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Benicarló retocarà el seu Concert previ

CASTING “LÍNIES”

Més de cinc hores van necessitar els
components del jurat del casting de selecció
d'intèrprets de la sèrie de televisió “Línies”, per
poder observar les qualitats dels gairebé cent
actors i actrius aspirants a aconseguir un paper
en el pròxim projecte audiovisual de l'Escola de
Teatre l’Escenari de Benicarló. 

Arribats des de diverses ciutats de la nostra
província, així com les de València i Tarragona, van
intentar convèncer els responsables del casting, que
estaven suficientment preparats per a donar vida en
la pantalla als personatges creats per Jesús
Maestro, que seran dirigits per Román Miquel. Fent
gala d'una manifesta il·lusió, alhora que paciència.
Un després d'un altre van anar demostrant els seus
mèrits amb la finalitat d'obtenir un paper en la sèrie.
Totes les proves van ser convenientment registrades
en vídeo. 

El jurat va estar compost per Jesús Maestro,
Román Miquel, Josi Ganzenmüller, i els actors de
Teatre de Guàrdia, Agustín Martinez, Nuria Vicent i
Nuria Isern. En els pròxims dies es donarà a
conèixer quins han estat els seleccionats.

text  REDACCIÓ foto INMA ESBRÍ

Els productors de la sèrie volen donar
les gràcies a tots per vindre. Va ser un
plaer. Sense vosaltres aquest projecte
no seria possible. Moltes gràcies!
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es autoritats de
Benicarló han explicat
aquesta setmana que
l’empresa FCC

Construcción, SA s’ha posat en
contacte amb el Consistori per
coordinar els talls que patiran els
camins veïnals i secundaris fruit
dels treballs de construcció de la
variant de la N-340 al seu pas per
l’horta del Maestrat. L’empresa es
troba en l’actualitat en la fase de
desbrossament de vegetació de
les finques afectades. El cap de la

Policia, Agustín Parra, va explicar
que "l’empresa busca minimitzar
els problemes sobre veïns i trànsit
en general i s’ha adreçat a
nosaltres per consensuar
alternatives a la circulació i
transmetre la informació
adequadament a la població".

Des d’aquest dimecres, al camí
Vell de Càlig, ja es va produir el
primer d’aquests talls per
escometre una de les obres que
es necessitaran per garantir el
futur pas de la nova N-340. El tall
es troba a l’altura del camí dels

Frares i està degudament
senyalitzat oferint alternatives a la
circulació per poder accedir a les
finques i, bàsicament, al polígon
industrial El Collet per la CV-135.

Aquells que circulen
habitualment pel camí de Sant
Mateu hauran d’utilitzar com
alternativa el camí dels Moliners.
El proper vial que serà tallat, a
conseqüència de les obres, serà
la Ratlla del Terme amb
Peníscola. Els terminis i el
calendari dels talls són una
incògnita malgrat les molèsties

Comença a Benicarló el calendari de talls de camins per
les obres de la variant de l’N-340

Els treballs de construcció del vial s’hauran de coordinar amb l’anunciata obra d’ampliació de la CV-135.
Molts talls de camins obligaran els ciutadans a buscar vies alternatives entre el trencaclosques de camins
que les nostres autoritats locals han preparat. I per acabar d’adobar-ho amb el tancament de la Ratlla del
Terme a la cantonada que, segurament, empitjorarà una mica més aquesta situació viària. I per si encara
no en teníem prou amb el trencament de la nostra horta que representa aquesta variant ara resulta que a
la Conselleria se li han oblidat els diners que va prometre després de les últimes i, molt greus, inundacions.

L
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text REDACCIÓ

Dissabte passat de matí, al Pavelló Municipal de
Benicarló, es va celebrar la festa de clausura de la
Campanya d'Esport Escolar. 

Prèviament es va celebrar la 1a Mini Olimpíada Escolar per
als més menuts. A les onze del matí, amb molt de públic
animant, s'iniciava l'acte de clausura i lliurament de premis al
mig miler d'escolars, amb la presència del Delegat Territorial del
Consell Valencià de l´Esport, Manuel Muñoz, l’alcalde de la
ciutat, Marcelino Domingo; i el regidor d’esports, Joaquín Pérez

Ollo. Després de la desfilada de tots els centres escolars
participants es va realitzar el lliurament de trofeus per als tres
primers classificats dels Jocs Esportius Municipals “Castelló
Nord”, que en aquesta edició va comptar amb deu disciplines
esportives: Atletisme, Handbol, Bàsquet, Futbol Sala, Judo,
Karate, Pilota Valenciana, Tennis, Tennis de Taula i Multiesport.
La regidoria d’esports va voler agrair, de forma molt especial, a
totes les entitats esportives que han col·laborat en aquest nova
iniciativa del consistori benicarlando, aportant monitors. A més
va traslladar l’agraïment als ajuntaments participants: Santa
Magdalena, Torreblanca i Canet lo Roig; i de forma especial als
de Peníscola i Vinaròs en l’apartat d’organització.

Tancament de la campanya d’Esport Escolar
text i foto VICENT FERRER
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que poden suposar per a veïns i la
regulació del trànsit. Parra va
explicar que setmanalment
"aniran informant dels talls". Les
obres tenen un termini d’execució
de 30 mesos i van ser adjudicades
a l’agost de 2008 per 49,7 milions
d’euros. L’empresa busca per la
comarca mines d’argila d’on
extreure material per elevar el vial
al seu pas per 18 quilòmetres de
la comarca. La passada setmana
el DOCV publicava sol·licituds
d’ampliació d’explotació en
pedreres de Santa Magdalena,
que podrien estar relacionades
amb el vial.

Actua en la CV-135

El projecte constructiu redactat
preveu una gran rotonda d’enllaç
sobre la CV-135, un vial que va
ser presentat en vigílies de les
autonòmiques i locals de 2007,
que acumula endarreriments fins
al punt que el president de la
Diputació, Carlos Fabra, i
l’alcalde, Marcelino Domingo, van
manifestar que "no votarien el PP"
si les obres no començaven en
aquesta legislatura. Les obres i
treballs, previs, tant sobre la
carretera de titularitat autonòmica,
que arriba a utilitzar com
alternativa diversos camins tallats,

poden demorar un dels esperats
projectes, que ha estat reivindicat
després dels múltiples accidents a
la sortida de les indústries i per la
població de Càlig. El regidor de
Governació, Marcos Marzal, va
assenyalar que "s’hauran de
coordinar totes les obres".

El regidor d’agricultura,
Eduardo Arín, va explicar que els
treballs són lents, afecten molts
sistemes de degoteig i va admetre
que l'empresa "està treballant bé",
per la qual cosa va descartar
allargar el procés amb més
mobilitzacions "perquè seria
crispar i crear falses esperances.
Com més s'allargue, pitjor ".

Peníscola i Benicarló sense
ajuts pels aiguats d’octubre

La Conselleria d'Agricultura ha
deixat sense ajudes als municipis
del Maestrat afectats per les
inundacions de mitjans d’octubre
passat. Segons va denunciar
Iniciativa del Poble Valencià, "la
resposta parlamentària demostra
que de les promeses realitzades
en el Maestrat, no res, de no res"
i s’oblida dels danys que van

produir les inundacions a la nostra
horta, principalment en cultius
com la taronja i la carxofa".

Així mateix, el regidor
d’agricultura, Eduardo Arín,
desconeixia la inexistència d’ajuts
des de la Conselleria. Arín va
informar, en canvi, que alguns
agricultors han vist com els
coeficients en els mòduls
d’enciam i carxofa a efectes
d’impostos han passat de 37 a 12
-mesura atribuïble al Govern
central- i no va descartar que el
Consell Agrari Local es manifeste
reclamant les ajudes
compromeses.

Arín va voler recordar, en canvi,
la correcta intervenció de la
Conselleria en l’adequació de
camins com el de la Basseta del
Bovalar. D’altra banda va lamentar
que el treball de peritatge de
danys no servís per a res i que tot
quedés a expenses de les
assegurances privades.

Menys robatoris

D’altra banda el regidor de
Governació va assegurar que han
disminuït els delictes i que les
estadístiques apunten,
principalment, a bretolades. Molt
de brètols sembla que tenim al
nostre poble.

ve de la pàgina anterior

Conselleria diu que no tindrem les ajudes promeses pels aiguats de la tardor

L’assemblea general del CD Benicarló va ser una
caixa de sorpreses perquè es va donar a conèixer el
forat real, ara per fortuna més rebaixat, dels
comptes del club, per la qual cosa el president
Pedro Jimenez preguntà als socis, si procedia,
realitzar accions legals contra l’anterior junta. 

Els socis li van donar suport i serà, després d’un
minuciós examen, si el tema va als tribunals, ja que el
forat que es van trobar de 73.491 euros, va complicar el
normal desenvolupament de la temporada. La junta,
ajudada per una exposició en format power point, va
donar a conèixer als socis l’estat de les finances del
club, indicant que s’havia comprovat que aquesta
temporada s’havien cobrat 35.862 euros però que no
estaven en caixa. A això cal sumar els 37.629 euros de
diverses reclamacions, algunes ja renegociades
d’anteriors temporades. Per aquest motiu el president
va demanar a l’assemblea poder exercitar accions
legals davant els jutjats. pel que fa al tema esportiu el
president va indicar que el club havia aconseguit
mantenir la categoria, amb la inestimable ajuda del
Sporting Benicarló, que els va deixar jugadors per
formar plantilla, sabent que això els perjudicaria, ja que
al final l'equip de Primera Regional va perdre la
categoria. El mateix va dir del Benicarló Base Futbol,
que es va fer càrrec del juvenil, que també va descendir,
però per altres motius. Per aquest motiu el club va
reconèixer un deute davant el BBF de 9.513,61 euros i
de 11.781,20 euros amb el Sporting Benicarló.
L’assemblea va aprovar el pressupost per a la pròxima

temporada, que suma un total de 156.050 euros. També
va aprovar el preu dels abonaments, quedant així: soci
especial 100 euros; soci general 60 euros; soci jubilat
40 euros; soci juvenil (fins a 16 anys) 10 euros; i accés
al pàrquing 15 euros. El pagament de les quotes dels
socis es pot ja realitzar en la Caixa Penedes i el soci que
no les haja abonat, al segon partit de Lliga, serà donat
de baixa i haurà de passar per taquilla També va
anunciar la intenció de signar com filials l’Sporting de
Benicarló i al Benicarló Base Futbol; l’obertura de noves
relacions amb el CD Castelló, a qui el president
considera el club emblemàtic de la província. El
president i la seua junta va rebre la felicitació dels socis
per la forma de mostrar l’estat del club i el regidor
d’esports va afegir que el consistori anava a seguir
donant suport el club després de demostrar la seua
bona gestió.

text i foto VICENT FERRER

L’assemblea del CD Benicarló aprova, si ho considera, iniciar accions
legals contra l’anterior directiva

La regidora de Comerç de l'Ajuntament de
Benicarló, María Ortiz, valora molt positivament que
l'empresa Esports Arín haja estat inclosa en l'Anuari
de la Innovació Comercial 2009, una publicació
anual de les Cambres de Comerç valencianes i la
Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació. 

Segons Ortiz, "això és el reconeixement al
compromís amb la innovació dels comerciants de
Benicarló i una prova que no cal estar en una gran ciutat
per portar a terme idees innovadores". Esports Arín
apareix relacionada en l'Anuari de la Innovació
Comercial 2009, una publicació que realitza una anàlisi
de cinquanta experiències comercials, on destaca la
trajectòria de la família Arín, que fa més de 50 anys va
obrir una botiga de queviures i articles per a la pesca i
s'ha convertit en una botiga d'esports de referència
comarcal.

text REDACCIÓ

Esports Arín inclosa en l'Anuari de la Innovació Comercial 2009

-Els majorals del
Llosar de 2008 de
Vilafranca donen una
taula de 15 metres de
llarg El Cadafal. 

-Dani Monfort: 
“Els silencis de

l'amfiteatre”

-II Marxa per la
Recuperació de la
Tinença

Però el regidor Arín indicà
com de bé ho va fer, la
Conselleria, en apanyar-
nos el camí de la Basseta
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Avui estic de mala llet. Això no
hauria de ser cap novetat perquè
sempre que començo a escriure
aquestes línies ho estic. Però
aquesta vegada potser ho estic
una mica més perquè m’he
assabentat que aquella dita que
ve a dir que per molt bon dia que
estigues tenint, sempre hi haurà
algun fill de puta que te
l’espatllarà, és més real que les
flatulències de la
carxofa. Però com que
no vull seguir per aquest
camí i vull ser una
persona optimista i que
mira cap al futur amb
esperança, però no veu
més que núvols foscos,
canviaré d’assumpte i
me n’aniré a allò que
realment interessa als
vagarosos lectors
d’aquesta secció, que
només pensen en
poques lligues. Perquè
cal ser masoquista per a
emprendre aquestes
línies, eh?

Ara hauria de
començar dient que no
vaig assistir a
l’assemblea general de
socis del CD Benicarló
que es va verificar el passat
divendres a la sala de premsa del
pavelló (toma! al camp de futbol
no en tenim, d’això).
Efectivament, no vaig assistir tot i
que en tenia ganes. Però motius
inalienables i ineludibles que no
vénen al cas ni importen a ningú,
van fer materialment impossible la
meua presència física i mental al
lloc dels fets. Tot i això encara
m’he assabentat d’algunes de les
coses que hi van passar, i que
qualsevol una mica interessat ja
estaria al corrent de tot, però que
jo passo a relatar perquè amb
alguna cosa he d’omplir aquesta
pàgina, que avui ja és dimecres i
l’amo es deu estar enfilant per les

parets per la meua informalitat.
Potser la cosa més greu va ser
que de l’assemblea va sortir la
possibilitat que s’arribe als
tribunals pel presumpte forat
econòmic que s’han trobat els
nous gestors del club. Jo espero
que tot s’acabe el millor possible
per al bé de la institució, que con
sempre es diu, està per damunt
de les persones que la formen.
Entre els merders que s’ha trobat
la nova junta, n’hi ha un de dos
milions de peles que ens ha clavat
un tal Jorge Salvador, que segons

sembla és un jugador que va
exigir a la junta anterior un
contracte professional (d’això de
l’AFE) i es va lesionar durant la
pretemporada i no va jugar cap
partit amb el nostre equip. Es veu
que el xicot volia cobrar allò que hi
havia al contracte, però no li feien
massa cas, així que se’n va anar a
la justícia ordinària i ara ens toca
pagar el jornal d’una temporada
que es va passar en blanc. Jo no
dic que no tinga raó, perquè és
evident que un jutge li l’ha donat,
però això d’anar a buscar-li les
pessigolles a un club tan
ultramodest com el nostre, potser
podríem pensar que no és massa
ètic si tenim en compte l’aportació

d’aquesta figura al joc desplegat
pel CDB la temporada passada.
Però clar, ací cadascú defensa les
seues garrofes i ara ens ha tocat a
nosaltres pagar-la. Em sembla
que aquest personatge ha jugat
aquesta temporada al Borriol.
També amb contracte
“professional”? En fi. 

Una de les coses que més ha
cridat la meua atenció ha estat el
pressupost per a la propera
temporada: cent cinquanta mil
euros. Però el més important és

que aquest grup de gent
s’ho ha agafat amb
moltes ganes i el ferm
propòsit de continuar
amb gent del poble.
Esperem que així siga.

En un altre ordre de
coses (aquesta frase
tenia moltes ganes
d’escriure-la perquè
estic fart de sentir-la
pels programes de ràdio
i no l’havia fet servir
mai; podríem dir que és
elegant, original i que
dóna pas a una altre
tema dins de la mateixa
temàtica sense
provocar una ruptura
radical, sinó més bé
natural, sense
sobresalts) l’altre dia,
arran d’uns incidents

ocorreguts al camp municipal
d’esports amb uns aficionats
forasters passats de begudes
espirituoses, el flamant regidor
de... policia? senyor Marzal, va
proferir unes manifestacions on
parlava del “camp del ferrocarril”.
Camp del ferrocarril? Què és
això? Tenim un camp amb tren?
Serà això part de la normalización
del castellano? Per què no campo
del Talgo”? O campo del
“malagueño o del sevillano? O
també campo de Salinas, que té
tant de dret a donar-li el nom com
el ferrocarril. Tot plegat un
desgavell més.

Acabo. La setmana que ve ja
vorem què passa.

Avui estic de mala llet
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLOEl 18 i 19 de juny tindrà lloc la cinquena edició de les
Nits al Convent que organitza el Conservatori de
música Mestre Feliu de Benicarló. Enguany, els
alumnes oferiran recitals de vent i corda i, per primera
vegada, s'introdueix la veu en les Nits al Convent, a
través de repertori musical divers i poesia recitada. Els
concerts començaran a partir de les 22.00 hores al
Centre Cultural Convent de Sant Francesc i comptaran
amb repertori de compositors molt diversos, des de
Bach o Vivaldi fins a Pedro Iturralde o Celso Machado.

text REDACCIÓ

Les Nits al Convent arriben a la cinquena edició amb novetats

La Generalitat Valenciana admet en una pregunta
parlamentària que poc s’ha fet en els últims mesos pel sector
del moble. A les industries del moble i relacionades hi
treballen a la nostra comarca entre quatre i cinc-mil
persones. D’aquestes el 80 per cent s’han vist obligades a
acomiadar treballadors per la crisi. Unes dades reconegudes
per l’associació d’empresaris sitúa en 1.500 les persones
que han perdut el seu lloc de treball. Però la Generalitat no
ha aplicat mesures correctores de xoc per a frenar aquesta
dinàmica.

Si be en la resposta es donen dades de l’any 2008 on es
constaten accions de suport, subvencions per a crear una
plataforma logística o el suport d’Aidima a diferents projectes
desenvolupats, es veu com sols 5 dels 28 projectes de I+D+I
del sector que s’han impulsat són del Baix Maestrat. També
hi ha discrets beneficis per a sis empreses, en el programa
Xec innovació, i per a 15 projectes de 270 en el programa
Innoempresa. Finalment la resposta parlamentària incorpora
en calçador el Pla de Confiança de suport a la diversificació
industrial o l’existència de l’IVEX, l’Institut Valencià de
l’Exportació.

Per al Bloc, la manca d’ajudes en el present 2009
constata el desinterés cap este important sector econòmic
del Maestrat i els seus problemes a la vegada que se
segueixen dilapidant milers de milions en grans events.
Tampoc és de rebut que recentment diferents càrrecs del PP
–avui alguns imputats- es reuniren amb l’executiva de
l’associació empresarial del moble buscant una foto i tan sols
comprometent-se a finançar una part d’un Pla Estratègic
valorat en 160.000 euros. A més van comprometre també la
incorporació del moble a un hipotètic Pla Renove de la
Vivenda Usada o subvencions per a mobiliari, sense que pel
moment se sàpiga ser. Carlos Fabra i el PP s’estan
especialitzant en vendre fum allà on van, prometent i
prometent, mentre passa el temps, les solucions no arriben
ni amb 30 assessors contractats i moltes families segueixen
passant-ho malament.

text REDACCIÓ

El Bloc denuncia que al llarg
de 2009 el Consell no ha ajudat

al moble
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Ximo Granya, membre per Esquerra de la llista
d’Europa dels Pobles-Verds, va explicar a Benicarló la
dificil sostenibilitat del País Valencià en el context de
dèficit fiscal i espoli que es dona pel concepte de
solidaritat. La pràctica fa que per la solidaritat amb
altres autonomies deixem de rebre entre 5.600 i 7.600
milions d’euros. “D’incorporar-se aquests milions, els
valencians podriem tindre dos pressupostos l’any per
acabar amb els barracons i millorar les prestacions de
la gent que es troba a l’atur”.

El president de la sectorial d’Ensenyament d’ERPV
va destacar que els eurodiputats aniran a l’ALE,
l’aliança lliure europea, junt a l’ecologisme. Ho va
remarcar per recordar que els diputats de Bloc i CiU ho
faran al grup de la dreta liberal. Per la seua part Geroni
Salvador, president d’Esquerra a Benicarló va
manifestar el seu disgust tant per l’acaparament de
locals per part dels dos grans partits. “No és just que
estiguen els locals buits i no puguem fer cap acte tret
de diumenge. Tots tenim dret a la vida laboral” i va
reclamar a la Junta Electoral de Zona que actúe per
que no passe de nou.

Finalment Granya va dir que el català té ja certa
oficialitat a Europa, un lloc on es poden
internacionalitzar els actuals conflictes amb l’estat
espanyol. Així va recordar que l’actual sistema de
circumscripció a Espanya perjudica la pluralitat en
benefici de PP i PSOE, quelcom que no seria tant
accentuat si es donara el cas de França, que compta
amb 7 circumscripcions. Esquerra va manifestar el seu
suport a la opció valenciana de la futura A-68 i la
negativa a la instal·lació del parc eòlic davant les costes
del Maestrat.

text JORDI MAURA

Ximo Granya (Esquerra): 
“Amb unes balances fiscals justes el País Valencià tindria el doble de pressupost per

eliminar barracons i per prestacions a la gent aturada”

Dissabte passat, dins del programa d’activitats de la
II Setmana Esportiva que organitza la regidoria
d’esports de l'ajuntament de Peníscola, es va disputar
en la Platja Nord de la Ciutat en el Mar, una competició
d’handbol per equips de les categories benjamí i aleví.
Al mateix temps es va aprofitar la vesprada perquè es
disputaren els partits de la Fase provincial de la Lliga
d'Handbol Benjamí 2009, que es va encarregar
d’organitzar el Club Handbol Peníscola-Maestrat. A la
final es va imposar l’equip de Benicarló; l'Almassora va
acabar segon i el Vila-real tercer.

text i foto VICENT FERRER

Final de la lliga provincial
d’handbol benjamí

El passat cap de setmana es va celebrar, al Pavelló
Poliesportiu de Benicarló, la tercera competició
comarcal entre els clubs de judo Benicarló i Vinaròs en
totes les categories pre-benjamins fins a infantils, amb

una participació de 49 judokes. En la competició es van
establir 14 grups per pes i edat, sent Benicarló qui va
guanyar per 9 a 5 a Vinaròs. La competició va mostrar
un bon nivell que es veurà, en el seu conjun el dia 14
de juny quan es celebrarà un campionat provincial a la
pista central del Poliesportiu de Benicarló a les 10.30 h.

text i foto VICENT FERRER

Copa comarcal de Judo

En la competició es van establir 14 grups per pes i edat,
sent Benicarló qui va guanyar per 9 a 5 a Vinaròs. 

Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, va explicar
que en l'última Taula de Seguiment del Concert Previ es
va adonar de la necessitat de realitzar algunes
modificacions rellevants sobre el document de Concert
Previ del futur PGOU aprovat inicialment pel consistori.
El primer edil, sense definir en què van a consistir, sí va
assenyalar que són fruit d'algunes al·legacions “que
suposaran petites variacions”, encara que va confiar que
“s'arribarà a bon port”. 

Ja en un primer moment diversos representants de PP i
PSOE van assenyalar l'existència d'un excés de sòl
urbanitzable, una cosa que va topar amb les reticències de la
Conselleria i del propi equip redactor. L'ambiciós document
es va redactar en un moment de gran entusiasme urbanístic,
circumstàncies que ara han canviat i que farien inviables
algunes de les unitats d'execució a més del cost del
manteniment dels serveis. 

El municipi va exposar al públic, l'abril de 2008, un
document de Concert Previ, redactat per l'empresa  Territori i
Ciutat. En aquesta fase, l'associació de veïns de les partides
litorals Riu, Surrac i Aiguaoliva van presentar entre 800 i
1.000 suggeriments “per a garantir la vocació urbanitzable i
els drets urbanístics de tots els veïns i propietaris inclosos en
la franja que va de l’N-340 a la de costa i fins a Vinaròs”. El
concert previ inclou l'ampliació del port benicarlando.

text REDACCIÓ

Benicarló retocarà el seu Concert previ
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E S P O R T S

La saltadora benicarlanda Cristina Ferrando Forés,
formant part de la Selecció Valenciana, i durant la
disputa de la tercera jornada del Campionat d'Espanya
Juvenil per Comunitats Autònomes, que s'ha disputat a
les pistes del Quirinal d'Avilés, ha establiert, amb un
espectacular salt de 1,76 metres, una nova millor marca
espanyola de salt d’altura juvenil i 4a absoluta de l’any,
confirmant amb nova mínima per al Campionat del Món
Juvenil que, alhora, suposa un nou rècord autonòmic
que ella mateixa posseïa amb 1,75 metres A Cristina,
que se li veia que tenia ganes de competir, li ha eixit
molt bé aquest campionat en el que estaven posades
totes les mirades dels entrenadors de la Federació
Espanyola de cara al pròxim mundial i el festival olímpic
de la joventut. Cristina es sentia molt il·lusionada per tot
el que comporta: millor marca personal, rècord
Autonòmic, lideratge del rànquing estatal i mínima per el
Mundial. Amb el bitllet del mundial a la butxaca i temps
per arribar fins a la cita italiana, Cristina encara espera
poder millorar els seus registres i deixar el llistó el més
alt possible, no en va, de moment s’estan assolint els
objectius projectats aquesta temporada 

text i foto VICENT FERRER

Nova mínima per el mundial i rècord autonòmic

OLIMPÍADES 2016

Amb la intenció de preparar-se per  les
olimpíades, a la presumible seu de
Madrid, el doctor ha estat requerit per
formar part de l’equip mèdic de la nova
disciplina olímpica de jocs de saló, que es
vol proposar: el guinyot. Quan els atletes
s’esbeleguen, augmenta el seu ritme
cardíac, pressió arterial i al cantar en
taula, apareixen els pinçaments i lesions
musculars per això el metge els ha de fer
un seguiment directe i administrar
begudes isotòniques per relaxar els
esportistes i serenar els ànims

Dr.Climent

Aquest passat
cap de setmana
van tindre lloc en
la ciutat veïna de
Vinaròs les
p r i m e r e s
Trobades d'Escola
Valenciana a la
comarca del Baix
Maestrat. 

Un grapat d'entitats, entre col·legis, associacions
culturals i esportives i sindicats, vam muntar els
nostres estands perquè els visitants pogueren
conèixer la seua activitat cultural i reinvidicativa pel
que fa a la normalització del valencià. Entre elles la
Plataforma Benicarló en Valencià també estava
present. Vam acudir per donar a conèixer als pobles
veïns de la nostra comarca les darreres actuacions
de l'Ajuntament de Benicarló que com a plataforma
ens han desagradat i que estem rebatent. Per això

donàvem informació sobre la situació del valencià a
Benicarló, alhora que recollíem signatures d'adhesió
al nostre manifest i a les reivindicacions que
defensem davant de l'Ajuntament: la derogació del
dictamen de normalització del castellà i el
recolzament per part del consistori al foment i la
difusió del valencià entre totes les persones que
viuen a Benicarló.

La jornada va transcorre amb tranquil·litat i en un
ambient festiu. El clima, càlid, va afavorir l'assistència
de moltes famílies amb xiquets menuts que van
gaudir  de les diferents activitats lúdiques
organitzades en la Trobada. Per la nit, a més, vam
poder gaudir d'un concert de música en valencià
inclòs en el circuit de música La Gira 2009, en el que
van actuar el grup d'ska Malgana i els coneguts Soul
Atac, amb el seu inconfusible so funky.

Plataforma Benicarló en Valencià
www.benicarloenvalencia.blogspot.com

La Plataforma Benicarló en Valencià participa en 
les Trobades d'Escola Valenciana

El regidor d’esports de
l'Ajuntament de Benicarló,
Joaquín Pérez Ollo, presentava
ahir al migdia, en el saló de
sessions de la Casa Consistorial,
la Campanya Esportiva d'Estiu,
que en aquesta edició ofereix
més activitats que mai. 

Un total de 15 activitats
esportives, (cinc d’elles noves),
cinc activitats gratuïtes, quatre
campus d’estiu, dos nous; quatre
actes cara al públic i tretze tornejos
i competicions. En total 36 activitats
en les que l’esport serà el màxim
protagonista, i on s'espera poder superar la xifra dels
1500 participants directes del passat estiu. Una de les
novetats d’aquest estiu és el canvi de qualitat que tindrà
l'Escola de la Mar que amb el traspàs de gestió de
l'Ajuntament de Benicarló a la Generalitat Valenciana,
veurà com hi ha un increment en la qualitat dels cursos.
L'Escola de la mar és un dels quatre campus
programats juntament amb el de natació, bàsquet i
tennis. També hi ha activitats físiques diverses com el
triatló, gimnàstica rítmica, atletisme, judo, busseig,
handbol, patinatge en línia o escacs. Com activitats
gratuïtes. la gimnàstica de manteniment, ioga, activitat

física especial o dansa del ventre. I també s'han
programat tornejos de pesca, motocròs, rock acrobàtic,
bitlles i pilota valenciana. El regidor Pérez Ollo va
indicar que la gala de l’esport, on es reconeixerà el
treball de dues persones molt destacades en l’àmbit
esportiu, tindrà lloc el 20 de juny. Per últim l’edil
d’esports ha aprofitat la seua compareixença davant els
mitjans de comunicació per fer balanç de la Campanya
Esportiva d'Hivern, destacant la participació de més de
2500 persones entre les activitats esportives i
aquàtiques i la campanya d’esport escolar, sense
comptar amb els esdeveniments de gran format.

text i foto VICENT FERRER

La millor oferta esportiva de l’estiu

Les germanes Ferrando, a l’elit del salt d’altura nacional. 
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serveixen de penjadors de
pancartes de tots els partits
polítics, inclòs el seu. Així que
no cal ficar-se tantes medalles
que sembla que només ell és
l’únic que fa alguna cosa en
aquest poble. O sí?

Faraonades (i 2)
De tota manera cal dir que

notem que això de parlar li
agrada. Dóna igual si l’escolten
o no, ell erre que erre, pegant-li
al xivarri. I així, aquesta pràctica
tan poc correcta de penjar
pancartes dels arbres la va
acabar convertint en una mena
d’al·legat contra el canvi climàtic
adobat per la desaparició dels
arbres a l’illa de Pasqua.
Sensacional. I total per dir una
cosa tan evident. Això sí, sense
recordar, per exemple, a
quantes jardineres com les que
hi ha al principi del carrer
Ferrers Bretó, per on ell passa
habitualment, no els queda ni
una miserable herba. O, com
estan de seques les plantetes
recentment plantades a les
voreres de l’avinguda
Catalunya, o com permet que
moltes obres enclaustren amb
formigó els arbres, o com, si no
ho sap li ho diem nosaltres,
deixa fer malbé un xicotet pinar
de propietat municipal prop de
l’àrea de servei de l’autopista,
o... Sembla que la seua veu
només està per animar la
premsa perquè parle dels rosers
de la seua rotonta de colorins,
per a la resta no hi ha prou ulls.
No, si de recursos aquest home
en té, sens dubte, però per ficar-
se medalles, que sembla ser el
seu. I ara que estarà a dedicació
més que complerta, quan es
jubile, ja veurem, ja.

Temps de promeses
Donat el compliment de les

promeses de ZP amb l'Estatut
Català (apoyaré el estatuto que
venga de Cataluña..."), sembla
que el PSPV de la localitat ha
volgut deixar les coses lligades i
ben lligades. Per això no han

dubtat a posar-li sis voltes de
corda d’escalador al voltant del
careto del president ZP. ZP
ajuda, amb totes les seues
forces a aguantar el cartell que
volen que els done la victòria
electoral a les eleccions de
passat demà.

ve de la pàgina anterior

Llegeixo en la premsa que la nova llei de
l’avortament genera controvèrsia. De fet, apareix
una dada que crida l’atenció: 6 de cada 10 votants
del PSOE estan en contra que les adolescents
puguen avortar sense control patern. I sembla que
això sorprén d’allò més. Com si haguera de ser
obligatori que els votants socialistes estigueren
d’acord en tot allò que fan els del seu partit. Hi ha
cada vegada més una tendència a la simplificació
en la ideologia de les persones, que intenta
esquematitzar-ho tot en dos blocs granítics:
progressistes i conservadors, esquerres i dretes.

M’explicaré amb alguns exemples. Per a ser
progressista, sembla que cal estar a favor de
l’avortament en totes les situacions, de l’eutanàsia,
de l’ensenyament públic i ser del rotllo “multiculti”.
En l’altra banda, tampoc es pot ser de dretes i
nacionalista, almenys ací al País Valencià, o estar
a favor dels matrimonis gais. Una persona cristiana
i practicant es veu que no pot ser d’esquerres i
ecologista (i altres coses), perquè aquesta
combinació estranya tant a uns com als altres. En
canvi, pareix que ha d’anar forçosament a les
manifestacions pro-vida, per tornar al mateix tema.
Fa l’efecte que no es puga anar tant a la “mani” del
25 d’abril com a la processó del Crist.

Per sort, la realitat és més complexa. Resulta
que hi ha gent d’esquerres antiavortista, i hi ha
gent que vota al PP que és gai, i hi ha dirigents
comunistes que van a missa cada setmana, i hi ha
independentistes que porten els fills a escoles de
pagament. I això és fantàstic, perquè la ideologia
de cadascú no té perquè sotmetre’s a la divisió
entre esquerres i dretes que ens volen presentar
com a monolítica.

A mi m’agrada la diferència, i la gent que no
respon a un esquema predeterminat. Aquesta
gent, quan va a votar, tria aquella opció que millor
s’adapta a allò que pensa, però no subscriu
necessàriament tot el que diu el partit en qüestió.
De fet, si té una mica de criteri propi, això és
impossible. Perquè cadascú és el seu propi partit
polític, i no en trobarà cap que se li adeqüe al cent
per cent.

Visca, per tant, la diferència i la gent que vota
sense estar del tot convençuda (però vota). Perquè
per damunt de votants, hem de ser ciutadans amb
consciència i opinió. Enhorabona si ets d’aquells
que no saps a qui votar perquè estàs en desacord
amb alguna cosa de tots. És que has aconseguit
tenir les teues pròpies idees. Votaràs, però el teu
vot serà només una manifestació més, entre
d’altres, de la teua presa de posició davant del
món.

Ciutadans i votants

text CARLES LLUCH

Exilis

laveubenicarlo@terra.es

“Sembla que el
PSPV de la
localitat ha volgut
deixar les coses
lligades i ben
lligades.”
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Basureros normalizados
Ja semos más normales. Más

españoles si cabe. Más
castellanos. Más limpios. Las
nuevas isletas-contenedores de
basura ya han sido
normalizadas siguiendo el
criterio aprobado por el pleno
benicarlando, que dejó bién
claro que en este pueblo el
castellano estaba en inferioridad
respecto del castellano, y así
han considerado que la
información de estos basureros
enterrados ha de ser
exclusivamente en la lengua del
imperio. Ya nadie podrá decir
que en este pueblo hasta la
mierda no está normalizada. El
faraón, la regidora de cultura, y
toda su cohorte, ya pueden ir a
tirar la basura tranquilos sin
temor a equivocarse de forado.
Ahí queda eso.

Cartell pintat
I quina normalitat més

curiosa és la que demostren
alguns, pel que fa a les
eleccions europees que tenim a
punt de decidir-se, quan no els
agrada algun partit polític. Ho
diem perquè a l’entrada del
poble hi ha un gran cartell de
publicitat electoral d’Esquerra
Republicana on algú amb poca
feina i menys senderi li ha
dedicat la seua exclusivitat
artística. Així, ha aparegut pintat
amb rodet (és nota en les
marques), i amb pintura blava.
No, no volem treure cap
conclusió.

Ginkama 
És una trista realitat. Una

molt trista realitat veure com hi
massa energúmens que es
pensen que tindre permís de
conduir els dóna dret a fer allò
que els vinga en gana. Al carrer
Comerç, a l’alçada del

monument a la indústria
benicarlanda que va ser l’antiga
fàbrica de Fontcuberta, el
fumeral, un discapacitat (i algú
que tinga una mica de mobilitat
reduïda, també), se les pot
veure i desitjar per poder arribar
a la mar per la vorera. Açò que
us indiquem està passant dia sí,
dia també, sense que cap
autoritat li fique remei: un
fotimer de cotxes estacionats,
damunt la vorera, davant el
fumeral, a continuació, un cotxe
damunt del pas de vianants que
hi ha després, continuem amb
tres contenidors fins que
s’arriba a un gual on, si no
passa res, definitivament
podrem tornar circular per la
vorera amb una mica de
tranquil·litat. Total, vora 70
metres sense que cap persona
amb alguna discapacitat (i
sense també, tal com està),
puga fer ús de la vorera sense
que es trobe cap obstacle. Això
és el que en aquest poble és
coneix per accessibilitat. No res,
com el nostre Ajuntament, si fa,
no fa.

Entre bambolines
Més d’una vegada hem

indicat que la part del darrera
del nostre cuco auditori no
passaria, precisament, una ITV

de la neteja. Material
amuntegat, de vegades damunt
del pobre piano, és la cosa més
habitual però ara s’ha afegit que
al final del passadís que dóna
accés a la part de darrera de
l’auditori la cosa ha arribat a
majors. Pudor i brutícia
s’uneixen de manera galopant.
Senyors, que d’ací a quatre dies
començaran els actes de final
de curs de la majoria de les
escoles i han de passar per allí.
A veure si algú agafarà una
malaltia infectocontagiosa i
després ens lamentarem.

Faraonades
Òbviament ens estem referint

al megaregidor, superegidor,
veu de tot un poble, Kuen-ka. I
és que aquest home parla i
s’escolta ell mateix com ningú.
No és que ens vinga de nou
però passar-se mitja actuació,
perquè va ser tota una actuació
televisiva, parlant dels pobres
arbres que són fets malbé per
les cordes que amarren les
pancartes dels del partits
polítics a cada escomesa
electoral què voleu que us
diguem... Que té tota la raó,
segurament sí, però a bones
hores se’n recorda. Farts estem
de veure com a cadascuna de
les eleccions els arbres

ve de la pàgina anterior

STEPV i ACPV han anunciat en roda de premsa
les denúncies que les dues entitats han
interposat contra el Conseller d’Educació,
Alejandro Font de Mora, per no incloure en les
ordres de convocatòria d’oposicions la titulació
de Filologia Catalana com a titulació vàlida per a
l’exempció de les proves de coneixement del
valencià. Les ordres de convocatòria
d’oposicions de primària i secundària
incompleixen, novament, les 15 sentències del
TSJ valencià i la del Tribunal Suprem del passat
mes de desembre. 

En la denúncia de STEPV (que adjuntem), s’insta
al Jutjat d’Instrucció de València a estudiar aquests
fets “per si pogueren ser constitutius d’infracció o
infraccions penals per, si s’escau, fer el seguiment
del tràmit oportú i la depuració de les responsabilitats
a què hagueren donat lloc”. En concret el Sindicat
considera que es vulneren els articles 410 (per
pressumpta desobediència a la justícia) i 433 (per
pressumpta desviació de diners públics, perquè es
podrien estalviar les despeses dels procesos judicials
i les costes que s’imposen a l’administració en no
aplicar les sentències). Aquests articles figuren en el
“TÍTOL XIX. Delictes contra l’Administració Pública”
del Codi Penal.

Textualment, aquests articles diuen:

Article 410. Les autoritats o funcionaris públics que

es negaren obertament a donar el degut compliment

a resolucions judicials, decisions o ordres de

l'autoritat superior, dictades dintre de l'àmbit de la

seua respectiva competència i revestides de les

formalitats legals, incorreran en la pena de multa de

tres a dotze mesos i inhabilitació especial per a

ocupació o càrrec públic per temps de sis mesos a

dos anys. 

Article 433. L'autoritat o funcionari públic que

destinés a usos aliens a la funció pública els cabals

o efectes posats al seu càrrec per raó de les seues

funcions, incorrerà en la pena de multa de sis a dotze

mesos, i suspensió d'ocupació o càrrec públic per

temps de sis mesos a tres anys.

Paral·lelament a aquesta denúncia el Sindicat
també ha presentat recurs contenciós administratiu
contra les ordres de convocatòria d’oposicions
davant el Tribunal Superior de Justícia, en el mateix
sentit que els recursos anteriors, que sempre han

sigut favorables al Sindicat i a la resta d’entitats i
universitats que també han interposat recursos en
anys passats.

STEPV insta al Conseller d’Educació i al govern
valencià a acatar les sentències judicials, com
qualsevol ciutadà d’aquest país, i a abandonar la
política d’agressions contra la unitat de la llengua.

El Sindicat recorda que en menys d’un mes s’ha
vist obligat a interposar dues denúncies contra alts
càrrecs de l’administració valenciana. La primera
contra Alfonso Rus, president de la Diputació de
València i alcalde de Xàtiva, per insults i amenaces
contra el professorat; i la segona, aquesta, contra el
conseller d’educació per un pressumpte delicte de
desobediència i malversació.

La interposició d’aquestes denúncies posen de
manifest el dèficit democràtic del govern valencià i
una forma de governar que òbvia els mínims
preceptes democràtics i constitucionals com el
respecte a l’opinió dels altres, en el cas de Rus, i el
compliment de les sentències judicials, en el cas del
conseller Font de Mora.

STEPV i ACPV

STEPV i ACPV presenten sengles denúncies contra el Conseller d’Educació per
pressumpta desobediència i malversació

El Sindicat ha interposat, a més, recurs contra les convocatòries d’oposicions

Cartells pintats misteriosament
en plena lluita. Qui ha sigut?
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ostés amb el senyor
Cuenca tenen un filó,
un filó d’or. Vostés i
qualsevol que el tinga

al seu voltant. Dóna molt de joc,
moltíssim. Penso que aquest pare
de la nostra patrieta es mouria
amb una desimboltura més que
acceptable en estaments més alts
que els d’un ajuntamentet. Trobo,
i que no s’ho agarre a mal ningú,
que Déu ha dotat –entre altres
moltes coses- el nostre home amb
el do de l’eloqüència. I com
n’estem de pagats, mares. Com
ens el mirem bocabadats quan
amolla un evidentemente
acompanyat de quatre o cinc
pronoms personals en primera
persona del singular, com
subordina, amb quina delicadesa
aspira les esses, amb més
suavitat fins i tot que el senyor
Zaplana. Els seus giros
lingüísticos no tenen precedent en
la història de l’oratòria  local. És el
nostre Demóstenes (o no era
aqueix?) particular i bé farien els
del seu partit d’enviar-lo a la
capital del regne perquè
compartírem aquest bé del Cel
amb la resta de mortals
valencians. Me l’imagino fent una
amena disertació sobre la qualitat
de la roba de les jaques de
Camps o sobre el valor de
l’amistat que tan bé ha sabut
demostrar que posseeixen el
pelotari Serafín Castellano i el
senyor Bigotes amb la família de
nuestro Paco, el más honorable
de los españoles. Però Cuenca és
més que un discurs ben elaborat,
és també un profeta i un artista de
la floricultura. Riga-se’n vosté del
padre Mundina que aquest senyor
en sap més de roses que el més
reputat dels jardiners. Tots aquells
que van pronosticar que les flors
no floririen se l’han haguda
d’enveinar perquè amb l’arribada
de la primavera ha quedat clar

que estaven equivocats; els seus
coneguts Tafaners van
pronosticar que els rosers
perteririen i ell va dir que no, que
si són roses floriran. Que
n’aprenguin! Però és clar, que el
senyor Cuenca els diga als
periodistes alguna cosa sobre la
seua blavorotonda amb aquell
gracejo andalús que ni Chiquito
de la Calzada ja ho supera tot;
que un home siga sabedor de
tantes coses, que tinga l’habilitat
que té per a dir-les tan bé i que, a
més a més, estiga dotat per
naturalesa d’aqueix salero no ens
ho mereixem. 

La república i els republicans
tornen a estar de moda i, a poc a
poquet i amb molta prudència,
estan sortint tots plegats de
l’armari. Però ah amic!, només
que assomen el cabet per
qualsevol forat apareix un pot de
pintura i empastifa plaques
commemoratives o tanques
publicitàries. Molt de compte! Ací
qui no és constitucionalista, no és
demòcrata i per tant pot ser
víctima de qualsevol bajanada de
mal gust, d’amenaces i improperis
perquè tot queda justificat per
defensar la sacrosanta figura del
caçador d’óssos borratxos i alhora
pare de l’exdona del gran
Marichalar. Ara bé, amb açò de la
república em faig una pregunta
sense solta ni volta. Que algú
m’ho aclarisca. A vore, la gent

d’ERPV tinc entés que són
independentistes i que si tot els
anara bé no se’n voldrien saber
res d’Espanya, és cert, no? La
bandera tricolor em penso que és
la de la república espanyola; és
cert també? Sí, suposo que sí. La
pregunta és... i? I? Els del partit
del Junqueras són de la república
amb capital a Madrid o de la
república dels Països Catalans?
No ho sé, igual m’estic fent un
embolic. La conclusió a la qual
arribo i que no té res a vore amb
l’argumentació anterior és que  els
vells ja deien  allò que ni rei ni
guerra passen per la teua terra.  

Joan Heras, com sempre, fa
una lúcida reflexió. Es queixa
l’home que la manca de referents
culturals religiosos entre els  joves
els impedeix poder gaudir d’obres
tan emblemàtiques  com ara La

Regenta. Però, com ens ho farem
açò si els xiquets cada dia van
menys a missa i cada dia
s’apunten menys a l’escola a les
classes de religió catòlica? 

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA

Transcric literalment: “Els
nadadors van clavar el crono amb
mínimes nacionals i
autonòmiques i sense polvoritzar
rècords amb banyadors cars,
finalment prohibits per la RFNE i
sense ser retransmesos per la
televisió ni ràdio”. Ahí queda eso. 

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

text EL LECTOR

V
Policia Marzal
Definitivament, el regidor

delegat de l’àrea de policia és
Marzal i no Soriano. Això s’ha
pogut confirmar després que
dilluns fes una roda de premsa,
presencial com a ídem policial,
al saló de plens. Sembla que
Soriano deu somiar a les nits
que encara ho és i per això
signa amb el seu antic càrrec. I
és que, el subconscient (i el
conscient, també), de tant en
tant juga males passades.

Rebaixes Marcelino
I parlant de males passades,

aquesta sembla ser-ne una i de
ben grossa. I és que com en
aquest poble devem estar molt
sobrats de diners, ens han dit
que el nostre alcalde Marcelino,
suposem en un acte de bona fe
(s’haurà encomanat al seu
sant), ha decidit renunciar a
50.000 euros, sí, llegiu bé,
cinquanta mil euros, una quarta
part dels 200.000, de la
subvenció que la Conselleria
d’Indústria Comerç i Innovació
havia atorgat per a la
reurbanització de l’avinguda

Catalunya per aquest exercici
del 2009. I encara ens han dit
que si no us ho creieu només
cal mirar els decrets del mes de
març. Nosaltres no ho hem
mirat perquè no ens creiem que
el nostre Ajuntament faça coses
d’aqueixes. Acabava l’època de
les rebaixes.

Rebaixes Marcelino (i 2)
El que no tenim massa clar és

si aquest suposat rampell de
benevolència monetària ha
estat perquè s’havien errat al fer
el pressupost, fent-lo l’alça
(aleshores sí que serien
espavilats), o perquè ha volgut
quedar bé per allò que el van
criticar per apanyar-se el seu
carrer i ara ens vol ensenyar
com som d’estalviadors els del
PP, que rebaixem fins i tot les
rebaixes. De tota manera, una

rebaixa d’un 25% no seria una
mica temerària? Haurem d’estar
al aguait del que ens dura eixe
carrer. Esperem que els duren
més que els del camí la Mar.

Capitalització fallera
En canvi a aquesta gent, als

de les falles ens referim, sembla
que la cosa no els deu anar
malament. Ho diem perquè
estos sí que no renuncien a res,
tot el contrari, paren la mà per
rebre l’anticipi de 36.000 euros,
el 50% de la subvenció prevista
per a la Junta Local Fallera, “per
a sufragar les despeses urgents
i necessàries que té l’entitat”
(literal dels decrets del mes de
març). No sabem quines
despeses són eixes tan urgents
però ja ens agradaria saber-les,
ja. Per pagar mascletades no
creiem, sembla que van ser a
càrrec de l’erari públic, doncs...
Ai, ai, ai!. Que no els passe com
a la GM. Esperem que a
Marcelino, volent imitar l’Obama
(mireu que l’arriben a anomenar
els del PP), no se li ocórrega
voler nacionalitzar també les
falles. 

Caralsol virulent
Perquè veieu que açò dels

fatxes és més perillós del que
sembla us expliquem un
exemple, verídic, del que li ha
passat a un tafaner que va voler
gastar una broma abaixant-se
de l’interné eixe, una imatge,
típica, del personal fatxolenda,
com no, amb el braç en alt, per
fer un muntatge i enviar-li’l a un
amic. Doncs, tan senzill, com
que li van encomanar un virus.
La broma li va costar que el disc
dur se n’anés a fer la mà. I és
que amb tot el que fa olor a fatxa
no s’hi pot jugar. Ni fer broma.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

“Efectivamente,
con flores queda

más bonito”

El Faraón exteriorista
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Menyspreats i oblidats
Ja ha començat. Ja ha començat

l’obra volguda per tots els nostres
partits polítics. Un, el PSOE, es va
posicionar clarament a favor des del
principi, altre el BLOC, fent
“l’enganyato”, marejava la perdiu tot i
que donava suporta la proposta i, el
PP local, hipòcritament, per una
banda no té problemes d’anar-se’n
de manifestació al costat dels
llauradors però quan aquests li
demanen, després, que faça pressió als seus caps
de València per intentar canviar el traçat, gira cua
i s’excusa en que ja no queda temps per fer
modificacions. Com havíem indicat, massa
vegades, era la crònica d’un succés anunciat on
els perjudicats, al final, serem tots el
benicarlandos, però els llauradors sobretot, que
veurem destrossat el nostre terme, només, per
interessos partidistes. I així ens va.

Ara ja tenim les màquines alçant polseguera i
l’únic que podem demanar és que les obres es
facen amb la major cura possible, sense
destrossar més territori del necessari, sense crear
més molèsties de les obligades per unes obres de
gran envergadura i, sobretot, pagant als
propietaris el que els pertoca i quan els pertoca. I
és que ja n’hi ha prou que tinguen que anar
racanejant allò que és, legalment, seu.

I a tot això li hem d’afegir l’ultima
garrotada, aquesta de la Conselleria
d’Agricultura, que, sense cap mena
de vergonya, ha deixat al nostre
municipi sense les ajudes promeses
després dels terribles aiguats que
vam patir la passada tardor i que
tantes destrosses va provocar. 

Mirant enrere, encara tenim la
visió de la Consellera d’Agricultura,

tota esvalotada ella, que anant a remolc de les
circumstàncies s’emprenya quan veu que la
ministra de Foment li guanya per cames,
prometen ajudes, i reunint-se primer que ella amb
els llauradors benicarlandos. Aleshores, amb un
acte de xuleria política (que ara es demostra),
promet un  “i nosaltres més”. I arribada l’hora de
pagar “si te he visto no me acuerdo” que diria el
PP a les Corts valencianes (en castellano,
normalizado). I altra vegada sense cobrar.

I algú dels afectats ha ficat el crit al cel? Veiem
manifestacions contràries a aquesta actitud tan
hipòcrita? La nostra classe política local ha dit
aquesta boca és meua? 

Si amb tantes garrotades no som capaços
d’alçar-nos contra tanta manipulació serà que això
és el que ens mereixem. I després no ens
queixem. Esperarem esdeveniments.
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Carxofa: uns bons basquets de carxofes per a totes les ONG’s socials que una vegada
més, fent front a la realita,t es posen dels costat del més desafavorits que en aquest temps
de crisi són el que més la pateixen. Mentre uns només parlen del números d’aturats, i poca
cosa més fan, aquestes ONG’s, afronten la situació com poden, i amb els pocs mitjans que
disposen, intenten ageugerir la penosa sitaucoó en que molta gent ha quedat.

Panissola: Un grapat de panissoles pels responsables de la senyalització horitzontal
dels carrers. Llàstima de diners tirats, no serveix de res. L'altre dia els municipals
multaven els cotxes mal aparcats, en un lloc de prohibit aturar-se, perquè pogueren
repintaren la senyalització horitzontal. No havien acabat de pintar, ja tornaven a haver
cotxes mal aparcats. Els municipals (tranquils!) no tornaran fins que tornen a pintar.
Aparcar damunt de la vorera, als passos de vianants, als carrers tancats al transit, ... a
Benicarló és normal. De què ens estranyem?
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