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Arranquen les obres de remodelació de la plaça de la Constitució 

Han arrancat ja els treballs de remodelació de la
Plaça de la Constitució de Benicarló.

El projecte ja va ser polèmic en el seu moment i va
comptar amb una important injecció econòmica del
Govern valencià, que va vindre de la mà del llavors
president Eduardo Zaplana en la seua última
legislatura com President. Problemes econòmics de
l'empresa adjudicatària Incosa van alterar l'execució
dels treballs, que no van donar el resultat esperat i van
alçar fortes crítiques dels grups de l'oposició, PSPV i
Bloc per qüestions de seguretat i filtracions
principalment després de vuit anys de treballs. 

Pocs anys després i aprofitant els fons estatals es
van a invertir més de 200.000 euros en el paviment
central que emmalalteix de diversos problemes que
obligaran a alçar-lo i tornar a anivellar el terreny. A més,
està prevista la substitució de l'actual font decorativa
per una altra que representarà una una sínia de 12

metres de diàmetre executada en marbre. Ahir van
començar els treballs amb la demolició de la font de
formigó. El PSPV local va titllar de “megalòmans” els
treballs i va reclamar que els fons es dedicaren a
“actuacions més necessàries” per a la ciutat. 

text  i foto REDACCIÓ

Arranquen les obres de remodelació de la plaça de la Constitució 
Va ser el projecte estrella del PP fa dues legislatures en el qual es van invertir prop de

6 milions d'euros. Les filtracions i problemes estructurals obliguen a remodelar-la 
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l PSPV de Benicarló
sol·licitarà la
convocatòria d'un Ple
extraordinari per a

revisar els acords presos en
relació amb el Ple que va aprovar
el Concert previ del PGOU. El
PSPV va denunciar que tan sols
va tenir 24 hores per estudiar el
document, per aquest motiu es va
absentar del Ple en el qual es va
debatre. Ara, una vegada estudiat
a fons, els socialistes han
constatat “incoherències”,
mutilacions dels acords fruit
d’anys de comissions i la “greu”
supressió de l’apartat dedicat al

turisme com eix que justificava un
planejament com el redactat per
l'empresa de Jerez, Territorio y
Ciudad.El cap de llista socialista,
Enric Escuder, va denunciar que
en “la suposada aposta pel
turisme, veiem com se suprimeix

el capítol, quedant una sola de les
cinquanta-dos planes que tenia”,
cosa que, segons el parer
d'aquest grup, “condiciona
peticions com l'expansió per la
Costa Nord i que es parlara de
camps de golf o zones lúdiques”.
Una altra de les misterioses
desaparicions en les 120 pàgines
eliminades respecte a l'anterior
document de la legislatura amb el
PSPV i Bloc en el govern
municipal, és l'apartat comercial.
“Desapareixen les seues grans
apostes polítiques i el treball dels
grups de participació ciutadana”,
assenyalen. Segons el PSPV
s'elimina la zona lúdica que
permetia el golf però

El PSPV demanarà un Ple extraordinari per a debatre el Concert Previ 

Titllen de ‘tripijocs’ els compromisos i acords urbanístics de l’alcalde amb distints col·lectius i
persones. L’anècdota, el camp de futbol municipal del Benicarló està catalogat com zona

residencial. Els socialistes es pregunten si serà per fer VPOs

E

E S P O R T S

text REDACCIÓ

Després de diverses temporades de jugar a
Peníscola amb altra denominació, el Handbol Benicarló
tornarà a jugar al pavelló benicarlando i enquadrat a la
Primera Divisió Autonòmica. El seu debut en la Lliga
serà a la pista del BM Torrent el tres d’octubre. La resta
d'equips que conformen el grup són: Quart, Mislata,
Calasanz, Llíria, Alqueries, Sagunt, Almassora, Puçol,
Onda i Betxí. L'horari de joc encara no està determinat,
atès que el club ha demanat a la federació coincidir a
casa amb el Vinaròs, i així jugar a casa els dos equips
de la comarca del Baix Maestrat, però amb un dia
diferència. Si el Vinaròs juga en dissabte el Benicarló ho
farà el diumenge. Ambdós equips van jugar un partit
amistós amb clara victòria del Vinaròs, que jugarà en el
grup valencià de la Primera Divisió Nacional, per un clar
31-17.

Per la seua banda l’equip femení, Grup Peinado Baix
Maestrat, jugarà en la Segona Divisió Nacional, i
debutarà en la pista del Vila-real el 26 d'aquest mes. La
resta d'equip del grup són: Universitat València, Mislata,
Politècnica València, Pedralba-Bétera, Juan Comenius i
València Marítim. Aquest equip va disputar un amistós a
Tortosa amb motiu de les festes patronals, que va
finalitzar amb 34-28 per a les locals. 

Pel que fa a l'equip juvenil enguany hi ha una
important novetat, ja que s'ha format un equip comarcal
amb jugadors del Benicarló i Vinaròs. Quan estiguen
acoblats poden oferir bons resultats, ja que també van
jugar a Tortosa, perdent per un ajustat 34-32, però
duent el marcador a favor fins que faltaven deu minuts
per al final i oferint molt bona imatge.

text VICENT FERRER

L'equip femení de Handbol en Segona Divisió Nacional 
Benicarló jugarà a la Primera Divisió Autonòmica

Les gimnastes benicarlandes
Inés Domingo i Núria Sancho,
campiones d'Espanya en repetides
ocasions, iniciaren el curs escolar
a Madrid, atès que han estat
requerides per la seleccionadora
nacional perquè s’integren a
l’equip estatal, de cara a futurs
compromisos, donada la qualitat
d’ambdues esportistes.

Dues baixes molt importants per al
Club Mabel Benicarló, ja que amb
elles els triomfs a nivell nacional han
estat continuats des que van iniciar-
se el seu camí en la competició en la
categoria aleví. Les dues gimnastes
ja van ser temptades el passat any
per a incorporar-se a l'equip nacional,
però van acabar quedant-se a
Benicarló, però en aquesta ocasió
han acceptat l’oferta conscients que a
Madrid, i amb tot l’equip tècnic de la
federació, poden donar un salt més
endavant. Tant Inés com Núria estan
molt il·lusionades davant l’oportunitat
que se’ls presenta de poder entrenar
al costat de les millors gimnastes
d'Espanya, al mateix temps que
prossegueixen els seus respectius
estudis.

text  i foto VICENT FERRER

Inés Domingo i Núria Sancho a Madrid

"El nou cau del PP benicarlando" 
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posteriorment es torna a parlar de
golf. Per aquest motiu Escuder es
va preguntar si açò significa que
“tornen a tenir en ment el golf a la
Tossa, quan aquesta està
protegida”. Segons els socialistes
el document no explica les taques
destinades a equipaments, unes
delimitacions “estranyes” en
determinades propietats amb
úsos lúdics dins de sòl rústic a la
Fossa del Pastor o el Camí dels
Moliners. “A qui se li fa el favor?”,
es va preguntar en veu alta
Escuder, que reclamarà
explicacions i justificacions
d’aquestes curioses eleccions. El
portaveu José Antonio Sánchez
va titllar d’aixecada “de camisa” el
Concert previ del PGOU i va
recordar que el document es va
dur a Ple incomplint els terminis
en que els regidors hem de
disposar de tots els documents.
“Optem per no impugnar l’acord
perquè ningú ens acusara de
voler retardar el PGOU, que naix
viciat”, va indicar Sánchez. El
portaveu del PSPV va denunciar
que el PGOU patisca “retallades
en uns llocs i en uns altres no” i va
titllar de “tripijocs” els acords i
compromisos de l'alcalde amb
empreses, associacions i
particulars i va exigir “claredat”.

Favors a les indústries
El PSPV va denunciar que la

zona destinada a ser residencial
de la partida Povet es torne a
crear nou sòl industrial al costat
de l'actual Ashland Chemical i es
mantinga la zona més pròxima a
la població, en el passeig Febrer
Soriano, com “zona d'activitats
econòmiques”, el que permet el
creixement de la indústria IFF
enfront de la provisionalitat i la
impossibilitat de creixement
d’aquestes empreses que eren
sotmeses en l'anterior PGOU.
“Ara s’han carregat el sòl que
reservàvem per a les indústries al
costat del terreny proper a la
futura Estació Depuradora

d'Aigües Residuals”, va lamentar
Sánchez que va recordar les
paraules d'Antonio Cuenca que
augurava “la ruïna per a
l'ajuntament si no es retiraven
aquestes restriccions”. 

Cap un altre Benicarló dins
l’actual PGOU

Segons els socialistes l'actual
document és “irrealitzable” i “no
gestionable”, doncs dibuixa un
horitzó poblacional de més de
100.000 persones i el vigent
PGOU de 1986 “encara permet
construir en 3 milions de metres
quadrats de sòl urbà i 2,8
d’urbanitzable que ni tan sols està
programat”, enfront dels nous 5
milions de metres quadrats de sòl
industrial i residencial de la nova
proposta. “Podríem construir un
nou Benicarló al costat de l'actual,
amb el PGOU de 1986”, va
assenyalar Escuder que va
advocar per “revisar l’urbanisme

aprovat unilateralment pel PP
atenent a interessos privats i
d’esquena a la població”. “No
permetrem que els tripijocs i
interessos de l’alcalde queden
sense resposta”, va concloure
Sánchez. D’altra banda Sánchez
va assegurar que “nosaltres
respectem a l’arquitecte
municipal, l’alcalde no ho sabem,
nosaltres si”, va plantejar davant
la proliferació de pancartes d’una
associació que titllen a l’arquitecte
d’enemic “principal”.

L’anècdota va saltar quan van
indicar que es qualifica el camp de
futbol municipal com residencial i
es van preguntar “si és que allí
van a fer VPO”. Després de la
presentació de la petició de Ple,
l’alcalde haurà de convocar-lo en
15 dies en un termini màxim de
dos mesos. De no complir amb la
llei, seria el Secretari de la
Corporació qui ho convocaria. 

ve de la pàgina anterior

Titllen de ‘tripijocs’ els compromisos i acords urbanístics de l’alcalde

El CDB va aconseguir una
merescudíssima i brillantíssima
victòria en el primer partit del
campionat disputat –és un dir-
contra el Villavieja Club de Fútbol.
En tots els anys que fa que sóc
seguidor acèrrim del nostre equip
no sé si recordo un matx més
accidentat, més literalment
accidentat. Al minut catorze, no sé
on ho he llegit però sé que va ser
al minut catorze, un davanter de
l’equip foraster, el molt porcales,
va deixar anar la cama i els tacs
de la seua bota dreta sobre el
rostre, el rostre sencer, del nostre
brau porter Jordi. La cosa es va
acabar amb traus diversos i la
intervenció de l’ambulància que,
tot siga dit, va arribar amb
rapidesa. Desitjo de tot cor, seria
de fills de puta no fer-ho, que Jordi
a qui, per cert, un dia des d’ací li
vaig dedicar una benintencionada
dècima o espinela, deia que tant
de bo es recupere aviat i no li
queden massa senyals. Però ací,
és clar, no es va acabar la cosa,
no. Ben entrada la segona part, a
l’àrbitre li va agafar no sé si un
atac de lumbàlgia o la ciàtica i el
joc va estar aturat prop de vint
minuts. Uf. 

Notícies. Sí, moltes novetats.
La primera que la banqueta del
Benicarló va ser ocupada pel nou
entrenador, Luis De La Haba que
substitueix el senyor Abad que no
feia més que fer experiments i a
hores d’ara encara no tenia definit
cap esquema ni cap intenció de
joc. Una altra. L’amic Pepe Pérez,
segur que el millor preparador
físic que hi ha per aquestes
comarques, també se n’ha anat,
es comprén que no hi ha el fíling
(com està això de moda, eh?)
amb el nou trainer. Llàstima. I
encara una altra. Hem fet un
fitxatge que sí que és d’aqueixos
que marquen les diferències, un
tal Espinosa, home guerrejat a

segona divisió A ha tingut a bé
defensar la nostra samarreta fins
que, suposo, al mes de desembre
se’n puga tornar al seu espai
natural que no és altre que dos o
tres categories més que la nostra;
es veia, es veia clarament que
aquest xic en sabia més que tots
els que hi havia sobre el terreny
de joc i quer no s’ho agarre ningú
a mal, però és com ho vaig vore.
És més, penso que si d’ací a
Nadal fa tots els partits com els de
diumenge passat abans de sant
Antoni podem estar
matemàticament salvats. 

El partit en qüestió va ser allò
que un castís diria un paseo
militar. El Benicarló va guanyar
per cinc gols a un però
perfectament ho haguera pogut
fer per vuit o nou a zero perquè el
que ells van marcar va ser d’un
desafortunat rebot. 

Va obrir el marcador el
Benicarló amb una bonica jugada,
com ens va fer patir, del nou
davanter centre que em penso
que és guineà i que com ja he
contat en alguna ocasió els

d’aqueixos que posen els colzets.
M’agrada a mi això. El xicot
encara va repetir i ja és el nostre
màxim golejador. Després, si no
recordo malament, van ser Adrián
Anta, Víctor Esbrí i Raül Martínez
els qui van acabar d’arredonir el
marcador. 

És clar, som líders, líders per
davant del Borriol, del Castelló B,
del San Jorge, fins i tot del
Vinaròs. Quin goig. No es podria
acabar ara la temporada? Trobo
que me n’acabo de passar, no? Si
tot va com diràs que vaja, tindrem
més d’un dia de glòria i no ens
aturarà ningú. 

Ara tenim dos partits fora
seguits. Aquestes dues jornades
donaran, ara ja seriosament, la
mesura de les nostres possibilitats
en aquest campionat. 

I ja està, un altre dia ja parlaré
del canvi de les plaques que s’ha
fet al camp. Em sembla molt bé i
merescudíssima la que s’ha
posat, no cal dir-ho. Però no
oblidem que en aquelles parets hi
ha espai per a més coses. Vinga.    

LÍDERS DESTACATS
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
El PP vol
ressucitar
el camp de
Golf a la
Tossa? 

Una imatge
per el

record.
O, no?
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El programa Art x solidaritat = 1.000.000 de gràcies,
Benicarló... promogut per l'àrea de Benestar Social de
l'Ajuntament de Benicarló,  és un clar resum de l'alt
nivell de solidaritat i cooperació que existeix a la nostra
població. Hem intentat resumir el gran treball que sis
associacions, cinc d'elles amb seu a Benicarló i una
altra amb seu a València, fan diàriament, amb una
implicació desinteressada i  voluntària de moltes
persones.

S'ha inclòs la totalitat de les entitats socials que es
dediquen a la cooperació internacional i estan registrades a
la nostra localitat.Una vegada finalitzada l'exposició
1.000.000 de gràcies, Benicarló..., la proposta de vincular Art
i Solidaritat continua... amb la realització d'una subhasta
solidaria prevista per al proper 18 de setembre, al Parador
de Turisme de Benicarló.Durant aquest acte, es procedirà a
fer una subhasta per tal d'informar més detalladament sobre
els projectes de cooperació internacional i recaptar fons per
a millorar-los. Cadascuna de les obres d'art cedides
gratuïtament estan vinculades a un projecte  concret. Així,
els fons que es puguen recaptar tindran un  destí clar i
transparent, on les persones que solidàriament hagen
participat podran fer el seguiment de la seua donació
econòmica.L'obra dels set artistes participants  s'ha vinculat
als projectes de les següents entitats:

Fernando Peiró a Mans Unides, Miguel Pitarch a Proyde,
Javier Roda a Delwende,Juan José Fontanet a Creu Roja,
José Antonio Caldés a Smara, Barry Fry a Esperanza sin
Fronteras. A més, l'obra de l'artista Juan Ripollés està
vinculada a programes d'emergència social a nivell local, per
tal de cobrir, també, les necessitats més properes, les de
ciutadans i ciutadanes de Benicarló. La subhasta solidaria
del proper 18 de setembre està oberta a tothom; empreses,
persones a nivell individual o col·lectius, etc.  Pretén ser un
acte social, solidari, informatiu i atractiu...Tothom està
convidat, us esperem!

text  REDACCIÓ

Subhasta Solidària 
18 de setembre al Parador de Turisme de Benicarló

El PP de Vinaròs és la formació política amb una
pàgina web més completa, renovada i dinàmica. Es
tracta, sense dubtes, de l'excepció en un
panorama comarcal desolador respecte al que ha
de ser la comunicació i la projecció de missatges
des d'un partit polític. 

La web dels populars de Vinaròs, liderats per Juan
Bautista Juan inclou des de la història del partit, un resum de
les rodes de premsa, opinions, propostes dels edils,
mocions, les campanyes com Proximitats Ara, la revista Aire
Fresc i fotos denúncia. Mentre que el castellà és la llengua
vehicular del PP, el valencià o una combinació de les dues
oficials és la fórmula triada per la resta dels grups de
Vinaròs. En la resta de la comarca el PP pràcticament no
existeix a nivell cibernètic i si ho està, cas del PP de
Benicarló, ho fa amb una web que tan sols s'actualitza cada
quatre anys i amb problemes d'imatges, malament
referenciades i totalment estàtiques. 

La web del Partit de Vinaròs Independent, de Javier
Belada, inclou els articles que publica en els semanaris
locals i  la secció del ‘insultódromo’. Es tracta d'un particular
ránking en la qual es registren els insults del PP cap a la
formació. Segons assenyalaven aquesta mateixa setmana
els improperis arriben ja als 230, despuntant els qualificatius
mentider, incapaç, chapucero i ineficaç. La web dels
socialistes de Jordi Romeu està sense actualitzar des de fa
més d'un any i mig. En Benicarló, Càlig, Sant Mateu,
Vilafranca i Morella utilitzen apliacions com les que ofereix la
web del partit o aplicacions gratuïtes per a dir la seua. En
canvi la web de l'agrupació PSPV Ports-Maestrat no
s'actualitza des del 7 de març de 2008. La web dels
socialistes de Benicarló realitza curioses i arriscades
enquestes preguntant sobre la necessitat d'abolir els bous i
notes de premsa. 

El Bloc de Vinaròs publica les seues propostes
setmanalment, rodes de premsa i articles d'opinió. Aquesta
formació en la resta de municipis del litoral –Benicarló,
Peníscola i Alcalà- utilitza el Facebook, la xarxa social en la
qual han creat grups i publiquen les seues opinions,
fotografies i articles pels seus incondicionals. En Peníscola
ni PP, ni PSOE ni Canvi i Progrés conten amb pàgina web. 

text  i foto REDACCIÓ

Les webs dels partits polítics del Maestrat suspenen
L'aplicació Facebook despunta com el mètode més generalitzat 

de contacte amb les seues incondicionals 

13 – XI – 2008
La professió d'ensenyant comporta molts

moments d'insatisfacció, tanmateix n'hi ha  d'altres
en què paga la pena haver-se dedicat, quan un es
troba amb alumnes com Manuel Baixauli, el vaig
conèixer fa molts anys quan jo m'iniciava en
aquesta professió i ell era un estudiant de tercer de
BUP, Manolo, com llavors li dèiem, era un xic amb
un interès per la cultura, inusual en un jove de
disset anys. La seua darrera novel·la “L'home
manuscrit”, ha aconseguit el reconeixement
unànime de la crítica i no ha
parat de guanyar premis.

Avui llijo en el Serra d'Or
del mes novembre una
entrevista que li fa Juli
Capilla, el tema de la mort
està present en una de les
narracions del llibre, i
l'entrevistador li comenta que
se l'imagina, una vegada
mort, dintre del nínxol amb
una espelma i unes quantes
llibretes escrivint in saecula

saeculorum, a la qual cosa
Baixauli respon:   “Millor

imagineu-me amb els ulls

tancats, escoltant eternament

la mar o, ja posats, les

Variacions Goldberg”. La
casualitat fa que mentre llijo
aquestes declaracions de l'escriptor de Sueca, estic
escoltant l'extraordinària peça de J.S. Bach de fons.
Comparteixo els desig de Manuel Baixauli, però en
lloc d'estar a dintre d'un nínxol, voldria estar flotant
damunt d'un núvol en un cel lluminós. 

2 – I – 2009
La premsa porta avui la decisió del poble de

Paterna de no tornar a celebrar bous al carrer en
aquesta població, després del resultat d'una
consulta popular feta entre els seus ciutadans i en
la què un 68 % s'han declarat en contra. És cert que
la consulta s'ha fet mitjançant internet, i que la
participació ha estat molt baixa, però no deixa de
ser una excel·lent notícia. Aquesta és una festa,
que disfressada de tradició, ens retorna cada any a
temps foscos i és tot un símbol de la incultura. En
una part considerable dels pobles valencians és
infinitament més alt el pressupost dedicat a fer una
setmana de bous de carrer, que a la programació
cultural anual, si és que aquesta existeix. 

Des de certs sectors del nacionalisme català es
defensa aquesta festa com a genuïnament
catalana, enfrontada a una festa suposadament
espanyola, que seria la dels toreros professionals i
que es porta a cap en recintes taurins. Aquesta
diferenciació ja és de per si ridícula, i si bé un i altre
espectacle són impropis d'una societat
desenvolupada del segle XXI, en el segon cas la
qualitat de vida del brau de plaça és molt millor que
la del bou de carrer, i si més no aquesta modalitat
ha donat lloc a molta literatura, toreros com Curro
Romero, Rafael de Paula o  José Tomàs,  són ja de
per sí personatges ben literaris. I fins i tot és capaç

de produir els magnífics
articles antitaurins de Manuel
Vicent.

4 – I – 2009
Arribem a les acaballes de

les festes de Nadal i Cap
d'Any, un temps que molt
encertadament qualificava en
un article recent l'escriptor
Manuel Rivas com d'una
“melancolía pesarosa”.

Aquestes són unes dates que
només deurien de celebrar
els xiquets i els joves, per a
ells són dies d'esbarjo, de
fruir amb les joguines els més
menuts. Ells, en la seua
immensa majoria no troben
res a faltar, perquè res ni
ningú no els falta, però als

que ja hem passat l'equador de la vida són festes
incòmodes, perquè sí que ens falta gent, i ara
nosaltres som ells, els qui ja no hi són, ho
recordava també en un excel·lent article aquestos
dies Juan José Millás, per tot arreu veia la figura de
son pare quan tenia l'edat que ell té ara. Tot i això,
avui encetem el dia amb una nota optimista, i també
hem de referir-nos a un altre article, aquesta
vegada de Manuel Vicent, qui després de
manifestar aquest sentiment de pas ràpid del
temps, que sentim amb més vertigen quan més
grans ens fem, acaba dient: “Lo mejor que uno

puede desear para el año nuevo son felices

sobresaltos, maravillosas alarmas, sueños

imposibles, deseos inconfesables, venenos no del

todo mortales y cualquier embrollo imaginario en

noches suaves, de forma que la costumbre no te

someta a una vida anodina. Que te pasen cosas

distintas, como cuando uno era un niño.” Pot ser sí.

Al cel amb Bach
text JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Els Dies Gloriosos
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L'edil del Bloc en l'Ajuntament de Benicarló, Jose Luis
Guzmán, va sol·licitar la dimissió del regidor de Festes,
Carlos Salines, pel “vergonyós i lamentable” programa
oficial de les festes que “ha estat el fer riure pels seus
abundants errors gramaticals i pífies” i que “ha donat una
imatge nefasta de la ciutat i d'unes de les seues festes més
importants”. Entre altres errors se substitueix el cognom
Escura, de la persona homenatjada en l'àmbit cultural, pel
de Freiga o calle Rabossa per Zorra al costat de
nombroses faltes d'ortografia en les entrevistes a les
representants i fins i tot en la publicitat. 

Guzmán va denunciar que els festejos arrosseguen
excessives “deficiències” des que governa el PP i va
criticar Salines per haver aconseguit uns festejos
“descoordinatss” i sense identitat”. L'edil va denunciar
aspectes com l'anul·lació d'actes com l'exposició de
maquetes o la traca final de festes, la concidencia d'un
correfoc i una exhibició de gimnàstica en el mateix
emplaçament, actes per a un mateix públic que se
superposen, falta de logística en certes activitats o el canvi
de recorregut de cercaviles. En aquest sentit va criticar
l'obstinació de l'edil a “aconseguir una gran quantitat
d'actes, a pesar del perjudici a la seua qualitat”. Guzmán

va denunciar també l'abandó, per part de la regidoria,
d'esdeveniments desapareguts recentment com la
demostració gastronòmica marinera, la Netweekend, la
marató fotogràfica, els espectacles infantils, l'actuació de
grups folklòrics internacionals o les revetles. Així mateix va
lamentar que la recuperació d'actes tradiconals anunciada
per l'edil es quede “solament en paraules” doncs “no re
s'ha fet respecte als ànecs a l'aigua o l'antiga desfilada de
carros”. 

L'edil nacionalista també va criticar que la regidoria no
recórrega en qüestions de protocol a la funcionària
responsable de l'àrea “generant situacions d'enfrontament
amb mitjans de comunicació o fotógráfs” i que no
escometa canvis en actes que llangueixen com el
certamen per al qual Guzmán proposa la gratuïtat. 

Guzmán va agrair l'esforç d'associacions i penyes les
activitats de les quals “suposen pràcticament més del 60%
de les activitats del programa”. Finalment va lamentar que,
a dia d'avui, “l'edil no ha estat capaç de donar una
explicació als ciutadans”, per la qual cosa va exigir que “es
depuren responsabilitats”. 

Guzmán va sol·licitar la dimissió del regidor de Festes

Per casualitat, torno a
escoltar un disc de Silvio
Rodríguez. Feia molt de temps
que, per aquelles coses, el
tenia abandonat. Sentir-lo, com
passa amb les músiques que
veritablement ens han marcat,
em retorna a una època molt
determinada.

Servidor, que comença a tenir
ja una certa història, recorda
quan als anys noranta practicava
acords de guitarra sobre cançons
de Silvio. Revisc l’entusiasme
que em produïa retrobar, en les
lletres d’aquell cantautor de veu
aparentment trencadissa,
imatges i llenguatges que
il·lustraven el cristianisme social
que em guiava en el meu
despertar ideològic. Per a aquell
cubà, la revolució era amor, i
l’amor revolucionari, i això em fou
una revelació decisiva. I encara
vigent.

Després he pogut saber coses
de l’entusiasme que la revolució
cubana va despertar en moltes
persones arreu del món. En fa
cinquanta anys. En aquella
conjuntura que apuntava ja cap
als anys seixanta, es produí una mena de connexió
astral de l’optimisme universal. Kennedy permetia
una mirada oberta sobre els Estats Units, Khrusxov
denunciava els crims de l’estalinisme, Joan XXIII
obria les finestres de l’Església al món. I en un petit
país caribeny, uns revolucionaris barbuts feien fora
un dictador.

Per als “progres” seixanteners, Cuba, Fidel i
companyia tenien un encant romàntic.
Esdevingueren mites. Durant aquells anys, es va
popularitzar la imatge del Che que tots coneixem.
La força de tot aquell imaginari es pot comprovar
encara en pel·lícules mitificadores com les que
recentment Steven Soderbergh ha fet sobre la
figura d’Ernesto Guevara. El Che, Cuba i tot el que
s’hi relaciona segueix exercint fascinació sobre
certs ambients d’esquerra, de vegades entre
neoprogres badocs mancats de sentit crític.

Però tot allò va passar. Ara podem trobar l’efígie
del Che en anuncis, i les adolescents porten
mocadors palestins, si molt convé de color fúcsia.
Bé, potser això fou en la moda de la temporada
passada. El sistema ha aconseguit engolir també
aquests darrers símbols crítics. La història de com
l’imaginari revolucionari ha anat perdent el seu
sentit mereixeria un estudi aprofundit. És la història
de les idees del segle xx. Del segle xxi no en
podem dir res perquè, de moment, no hem viscut
cap moment generador d’idees, de sentiments,
d’ideologies, d’entusiasmes col·lectius
transformadors, com en aquell trànsit entre els 50 i
els 60.

Al capdavall, les lletres de Silvio crec que
segueixen sent el millor que en queda. Unint la
sensibilitat amb la revolta, l’humanisme amb la
revolució, encara és capaç de desvetllar-me “la
rabia simple del hombre silvestre”. I que dure.

Silvio, Cuba
text CARLES LLUCH

Exilis

El passat divendres 28 d’agost, el Cor Da Capo, per
primera vegada, vam aportar el nostre granet de sorra a
l’ampli ventall cultural que oferien les nostres Festes
Patronals.

Com és habitual per al nostre concert d’estiu, el lloc escollit
per a aquesta ocasió va ser el claustre del Convent de San
Francesc que, a pesar de ser petitet, ofereix una acústica
inigualable. Ens va sorprendre molt gratament la gran
afluència de públic, ja que gairebé no hi cabia ni una ànima i
molta gent treia el nas pels arcs, per tal de no perdre’s res del
que passava. Però la màgia d’aquest lloc no és tan anar a
veure a la coral, sinó escoltar-la. Deixar-se embolcallar amb
la música, amb la magnífica sonoritat que ofereix aquest
emblemàtic emplaçament. 

Igual que en altres nombroses ocasions, vam tenir uns
companys de cartell de luxe, la MoMa Orquestra. Sota la
batuta de Juanjo, ens va delectar amb un programa, que
sense deixar de banda la seva vessant més clàssica, també
es va atrevir a recórrer els camins de música més
contemporània.El Cor Da capo vam oferir un programa molt
variat en quant a estils. La novetat d’aquest concert va ser el
cantar algunes peces sense partitura, fet que ens va permetre
gaudir molt més de la música i a la vegada, o això esperem,
fer-vos gaudir més a vosaltres. Una de les cançons més
aplaudides va ser la de Maria Cristina, on el nostre tenor i
solista Ángel Bascuñana ens va fer somriure a tots amb la
seva divertida interpretació. També cal destacar la estrena

absoluta de la coneguda peça Mediterráneo, de Joan Manel
Serrat.Volem aprofitar també per agrair al nostre
percussionista i cantaire ocasional, però sobretot amic,
Jaume, per acompanyar-nos amb el seu ritme incansable.

Gràcies pel suport incondicional de pares, amics,
parelles...que ho doneu tot en cada actuació però que no us
veieu reflectits en el programa. Sense vosaltres res seria el
mateix! Un any més, un concert més, però cal dir-ho, cares
noves també, cada vegada més. A tots aquells que,
simplement per curiositat, us vau acostar i ens vau escoltar
per primera vegada, doneu-nos una altra oportunitat, volem
arribar-vos al cor. Finalment, només demanar disculpes a
aquells que el dissabte 29 d’agost us vau aplegar a l’Auditori
per a escoltar-nos. Va ser una errada de la programació de la
qual no en som responsables.

text  i foto COR DA CAPO

Concert de Festes d’agost de COR DA CAPO amb la MoMa Orquestra
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M E D I - A M B I E N T

NOU MODEL DE CREIXEMENT ECONÒMIC (1)

Una de les habilitats que cal
reconèixer al president del govern
central José Luís Rodríguez
Zapatero és la capacitat de llançar
expressions amb “pretensions”, que
donen molt que parlar a tertulians i
analistes polítics. Cal recordar la
quasi oblidada “Aliança de les
Civilitzacions” com a resposta a la
visió de “Xoc de Civilitzacions” del
politòleg “neocon” nord-americà Samuel Huntington. Fa uns
mesos, Zapatero proposà el canvi del model de creixement
per fer front a la greu crisi actual; temps més tard, assenyalà
que la nova llei d’economia sostenible hi serà la pedra
angular. Analitzarem des la nostra òptica ambientalista
aquestes noves propostes presidencials.

Els mitjans de comunicació informen sovint de la delicada
situació de l’economia estatal: el Producte interior Brut cau
des de fa més d’un any, està en clara recessió, i l’atur afecta
a 18,5% de la població activa –més de tres milions sis-cents
mil persones amb noms i cognoms-, rècord a nivell europeu.
És més, quan certs països europeus com França i Alemanya
sembla que estan sortint de la fase  més aguda de crisi,
l’Estat Espanyol no mostra els mateixos “brots verds”.
Aquest desfasament de l’economia estatal respecte a la dels
països rics europeus es produeix tant a la fases recessives
o de davallada econòmica com a les fases expansives. Des
de la meitat dels anys noranta fins 2007 l’economia estatal
tingué un gran creixement econòmic i creà llocs de treball a
un ritme molt superior a la resta de països europeus.
Aquestes oscil·lacions diferencials han fet que es parli de les
especificitats del model productiu o de creixement econòmic
de l’estat i la necessitat de canviar-lo.

El creixement econòmic es mesura mitjançant la taxa de
variació anual del Producte Interior Brut  (PIB); s’entén per
PIB el valor monetari total de la producció de bens
econòmics i serveis d’un període, normalment un any; no
comptabilitza el treball informal o no remunerat o l’economia
submergida. El PIB d’un país és la suma de consum total
més la del capital invertit, més les exportacions i menys les
importacions. Possiblement, el PIB és l’indicador econòmic
més important: la seva variació es pren com la mesura de
“l’estat de salut” d’una economia, i el seu valor dividit pel
nombre d’habitants d’un país –PIB per càpita- com el seu
nivell de riquesa. S’estableix també una relació amb el nivell
d’ocupació d’un país: el PIB ha de créixer –sovint s’estima
que almenys un 2%-  per a que es creen llocs de treball.  El
PIB creix per dos motius: be per l’increment en l’ús  dels
factors productius com capital i treball –més fàbriques o més
treballadors-, be per l’augment en l’eficiència o productivitat
d’aquests factors que depèn de la tecnologia i de la formació
dels treballadors; segons l’economista premi Nobel  Paul
Krugman, el PIB creix per “transpiració” o per “inspiració”,
per més treball o per més tecnologia i formació. 

Des del segle XIX, els economies
són conscients de les fluctuacions
cícliques que sofreix l’activitat
econòmica, amb fases expansives
d’alt creixement del PIB, de
l’ocupació laboral i de l’índex de
preus dels bens i serveis (inflació),
seguides per fases de contracció
amb descens del PIB, de l’ocupació i
de l’índex de preus (deflació).

Aleshores, les crisis econòmiques –fases de contracció
econòmica- són consubstancials amb el sistema econòmic
existent. 

Possiblement, les crisis econòmiques més agudes han
segut les dels anys trenta, la dels anys setanta  -ambdues al
segle passat- i l’actual. La crisi dels anys trenta produí
l’abandonament de les polítiques econòmiques liberals i la
seva substitució per l’intervencionisme dels estats en
economia, i afavorí, desprès de la Segona Guerra Mundial,
la implantació de l’anomenat Estat del Benestar. La crisi dels
anys setanta, associada a la pujada de preus del petroli i al
gran endeutament dels estats, provocà la tornada de les
polítiques econòmiques liberals (revolució neoliberal) i el
desmuntatge de molts sistemes de protecció social. La crisi
actual s’assembla a la dels anys trenta: el PIB està en
recessió, n’hi ha deflació dels preus i els desencadenants,
en ambdues, van ser crisis als sectors financers i de la
construcció. La crisi dels anys setanta combinà el descens
del PIB i la pujada dels preus o inflació, el que els
economistes nomenen “estagflació”.

Les receptes o mesures recomanades per sortir de la crisi
econòmica, esquemàticament, s’han configurat en dues
línees o escoles de pensament el keynesianisme i el
neoliberalisme. El keynesianisme considera que les crisis
econòmiques es produeixen per falta de demanda i els
governs han d’intervenir generant activitat econòmica. Els
neoliberals sostenen que les crisis es produeixen per fases
expansives anteriors on el sector financer proporciona
crèdits barats i que provoquen la formació de “bombolles”
financeres o immobiliàries per una lectura distorsionada del
mercat; quan esclaten provoquen una retirada dels crèdits
que provoca una davallada de l’activitat econòmica. En la
fase recessiva, segons els neoliberals, cal facilitar l’accés
als diners amb baixes taxes d’interès i reducció dels
impostos perquè augmente el consum i l’activitat
econòmica.

Consideràvem necessària aquesta introducció teòrica per
a entendre millor les propostes d’uns i les crítiques d’altres
al voltant del nou model de creixement de Zapatero. Cal
també assenyalar que aquestes visions teòriques es fan
dins de les línies d’un model o sistema econòmic concret, el
capitalista. És a dir que quan es parla d’economia es refereix
al capitalisme, o quan enraonem sobre la crisi econòmica o
fet sobre la crisi del capitalisme.

Pere Bausà

El portaveu del Bloc a Benicarló, localitat inclosa
en el Pla d'Infraestructures de Seguretat i
Emergències de la Comunitat (PLISE), José Luís
Guzmán, va recriminar al PP que la improvisació i
actuacions unilaterals en la seua gestió estiguen
comprometent la posada en funcionament de la
comissaria comarcal de policia autonòmica. 

Segons Guzmán, “que se sàpia ara que la
comissaria perilla perquè el Govern central bloqueja
l'arribada d'agents és insultant. A més es posa en dubte
la manera de planificar del PP al marge del consens i
sempre amb ànim de polemitzar per part del PP amb el
Govern central, el que en resum acabarà perjudicant
als benicarlandos i veïns del Maestrat”. Guzmán va ser
més lluny encara i va recordar que “s'ha sacrificat un
local que l'anterior govern progressista de Benicarló
volia destinar a finalitats socio-culturals i se li ha cedit
gratis et amore a una administració que té l'obligació
d'invertir en la localitat com està fent en altres
municipis”. La situació segons el Bloc és esperpèntica i
posa de manifest el caràcter i el model de cos de policia
autonòmica triat pel PP. “Ben distints i amb major
serietat es despleguen aquests cossos en altres
autonomies”, va recordar Guzmán. 

“Entre PP i PSOE a Benicarló no ve ni un duro, ni tan
sols regalant-los el local a costelles de tots els veïns”,
va abundar alhora que va criticar el greuge que pateix
la localitat en inversions si es compara amb la pluja de
milions que han arribat a les poblacions de Vinaròs i
Peníscola en els últims anys. 

L'edifici ja està construït 

L'edifici, quasi construït per l'empresa GyC en la
plaça Doctor Pera, està cridat a tenir funcions
administratives per a descongestionar l'actual
Consistori, i es vol situar allí els negociats d'Urbanisme
i Policia. Governació reclama un mínim de 500 metres
quadrats per a situar la comissaria, en un edifici que
estarà dins del nucli urbà. El Plise comportava una
inversió total en la comarca del Maestrat que havia de
superar, abans de la donació del local, els 2,5 milions
d'euros. La seu comarcal de la Policia de la Generalitat
de Benicarló, estarà integrada per un mínim de 40
agents, i s'encarregarà dels assumptes relatius a
Menors i Atenció a la Dona, Medi ambient, Atenció al
Ciutadà, Joc i Establiments i Espectacles Públics i el de
Seguretat. També persegueix millorar i ampliar les
infraestructures, així com mitjans materials i tecnològics
en l'àmbit de les emergències, la prevenció i extinció
d'incendis forestals i la seguretat ciutadana”.

El programa Plise assumirà el cost del mobiliari i
equipament i finalitzarà la planta baixa i soterranis del
futur edifici administratiu. Les pretensions de la
Generalitat inicials eren de construir una comissaria en
un solar bé comunicat. Davant la possibilitat que
l'aparcament de l'edifici siga menuda, ja han existit
converses amb Mercadona para poder utilitzar una
planta del seu pàrquing. Domingo va recordar que el PP
va concebre l'edifici per a una capacitat de 80 agents de
policia local, detinguts, arxiu i la flota de vehicles.

text REDACCIÓ

El Bloc de Benicarló critica la improvisació amb la qual el PP
ha gestionat la seu de la comissaria autonòmica comarcal 

Les pretensions de la Generalitat
inicials eren de construir una
comissaria en un solar bé comunicat.
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Sense protocol (i 4)
I és que segons sembla açò

del protocol és més seriós del
que pareix. Tant és així que fins
i tot, des d’estaments
comissionils, a les pobres
dames els hi deien quina roba
havien de portar o, fins i tot, com
havien de dur el monyo. Només
hagués faltat que els regiraren
els armaris o que els digueren
quina roba interior ficar-se. El
que cal veure i escoltar!

De festa
No sabem si els grans

representants de la cultura
valenciana, Rosita Amores,
Arévalo i Alfredo Rey, estaven
de festa a la plaça de bous de
València, que ja haguera pogut
ser. Mentrestant, i això és segur,
Rajoy i Camps més contents
que un ginjol.

Rotontes monumentals
Tenim entés que a Castelló a

l’UJI, han ficat un plaça rodona

on hi ha una
escultura de
ferro, de tubs
metàl·lics de
d i v e r s e s
g r a n d à r i e s ,
que tenen la
gràcia que,
segons com li
pega la llum al
canviar el sol
de posició,
canvien també
de color.
Nosaltres, ací,
com també
estem al
començament
de la
remodelació de
la millor plaça
de la Història, la del faraó Kuen-
ka amb la seua font de marbre,
amb cadufos inclosos (només li
faltaria el burro, el que va
desaparèixer de la rotonta d’un
poc més amunt), només li volem
donar la idea que es passe per
allí per si li serveix d’inspiració. I
és que, acabada aquesta mitja
segona plaça, ja podra passar a

la posteritat. Nosaltres des d’ací
només podem que proposar
que es cree la ruta turística
monumental del faraó Kuen-ka.
No tindrem mai millor reclam
turístic. I si ni la regidoria de
Turisme ni ningú s’ho pren
seriosament només podem que
proposar  que La Veu se
n'encarregue de fer-ho.
Esperarem esdeveniments.

ve de la pàgina anterior

Dr. Climent
Vacances 2 part

El facultatiu ha rebut critiques d’aquells que,
acompanyats per influents politics, combreguen
amb meló de moro i rom “Almirante”. Però el
doctor pensa que no s’hi pot retreure el mostrar
pardals i figues, que al cap i a la fi, son prodigis de
la naturalesa.  

A Miami, mirant cap a l’oest i donant l’espatlla a
Cuba, encara que podia buscar la perfecció en
allò esfèric com els socràtics, les diferencies
també estan latents.

Amb motiu de la celebració del
Dia Mundial de l'Alzheimer, que
tindrà lloc el 21 de setembre,
l'Ajuntament de Benicarló i
l'Associació d'Alzheimer de
Benicarló han previst un seguit
d'activitats destinades a
sensibilitzar la societat respecte
d'aquesta malaltia però sobretot
adreçades a millorar la qualitat de
vida dels malalts i dels seus
familiars.

Així, des de l'Associació s'ha previst per el 12 de setembre
una sessió de suport psicològic per a familiars, mentre que el
dia 18 han programat un acte benèfic amb la representació
del musical “Viejas glorias, buenos momentos” que tindrà lloc
a l'Auditori a les 22.00 hores. Finalment, coincidint amb el Dia
Mundial de l'Alzheimer, l'Associació instal·larà taules
informatives en dos punts de la ciutat per explicar la seua
tasca de suport i assessorament.

Pel que fa a la Regidoria de Benestar Social, s'han
organitzat activitats específiques per als cuidadors. A partir
del 3 d'octubre s'han programat cursos sobre mobilitat dels
malalts, prevenció d'úlceres, higiene corporal o alimentació.

També s'han previst activitats
destinades a donar consells per
resoldre conflictes o problemes de
conducta. L'objectiu principal de tots
aquests cursos serà donar
informació bàsica i directa als
cuidadors perquè repercutisca en la
qualitat de vida dels malalts. Els
cursos els impartiran professionals
qualificats, molts d'ells procedents
dels centres residencials de
l'OACSE (Organisme Autònom de
Centres Socials Especialitzats), que

treballen diàriament amb persones discapacitades.
Finalment, i en col·laboració amb Unión de Mutuas, també es
projectarà un DVD amb el títol “Tú que cuidas, cuídate”,
adreçat específicament als familiars que tenen cura dels
malalts. A banda de les activitats organitzades per a la
celebració del Dia Mundial de l'Alzheimer, l'Associació i la
Regidoria de Benestar Social treballen conjuntament per
reivindicar una millora en la qualitat de vida dels malalts
d'Alzheimer. És per això que estan estudiant posar en marxa
una unitat de “respir”= que donaria servei als malalts durant
unes hores al dia. A diferència del Centre de Dia, la unitat de
respir no té menjador i només disposa de dos aules per a
tallers i un bany adaptat. La unitat de respir es considera el
pas previ a un Centre de Dia.

text  i foto REDACCIÓ

Benicarló es compromet amb l'alzheimer 
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va veure a molta gent, d’eixa
que tan bé ens mana, acostar-
se a veure la funció. Aleshores
tot va quedar clar! Bons ells,
llegien el gran circ “sabata”. I és
que ací,a l’ajuntament, de
sabates ja en tenim moltes i
sembla que s’encomana. No
res, que açò de les sabates ja
sembla una plaga.

Oportunitat 
L’altre dia, un tafaner que

anava passejant pel poble es va
quedar sorprés en veure un
“vellet” agafant romer i altres
fulletes de plantes... de les
rotondes dels carrers. Segons
sembla, com ja quasi no li
queda camp on anar, se li va
encendre la llum al veure tanta
planta aromàtica plantada i, llest
ell, va aprofitar per agafar-ne
una d’ací i una d’allà per poder
preparar-se unes bones olives.
De tota manera, va deixar caure
que els que ho van pensar i fer,
segurament, no n’entengueren
massa. I és que es van deixar la
saborija i el garrofer bord! A
veure si a la rotonta de les
monges lleven  les poques
lligues que han plantat i fiquen
alguna cosa de profit per fer la
nostra collita particular. Per
quatre marrecs se’ns faran
malbé les olives!

Oportunitat (i 2)
De tota manera, com

nosaltres sempre estem per
oferir la nostra ajuda i, vist el
microclima exclusivament de
ciutat que ens tocarà viure,
després que s’hagen carregat-
se el poc camp que tenen a ma,
amb totxos i més totxos a
primera línia de mar (i el que no
és primera línia també), estaria
bé que ampliaren l’oferta com
havíem indicat a dalt, plantant
tota mena d’herbes i arbres i, a

més, amb un bus turístic per
anar de rotonta en rotonta com
qui passeja pel camp, però
assegut. I per si els arriba el
pressupost, en bici, que tampoc
passa res per fer una mica
d’esport. Només caldria
contractar un bon botànic
perquè ens assessorés en la
plantació. O a Kuen-ka, que en
sap de tot. 

Sense protocol
Enguany, a festes, no vam

veure el cap de protocol que
l’any passat apareixia fins a la
sopa i que tan bé va treballar. I
és que cal ser rucs, mira que
deixar perdre una cosa que es
va fer bé? I ja s’ha notat.
Enguany no hi havia acte que
arribaren a hora. Qui més i qui
menys semblava que anava en
horari de Canàries.

Sense protocol (2)
Un altre tafaner, que

casualment anava per Càlig, va
veure al protocoler aquest tot
ben mudat a les festes
d’aquesta ciutat veïna de la via

per amunt. Què passa, és que
tenim fuga de cervells a la
nostra població? És que allí
ofereixen coses que ací no
podem ni somiar? Cada vegada
s’entén més perquè la gent de
Benicarló se’n va a viure més a
la nostra ciutat veïna de Càlig.

Sense protocol (3)
I com van més perduts que

un cagalló per sèquia, fiquen a
qualsevol a fer aquesta funció, i
així en fan de grosses. Els
tafaners ens hem assabentat
que, fins i tot, algú que feia de
qui es notava tan a faltar,
pensant-se segurament que
estava encara en èpoques molt
llunyanes, i com una mena
d’inquisició moderna, va obligar
a més d’una a passar per
taquilla a combregar a
l’acabament de la missa. I és
que ja ho diu la dita, “más vale
malo conocido que bueno por
conocer”. I si no, sempre ens
quedarà Mundo. Que, al cap i a
la fi feia de tot i en sabia de tot,
o no? Ah, i era més liberal i
passava d’aquests bretolades.

ve de la pàgina anterior

Benihort ha tancat la seua campanya de meló
d'Alger 2009 amb una producció de 7 milions de
quilos que s'han comercialitzat durant els mesos de
juliol i agost en els mercats locals, nacionals i, en la
seua major mesura, internacionals. Encara que els
preus han estat baixos, la qualitat d'aquest
producte, que es caracteritza pel seu color roig
intens, ha millorat respecte a l'estiu 2008. A més, en
aquesta campanya s'ha estrenat nou etiquetatge i
envasat. 

El cap d'Hortalisses de Benihort, Sebastián Torres,
ha reconegut “els reduïts preus als quals s'ha venut el
meló d'Alger aquest estiu, tal com està ocorrent amb
altres cultius. A pesar que hi ha hagut una lleugera
remuntada a partir de la segona quinzena d'agost, no és
significativa perquè es tracta ja de la recta final de la
campanya”. No obstant això, és de ressaltar que la
cooperativa de Benicarló ha superat els 7 milions de
quilos i el volum de producció d'aquesta fruita segueix
en augment, respecte la campanya 2004-05, data en la
qual es va iniciar la seua comercialització amb un volum
considerable. També és important assenyalar que “la
climatologia d'aquest estiu ha fet que millorara, encara
més, la qualitat del meló d'Alger-Benihort i a més s'ha
fet un bon treball de camp”, explica Torres. Pel que fa a
les varietats que produeixen els socis de Benihort, es
troben el meló d'Alger blanc, la negra amb llavors i el
meló d'Alger negre sense llavors. Cal destacar que la
cooperativa benicarlanda produeix el reconegut meló
d'Alger fashion, ja que es troba entre els 20 productors
i comercialitzadors nacionals d'aquesta marca de
prestigi. Ja en menor mesura, es conrea la varietat
coneguda com melona, de major grandària i forma més
allargada. El meló d'Alger benicarlando s'ha consumit
en els mercats locals, nacionals i internacionals. A nivell
local, l'empresa cooperativa ha distribuït els seus

melons d'Alger, a través de la seua àrea de distribució i
de les seues cinc fruiteríes. Els principals mercats
nacionals també s'han interessat per aquest cultiu,
però, tal com indica Torres, “gràcies a l'exportació a
països com França, Alemanya, Holanda, Bèlgica o
Polònia, hem anat traient el producte, ja que els preus
en els mercats nacionals han estat irrisoris”. 

El cultiu del meló d'Alger va suposar el 28% de la
producció de l'àrea d'Hortalisses de Benihort en la
passada campanya 2008. 

Imatge renovada 

En aquesta campanya 2009 el meló d'Alger de
Benicarló ha arribat a aquests mercats amb una nova
imatge. I és que Benihort ha renovat les etiquetes que
identifiquen als seus melons d'Alger i les ha
comercialitzat sota el lema “Dolç d'estiu”. Les caixes en
les quals s'han empaquetat aquestes fruites també són
noves, encara que a partir d'ara s'utilitzaran per a
embalar altres productes de la cooperativa
benicarlanda. 

text REDACCIÓ

BENIHORT SUPERA ELS 7.000.000 DE QUILOS DE MELÓ D'ALGER

Som un grup de persones que han realitzat la prova d'accés al Mòdul de Grau Superior de FP el dia 1 de setembre
de 2009 a l'IES Ramón Cid de Benicarló. Superada satisfactòriament la prova, ens trobem amb la impossibilitat d'accedir
al Mòdul de Grau Superior d'Educació Infantil per manca de places lliures. Davant d'aquest fet, hem decidit posar la
situació en coneixement de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.

Actualment, a l'IES Ramón Cid de Benicarló hi ha només un grup de 30 places, de les quals només tenim accés a
cinc. Aquestes cinc places van quedar cobertes pels aspirants que superaren la prova d'accés en la convocatòria de juny.
La resta,  no tenim cap possibilitat de continuar amb uns estudis que significarien la nostra integració en el món laboral
o bé una millora importantíssima en la nostra qualificació professional.

És per això que demanem l'ampliació del nombre de places del Mòdul de Grau Superior d'Educació Infantil a l'IES
Ramón Cid de Benicarló.

Esperem que la nostra sol·licitud sigui acceptada i així tinguem una opció de continuar amb la nostra formació.
Benicarló, 7 de setembre de 2009

Carta a la directora

L’altre dia, un tafaner que anava passejant
pel poble es va quedar sorprés en veure un
“vellet” agafant romer i altres fulletes de
plantes... de les rotondes dels carrers.
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Espardenyes turístiques
Ja, ja sabem que més d’un

deu estar pensant que sempre
la tenim agafada amb la gent del
PP. No direm que tenen una
mica de raó però... és que
sempre donen de parlar. I si no,
mireu la nostra regidora de
turisme, eixa del nom tan llarg i
complicat, doncs no se li ocorre
una altra cosa que sortir de
processó amb espardenyes de
l’hòstia! Doncs què voleu? Tot i
que ja ens pareix bé la tria que
va fer, al cap i a la fi, les
espardenyes són una cosa
típica d’ací, tal volta, el lloc, no
era més adient. Això sí, per si de
cas no arriba a fi de més, ja s’ha
començat una replegueta per
comprar-li unes sabates...
noves.

Turisme gastronòmic
Mireu que els agrada

inventar-se coses. Ara, per no
deixar el setembre més orfe i
pelat que els arbres a l’hivern,
s’han tret de la mànega unes
jornades gastronòmiques del
polp i peix de llotja. Tot siga per
moure l’economia una mica
encara que de turistes no és
que en queden massa.
Suposem deuen voler emportar-
se els de les festes de

Peníscola! Ara, hi ha una cosa
que no entenem massa, com és
que es promociona des de la
regidoria d’agricultura? I la
turista d’espardenyes, on és? I
per cert, com és que només és
publicita a alguns mitjans...?

Vaixells viatgers
Els tafaners ens hem

assabentat que la famosa
exposició de maquetes de
vaixells, que tan bé anunciava el
programa de festes passat, i la
qual tots vam poder gaudir-la,
tan bé, encara que només fóra
per les lletres que apareixien al
programa, això sí, ben escrites
(devia ser una errada), tenim
entés que se n’ha anat a fer una
visita a les festes de la Mare de
Déu de la Costa de Cervera,
durant aquest mes. I a l’octubre,
segons sembla, baixarà a
Peníscola. Perquè després
diguen que els pobles dels
voltants no ens promocionen el
que ací no saben aprofitar!

Vaixells viatgers (i 2)
De tota manera, tot siga

explicat, la cosa ja venia de
lluny. Com el faraó Kuen-ka va
dir que volia fer el riu Sec
navegable, calia provar-ho, i així
quina idea millor que remuntar
el riu Sec i, després, el mes que
ve, baixar i, anant vora mar,
arribar a l’altra destinació ja
coneguda, la ciutat peniscolana
del tómbol. Perquè després
diguen que aquest senyor no és
un pou d’idees... sense fons. I
és que els faraons sempre
veuen més enllà.

Gran circ
Aquesta setmana hem tingut

al nostre poble un circ el gran

circo Zavatta. Alguna gent quan
ho llegia, sembla, que no ho va
acabar d’entendre. I allí que es

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Mentre el Conseller d’Educació es
dedicava ahir a presentar dades
triomfalistes sobre el sistema educatiu
valencià, la realitat dels centres indica
que hi ha encara moltes mancances,
algunes endèmiques, que necessiten
solucions urgents. En el mostreig que ha
realitzat el Sindicat en uns 400 centres
d’Infantil i Primària d’arrreu del País
Valencià constata les següents
mancances generalitzades:

Plantilles: En les comarques de València
encara hi ha més de 300 places sense

cobrir. La Direcció Territorial de València està convocant encara els actes d’adjudició d’aquestes places, una
vegada iniciat el curs.En els centres Específics d'Educació Especial i en les aules d'integració en centres
d'Infantil i primaria falta personal especialitzat: fisioterapeutes, educadors i educadores, etc.

Anglés a Educació Infantil i Primària: aproximadament el 50% dels centres enquestats podran impartir la
matèria d’anglés, tot i que en molts casos sense mestre especialista sinó amb mestres de primària amb
l’habilitació d’anglés, amb la qual cosa, part de les tasques que venien realitzant (suports, reforços, guàrdies,
etc.) es dedicaran a impartir aquesta llengua, empitjorant, doncs, la qualitat de l’atenció educativa.

Aules prefabricades: en general, es mantenen les mancances d’espais en els centres, (espais habilitats
per a biblioteca, audiovisuals, psicomotricidad, etc). També s’ha constatat que hi ha molts centres necessitats
de reformes urgents: (calefaccions, banys, espais saturats, manca de gimnàs, biblioteca, menjador...).
Moltes d’aquestes reformes s’haurien d’haver dut endavant per adaptar els centres a la LOGSE (1990) i, ara,
a la LOE (2006). El percentatge de col·legis d’infantil i primària que encara no tenen aquestes adaptacions
se situa al voltant del 76%.

S’han detectat alguns casos en què tot el centre es troba en barracots: 
Alacant: Alacant, Torrevella, Guardamar del Segura, La Xara…
València: El Perelló, Montserrat, Alaquàs, Torrent, Catarroja, Sedaví…
Castelló: Almassora, Castelló, Onda, …

EpC en anglés: aquest curs es completa el calendari d’aplicació de la LOE en tercer cicle de Primària que
es concreta en la impartició de l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania en 5è de Primària. La intenció
de la Conselleria era d’obligar a impartir aquesta assignatura en anglés, com va passar en Secundària el
curs passat. Finalment, l’obligatorietat s’ha convertit en voluntarietat per als centres d’impartir-la en aquesta
llengua. Dels centres enquestats pel Sindicat, només un impartirà EpC en anglés i la majoria han optar
impartir-la en valencià (75%).

Aquestes dades confirmen la manca de planificació de la Conselleria per a implantar en tots els centres
docents la LOE pel que fa a la incorporació d’una llengua estrangera en Educació Infantil i Primària. Aquesta
incapacitat de complir la llei contrasta amb la propaganda del Conseller del seu pla plurilingüe que es
concreta en tres centres, que ni tan sols ha sigut capaç de consensuar amb la comunitat educativa. També
cal destacar la manca de personal en molts centres, les mancances en la millora i adaptació de les
instal·lacions dels centres i el fracàs de l’obsessió de la Conselleria d’impartir la matèria en anglés.

STEPV exigeix que la Conselleria d’Educació abandone la política propagandística i dedique recursos per
a complir la normativa i millorar les mancances generalitzades i endèmiques del sistema.

8 de setembre de 2009

La pretensió de Conselleria d’impartir-la en anglès no té acollida
EpC s’estudiarà en valencià a primària
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Si no es pot formigonar en vertical, es formigona en horitzontal

A la vista del que s'està muntant
amb el Pla General d'Ordenació
Urbana cal considerar dues
circumstàncies. La primera, una
ciutat necessita un pla, altra cosa
és vagar sense rumb cap al caos.
La segona, que aprovar un pla
urbanístic en aquests dies de
desengany i penúria econòmica
ens pot conduir a una falta de
perspectiva fatal. 

Subratllant aquesta última idea, és ara temps
de considerar si aquelles urbanitzacions que
s'anhelava construir fa tot just uns anys ens
donarien ara els rèdits que llavors alguns
esperaven. També ens trobarem amb una època
de desgana per a somiar i programar
infraestructures culturals i esportives, ara que tot
just tenim pocs diners per a mantenir les minses
activitats que han sobreviscut a la no gestió
d'aquest govern “Renaixentista”. 

És aquest mal moment per a les grans
decisions, dèiem, però és que les grans decisions
no es fan necessàries en temps de bonança, o
almenys ningú es preocupa tant per elles. Arriba el
dia que els uns i els altres han de cercar-se el pa

i si la gallina de les rajoles d'or s'ha
cansat de posar, caldrà estrènyer a
l'administració. No és moment de
negar favors, l'oposició ho sap i ho
utilitza: el fàcil és allò de “pensa
malament i encertaràs”. 

Així que ens trobem amb més
idees que marquen la precipitada
gestió d'aquesta fase d'aprovació del
PGOU. A la “necessitat” i a “l'apatia”

se suma la “sospita”. I és que la conjunció
d'aquests tres eixos fan que tot l'assumpte siga,
en resum, una mica opac i indefinit, un panorama
gens propici per a la discussió i per al consens. La
“participació ciutadana” s'ha substituït per
“convenis” amb uns propietaris sí i uns altres no. I
de parlar amb els altres grups polítics, el PP no es
vol saber res...

En fi, que el criteri per a seguir explotant el
territori ara és “Si no es pot formigonar en vertical,
es formigona en horitzontal”, i si cal ressuscitar
aquells emblemàtics “camps de golf” o daurar-li la
píndola a les indústries químiques, doncs avant. I
pensar que eren idees que ja quasi teníem
oblidades. Després diuen que sempre parlem del
mateix. 

699
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

CARXOFA: per a tots els que han fet, fan, i faran possible, que en aquest poble tinguem un
mitjà de comunicació exclusivament en valencià, únic i completament independent, tot i que
alguns voldrien enterrar-lo, La Veu, que la propera setmana farà 700 números reals. Més de
quinze anys al capdavant dels mitjans de comunicació escrits, i en una llengua oblidada i
menyspreada massa vegades, és una fita que molts pocs li auguraven. Molta sort en els set-
cents següents.

PANISSOLA: als responsables del protocol de festes que van voler obligar a la cort d'honor,
reina, dames, reina i dulcinea a combregar a les misses que anaven. Que passa que han tornat
els temps de la inquisició en ple segle XXI i tots hem de beatificar el sant?
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Per Xavi Burriel

“A aquesta font li falta un ruc”
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