil i Policia Local
coneixen ja als integrants d'aquesta curiosa banda. Es
tractaria d'adolescents de famílies desestructurades
que cometrien els seus xicotets robatoris d'aquesta
manera. Popularment se'ls coneix com la banda del

cagallón. Ja estan darrera la seua pista i confien en
enxampar-los. Si ja és un fastigueig que et trenquen els
cristalls o forcen els panys del cotxe encara ho és més
netejar la defecació d'un d'aquests assaltants. 

Recordem que en les últimes setmanes s'han produït
nombroses denúncies per robatoris i trencaments de
cristalls en comerços de Benicarló. L'onada
d'inseguretat en els comerços va finalitzar amb tres
detencions, per part de policia local i Guàrdia Civil, de
veïns de Benicarló i altres de nacionalitat marroquina.
L'oposició va llançar crítiques contra l'equip de govern
per la poca presència policial al centre de la població,
on es produïen els robatoris. Molts comerços han
augmentat aquests dies les seues mesures de
seguretat davant els robatoris i reforçat amb reixes o
alarmes els seus negocis.

text REDACCIÓ

“La Banda del Cagallón” ataca

Dissabte 14

18.30 h Presentació de la Falla de
la Carrasca. Auditori.

Diumenge 15

12.00 h Presentació de la Falla del
Caduf. Auditori.

Del dimarts 17 al divendres 20

Calendari Social: febrer, mes de la
prevenció de la salut. Setmana de
realitats humanes. Xerrades pre-
ventives sobre l'alcoholisme dirigi-
des a alumnes de 2n i 3r d'ESO.
IES Ramón Cid. Organitza: IES
Ramón Cid – Grup d'Alcohòlics
Anònims de Benicarló.

Dijous 19
16.30 h Calendari Social: febrer,
mes de la prevenció de la salut.
Conferència a càrrec del podòleg
Agustí Albiol Llorach. Per què fan
mal els peus: Mal a l'avantepeu,
Hallux Valgus (pòmul unflat), peu
diabètic. Casal Municipal.
Organitza: Associació de la Dona.

Divendres 20
19.00 h Calendari Social: febrer,
mes de la prevenció de la salut.
Xarrada tècnica i informativa
sobre la fibromialgia. Saló d'actes
del Mucbe. Organitza: Associació
Afivina.

AGENDA

Dijous 19
22.00 h I Cicle de Cinema

(cinema i arquitectura).
Projecció de la pel·lícula En
construcción de José Luis
Guerin. Introducció a càrrec
d'Anna Fonollosa. Seu de
l'Associació Diabolus (c. del
Botànic Cavanilles, 8).
Organitza: Associació Diabolus.
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questa setmana no tinc
ganes de fullejar La
Veu buscant i
comentant notícies.

Avui el cos em demana escriure
d’un singular personatge al qual
dedica Xavi Burriel el seu còmic.
Perquè m’ha agradat tant aquest
dibuix de la pàgina onze que m’he
quedat extasiat tot pensant en la
gran obra, immensa obra, que
està oferint al nostre poble aquest
gran pròcer del polifacetisme
universal a nivell local. Podríem
dir, sense cap temor a equivocar-
nos, que ens trobem davant una
persona que perfectament
identificaríem amb la
reencarnació de l’home
renaixentista. O siga, que ens
trobem davant el Leonardo da
Vinci del segle vint-i-un. Aquest
prohom sap de tot. No hi ha àrea
del saber humà que se li
resistesca. Igual et planta un
arbre que et dissenya una font,
una rotonda o un aljub. Ara mateix
podria ser regidor de tot, perquè
no hi ha regidoria de l’ajuntament
que desconega. Només cal sentir-
lo parlar, amb aquesta veu
mesurada, amb un domini de
l’oratòria sense parangó. Aquesta
eloqüència en l’expressió oral li ve
directament del caledonià
Trasímac amb els seus
plantejaments filosòfics al voltant
de la justícia. Cal admirar com
domina el tempo, així com la
cadència i mesura de les seues
acurades i escollides paraules.
Perquè no només domina la
dialèctica, sinó també el
diccionari. La sintaxi i la
morfologia les borda com només
ell ho pot fer, per això, quan ell
parla, tots els altres l’escolten
perquè qualsevol expressió
proferida per ell és tota una lliçó
per a qui l’estiga escoltant. Per
això als plens tothom pren notes
davant les seues acurades i

mesurades intervencions.
Aquesta actitud solemne que
denota ànsia de saber, es pot
apreciar particularment entre els
membres del seu grup polític, als
quals se’ls queden els ulls en
blanc, les orelles en estat
catalèptic, el cervell en posició
“stand by” i les baves regalimant
per les comissures dels llavis.
Davant aquest allau de saviesa,
s’estimen més no obrir la boca.
De tots és coneguda l’existència
de paper amb cel·lulosa de
màxima absorció a sota de les
cadires dels membres de l’equip
de govern. Però allà on realment
mostra la seua potència el nostre
home és en la fonètica. Reconec
que a mi m’extasien les “s”
aspirades que emet una vegada i
una altra. Expressions com ara
“nohotroh”, “ehtamoh
trabahando”, “loh ténnicoh” i altres
em fan volar. El súmmum, el cim,
el vèrtex de la seua excel·lent
fonètica arriba quan pronuncia les
“o” finals d’algunes paraules. Sí,
aquestes “o” que ell obre d’una
forma magistral per tal de
convertir-les gairebé en una
barreja de “e” i “a” que dóna un to
d’autoritat no exempta de veritat i
autèntica modèstia a les seues
sempre acurades paraules. De la
seua manera de parlar només em
queda un dubte, que no és altre
que saber si quan diu “nohotroh”
està utilitzant el plural majestàtic o
realment està pensant en el
conjunt de l’equip que ell dirigeix
sense fissures. L’altre dia el vaig

sentir dir a una de les seues
compareixences davant la premsa
que “a todo aquel que sea de
Valencia le tiene que gustar la
rotonda, y si no le gusta, tiene
algun problema”, o alguna cosa
pareguda. Collons, vaig pensar,
tinc un problema. Clar, una altra
característica de la seua immensa
personalitat que jo desconeixia:
també és psicòleg. Si jo tinc un
problema la cosa està malament
perquè ara n’he d’afegir un altre a
la llarga llista de problemes que
tinc i ara tinc una altre problema i
no sé qui me’l pot desproblemar
perquè em sembla que les
pastilles no el curen. Però ja sé
què faré. L’escoltaré moltes
vegades fins que estiga ben
empanat de la seua saviesa i així
tindré un problema menys. Però
de la seua explicació em va
quedar un dubte sobte el color
dels rosers que posarem (ja
començo a notar els primers
símptomes de la meua conversió)
al centre de l’invent. Ja m’han dit
que existeixen les roses blaves.
Problema resolt. Podria seguir
escrivint hores i hores i no
acabaria mai. Per això li voldria
demanar, senyora García, que
il·lustre aquesta pàgina amb una
imatge al·lusiva al tema
monogràfic que tracta per tal que
tothom se n’assabente.

No hi ha espifiada. Seria una
incongruència per la meua part
incloure’n una en un tema tan
rodó i perfecte.       

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

text EL LECTOR
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Rotonta i pedretes
Mireu que donarà a parlar la

rotonta de Cuenca i mireu la
feina que donarà. Ho diem
perquè ara hi ha una brigadilla
d’operaris que cada dos o tres
dies tenen una feina d’allò més
distreta: tornar a ficar les
pedretes de colors al seu lloc.
Ens expliquem, com que les
pedretes de marres només fan
que “sortir-se’n” del seu cau
cada dos per tres, allí que ens
trobem els operaris, com si
foren xiquets jugant, ficant
cadascuna del seu color al seu
lloc: la roja con la roja, la

amarilla con la amarilla. La
història és que no són xiquets i
cobren per la seua feina. Doncs
no ens costarà, en hores extra,
poc cara, la broma de la pedrera
de Cuenca!

Rotonta i pedretes (2)
El que segurament no deu

haver pensat el regidor Cuenca,
patidor ell pel problema que
tindrà qui no li agrade eixa coxa,
que vol semblar una blavera,
“en Valencia”, és que els xiquets
no n’entenen d’aquestes
qüestions però sí de jugar amb
pedretes. Sobretot de canviar-
les de lloc. I per no dir quan plou
que l’aigua se les emporta
pendent avall. El que dèiem,
veurem el que ens costarà amb
hores extres!

Rotonta i pedretes (3)
I per cert, parlant del

blavencianisme del regidor en
qüestió i del seu equip de
govern, tant de parlar de sentir-
se valencià però ell no n’amolla
ni una. Bé, alguna si, però
només en la intimitat o
“entrecomillado”. No siga cas
que se li apegue alguna cosa de
“pueblerino”. Com va fer a la
roda de premsa que explicava
que  “bonita es la señera con
sus colores vivos”.

Rotonta i pedretes (4)
Els tafaners, per cert,

després de tanta rotonta blavera
que ens presentà el regidor (i
l’alcalde, al seu costat), i resulta
que la majoria de gent es pensa
que allò és una estanquera.
Menys mal que els seu
dissenys, per ara, ens costen
debades. Com se li ocórrega
cobrar-nos rollaltis... ni amb el
sou de tots els regidors junts en
tindrem prou per pagar la seu
golafreria.

Raons de solidaritat
Els tafaners ens volem

solidaritzar amb el repartidor de
panissoles pel fet que molt de
parlar d’apanyar el carrers, com
el de l’Hernan Cortés, però
ningú ha dit res del nyap que
representa que no s’haja tocat
res de la seua prolongació que
l’uniria amb l’altra part d’ell ja
urbanitzada, la de l’Auditori. I és
que eixe tram, que té les
antigues naus de construcció de
vaixells al mig del poble, que
haurien de ser derruïdes per
alinear el carrer, eixe tram, fosc,
convertit en reducte de
necessitats fisiològiques al
públic, abocador, centre de
trepijocs, i no precisament del
millor.., i tot allò que se’ns puga
ocórrer, se’ls ha oblidat als

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Disseny alternatiu d’una font de marbre.

“A todo aquel
que sea de
Valencia le tiene
que gustar la
rotonda, y si no
le gusta, tiene
algun problema”



M I S C E L · L À N I A10

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

11

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
laveubenicarlo@terra.es

Administració, subscripcions
964 475698 

©COPISTERIA GRÈVOL
Dipòsit legal/ CS-193-2004

Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2
12580 Benicarló

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA
Cap de Redacció/ JORDI MAURA

Consell de Redacció/ XIMO BUENO,
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

CASTILLO, TONYO FIBLA,
JOAN GREGORI, JOSEP M. SAN
ABDON i RODOLFO SERRANO

Col·laboradors/ PERE BAUSÀ, JOAN HERAS,
XAVIER BURRIEL, NATALIA SANZ, CARLES LLUCH,

RAMON PARÍS, JOSEP V. TAUS, TOLITO, JORDI MAURA,
JESÚS MAESTRO, G. SEGARRA, VICENT FERRER,

SUSANNA ANGLÉS, VICENT COLL, JOSEP BARBERÀ,
J.M. SANABDÓN, DR. CLIMENT, ROBESPIERRE I EL

SAMARUC
Fotografies/ NATALIA SANZ, GREGORIO SEGARRA

La Veu respecta la llibertat d’expres-
sió. La responsabilitat de les opinions és
de qui signa l’escrit. La Veu es reserva el
dret d’acurçar els textos que sobrepassen
les 20 línies. Els articles hauran d’anar
signats amb nom, adreça i número de
DNI, encara que podran aparèixer amb
pseudònim.

PublicitatAmb el suport Amb el suport

La culpa és de quasi tots 
Llegim aterrits la notícia d'un

accident més en el tram de
carretera que passa per la nostra
ciutat i vam començar a buscar
culpables. És veritat que la
carretera podria tenir un traçat
millor, una conservació millor, una
millor il·luminació: d'això són
responsables les administracions. 

També és cert que l'ús al que se
sotmet aquesta via no és el més adequat, doncs
per ella circulen en difícil convivència vehicles
pesants i alhora, vehicles tan senzills com una
bicicleta: ací el cercle de sospitosos s'amplia
massa. 

Velocitat i alcohol, els dos grans culpables dels
accidents, tots ho sabem. Però evitem parlar de
culpables per aquesta vegada, i enumerem a
alguns innocents: una motocicleta circula a la
velocitat adequada per aquesta via en la qual es
barregen corbes perilloses, carrils que s'acaben
quasi inesperadament, penya-segats i rectes que
conviden a emular Fernando Alonso. Si aquesta
motocicleta ha de suportar l'agressió d'un camió
que li trepitja els talons espentant-la perquè circule
a 30 o 40 quilòmetres per hora per sobre de la
velocitat màxima, ja tenim un culpable i un
innocent. Altre cas: un vehicle creua la carretera
per a passar d'un costat a un altre de la seua
ciutat. Els vehicles que transiten la via
perpendicular a la seua haurien de fer-lo a 50
km/h, però van a 90... altre innocent i altre
culpable. Enumerem aquests casos que han eixit
a la taula de redacció perquè són verídics,

senzills, quotidians... i perquè
ambdós es podrien evitar de dues maneres: amb
la diversificació del trànsit a càrrec de
l’administració i amb un poc de sentit comú a
càrrec dels conductors. 

Està bé exigir als que manen una millora dels
serveis, però mentrestant, usem aquest altre
recurs tan senzill i tan barat que és el sentit comú.
Hauria menys morts.

671
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

Carxofa: Per a l'associació cultural Alambor que de tant en tant reviscola i se'n recorda de
nosaltres amb algun que altre acte. Ara amb l'IEC i el Institut Joan Coromines ha organitzat una
xarrada sobre Mercè Rodoreda. 

Panissola 1: per al  regidor Cuenca, alcalde de Benicarló, que en la seua dèria de fotre al
nacionalistes fent una rotonda molt coenta, el que ha fet és disgustar els nacionalistes espanyols
que veuen la bandera de la pàtria col·locada a terra amb molt mal gust. No ofèn qui vol senyor
Cuenca. 
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Velocitat i alcohol, els
dos grans culpables dels
accidents, tots ho sabem.
Però evitem parlar de
culpables per aquesta
vegada, i enumerem a
alguns innocents.

El nostre tram de carretera ha passat de ser un punt

negre a convertir-se en una gran la línia negra


