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Aquest dimarts la Unió de Llauradors i Ramaders
va homenatjar Joan Brusca, qui va ser secretari
general de l’organització, quan es cumplia
exactament un any de la seua mort. L’acte es va
celebrar a l’auditori de Benicarló.

L’encarregat d’obrir els parlaments va ser el fill de
Brusca, Jordi, que va dedicar al seu pare unes
emotives paraules en nom de tota la seua família. Van
continuar parlant companys, periodistes i amics que
destacaren la seua forta personalitat, la seua
generositat i honradesa, i la seua capacitat de lideratge.
No van faltar les mostres d’afecte per a la vídua de
Brusca, Vicenta Calvet.

Tampoc van faltar les anècdotes que va viure Joan
Brusca com a secretari general de la Unió, prova de la
seua vàlua com a polític i com a persona. Destacant
aquella en la que va marxar d’un dinar amb l’aleshores
president del govern, José María Aznar, perquè no
l’havien assegut en la mateixa taula que aquest, quan
altres assossiacions agrícoles sí que hi estaven.
Brusca va interpretar allò com un menyspreu a la gent
que ell representava, es va alçar i els va deixar
plantats.

L’alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, també va
tenir unes paraules per l’homenatjat, recordant el dia de
la seua mort i el treball de l’ajuntament perquè tingués
el soterrament que es mereixia. Tot i així es va trobar a
faltar en el parlament de l’alcalde la intenció de

l’ajuntament d’homenatjar, per la seua part,  a aquest fill
predilecte de Benicarló, ja fos dedicant-li un carrer o
una estàtua. També es va trobar a faltar la voluntat
d’instar la Generalitat i el govern central perquè
complisquen la seua promesa de fa un any d’atorgar-li
alguna mena de distinció.

Va tancar l’homenatge l’actual secretari general de
La Unió, Josep Botella, qui va anunciar la creació dels
premis Joan Brusca, uns guardons destinats a premiar
aquelles persones, entitats o empreses que es
distingisquen per la seua implicació en la defensa i en
la innovació del sector agrari.

text REDACCIÓ

Joan Brusca homenatjat a Benicarló per la Unió de Llauradors i Ramaders
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rimer pas per a fer-nos
una idea de la
presència de Benicarló
a la xarxa: Google. Si

introduïm la paraula “benicarló”
(amb minúscules que és com
funciona tot a internet), al
cercador, ens trobem amb
1.390.000 entrades, mesura
normal en comparació de
Barcelona que té 229.000.000,
Vinarós que té 1.290.000 ,
Peníscola que té 1.610.000 i La
Veu de Benicarló amb 11.600. La
primera correspon a la web de

l'Ajuntament de Benicarló, la
segona a la wikipedia i la tercera
al Benicarló futbol sala. Altres
entrades destacades són les de
Marina Benicarló, Caixa Benicarló

i Carxofa de Benicarló. La pàgina
web de l'ajuntament sempre serà
una font inesgotable d’anècdotes,
destacant els suggeriments que
s'arrepleguen en la bústia
ciutadana. En referència a la
wikipedia, que és una
enciclopèdia d’edició lliure, la
presència de Benicarló és bastant
adequada, i ens assabentem
entre altres coses que el
predomini lingüístic a la ciutat és
per al valencià. De la web de
Caixa Benicarló voldríem destacar
l’enllaç que ens duu al fons
fotogràfic José Palanques.

El Gran Germà observa Benicarló

Caduferos a la xarxa 
Serà certa la creença que vages a on vages et trobes a un benicarlando? Segurament aquesta afirmació siga

vertadera, tan vertadera com si l’apliquem a Cuenca o a la República Dominicana, o a qualsevol altra ciutat o
país. Així que no és d’estranyar que també ens trobem amb Benicarló en “la World Wide Web”, és a dir, en
aqueix embull gegantesc de dades que coneixem col·loquialment com “internet”. Quins són els llocs més

visitats? Quins els més compromesos? Quant es pot tafanejar en internet? Intentarem contestar a aquestes
preguntes

P

P U B L I C I TAT

text REDACCIÓ
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Aquest passat diumenge dia 15 de febrer, es va
organitzar a Benicarló una concentració de les
seleccions provincials de handbol en categories aleví
masculí, aleví femení, infantil masculí i infantil femení.
La concentració va començar a partir de les 10 i va durar
fins les 13 hores.  Durant tot el matí, els xiquets i
xiquetes van entrenar i jugar partits amistosos amb les
seleccions provincials de Castelló. Van ser en total 74
xiquets i xiquetes i 8 monitors. Per part del Club Handbol
Benicarló, van participar:

ALEVI MASCULI: Raul Juan Lluch
ALEVI FEMENI:Anastasiya Herasym, Lena Ayza

Moreno
INFANTIL MASCULI: Marcos Dadone, Martin

Redo,Ismael Ousrout

Aquesta concentració va estar organitzada per la
Delegació de Handbol de Castelló, el Club Handbol
Benicarló i l'Ajuntament de Benicarló. 

text CHB

CONCENTRACIÓ SELECCIONS PROVINCIALS D’HANDBOL

Informació a la xarxa

Hi ha diversos portals de
notícies que informen sobre les
notícies a Benicarló. Un dels més
antics i populars es diu, tot i no ser
d’ací, “Vinaros News”. Durant molt
temps, aquesta estupenda pàgina
ha estat la referència informativa
per els benicarlandos que estaven
fora de la ciutat. Cal destacar, per
descomptat, la pàgina 3x4.info, de
gran qualitat estètica i informativa,
que a més de tractar la comarca
del Maestrat també dedica un
necessari espai als Ports i la
Tinença. Altra pàgina clàssica és
Povet.com. Molt es va parlar en el
seu moment dels comentaris que
els internautes deixaven sota les
notícies, quan encara ens
sorprenia les opinions que podien
arribar a pronunciar-se sota
l’anonimat. Excel·lent és també
Benicarloaldia.com, amb gran
quantitat de continguts
audiovisuals. Moltes altres
pàgines de gran utilitat queden en
el tinter, però és el handicap i la
bellesa que té qualsevol article
sobre Internet, que sempre està
sotmès al capritx de l’efímer i al
permanent. No oblidem que el que
avui és novetat a la xarxa, demà ja
no desperta cap interès i que per
altra banda, els continguts que
s'aboquen en internet romanen
per a sempre emmagatzemats en
algun servidor.

Al xafardeig: xarxes personals

Com potser que en uns minuts
puguem ser “amics íntims” d'altres
persones que fins a ara no
saludem pel carrer? Benicarló
s'ha omplert de gestos còmplices,
de mirades intencionades, de
somriures curiosos, perquè
aqueixa persona quasi anònima
que et creues en el mercat té en
Internet totes les fotografies del
seu àlbum personal, les seues
virtuts i misèries, els seus gustos i
disgustos. Les modes dominen a

la xarxa: Hem passat d’escoltar
els grups locals en Myspace a
compartir les fotos de les nostres
festes en Fotolog i ara a mostrar
el nostre rostre al món en
Facebook. Amb un mínim de
perícia, en Fotolog es pot trobar la
imatge de qualsevol fent el ganso
en falles o a festes d’agost. No
direm noms. Tampoc us
desvetllarem la quantitat de
caduferos que tenen el seu perfil
en facebook, però és fàcil trobar-
los. Fins a polítics i partits tenen el
seu lloc, doncs, no en va, Obama
va obtenir gran rendibilitat de la
seua presència a Internet. Li
agradaria saber què feia aquell
regidor mentre no estava
guanyant-se el seu sou a
l'ajuntament? Internet ho sap, el
Gran Gremà ens observa.

“Gran Hermano”

Els correus rebuts a la redacció
ho confirmen: la sensació
d’aquesta setmana a internet la
protagonitza un benicarlando. Un
jove de la localitat va editar un
divertit vídeo parodia simulant ser
un aspirant al concurs Gran
Hermano 10. En ell es mostra un
benicarlando amant de la
naturalesa, del mar, de la seua
ciutat i del “punt de mitja”. El vídeo
es va publicar en Youtube per a
gaudi dels més coneguts, però
una vegada s'ha pujat un
contingut a la web es perd el
control sobre ell. Quan van voler
adonar-se, el video d‘“un
benicarlando en GH10” ja havia

estat copiat per internautes i
allotjat en múltiples servidors. Ara
les visites a aquest video creixen
en progressió geomètrica, per a
sorpresa del protagonista. És la
tafaneria de la setmana i per molt
que altres terribles notícies hagen
succeït al nostre entorn, avui
Benicarló parla del sentit de
l'humor d'aquest jove. L’anècdota
ens fa recordar altres moments
gloriosos de la ciutat en la xarxa,
com el fals vídeo electoral del
Bloc, que es va pujar a Youtube fa
dos anys, que encara pot veure's,
o la presència en televisió dels
Bous a la Mar. Fins a ací la part
simpàtica de les relacions
humanes entre benicarlandos per
internet, altres temes com la
perillositat d’algunes xarxes
socials a internet no són alienes a
la nostra ciutadania, però amb
això, allà cadascú amb els perills
als que s’exposa.

Apagant l’ordinador

“I fins a ací podem llegir”, com
deien a l‘“Un, dos, tres”, doncs, la
xarxa és un nou mitjà que planteja
qüestions ètiques entorn de la
intimitat difícils d’afrontar. Que
aquest article servisca com un
xicotet testimoniatge de l'altre
Benicarló, el Benicarló que podem
trobar a la pantalla de l’ordinador,
el Benicarló que coneix la resta
del món. Seguirem recomanant
pàgines web interessants a través
de la nostra secció “Filant la
Xarxa”.

ve de la pàgina anterior

“La sensació d’aquesta setmana a internet la protagonitza un benicarlando.”

El Club Natació Benicarló
va aconseguir noves
mínimes autonòmiques,
garantint així una nodrida
participació la setmana que
ve a València.

Disputada la V jornada del
Trofeu Interclubs el passat 14 i 15
de Febrer a la piscina olímpica de
la Salera (Castelló), on van
participar els equips del CN
Aquatic, CN Dom Bosco, CN
Requena, CN Turís, CN Ferca
Sant Josep, CN Benicarló, CN
Castalia, CN Onda, CN Vinaròs i
CN Vila-Real, els nadadors i nadadores del Club Natació
Benicarló van tindre una bona actuació, en general com a
equip, amb noves mínimes autonòmiques. A nivell individual
caldria destacar una altra vegada una magnifica actuació de
Miguel Piñana amb una victòria en els 200 m estils així com
Marc Fresquet amb la segona posició en els 100 m papallona
amb un crono de 59.45 abaixant del minut en este estil. Les
xiques també van mostrar tot el seu poder una vegada més de
la mà de Paula Saura, una sorprenent Lucíaa Piñana i el
segon lloc de Claudia Campos en els 100 m braça. 

Components de l’equip femení: Paula Saura 1a 100 m
braça amb un crono de 1:18.77 – 2a en els 200 m lliures i 50
m braça; Lucía Piñana 2a en els 800 m lliures i 400 m estils;
Claudia Campos 2a 100 m braça; Montserrat Astor 3a 200 m

estils; Paula Gil 3a en els 400 m estils; Sara Marqués, María
Coll, Meritxell Sospedra, Andrea Fuentes, Mª Carmen Sorlí,
Inmaculada Cerdá i Marina Herrero.

Components de l’equip masculí: Miguel Piñana 1r 200 m
estils amb un crono de 2:15.57- 3r 100 m estils- 3r 100 m
papallona; Marc Fresquet 2n 100 m papallona- 2n 200 m
estils; Ferrán Remolina 3r 50 m braça; Marcos Fuente 3r 400
m estils, Joan Ferrán Barrachina, Carlos Fuente, Ferrán
Marzá, José Antonio Adell, Albert Astor, Manuel Montserrat,
Javier Traver, Jordi Curto i Agustín Parra. 

Este pròxim cap de setmana molts d’ells també participaran
en l’Autonòmic Júnior i Absolut d’hivern a la piscina Nazaret de
Valencia, així que molta sort.

text CNB

Noves mínimes autonòmiques
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Els nivells d’enfonsament
especialment psicològic a què
estic arribant en aquestes
darreres setmanes només es
poden comparar amb els més
depressius sonets del pastor
Miguel Hernández, “pena que vas,
cavilación que vienes”.  En
general ja estic acostumat que el
que escric no tinga cap finalitat ni
estètica, ni moral, ni didàctica ni
res de res. Sóc conscient que de
vegades no em llijo ni jo mateix i
sé que la gent no es torca el
serení amb aquest paper perquè
tenen temor d’embossar el vàter.
Tot correcte, tot assimilat. S’ha de
fer i es fa i prou. 

I que no es pense ningú que
estic xafat per totes les coses que
passen al meu poble, que va! Li
he contat a un amic això de la
normalització del castellà i se n’ha
fet un fart de riure i m’ha dit que si
fórem vius exportaríem el tema i
sortiríem a la tele, no sé, a mira
quien baila, a gran hermano o –si
encara ho fan- a la família
mònster. Ben pensat, sí senyor.
Hem d’agarrar-nos les coses amb
humor. Tot ens ho hem d’agarrar
amb humor. Per exemple,  si
demà ens diuen que ens hem de
morir perquè un cranc se’ns ha
instal·lat al cos, vinga riure que
diuen que allarga la vida. Tampoc
em preocupa la blavorotonda
perquè també m’alça l’ànim; tindre
un indret tan peculiar com aquest
que no n’hi ha cap al món també
s’hauria de difondre com a
element turístic identificador:  la
blavorotonda i la font de marbre. I
la gent vindria ací i se’n xalaria,
perquè riure –sí, ja ho he dit-
allarga la vida, i Benicarló es
convertiria en un centre de
referència de la risoteràpia i
vindrien autocars de tot arreu i
arribarien vols a l’aeropuerto de
Castellón especialment  amb
l’única finalitat de riure i ser més
feliços i veure perllongada la seua
existència. No? I nosaltres, que ho

podrem tindre ací tot
l’any, no ens n’hem
d’aprofitar d’aquests
béns de Déu? Tampoc
em preocupa la
rotonda. Ni el centre
de salut, ni les
escoles, ni les
carreteres, ni els
jornals astronòmics
dels regidors, ni res
d’això. Ni la crisi, ni la
puta crisi. Bé, sí, la
crisi una mica, va. 

El que em té
realment capficat és la
comprovació en
aquetes darreres
setmanes que la meua
–sí, la meua, hi ha
gent que fins i tot
s’encarinya dels polls i
les llèmenes que li
crien al cap- secció
haja esdevingut
definitivament un
a p è n d i x
comicotaurinomusical
de La Veu de
Benicarló. El lector
formal, seriós,
preocupat per les
coses normals de la vida, ha de
llegir la crònica que amb fotos i tot
li agarren –suposo que amb
permís- al bo de Vicent Ferrer. Qui
li siga igual el resultat, les
alineacions, la classificació i
l’objectivitat, pot donar-se per
satisfet de contemplar les
senyoretes que en general
lleugeres de roba acompanyen
aquesta pudenta secció. Snif. No
ploro perquè sóc massa gran i
perquè, la veritat siga dita, em
passo el dia rient-me’n en aquesta
capital del riure que és el meu
poble. 

Només alguna cosa que m’han
contat del partit que el Benicarló
va jugar al camp del líder, el
Benlloc CF. Vam perdre de
manera absolutament –ab-so-lu-
ta-ment- injusta per un injust
marcador de dos injustos gols a
un gol just. Els àrbitres ens tenen
ràbia, enveja, perquè som d’on

som i s’acarnissen amb nosaltres.
Ens van anul·lar un gol legal, tan
legal que fins i tot els aficionats
d’aquell poblet van increpar el
col·legiat de tan clara com va ser
la cosa. I no ho dic de broma això,
no. 

L’empat ens haguera vingut
d’allò més bé perquè ara ja
comencem anotar l’alè, el tufo, la
pudor dels equips que estan en
posició de descens. Sí, sí que
patirem al final. 

Diumenge vinent esperem la
visita del cuer, l’Estivella, i és
imprescindible la victòria per tal
d’allunyar fantasmes
desagradables. Si guanyem, de
primera, però si perdem, sempre
ens queda el consol d’arrimar-nos
a la plaça Constitució i contemplar
la rotonda en forma de carpa de
circ i imaginar la font que serà
enveja de la fontana de Trevi i
petar-se de riure. Bona nit.  

JA, JA, JA, JA!
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Costes accepta la petició de Benicarló d'una
moratòria de quatre anys que limita a 20 metres
quadrats els quiosquets playeros 

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, va abordar
recentment amb la directora provincial de Costes, Lidia
Pérez, la possibilitat que es relaxe l'aplicació de la nova
normativa sobre instal·lacions a la platja fruit de concessions
administratives durant uns anys o, el que és el mateix, una
moratòria en el cas de Benicarló. Els motius que donen
suport aquesta petició és el fet que la nova normativa tan
sols autoritza locals de 20 metres quadrats, el que trenca
amb les tradicionals terrasses i locals tancats molt antics que
fins a la data han existit a la localitat. Però la política
d'unificar els xiringuitos iniciada el passat any per la regidora
Mamen Iruretagoyena i modernitzar la imatge de les platges
de La Caracola, Mar Xica i Morrongo, a més de Creu Roja i
serveis públics, suposa haver d'abandonar uns establiments
encara no amortitzats i que van suposar un fort desembors
per als concessionaris que encara no l’han recuperat. La
proposta que ha estat acceptada per Pérez, va explicar
Domingo, “és que durant quatre anys puguen seguir amb la
mateixa tipologia, una cosa que han acceptat en aquest cas
perquè poguessen plantar cara als costos dels quiosquets”,
va indicar. 

A més una delegació benicarlanda s'entrevistarà demà
amb el subdelegat del Govern, Antonio Lorenzo i
representants de Costes per a tractar la situació de la Costa
Nord. Segons Domingo, “no tinc cap crítica que fer a
l'administració central”, va dir. 

Endarreriments en les obres 
El munícipe benicarlando va donar a conèixer que la

construcció de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de
Benicarló començarà a executar-se abans que la de
Peníscola, perquè l'obra ja està consignada en els comptes
de 2009 de l'entitat de Sanejament d'Aigües i el projecte ja
està redactat. La planta està valorada en 24,5 milions
d'euros. D'altra banda va manifestar que està a l'espera de
la licitació del vial de Benicarló a Càlig CV-135 que va ser
presentat en les setmanes prèvies a les eleccions i que
segons Domingo “ha de començar aquest any”. El dijous es
reuniran amb representants de la Generalitat per tractar
qüestions que afecten a Benicarló. Dijous vinent el
Consistori cedirà al Ple, els baixos de l'edifici administratiu
que ha estat executat pel consistori a la Conselleria de
Governació, perquè ho adeqüe com seu de la Policia
Autonòmica a la comarca. El Consistori també es dirigirà al
Ministeri de Foment per a reunir-se de nou i traslladar-los les
peticions d'un accés a la localitat pel nord des de la futura
variant de la N-340 i remetrà una carta a Ports de l'estat
demanant la cessió del terreny que ocupava l'antic far de la
localitat i que l'Autoritat Portuària de Castelló ja ha autoritzat.
El Consistori pretén recuperar aquest espai i reconstruir el
vell far. 

Escuder denuncia que la decisió del PP de renunciar
al PAI Batra perjudica al teixit empresarial de la zona 

El portaveu del PSPV va denunciar que la decisió del PP
de bloquejar el desenvolupament industrial previst en el PAI
conegut popularment com Batra, al costat de la gasolinera i
Avinguda Magallanes “estan perjudicant greument el
creixement d'empreses situades en aquest sector”. Segons
Escuder la decisió presa per Marcelino Domingo ha impedit
que diverses empreses milloressen les seues instal·lacions
segons havien previst en un desenvolupament mixt plantejat
per PSPV i Bloc de residencial i industrial. 

L'edil va citar els casos de Proeor i Amuebla, que van
demanar obrir rases per al subministrament d'aigua i ampliar
les naus, una opció que els va ser denegada al tractar-se
d'una zona urbana no programada. Va ser llavors quan el
consistori va instar a les empreses a urbanitzar el Camí
Mallols si volien fer aquests treballs “quan la programació
urbanística d'aquests terrenys correspon al Consistori", va
denunciar Escuder, que va lamentar que “hàgen de ser les
empreses, a títol individual, qui apanyen els desajustaments
urbanístics". 

A més va recriminar la ineficàcia del govern local que va
permetre, per silenci administratiu al no resoldre les
al·legacions de les empreses, que poguessen fer la seua,
una cosa que ara tracta de frenar per la via judicial. Segons
va manifestar Escuder, Domingo és el pitjor enemic del
desenvolupament econòmic de Benicarló. Impedeix el
creixement de les empreses, la creació de llocs de treball i,
damunt, genera costes legals al Consistori i aboca les
empreses a situacions d'irregularitat", va assenyalar. 

Així les coses les quatre o cinc indústries del sector del
moble d'aquest àmbit –Mobles Benicarló, Esteller Fuster,
Asfibe i altres més petites- tindran un període d'uns anys per
a prendre decisions sobre el seu futur, se'ls bloquejaran
noves ampliacions i el futur trasllat de les indústries serà al
seu càrrec. Amb aquesta caducitat es clarifiquen del tot les
possibilitats futures d'aquesta zona que quedarà situada en
una posició immillorable al costat del futur bulevard que
resultarà del trasllat del trànsitc pesant de l’N-340 a la
polèmica variant que discorrerà diversos Kilòmetres cap a
l'oest per terrenys actualment agrícoles. 

text REDACCIÓ

Tutti Frutti de Xiringuitos, depuradores, obres i carreteres
Escuder: Domingo és el pitjor enemic del desenvolupament econòmic de Benicarló
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Amb motiu del concert que avui dia 20 es farà a
Benicarló, aquesta setmana hem parlat amb el
músic Rafael Beltrán Biosca. Un plaer compartir
amb ell la passió per la música. 

Com recordes els teus començaments en la música? 
Doncs la veritat que amb molta il·lusió per tocar i aprendre,

pràcticament no tenia ni idea del que era un baix, però al poc
temps ja estava en València amb els meus companys de grup
(Nereida), Marcos S. Quevedo i Jesús Maestro a la busqueda
d'un baix, que per cert, encara conservo. També cal dir que
aprofitavem qualsevol  moment per a tocar i assajar, recordo
que em passava la setmana pensant
en el cap de setmana per assajar
(l'assaig era sagrat), també recordo el
fred que feia on assajavem (la fàbrica
de gelats Costa Dorada) i al simpàtic
repartidor que ens  portaba les pizzes
a l'assaig, i que al final ja es va
consolidar com una tradició dels
divendres a la nit. Sobretot havia
moltes ganes d'aprendre i molt
respecte entre nosaltres, que sobretot
erem i seguim sent grans amics. 

Per què et vas decidir pel baix com instrument? 
Si et tinc que ser sincer no era en els meus plans, ni de

lluny, ser baixista, el que jo volia era ser guitarra solista com
Angus Young o Slash, ja saps, ser un guitar hero!, o la meua
altra opció era la bateria (i encara segueix sent), però ja se
sap el que passa..., un dia vaig anar a un concert de rock en
el que tocaven Los Suaves i em vaig trobar a Jesús Maestro
que ja coneixia per un amic comú, i em va comentar que
estava assajant amb Marcos  i que tenien un grup, que si
volia passar-me, per a veure'ls assajar, per descomptat vaig
accedir immediatament i a l'endemà ja estava allí. Recordo
que em va agradar molt veure'ls tocar i a partir d'aquí ja va
començar “el acoso i derribo” per a convèncer-me de tocar
amb ells (suposo que em deurien veure un bon xaval, perquè
el que era tocar no havia enxampat un baix en la meua vida,
encara que tenia alguna noció de guitarra flamenca), però ja
se sap que la il·lusió ho pot tot, a partir d'aquí ja no ho vaig
deixar. Els estaré tota la meva vida agraït pel fet d'haver-me
convençut de tocar el baix, ja que tot el que sóc l'hi ho dec a
aquest instrument i l’estimo profundament, entre nosaltres... i
això és un secret..., "el baix és el poder i la gent no ho sap!". 

En quins grups i projectes has participat i que és el
més positiu que has viscut en cadascun d'ells? 

He estat tocant i gravant amb Nereida (pop -rock), Merry
69 (funk-rock), Differente liquido (rock), Mosho Ekitai (rock) i
actualment estic amb un grup de versions de O´funkillos que
es diu A jierro, també estic component per a un nou projecte
que vull muntar en breu. He col·laborat en diversos grups com

La Otra Mitad o Malayuna. També he format part de diferents
orquestres com Camel (els començaments sempre són durs),
Plastic Band, Reto 999 i actualment amb The Masters.
Contestant a la pregunta que és el més positiu que m’ha
aportat  diré que de cadascuna de les coses en  que he
participat he après i ,curiosament, quan més he après ha
estat amb les coses dolentes, ja saps, després quan et poden
tornar a passar ja les veus des de lluny. Però la veritat que
amb el pas del temps tot ha estat molt positiu i he gaudit
bastant, sobretot l'època del principi que no sabia res i tot era
il·lusió. Recordo la final que guanyem a Madrid amb Nereida
que va ser increible. Entre tants grups, guanyar aquest
concurs (pop-rock Moratalaz), l'enregistrament amb Merry 69
i els viatges a madrid per a tocar i intentar obrir-nos camí, els

concerts, en fi un poc tot, una lluita
dia a dia, encara que cada vegada
tinc més ganes de tocar i  amb més
il·lusió . 

Com sorgeix l'actual grup de
versions? 

Doncs encara que sone estrany,
gairebé per pura casualitat i sobretot
per insistència del cantant que és el
que més m'ha animat, ja que en
principi no em feia molt el fet de

muntar un grup de versions, i damunt del mateix grup, però
en el moment que decidim muntar-lo de seguida trobem a la
gent adequada, ja que és una història que necessites de gent
que controle del tema, si no, pot sortir un poc  mal, quan ens
vam posar, en 2 setmanes i 3 assajos ja havíem tret tot el
repertori, va anar un poquet ràpid, però va sortir bé. Per cert,
aquest divendres 20 estarem tocant en el pub el bosc de
Benicarlo, també podeu visitar el meu My Space per a més
informació i saber de noves dates:
www.myspace.com/elarcanosinnombre. 

Quins grups recomanes? 
Doncs allò lògic és que et digués els meus grups favorits,

però  al final cadascun escolta el que vol escoltar, el que si
recomanaria és que no fossen tancats de ment i que
intentessen apreciar altres músiques a les quals no estan
acostumats, i apreciar la qualitat, siga de l'estil que siga, hi ha
jazz molt bo i jazz molt dolent, el mateix passa amb el rock,
flamenc, etc.. Allò important no és l'estil, si no la qualitat, i no
parlo només de qualitat tècnica, si no qualitat a l'hora de dir
coses, de ser de debò. Després hi ha grups que considero
bàsics:: Led Zeppelin, Audioslave, Manuel Garcia Peydró,
Rage against the machine, Marcus Miller, Red hot chili
peppers, Extremoduro, Muse, Carles Benavent, Primus, etc,
no acabariem mai. Finalment vull agrair a aquesta revista i
especialment a Jesús pel seu interès i suport, i als meus
pares i germans per tot el seu amor incondicional, moltes
gràcies i una salutació a tots els lectors de la Veu de
Benicarló que em consta que són uns quants. "tot el que sóc
és tot el que sento!", ens veiem el divendres!

text REDACCIÓ

Rafael Beltrán, baixista:  “Tot el que sóc l'hi ho dec a
aquest instrument i l’estimo profundament”

2 BENICARLÓ AEROPORT: Leandro, Isco, Vadillo, Dani
Salgado, Jordi Lledó; cinc inicial; Xapa, Fali, Genaro, Lolo i
Valença. 

1 FISIOMEDIA MANACOR: Toñete, Jesús Illán, Jedson,
Fabiano, Grillo; cinc inicial; Tirado, Paulino, Glauber, Beto,
Miguelín i Oscar Rodó. 

ARBITRES: Del Pou García i López Jiménez, col·legi
madrileny, Van mostrar targeta groga a Leandro, Vadillo,
Xapa, Fali, Lolo i Valença del Benicarló; a Jedson i Oscar
Rodó del Manacor; va expulsar a Jordi Lledó (min. 31) per
doble groga i a l’entrenador Miki (min.32) per protestar. 

GOLS: 1-0 min. 4, Jordi Lledó. 1-1 min. 29, Glauber. 2-1
min. 40 Fali. 

INCIDÈNCIES: Uns 1400 espectadors al Pavelló Municipal.
Els jugadors saltaren al camp amb samarretes de l'ONG Mans
Unides, que després van regalar al públic. 

El Benicarló Aeroport Castelló, que perdonà en la
primera parteix l’oportunitat de sentenciar el partit, va
aconseguir la victòria després d'un final agònic amb el
suport de l’afició des de les graderies.

El partit va tenir, a més, com protagonistes als col·legiats,
que van perdre els papers en l’ultima part de partit. D’eixida es
va comprovar que el Manacor no havia vingut a Benicarló a
veure que passava, ja que al minut de joc Tirado va poder
marcar, però Leandro li va guanyar la mà i la rematada va eixir
fora. Una jugada d’avís, del que van fer cas els locals ja que
van començar a jugar i crear perill fins a obrir el marcador,
després d'una gran jugada de Dani Salgado que al veure’s
envoltat de rivals passà a Jordi Lledó que va marcar de fort tir.
El gol va incrementar la pressió local i les faltes dels visitants,
que als deu minuts ja tenien cinc faltes, el que va permetre al
Benicarló tenir dues oportunitats per marcar des dels deu
metres, però primer Valença i després Salgado van fallar els
seus tirs. 

Després del descans el Benicarló va controlar bé el partit,
va disposar de diverses oportunitats, però es fallava en la
rematada davant el desesper de l’afició que no ho veia res clar
i va arribar l’empat a l’aprofitar Glauber un rebuig de la
defensa. La situació es va complicar més amb l’expulsió de
Jordi Lledó i el Manacor va disposar de dos minuts per marcar,
però les seues errades en la rematada, i la defensa numantina
dels benicarlandos, ho van impedir, perdent els visitants una
clara oportunitat per avançar-se en el marcador. La recta final
va ser de domini local, entrant Isco com porter jugador, que va
ser qui va donar la passada a Fali per marcar el gol de la
victòria. Però encara es va patir en els onze segons finals ja
que el Manacor va ficar dos balons a l’àrea, per veure si li
afavoria algun rebot i sorprenia a Leandro, però no passà res
més.

text VICENT FERRER

Victòria “in extremis” davant un corretjós Manacor

Dijous 26

11.00 h Calendari Social: febrer, mes de la prevenció de
la salut. Carpa d'intercanvi de Salut: Tabac per Salut,
endolceix-te la vida (fins les 13.00 h). Accés del Mercat
Municipal. Organitza: Associació PATIM.

22.00 h I Cicle de Cinema (cinema i arquitectura).
Projecció de la pel·lícula El vientre del arquitecto de Peter
Greenaway. Introducció a càrrec d'Anna Fonollosa. Seu de
l'associació Diabolus (c. del Botànic Cavanilles, 8).
Organitza: Assoc. Cultural Diabolus

AGENDA
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CARNESTOLTES 2009

La crisi també ha arribat a l'hospital: els retalls no han fet possible
construir un segon vestuari. El facultatiu que accepta en resignació
aquest retall, intenta coincidir amb les joves infermeres i relacionar-se
amb elles mentre es dutxen i es  vesteixen. 

Aquesta setmana les joves infermeres nouvingudes volien sortir de
festa al carnestoltes de Vinaròs. La pubilla ucraïnesa, que també es veu
afectada per la crisi, comentava amb el doctor als vestuaris que per
abaratir costos caldria sortir la nit del pijama o, en tot cas, anar de
naturistes que tampoc els reportaria grans despeses en disfresses,
encara que es podrien constipar.

Dr. Climent

LES RECREACIONS DELS TOPOS DE FALLERA.
D’ANACRONISMES I MODES (1)

Moda i tradició, dos
conceptes incompatibles en el
món de la indumentària fallera.
Així ho marquen els cànons
dels puristes que, des de fa mig
segle, lluiten contra les
càrregues passades que la
Junta Central Fallera va voler
imposar durant els anys del
Franquisme. Avui dia, la major
part dels càrrecs rellevants de
les Falles de Benicarló viatgen

fins al “bressol” de la saviesa en aquests temes per a
confeccionar-se el vestit que lluiran durant les festes
josefines. València, i les seues indumentaristes, és la
destinació dels fallers benicarlandos, que no dubten en
gastar-se xifres desorbitades sense més intenció que lluir,
seguint els cànons, els models més puristes del món mundial.
L’esforç de modistes i estudiosos de la Història de la
indumentària, els ha dut a desempolsar les arques de l’àvia,
llegir i desxifrar les obres d'Art per aconseguir fidels
reproduccions dels vestits tradicionals. Però en el món de les
falles i, sobretot a Benicarló, sembla que no ens importa
‘adaptar’ els cànons fins a concebre veritables anacronismes
i engendres.

La comissió d’experts de l'Univers Faller assisteix amb
estupor a cadascuna de les desfilades de les nostres

glorioses comissions falleres pels carrers de Benicarló. Som
capaços de gastar-nos el que no tenim en un vestit de
valenciana, que és fidel reproducció del segle XVIII, i pentinar-
nos com ens ix dels nassos. Millor dit, de la peineta. Sí, aquest
és el problema que hem detectat. Que no es respecta el
pentinat tradicional de valenciana. I tot per la tendència,
segons hem pogut saber, d’una pseudo-perruquera que
s’inventà els topos  del darrere  fins a crear veritables
engendres. Bucles, trenetes i tota sort de recreacions.
Aquesta comissió d’experts no pot permetre semblant
atemptat a les nostres tradicions i s’ha posat a treballar amb
la intenció d'elaborar un manual que servisca de base a totes
les pentinadores falleres de la ciutat. Comencem amb un poc
d’història, que sembla que fa falta. Ens remuntem als orígens
del pentinat de valenciana. 

Fins al segle XVIII, la valenciana es pentinava habitualment
amb un sol monyo. Tan sols a l’època de transició comencen
a aparèixer els tres topos. Les tendències actuals en
indumentària han rescatat l’ús del vestit inspirat en aquest
període. Al monyo únic li va seguir en el període Romàntic el
pentinat a tres bandes, amb rodets a l’alçada de les orelles i
monyo del darrere. La pintura costumista valenciana ens ha
deixat bons exemples d’això i un ampli catàleg on confirmar
les nostres investigacions. Així, si la nostra indumentària és
del segle XIX o posterior, hem de respectar els cànons
marcats en el pentinat. I com pel que sembla pocs els
coneixen, aquesta comissió d’experts ha decidit editar aquest
manual pràctic per a ús i gaudi de les perruqueries de
Benicarló. Prenguen bona nota.  Però això serà al proper
lliurament.

Aquest divendres 20 de febrer, el lingüista Vicent Pitarch
oferirà una xerrada sobre “Drets lingüístics” al local de la
Penya Setrill, convidat per la Plataforma.A més de convidar
tots els benicarlandos a assistir-hi, volem aprofitar aquest
primer acte públic per informar els veïns del nostre poble
dels objectius de la nostra actuació.

En primer lloc, reclamem que l’Ajuntament derogue el
decret o acord de normalització del castellà que va aprovar
en el ple del passat novembre. Entenem que al castellà no
li fa cap falta ser “normalitzat”, i que aquest acord suposa
un desconeixement inacceptable d’allò que significa el
terme “normalització” i un insult a la intel·ligència dels
benicarlandos. En segon lloc, com que és obvi que el
valencià encara no està en absolut normalitzat, demanem
que la nostra administració local emprenga actuacions
concretes per a la plena normalització del valencià.
Entenem que la llengua pròpia de Benicarló és el valencià
i mereix un tracte favorable preferent, sense el qual mai
aconseguirà ni tan sols la igualtat amb el castellà. No
podem fer marxa enrera, cal fer passos endavant. Si part
de la nostra població no entén o no sap usar la nostra
llengua, no els hem de negar aquest dret limitant-los al
castellà, sinó oferir-los les eines per aprendre el valencià i
familiaritzar-s’hi. Creiem que cal integrar els immigrants en
la nostra llengua, com fa l’escola. Ens agrada sentir
marroquins, colombians, romanesos, parlant valencià.

Volem que l’Ajuntament engegue propostes concretes i
constructives de normalització del valencià, i no es limite a
redactar alguns documents en valencià o en bilingüe.
Caldria que oferira més cursos de formació, més
campanyes de difusió del valencià, més activitats culturals
en la nostra llengua, programes de suport a la música en
valencià, etc.

Finalment, desitgem i busquem l’adhesió del màxim
nombre de ciutadans i d’associacions cíviques de
Benicarló, perquè entenem que els nostres objectius no
depenen de cap ideologia política, sinó que poden ser
assumits pel conjunt de la nostra societat. Tots hem de
defensar el valencià, sense distinció d’opcions polítiques.

Com la primera d’una sèrie d’iniciatives amb l’objectiu de
motivar la reflexió sobre els temes que afecten el nostre
valencià de tots, oferim aquesta xerrada sobre els drets
lingüístics dels valencianoparlants, que sovint
desconeixem. Vicent Pitarch (Vila-real, 1942) és un
lingüista reconegut, membre de l’IEC i de l’Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana, que ha publicat
diversos estudis sobre la situació social de l’idioma. És a
més un conferenciant amé lúcid en temes relatius a la
nostra llengua.

Plataforma Benicarló en Valencià

La Plataforma Benicarló en Valencià organitza el seu primer acte públic

El proper dia 1 de març, a les 18:00h, es celebrarà la
6a Diàstole per la Integració a Benicarló a la Placeta
dels Bous. Una jornada de Balls i Músiques d'arreu del
món. 

Recordem que l'Agenda Diàstole per la Integració és una
proposta del Consell de Necessitats Socials de l'Agenda 21
de Benicarló. Amb aquesta Agenda es pretén crear espais
humans de trobada entre les persones que conviuen a
Benicarló per tal que es coneguen millor, intercanvien
experiències i alegries i es fomente així una millora entre
les persones que formen la societa benicarlanda.Amb
l'arribada de molta gent de procedència molt diversa al
nostre municipi, recordeu que el Cascall naix a Benicarló,
ha produït canvis molt importants en la societat. El primer

hàndicap que ha de superar aquesta nova situació és donar
a conèixer la cultura autòctona a la població nouvinguda,
però també s'ha de conèixer les cultures de les persones
que arriben per tal de comprendre-les i d'integrar-les o
facilitar la seua integració d'una manera més amable i
positiva. Podem afirmar que els objectius dels actes s'estan
aconseguint, ja que les persones s'interrelacionen i es
conèixen més. Ara només falta que hi assistisques tu! Vine,
participa, comparteix!

El Consell de Necessitats Socials i el Cascall t'esperen
en aquest acte d'integració.Passa una tarde divertida
compatint, aprenent i fent exercici.Us proposem ara unes
imatges del darrer batec de la Diàstole, celebrada el passat
mes de gener, La segona Cercavila Literària del Consell de
Necessitats Socials de l'Agenda 21 de Benicarló.

Consell de Necessitats Socials de l'Agenda 21 

6a Diàstole per la Integració

Finalment la Providència -o el destí- han acabat amb el
vostre calvari i el de la vostra família, sense donar temps a
què les maquinacions d’un govern estrambòtic i histriònic
–com el de Berlusconi- i una cúpula eclesial obscurantista
i cruel –com la del Vaticà-, han pogut impedir el vostre
descans. Gràcies a Déu i a un poder judicial independent i
coratjós, s’ha acabat amb el no viure vivint, d’una persona

en estat vegetatiu irreversible i de la seua família,
assetjada per obligar a perllongar una agonia del tot
inhumana.

Els que no trobaran descans ni assossec, seran els qui
han intentat manipular el patiment de la família Englaro, a
favor dels seus interessos polítics més inconfessables
–Berlusconi- o de la intangibilitat dogmàtica de les seues
creences –el Vaticà-.

Marc Antoni Adell

DESCANSA, ELUANA
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La afirmació de que la universitat és una
fàbrica d'aturats es una afirmació tant
coneguda i acceptada per empresaris, mitjans
de comunicació i societat en general, com
falsa. És d'eixes afirmacions que de tant de
repetir-se semblen certes, a pesar del que han
demostrat multitud d'investigacions que han
abordat aquest tema. 

El cert és que tots els estudis i registres de
dades (qualsevol ho poc verificar tant sols entrant
en la web de l'Institut Valencià d'Estadística:
www.ive.es) demostren que les taxes d'activitat i
d'ocupació són més altres entre els universitaris
que entre la resta de la població, i que les taxes
d'atur són més baixes.

El mes passat es van fer públiques des dades de
l'Enquesta de Població Activa del darrer trimestre
de 2008, posant-se en evidència el fort impacte de
la crisi sobre l'ocupació que ja vaig comentar la
setmana passada. M'ha semblat interessant fer
una gràfica que mostre les taxes d'atur generals i
dels titulats en els darrers anys del quart trimestre
de l'any (2005, 2006, 2007 i 2008). A més, he afegit
la relació entre l'atur universitari i el general, o el
que és el mateix, quin percentatge de l'atur general
suposa l'universitari. Açò es pot vore en la figura
següent.

Font: IVE i elaboració pròpia. *Excepte doctorat.

Entre 2006 i 2007, mentre que l'atur augmentava
entre el total de la població activa (del 8% al 9%),
era ben evident que disminuïa entre els titulats
universitaris (del 6,9% al 6,3%); senyal que la crisi
ja començava a mostrar els primer símptomes i
que els titulats ho estaven resistint millor que la
resta de població en condicions de treballar. Durant
2008 es produeix l'entrada del tot en la crisi
econòmica, amb un augment del atur entre el quart
trimestre de 2007 i el mateix moment de 2008 de
5,85 punts en la població general, que només és
de 2,1 punts entre els universitaris. Si en el quart
trimestre de 2005 l'atur entre els titulats
universitaris era el 86,25% de la xifra de l'atur entre
la població general, el quart trimestre de 2008
aqueix és només el 56,57%. Durant la crisi s'ha
destruït proporcionalment menys ocupació entre
els titulats universitaris que entre el total de la
població activa.

En aquest moment, quan encara no es pot saber
quan començarà a deixar-se de destruir ocupació i
ni tan sols quan començarà a crear-se'n, i molt
menys si podrem tornar a les dades relativament
positives dels darrers anys, sembla ben clar que
els titulats universitaris estan resistint millor la crisi
que els treballadors amb altres nivells de formació.

Es podrà recuperar en el futur l'ocupació
destruïda durant 2008? Prefereixo fer la pregunta
d'una altra manera: Seran els mateixos sectors
econòmics que van crear tanta ocupació els
primers anys del segle XXI els que tornaran a
crear-ne desprès d'aquesta crisi? Sembla prou
evident que no. Ni les indústries tradicionals de
l'automòbil i del petroli, íntimament relacionades, ni
la construcció sembla que tornaran a tenir
l'espenta que han tingut els darrers 10 anys.
Algunes veus als països industrialitzats, i sembla
que el govern Obama va en eixa línia, apunten cap
a una reconversió industrial global, que passaria
per desenvolupar noves fonts energètiques menys
contaminants a l'hora que nous mitjans de
transport, el que comportaria un augment de la
demanda de ma d'obra més qualificada. Vegem-ho
amb un exemple concret. Una possibilitat --entre
altres-- per a sortir de la crisi seria la substitució del
parc mundial de vehicles amb motor d'explosió per
nous models, desenvolupats gràcies a la innovació
tecnològica, noves formes de producció i noves
fonts energètiques. El País Valencià deuria estar
preparat --en capital humà, científic i inversor-- per
a participar en el grup de països i regions que
lideren aquest canvi.

Crisi econòmica, atur universitari i futur econòmic (II)

text  RAÜL BURRIEL

Irreflexions

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) celebra que
les dues cambres del Parlament estatal s’hagen
posicionat clarament a favor de la continuïtat de les
emissions dels 4 canals de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (TV3, Canal 33, 3/24 i 300) al País
Valencià (i que d’aquesta manera s’afegesquen a
l’amplíssima majoria dels valencians que donen
suport a la llibertat d’expressió i de comunicació i a
l’arribada dels mitjans de comunicació en català al
conjunt del territori del seu àmbit lingüístic), i agraeix
molt particularment als partits que han fet possible
aquest posicionament el seu treball i esforç.

Més concretament, Acció Cultural es felicita que aquest
posicionament vaja en la mateixa línia que sempre s'ha
expressat la nostra entitat, en el sentit de reconèixer que la
competència per a la sanció dels canals de TDT correspon
a l’Administració General de l’Estat, i no pas a la
Generalitat valenciana (aquesta darrera pretensió
fonamenta els expedients administratius i les multes
imposades a la nostra entitat i que nosaltres hem impugnat
reiteradament).

Tanmateix, Acció Cultural també es veu obligada a
tenir en compte determinades consideracions:

1.- Cap de les dues mocions aprovades no tenen cap
efecte jurídic ni valor vinculant per al Govern espanyol; per
tant, cal ara demanar el pronunciament clar i explícit
d’aquest, sense el qual les mocions aprovades pel Senat i
el Congrés no passarien de ser una declaració de bones
intencions.

2.- Cap de les dues mocions, a més, no proposen
mesures concretes, sinó que simplement insten a “adoptar
les mesures i promoure els acords necessaris”, en el cas
del Senat, i a “adoptar les mesures i promoure els acords
tècnics i legals necessaris”, en el cas del Congrés, per a
possibilitar o fer efectives les emissions dels canals
catalans al País Valencià. 

En un moment en què la persecució del Govern
valencià contra Acció Cultural per aquest tema dura ja dos
anys (el primer expedient contra nosaltres es va obrir el
gener del 2007), quan ja hi ha tres repetidors tancats i tres
multes que sumen 700.000 euros, i quan, des de la
sentència del Tribunal Superior de Justícia d’aquest
desembre, plana l’amenaça real d’un tancament de tota la
xarxa de manera imminent, el temps de les declaracions
genèriques ja ha passat: cal proposar solucions concretes
i dur-les a terme amb urgència.

3.- Totes dues mocions parteixen de la premissa que les
possibles “mesures i acords necessaris” s’han de prendre
d’acord amb “el principi de la reciprocitat”. El problema,
però, és que dos anys és temps més que suficient per a
comprovar sense que hi haja lloc per al dubte quina és la
voluntat real del Govern valencià al respecte. I si en dos
anys el Govern valencià no ha signat cap acord de
reciprocitat, i ni tan sols no ha aturat la persecució contra
Acció Cultural arxivant els expedients oberts i retirant les
multes, no veiem perquè ara aquest mateix Govern hauria
de canviar d’actitud.

Els fets mostren clarament que qualsevol proposta que
depenga de la decisió del Govern valencià no serà cap
solució real. 

És per tot això que Acció Cultural demana 

a)un pronunciament clar del Govern espanyol 
b)mesures concretes i efectives que no depenguen de

l’aprovació del Govern valencià
c)i la continuïtat de la mobilització social per a resoldre

aquest conflicte, perquè si hem aconseguit aguantar dos
anys la persecució del Govern valencià i fins i tot guanyar
creixents posicionaments favorables a la nostra posició
fins a arribar al Senat i al Congrés estatals, ha estat
precisament gràcies a aquesta mobilització. Només amb la
seua continuïtat podrem garantir una solució definitiva i
positiva, i no tan sols assegurar la recepció dels 4 canals
catalans al País Valencià, sinó fins i tot avançar un pas
més en la defensa de la llibertat d’expressió i de
comunicació i en el reconeixement de la pluriculturalitat de
l’estat.

text ACPV

NOTA DE PREMSA D’ACPV

ACTES DEL XX PREMI XAVIER ARÍN 2009
Divendres 27 de febrer, 19:30 h.

Conferència: “ESCRIURE PER A JOVES”
a càrrec de JOSEP CASTELLANO, escriptor i conta-contes convidat

Lliurament del XX PREMI DE CONTES XAVIER ARIN
Lloc: Sala d’Actes del Col·legi La Consolació, Avda de Catalunya, 2. Benicarló

Organitza:ASSOCIACIÓ CULTURAL ALAMBOR
COL·LABORA: AJUNTAMENT DE BENICARLÓ REGIDORIA DE CULTURA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ INSTITUCIÓ DE LES

LLETRES CATALANES CEIP LA CONSOLACIÓ
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Teletransportador
Cada vegada estem més

convençuts que la rotonta de la
Ratlla del Terme i la del
Marqués estan connectades. La
creu rara eixa que té a la part de
dalt de l’arc, la de la ratlla del
terme, té una semblança més
que segura amb el dibuix de la
roseta eixa de colorins que ens
ha plantificat el regidor Cuenca
a la seua nova rotonta. Mireu
que fa temps que ho dèiem i al
final acabarà sent veritat. Un dia
d’aquests els “marcianos” ens
arribaran per aquell arc i... . No
serà que el regidor en qüestió
també ho deu ser una mica? A
veure com s’entén que estiga a
tots els fregaos, sàpiga de tot, i
damunt... dissenya fonts! I
encara diríem més! El que
dèiem, si no, mireu les
semblances raonables
d’aquesta setmana que fan

referència a la creu. Un nou
Expedient X.

Participa... què?
Ja és gros que s’haja

d’impugnar un pressupost però
que es faça per la manca de la
“Participació Ciutadana” del
nostres ajuntament, ja té
nassos. Ara resulta que al
nostre govern municipal se li
oblida que té un Consell de
Participació Ciutadana, tot i que
té un regidor que cobra una
pasta gansa per aquesta

regidoria, i des del juliol de l’any
passat ha passat olímpicament
de convocar-lo, cada dos
mesos, com tenia establert.
Vinga, que la participació
ciutadana el PP se la passa pel
forro de l’entrecuix.

Participa... què? ( i 2)
Mireu si és absurda aquesta

situació que el regidor del ram,
en tres mesos, si fa, no fa, cobra
més que tot el pressupost que hi
ha per aquesta regidoria. Ja
poden proposar iniciatives des
del Fórum de Participació
Ciutadana que amb 6000
euros... Enteneu per què, des
de la regidoria, no han replegat
cap ni una de les propostes del
Consell? Com no hi ha un
duro... l’excusa perfecta per no
fer res. No es pot jugar
d’aquesta manera amb la gent
que li dedica temps i esforç a
ajudar a millorar el nostre poble.
I és que ací tot funciona igual...
de malament.

ve de la pàgina anterior

Semblances raonables (3)

Reminiscències templeres
Ací us portem una bona pila

més de semblances que ens han
enviat diversos lectors. Totes fan
referència a les creus dels
cavallers del temple. Així, només
caldria ficar el groc enmig de les
aspes de la creu roja dels
templers i ens trobaríem amb la
imatge de la ja famosa rotonta de
Cuenca. Teniu tot un seguit
d’imatges que visualitzen
perfectament aquestes
semblances.

Però hi ha una imatge que

destaca sobre la resta, i que un
tafaner vagarós va descobrir per
casualitat, la de la volta de la
capella de l’església d’Eunate a
Navarra. És simplement
espectacular la semblança que
té amb la rotonta de Cuenca. El
dibuix de com és la seua volta és
la indubtable identificació entre
la creu templera i la connexió
dels edificis d’aquesta ordre, i
ara, amb la rotonta de Cuenca.

No estaria de més que el
regidor en qüestió ens explicarà
la certesa, o no, d’aquestes
apreciacions. Suposem que
alguna cosa tindrà a veure que
siga un dels caps del Centro de
Estudios del Maestrazgo i que
això dels templers sempre li ha
fet tilin. 

Una semblança més que ens
ha arribat: la rotonda sembla el
entoldat d’un circ.

La primera vegada que vaig sentir parlar de Marta
Passarrodona va ser a començament dels 90. Jo era
alumna de l’escola d’escriptura Aula de Lletres de
Mercè Company a Barcelona i Marta Pessarrodona
n’era la Presidenta honorífica. I des de llavors he
procurat no perdre-li mai la pista del tot.

Benvolguda senyora Pessarrodona, que bé que ha
vingut a explicar-nos coses intel.ligents d’una dona
intel.ligent, la senyora Mercè Rodoreda (sabeu? la Mercè
Rodoreda en preguntar-se-li a una entrevista què pensava
del feminisme va respondre que no en pensava res, però
que tenia una amiga jove i molt intel.ligent- es referia a
Marta Pessarrodona- que deia que sí que ho era, de
feminista i que per tant ella ho respectava molt això del
feminisme).

Què bé, deia, Marta, que vostè siga feminista,
intel.lectual, de llengua, de sexe i de nació oprimida, culta,
lliure, desvetllada i feliç..hauria d’afegir? 

I quin bé de déu (déu escanya però no ofega?) que ens
vinga a Benicarló a enraonar sobre una persona
intel.ligent en unes dates delirants per la nostra ciutat, en
què per ignomínia del nostre ajuntament, antiintel.ligent,
antiintel.lectual, incult, esclau de prejudicis, insomne i
infeliç té la intenció de  normalitzar (sic) l’espanyol, fent
així befa, fent així encara més escarni d’una llengua ja
esquinçada, subalterna i humiliada com cantava el senyor
Miquel Pujadó ací mateix on vostè i jo som ara fa
justament dos dijous. El senyor Pujadó, terrassenc com
vostè, il.lustre, ensenyat, honorable i brillant com vostè.
Però crega’m senyora Pessarrodona, els farem nosa, com
paparres, com mosques colloneres.

Marta Pessarrodona es defineix a ella mateixa com
una d’entre els milers d’escriptors a qui la lectura, la
relectura de la bíblia li esperona la pròpia obra.

Pessarrodona és assagista, ha escrit sobre Virginia
Wolf i el Grup de Bloomsbury, sobre Caterina Albert. L’any
2005 apareix el seu magnífic assaig “Mercè Rodoreda i el
seu temps”.

Pessarrodona és biògrafa. De Montserrat Roig, de
Maria Aurèlia Campmany, de Frederica Montseny.

Pessarrodona és narradora, ha publicat dos llibres de
narracions.

Pessarrodona és traductora. De Marguerite Duras i
Simone de Beauvoir, del francés i de Susan Sontag, de
l’anglès.

Pessarrodona és guionista cinematogràfica i guionista
de ràdio.

Pessarrodona és viatgera. Londres és la seua ciutat. I
estima Buenos Aires i Jerusalem i Berlín. Diu que estima
la ciutat perquè estimant/ sempre, per sempre més, s’hi
guanya.

Pessarrodona ha escrit cançó amb Guillermina Motta.
Pessarrodona va ser directora del Festival de Poesia

de Sant Cugat.
Pessarrodona ha publicat en anglès a la Anglo-Catalan

Society.
Pessarrodona és l’autora de dues obres de teatre

estrenades el 2002 i 2003 al Palau de la Música i al Liceu.
Pessarrodona col.labora habitualment amb els diaris

Avui i El Temps.
Pessarrodona és especialista en l’obra de Mercè

Rodoreda, autora que aixeca passions-  cosa que ens
consta personalment als companys de departament del
Coromines, donem fe que la ja tradicional lectura de Mirall
Trencat i de La plaça del diamant  suscita entre  els
estudiants un estat d’entusiasme i melangia alhora.

A Pessarrodona li ha demanat conferències sobre la
Rodoreda des de Nova York. I és que la Rodoreda aixeca
passions, afirma ella, perquè és genial.

Tanmateix, l’única Pessarrodona que els nostres
estudiants coneixien fins avui és la poeta. 

Ser poeta, diu ella, és allò que li exigeixen un parell
d’amigues seves, ser poeta és “allò-cito paraules textual
seues- que, infant de postguerra, ja vaig decidir de fer i, en
especial, ser i que tan ha condicionat la meva vida.

Pessarrodona porta publicant poemes des de 1968.
L’any 69 el mateix poeta Gabriel Ferrater li prologa el seu
llibre Setembre 30. 

Pessarrodona ha estat recitada en aquest mateix espai,
precisament aquell Setembre 30 titol provisional que dóna
titol al llibre. Alguns estudiants de quart d’ESO també
xiuxiuejaven encara ahir fent memòria d’aquell seu
deliciós:

Feliç qui sap
resseguir un cos, i recordar-lo
en el tacte
i dibuixar-lo en el somni.

Feliç qui sap
anar a la mar i tornar
per dir-te, tan sols, que t’estima. 

Feliç qui sap estimar, tan humilment 
com jo voldria.

Feliç, senyora Pessarrodona de tenir-la per nosaltres
aquest vespre. 

PRESENTACIÓ DE MARTA PESSARRODONA     IES Joan Coromines     

CONFERÈNCIA : Els contes de l’exili: vint-i-dos contes  

text Olga Suarez
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questa setmana el cos
em torna a demanar el
mateix que la setmana
passada i jo, que soc

consentit per naturalesa,
hedonista per vocació i fotedor
per afició, li vull donar gust al cos.
Així que aquesta setmana, tot i
que incomprensiblement a La Veu
no apareix cap foto del nostre
primer tinent d’alcalde -a l’hora
que primera autoritat efectiva-
tornaré a parlar d’ell. Em costa
reconèixer que aquest prohom de
la política local ha desbancat a
Jaime Mundo del meu rànquing
inspirador. Com tothom que
llegeix aquesta pàgina ja sap,
l’actual diputat autonòmic ha estat
sempre una de les meues guies
espirituals a l’hora que nord i destí
de les meues aspiracions en
aquesta vall de llàgrimes en que
s’ha convertit la meua vida. Però
qui ho havia de dir. Ha vingut un
personatge que l’ha superat,
ultrapassat i avantatjat. Però que
quede clar que segueixo envejant
la feina i el jornal del diputat, que
ja voldria jo per a mi i que li
canviaria sense pensar-m’ho.
Com anava dient, la grandesa de
les persones es por mesurar per
molts de factors, i es mire d’on es
mire, el nostre primer tinent
d’alcalde en té de sobres per tots
els cantons. És tan gran el seu
carisma, que dels dotze o tretze
regidors que té el seu partit (no sé
quants en són perquè la majoria
tenen en Mundo un bon mestre) a
qui més coneix la gent és a ell.
Segurament si ara es fera una
enquesta entre els polítics locals,
jo no sé si guanyaria com a més
popular, però segur que seria el
més conegut amb diferència
sobre Domingo, que amb prous
feines es col•locaria en segona
posició. Els demés regidors del
partit al govern passarien
desapercebuts. Com ha de ser, tot

per Benicarló. Ara vaig a parlar
amb absoluta seriositat i
sinceritat. Si hi ha una cosa que
realment hem de reconèixer i
agrair al senyor Cuenca, és que
mai ningú no l’ha vist disfressat de
faller, palleter, fallera o similar. El
que ja no sé és si alguna vegada
ha estat mantenidor de falla, cosa
que podria ser factible, donat el
gran número de persones que
han tingut els collons d’enfilar-se
als escenaris de les
presentacions falleres, posar-se
davant del faristol, treure una
carpeta amb papers i començar a
proferir els mateixos tòpics de
sempre i repetir una vegada i una
altra com son de guapes les
falleres i com és de bonica la falla
i tota la coentor que l’envolta. Si
bé el món de les falles no ha estat
un camp on el nostre principal
regidor sembla que s’haja trobat a
gust, no tinc clar si s’ha posat mai
el traje i las botas rocieras a la
romeria que cada any organitza la
casa regional de la qual ell ha
estat un membre molt actiu des de
la seua fundació. Però en
qualsevol cas el que a mi
m’importa és que no s’ha destacat
mai per la seua pertinença al món
faller. I això si que m’agrada. Però
jo encara voldria que la seua
llarga mà pogués aconseguir una
dràstica retallada als diners que
l’ajuntament es gasta amb aquest
desori, a l’hora que una estricta
regulació de l’ús, venda i

distribució de coets, petards i
demés material pirotècnic
descontrolat que corre pel nostre
poble la setmana eixa nefasta del
mes de març. També m’agradaria
que el mateix interès que ha posat
en algunes coses el posés en
agafar el toro per les banyes i
posar una mica d’ordre al
descontrolat i pornogràfic trànsit
que hi ha el dia de la lamentable
setmana fallera. També voldria
que es regulés una mica
l’assumpte de la ubicació dels
llocs portàtils d’expedició
indiscriminada de begudes
rotundament espirituoses, també
anomenats casals fallers, un
eufemisme com un altre. Però
també penso que l’home poca
cosa podrà fer si té com a
companys de govern a fallers de
contrastadíssima solvència i
pedigrí faller, com ara el regidor
de falles i més falles, que deu
tindre més bunyols que euros
guanya al mes. Per un altre costat
té a l’alcalde, que fins fa poc
presidia d’una de les falles més
antigues del nostre poble. Per
això penso que ell podria amb to
allò que se li pose pel davant
excepte amb el món de les falles,
un autèntic lobby i poder fàctic
amb molt de pes dins de la nostra
societat. En fi, és el que hi ha.

Aquesta setmana tampoc no hi ha
espifiada. Em sembla que me
n’estic passant.          

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

text EL LECTOR

A
Les perles del BIM
Ciutat sènior, i ara què?
El que us presentem a

continuació és un altre dels
desficacis a què ens està
portant la política urbanística del
nostre govern popular.  Miren
vostés bé els tres punts
següents, no els enganyem: 

04/12/08. Declarar la
caducitat i l’arxiu del
procediment de tramitació de la
llicència sol·licitada per a la
construcció d’un edifici de 44
habitatges per a la 3ª edat, amb
emplaçament en el Pla Parcial
Sant Gregori II.

01/12/08. Declarar la
caducitat i l’arxiu del
procediment de tramitació de la
llicència sol·licitada per a la
construcció d’un conjunt de 192
i 164 habitatges, aparcament i
urbanització interior en el Pla
Parcial Sector Terciari Ciutat
Sènior.

02/12/08. Declarar la
caducitat i l’arxiu del
procediment de tramitació de la
llicència sol·licitada per a la
construcció d’un hotel en el Pla
Parcial Sector Terciari Ciutat
Sènior.

A que la pregunta que es fan
és, i ara, què?

Ciutat Sènior, i ara què? (2)
Doncs la resposta sembla

òbvia: no res, de no res. En
aquest poble es presenten a
bombo i plateret, amb cervesa
debades inclosa,
macrourbanitzacions que
afecten bona part del terme, el
fiquen potes amunt, destrossen
tot el que se’ls fica per davant,
ho fan pagar als veïns, com no,
i després, de tot el que s’havia
de construir, “si te he visto no
me acuerdo”, i no passa res. I
ara què?

Ciutat sènior, i ara què? (i 3)
I ara qui ens tornarà les

casetes de volta derruïdes,
deixarà el terreny com estava,
les plantacions desaparegudes
al seus propietaris originals, i
farà pagar la part que
correspon, de les quotes
d’urbanització, als promotors
d’aquest desgavell urbanístic
que no urbanitzaran i que van
provocar tots els canvis
provocats a aquesta zona? Com
era això de qui la fa la paga?
Doncs, a veure si s’apliquen.
Doncs, per què, si no, tornem...
i ara què?

I ara què?
Doncs, ací queda tot un

treball d’investigació. I no
precisament històrica, tot i que
també! És una idea, segurament
li traurien suc.

Paraules rares 
Llegim al mateix BIM:

04/12/08. Contractar el
subministrament de 10 switchos
per a la sala de servidors de
l’Ajuntament per import de
2639,29 euros, IVA no inclòs.

Quina manera d'utilitzar
paraules estrangeres per definir
coses senzilles. Tot i així, hem
volgut buscar-ho a la
Kuenkipedia,..., uf!, disculpen
vostés, volíem dir WIKIPEDIA
(lapsus que dóna haver parlat
tant del regidor Cuenca), i hem
trobat:  

Switch (en castellano
"conmutador") es un dispositivo
analogico de logica de
interconexión de redes de
computadoras que opera en la
capa 2 (nivel de enlace de
datos) del modelo OSI (Open
Systems Interconnection). Un
conmutador interconecta dos o
más segmentos de red,
funcionando de manera similar
a los puentes (bridges),
pasando datos de un segmento
a otro, de acuerdo con la
dirección MAC de destino de los
datagramas en la red. Un
conmutador en el centro de una
red en estrella.

Los conmutadores se utilizan
cuando se desea conectar
múltiples redes, fusionándolas
en una sola. Al igual que los
puentes, dado que funcionan
como un filtro en la red, mejoran
el rendimiento y la seguridad de
las LANs (Local Area Network-
Red de Área Local).

No són poc cars aquests
aparatets, tot i així, quina
manera de complicar la llengua.
Total, per no voler dir-li
commutador directament. 

Sanciona, que alguna cosa
queda

04/12/08. Declarar provada la
construcció d’un xalet en la part.
del Collet sense la preceptiva
llicència municipal i imposar una
sanció de 22.104 euros. Algú
s’haurà quedat coent. El
congelador que tenen, quan el
descongelaran? Per què allí
també n'hi ha uns quants
d’aquests, no?

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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“Gran Hermano”
No sabem si el tema d'aquesta

setmana els haurà semblat
interessant, però hem d'avisar que no
serà la primera vegada que tractem
la qüestió d'aquest altre Benicarló
que existeix a les pantalles dels
nostres ordinadors. La informació
que trobem en el web ens dóna què
pensar: Quina és la imatge que
Benicarló ofereix al món? Quina és la
imatge que els benicarlandos tenim
del món? I Per qué collons afegim al
nostre facebook a persones a les que
fins a ara ni tan sols diem “hola” pel
carrer? 

Internet també té una part sinistra
de la qual els benicarlandos no
n’estem fora de perill: les xarxes
d'adolescents són perilloses, bases
de dades per a delicuents de pocs
escrúpols, més encara quan aquesta
setmana hem rebut tres terribles
notícies d'agressions ocorregudes a
la nostra ciutat veïna, una d'elles
amb inici a Benicarló. Internet és un
reflex dels seus usuaris, i aquesta
imatge no és molt edificant. Caldrà
reflexionar sobre això. Un “gran
germà” ens vigila des de la xarxa, un
ull gegant format per les altres
persones. Veuen el mateix que
nosaltres? 
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Carxofa: Un cabàs de carxofes per al Café de l'Arc. La idea de oferir un café solidari ens sembla
molt bé. La carxofa també és extensiva a tots els clients que en fan ús d'aquest café per la
solidaritat. Cada vegada que algú fa una cosa bona al món hi ha més bondat. 

Panissola: Un grapat de panissoles per els municipals. Ja està bé! Els crides i no acudeixen. I
a tots diuen el mateix: "... a més de vosté hi ha més gent". Si van patrullant, en cotxe, és clar, no
veuen res; si hi ha algun problema, arriben tard, i així ja s'ha solucionat. Dels aparcaments a
passos de vianants i d'infraccions del trànsit no cal parlar-ne. Bona vida ser municipal!

No volem generalitzar però ...
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Per Xavi Burriel

“L’escultura ultra-dimensional”El còmic
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No sabem si el tema

d'aquesta setmana els haurà
semblat interessant, però
hem d'avisar que no serà la
primera vegada que tractem
la qüestió d'aquest altre
Benicarló que existeix a les
pantalles dels nostres
ordinadors.


