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Susana del Olmo i Marc Fresquet nadadors del
Club Natació Benicarló es van convertir en els
grans protagonistes benicarlandos este cap de
setmana en la seua participació en la XXIX Edició
dels Campionats d’Espanya Júnior en piscina de 50
m, que es van disputar a la piscina olímpica de la
Salera a Castelló els passats 27, 28 i 29 de Març.

En esta ocasió Susana del Olmo va aconseguir una
important 7a posició en els 200 metres braça firmant
amb un crono de 2:43.70 i millorant així la seua millor
marca. També en la mateixa disciplina la nadadora
benicarlanda va aconseguir l’11a posició en els 100 m
braça i un crono de 1:16.81 i la 12a posició en els 50 m
braça amb un temps de 35.72. Marc Fresquet amb un
temps de 24.93 segons en els 50 m lliures va
aconseguir la 18é posició. 

Van ser molts benicarlandos i familiars dels
nadadors els que es van desplaçar a la piscina
olímpica de Castelló per a disfrutar per primera vegada
de la celebració d’un Campionat d’Espanya de Natació
a la capital de la plana. La tècnica del CN Benicarló
Lucía Vicente va acompanyar els nostres nadadors i no
va malgastar en elogis, felicitant als nadadors al
finalitzar les seues respectives carreres en el que va
ser tot un triomf a nivell personal i d’equip. Enhorabona.

Fabulosa trajectòria esportiva d’estos nadadors i

nadadores així com per a la història de la natació
benicarlanda. Intensitat i gran nivell en la natació on
molt ha de veure el suport i l’aposta per les bases del
Club que és l’exemple que s’ha de seguir. Esta
setmana vam estar amb el primer i segon grup de
l’escola del Club, dirigits per les monitòries Isabel i
Mercedes formats per: Hugo, Lidia, Miquel, Hugo,
Lucía, Erika, Aitana, Martina, Gerard, Hugo, Alba,
Martina, María, Gerard, Raúl, Alex, Borja, Cristhian,
Claudia, Mateu, Ana e Isabel (des de la dreta i baix a la
foto) i no podem més que desfer-nos en elogis amb
estes futures estrelles.

text CNB

Susana i Marc al Campionat d’Espanya

La setmana que ve la veu fa vacances: tornem el 17 d'abril,
renovats i amb més ganes que mai, sent el referent en valencià 

de la nostra comarca.
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a planta de valorització
de residus del moble
haurà d’esperar. Un
total de 130 empreses

del moble del nord de Castelló i
sud de Tarragona, no renuncien a
la implantació de la planta
denominada Ecoenergia
Maestrat-Montsià SA, que ha de
permetre la generació d’energia a
partir de la combustió de restes
del moble. A la fi de novembre
estava previst pagar i adquirir a
una multinacional la caldera, el
nucli principal de la planta que
permetrà la generació d’energia a
partir de la combustió de restes
del moble. Paral·lelament el

Consistori de la localitat fronterera
de la Sénia (Tarragona), on anirà
encavada la planta, tramitava la
concessió de la llicència
ambiental. Fins que la crisi va fer
mossa i els bancs van tancar
l’aixeta endurint les condicions, el
que ha dificultat el finançament
dels més de 40 milions d'euros
necessaris pendents, el 70% del
cost de la implantació d'aquesta
tecnologia. Els socis de
Ecoenergía –empresaris del
Maestrat i el Montsià- assumien el
30% restant. Ecoenergia també
ha patit el canvi accionarial. Així
l'elèctrica Aquaventus Energia ha
venut la seua participació del 51%
d’Ecoenergía a Griñó Ecològic,
que compta amb diferents plantes

de tractament, distribuïdes
estratègicament per Catalunya,
Aragó i València per a satisfer la
demanda productiva de les
empreses. La ralentització que
pateix el sector del moble ha
implicat una menor generació de
restes i residus, el que afectaria a
la viabilitat de la generació
d’energia. Per a això es van
realitzar contractes pels quals
serien altres sectors emissors de
residus, com la poda forestal, la
que garantiria la biomassa
necessària perquè la planta
sigués rendible i complira amb els
seus objectius. Les reunions amb
Ecoenergía ja no es realitzen tan
freqüentment i la nau construïda
no registra activitat.

La crisi redueix un 30% la plantilla del moble i bloqueja la
planta de residus del Maestrat 

La crisis frena els plans de valorització dels residus del moble al Maestrat i La Sénia. Les

instal·lacions del polígon industrial de La Sénia que havien de generar energia a l'espera de

temps millors. El 80% de les empreses del moble del Maestrat han realitzat Expedients de

regulació (Ere) o reduccions de plantilla.

L
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text REDACCIÓ

Al saló d’actes del Col·legi La Salle de Benicarló es
presentava la nova escola de ciclisme de la ciutat, la del
Club Ciclista Deportes Balaguer, en la qual nou ciclistes
competiran al llarg del calendari de gymkhana i circuït, i als
que cal sumar els 18 principiants no federats i el nou equip
en la categoria cadet. 

A l’acte de presentació van assistir el diputat provincial
d’esports Luís Martínez, el president de la FCCV, Amadeo
Olmos, el coordinador autonòmic d’escoles de ciclisme José
Luís Pérez, i l'alcalde Marcelino Domingo. La nova escola de
ciclisme està patrocinada per Transportes Spain-Tir, Deportes
Balaguer i Mármoles Pemar; l'equip cadet Blatem-Benicarló el
patrocinen Pintures Blatem i Superpint; i la secció de mountain
bike per òptica Eva Marín i Constructora Mavipa. En la
categoria promeses competiran: Andrés Peña Enfedaque
(primera temporada); Jordi Rouras Vinaiza (primera
temporada); Oriol Querol Girona (segona temporada; i Isabel
Balaguer Arrufat (quarta temporada i campiona provincial
2008). En la categoria principiants primer any: Izan Cheto
Soriano (segona temporada); i Alejandro Carceller Bellvís
(segona temporada). En la categoria principiants de segon any:
Míriam Querol Girona (primera temporada). En la categoria
aleví de primer any: María del Mar López Mercé (la més
guardonada al sumar ja quatre campionats provincials). En

categoria infantil de segon any: Joel Valera Sevilla (tercera
temporada). Els ciclistes no federats són: Daniel Esbrí Esteller,
Víctor Celma Forés, Toni Fornés Marquès, María Arrufat Febrer,
Ian Sòria Alsina, Joane Balaguer Gaya, Àlex Marzá Arin, Daura
Marzá Arin, Nabil Medyoun Arayo, Saad Medyoun Arayo,
Cristina García Martínez, Aitana Balaguer Gaya, María García
Martínez, Alvaro Capella, Hugo Beser Lluch, Jaime Cerdà
Zaragozá, Paula Planes Febrer i Hugo Cavero Penacho. Per
últim l’equip cadet, categoria en la qual fa temps no competia un
equip benicarlando format per: Iván Cheto Soriano, José Luís
López Mercé, Isaac Sòria Alsina, Marc Lluch Peña, David Lleó
Chau (cadets primer any). Julián Balaguer Arrufat, Rubén
Candel Maqueda (de Manises) i José Antonio Borja González
(d’Alaquàs) (cadets segon any).

text i fotos VICENT FERRER

Presentada l’Escola de Ciclisme CC Deportes Balaguer de Benicarló
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El projecte de la planta 

La capacitat de producció
elèctrica de la planta se situa en
els 13 megavats (Mw). Per la
seua magnitud, aquest projecte
empresarial, compta amb
préstecs de diverses entitats. A
més ha obtingut la certificació
jurídica, tècnica i d’assegurament
del risc due diligence, una cosa
similar a la taxació prèvia d’un
habitatge abans d’acudir al notari.
La planta ha augmentat la
inversió necessària des de la
concepció del projecte. La
inversió inicial era de 12-14
milions d'euros, augmentant els
costos de les matèries primeres i
els requisits mediambientals. La
potència d’electricitat que podrà
generar la planta s’incrementa en
un 50 per cent, el que permetrà
generar a ple rendiment de 5 a 13
Mw. Es tracta d'un exemple de
com la classe empresarial aporta
solucions sectorials als seus
problemes i permetrà obtenir un
rendiment econòmic dels seus
residus, una cosa que se suposa
més rendible que el seu
tractament i eliminació externs.
Novament els residus, tal com
ocorre amb la planta de residus
del Pla Zonal 1, es topa amb
problemes.

Formació contra la crisi 
La situació del moble al

Maestrat no és bona. Fonts de
l'Associació Comarcal
d'Empresaris del Moble del Baix
Maestrat (ACEBM) assenyalen
que el 80% de les empreses han
realitzat Expedients de Regulació
d'Ocupació (ERE), han reduït el
personal o no han renovat
contractes. “La mitjana ha estat
d’un 30% de reducció del
personal a les empreses del
Maestrat”, van explicar fonts de
l’ACEBM. En aquesta comarca
són unes 4.500 persones les que
fins a fa poc vivien directa o

indirectament del moble, xifra que
ara s’ha reduït fins a les 3.000
aproximadament. La solució per a
mitigar la crisi passa per la
formació. Javier de Santos,
secretari executiu de la ACEBM
va explicar que el tractament
passa pels cursos de formació
dins del Pla de Formació a nivell
de la Confederació Nacional del
Moble, que es materialitza en
cursos de formació. “Es tracta de
cursos de lideratge, tècniques de
venda o anglès comercial. Les
empreses els estan donant
importància ara que tenen més
temps per a formar-se i són més
necessaris que mai”, va explicar
de Santos. Són diversos els grups
d’una quinzena que realitzen
aquests cursos. A més la
coordinació entre empreses del
moble es dóna en el Maestrat
para evitar competències i crear
sinergies. Javier de Santos va
indicar que “també tenim un pla
estratègic a nivell individual i
comarcal que estudia la realitat
de cada empresa i les
possibilitats per a ser més
competitiu”. La relació dels
empresaris de Rossell, Vinaròs,
Sant Mateu, Traiguera o
Benicarló, entre uns altres, amb
els empresaris de l’altra part del
ric Sénia és bona tot i que són
competència. “La llàstima és que
per temes administratius no
siguen més fluïdes les relacions o
es dificulta l’arribada d’ajudes”, va
concloure.

Benicarló contra l’atur

Benicarló té, en l’actualitat,
1.923 aturats, el que suposa un
increment de 1.030 persones
respecte l'any passat. La
desocupació ha afectat sobretot a
homes, d'entre 25 i 40 anys, dels
sectors de la construcció i
serveis. L'ajuntament de
Benicarló ha demanat ajudes al
SERVEF per valor de quasi un
milió d’euros, amb la finalitat de
donar formació i ocupació a
persones desocupades. Els
987.000 euros donaran feina a 61
aturats. S’han demanat cursos en
matèries com pintura, electricitat
o construcció i ajuts al PAMER,
per a l’arranjament de camins,
construcció de nous accessos per
al centre de discapacitats del
Collet o la millora de mollons,
segons va explicar la regidora de
Benestar Social, Sarah Vallés.

Es donarà així faena a
persones aturades de 25 a 40
anys i més endavant es farà un
Pla Integral d'Ocupació destinat a
joves aturats, majors de 40 anys i
de llarga durada. Segons va
informar Cope Vinaròs l'alcalde,
Marcelino Domingo va recordar-li
a Escuder que, "si hi ha algú
responsable de l’atur aquest és el
govern central" i el va instar a que
"en lloc de criticar tant, col·labore
amb el consistori".

ve de la pàgina anterior

“Benicarló té, en l’actualitat, 1.923 aturats”

Dijous passat es va presentar en els locals del
Club de Tennis Benicarló, el III Torneig Internacional
Júnior, que compta amb un pressupost de 18.600
euros i que ofereix als participants punts per a la
classificació mundial, vitals per a participar en els
tornejos del Grand Eslam.

Els partits es disputaran en les instal·lacions del C.T.
Benicarló (6 pistes de terra) des del 29 de març fins el 5
d'abril, dia en el que es disputarà la final individual. La
fase final, amb els millors 32 en cada modalitat
començarà dimecres 1 d'abril. 

Aquest torneig és un dels sis que es disputen a
Espanya d’aquestes característiques i prendran part
més d'un centenar de tennistes d'ambdós sexes. Els
principals caps de sèrie són, per part masculina: 1)
Francesco Picco (Itàlia), 2) Prens Hanzlik (República
Txeca), 3) Antonio Lupieri (Croàcia), 4) Mike Vermeer
(Luxemburg), 5) Bartosz Sawicki (Polònia) i per part
femenina: 1) Mara Nowak (Alemanya), 2) Klara
Fabikova (República Txeca), 3) Ilona Kremen
(Bielorússia), 4) Carolina García (França), 5) Greta
Veinberga (Letònia). La representació local estarà
composta per Diana Stomlega i Gaspar Brau, que han
rebut sengles wild-card per part de l'organització. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

PRESENTACIÓ DEL III TORNEIG INTERNACIONAL DE TENNIS JUNIOR

2 SANTA COLOMA: Igor, Rubén, Rafa, Segura,
Hèctor; cinc inicial; Julio, Herraiz, Guille, Ignacio i
Lorenzo Fontana. 

3 BENICARLO AC: Leandro, Isco, Vadillo, Fali, Dani
Salgado; cinc inicial; Valença, Xapa, Lolo i Jordi Lledó. 

ARBITRES: Gracia Marín i Munez Fuster, col·legi
madrileny. Van mostrar targeta groga als locals Rubén,
Rafa i Lorenzo Fontana; als visitants Vadillo i Xapa.
GOLS: 0-1, min. 13, Fali. 1-1 min. 20, Hèctor de  penal.
1-2, min. 22, Isco. 2-2, min. 23, Lorenzo Fontana. 2-3,
min. 31, Genaro. 

INCIDÈNCIES: Uns mil espectadors al municipal
Jacinto Verdaguer, amb uns pocs seguidors
benicarlandos. 

El Benicarló Aeroport Castelló va reprendre la
competició guanyant a la pista del cuer després de jugar
un partit molt seriós i dominar la major part de l’encontre
a un equip molt necessitat de punts, però que solament
va crear perill a la contra, però llavors es van trobar amb
Leandro que va detenir tots les seues rematades. Un
partit on el jove Genaro es va retrobar amb el gol
després de diverses jornades sense veure porteria. Una
victòria que col·loca l’equip que entrena Miki en la quinta
posició de la taula classificatòria. La primera part va ser
de domini de l’equip cadufero, però com sempre els va
faltar rematar el treball, aconseguint obrir el marcador en
una jugada individual de Fali, que després de recuperar
el baló en el mig camp es va desfer de dos contraris i es
va plantar davant Igor al que va batre amb tir col·locat.
L’equip va seguir dominant, però sense poder

incrementar el marcador. Faltant un segon per el
descans Hèctor va igualar el marcador al transformar un
penal. Després del descans el Benicarló Aeroport
Castelló va eixir de nou dominant el partit i als dos
minuts Isco va rebre un baló, es va ficar dins l’àrea i de
nou va posar amb avantatge l'equip benicarlando, però
l'Ivori Santa Coloma, que es jugava mot, va tornar a
empatar al minut amb una rematada de Lorenzo
Fontana, donant-li més emoció al partit, fins que faltant
nou minuts Vadillo va traure una falta al costat de la línia
de banda, ficant el baló al segon pal on Genaro va
marcar el gol de la victòria. Amb el partit perdut els locals
van traure a Rafa com a porter jugador, però es van
trobar amb un Leandro molt segur sota els pals,
solament va faltar per a donar més tranquil·litat que
s’haguera aprofitat alguna recuperació per a marcar a
porta buida i no haver de patir fins l’últim segon del
partit.

text i foto VICENT FERRER

El jove Genaro es va retrobar amb el gol
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El president de la Diputació, Carlos Fabra, va
visitar  la seu de l’Aidima a Benicarló –seu a més
de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Moble
del Baix Maestrat (ACEBM)- per a comprometre el
suport de la Diputació Provincial al Pla Estratègic
per al sector en la comarca i que tindrà un cost de
160.000 euros. El cost d'aquest projecte promogut
per la ACEBM i l'Institut Tecnològic del Moble-
Aidima i finançada al 50% per l’Impiva “analitzarà
el nostre valor i on estem abans de prendre
decisions, com fusions, reconduir productes i el
que surta de l'anàlisi del cluster”, va assenyalar
Urquizú. 

El pla ha de justificar-se abans de finals d'any. “Com
en aquest moment les empreses estan molt afeblides
hem recaptat el suport de la Diputació perquè finance
un terç del cost de redacció, va explicar Juan Manuel
Urquizú president de la ACEBM. El Pla Estratègic ha
estat encarregat a Aidima, la UNIVERSITAT JAUME I i
a una consultoria externa i vol abordar els problemes
de futur. Segons va informar el propi president de la
Diputació provincial, el document estarà redactat al
novembre. 

El moble s'incorporaria a un hipotètic Pla Renove de
l'Habitatge Usat que afectaria al sector ceràmic, el
téxtil i al del moble “però això s'ha de plantejar a
Madrid perquè segons m'han contat no s'ha engegat i
per això els nostres diputats nacionals i senadors es
van a poasar a estudiar-lo i fer-li les preguntes al
ministre d'Indústria sobre quan es van a engegar les
actuacions”, va assenyalar Fabra. També va anunciar
que es realitzarà un pla similar al rubricat amb Ascer i
els ajuntaments de la província de manera que qui
adquirisca mobles per equipaments culturals,
biblioteques o el que siga i adquirisca mobles fabricats
a Castelló i el Maestrat , la Diputació subvencionarà un
5 o 7 per cent del seu valor, el que seria interesant per
a molts ajuntaments”. El president va sortir satisfet de
la reunió després de la realitzada la passada setmana
per altres càrrecs del seu partit. “Hem obert una
col·laboració que espero que siga bona i surtiguen
solucions per a un sector molt important per a la
província de Castelló”, va explicar. Els convenis
podrien signar-se la pròxima setmana 

El col·lectiu li va traslladar a Fabra la preocupació
del sector per la baixada en exportacions i en el
consum interior, la baixada de l'IVA al 6%, moratòria en
pagaments a la Seguretat Social, SGR, IVF, la baixada
d'impostos de societat, projecció del IVEX en el mercat
interior i exterior, internacionalització del producte en
països emergents i altres. 

text REDACCIÓ

El Pla Estratègic de Fabra

Avui, quan ja havia pres
possessió del meu seient després
de verificar que el Benicarló
atacava a la porteria sud, ha
entrat una dona al camp de futbol,
tota ben vestida ella i rossa de pot
que, per tal d’animar els jugadors
de l’equip visitant ha dit amb bona
veu “un poquito más, un poquito
más”. El primer que m’ha vingut al
cap ha estat una imatge amb una
important dosi d’unió carnal i m’he
dit que si no me n’estava passant,
que això de llegir tantes vegades
el doctor Climent potser estava
afectant seriosament la meua
percepció de la realitat,
deformant-la d’una manera
exagerada. Sense aclarir cap
d’aquests conceptes, m’he
dedicat a gaudir del partit que els
nostres jugaven davant el
Benicàssim, equip que està
davant de nosaltres amb molts de
punts d’avantatge. 

Mentre el meu cervell rumiava
les paraules d’aquella senyora, jo
estava comentant que encara que
el partit començava amb
repartiment de punts el més
normal era perdre’l, donada la
classificació. Amb aquesta
premissa i tenint en compte que
tant el San Pedro com l’Estivella
havien perdut els seu partits
respectius, poc tenia a perdre el
CDB amb una derrota. Tot això
acompanyat amb les informacions
que assenyalaven una
desbandada de jugadors de
l’equip de la Plana Alta deguda a
la falta de diners. Però la realitat
era que es veien un bon grapat de
jugadors que s’afaiten des de fa
una quantitat considerable d’anys,
fins i tot vaig vore que el lateral
esquerre era Mauri, que s’ha
passat mitja vida futbolística
comprovant la generositat del
president del Sant Jordi envers
els components de la seua
plantilla. Total, que el partit
s’anava desenvolupant d’una

manera força ensopida, sense
ocasions per a cap dels dos
equips i jo encara feia cabòries
amb l’“un poquito más”. Quan
l’àrbitre ha decidit enviar els
jugadors al vestidor a vore si
s’espavilaven, jo he fet el
tradicional canvi d’ubicació al
camp i, en passar per la zona de
vestidors he vist la senyora en
qüestió i totes les meues
cavil·lacions han desaparegut per
art d’encantament davant la visió
de la protagonista de les meues
fantasies. Per això de la primera
part només recordava un parell de
fores de joc que ha assenyalat el
jutge de línia de la zona de la
tribuna i que han estat molt
protestats pel públic local. 

A la segona part, deslliurat de
condicionants, he ocupat un
seient a una de les banquetes que
hi ha a la zona dels vestidors,
davant de la tribuna, i on he trobar
aixopluc i refugi del molest i
pudent ventet penisclà que
m’envestia a la meua primera
ubicació de la segona part.
Semblava que als visitants, tot i
que el seu porter en sortir al camp
havia dit que “tenemos que
ganar”, l’empat ja els anava bé
fins al punt que es barallaven per

no anar a buscar una pilota. En fi,
que amb algunes ocasions per
part de tots dos equips, ha arribat
la jugada del partit quan el linier
de la zona de la tribuna no ha
assenyalat un claríssim fora de
joc dels visitants que s’ha
convertit en un penal que ha
suposat el primer gol del partit. No
content amb això, ha acabat
d’encendre la gent quan un
claríssim fora de banda a favor
dels nostres l’ha assenyalat en
contra. He vist el públic de la
tribuna amb un grau d’excitació de
dimensions considerables. Fins i
tot jo m’he indignat pensant vés a
saber què del linier en qüestió.
Però la cosa no ha passat d’ací i
la gent de Benicarló ha tornat a
demostrar que té senderi. Al cap
d’uns minuts, una jugada d’atac
del Benicarló ha acabat en un
claríssim penal a favor del nostre
equip comés sobre Kamal i que
Cano ha convertit en el gol de
l’empat i, a l’hora, resultat definitiu
encara que en eixe moment
tothom desconeixia aquesta
circumstància que jo porto ara a
aquestes pàgines. 

Pel camp sobrevolava el
fantasma de la derrota a l’últim
minut com tantes vegades ens ha
passat, però encara que els
forasters ho han intentat i han
estat a punt d’aconseguir-ho, el
partit ha acabat amb un punt més
per al Benicarló que augmenta
una mica la distància amb els
seus perseguidors.

El proper diumenge el
Benicarló juga al camp del
Saguntino. A priori no tenim res a
pelar, així que jo ja m’he
mentalitzat que allà perdrem el
partit i punt. Potser ara estiguem
unes jornades sense treure res de
profit, però jo soc optimista cara a
la salvació de l’equip. Ara que el
Sintec San Rafael m’acaben de
dir que els ha guanyat i si els han
guanyat aquestos, per què no
nosaltres? I amb més motiu,
perquè anem davant!          

UN PUNT MÉS
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Mentre el meu
cervell rumiava les
paraules d’aquella
senyora...

“un poquito
más, un
poquito
más”
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La setmana passada van tindre lloc en la
Universitat Jaume I de Castelló les II Jornades
de Mitjans Digitals organitzades per l'ACV
Tirant lo Blanc i Escola Valenciana i amb la
col·laboració de la mateixa universitat. Les
jornades tenien l'objectiu de reflexionar al
voltant de la importància de les noves formes
de comunicació que Internet facilita en
l'actualitat. Quins canvis portaran aquestes
noves formes de comunicar-se? Com seran els
mitjans de comunicació --la premsa, la
televisió, la ràdio...-- en aquest futur digital?

Els convidats a parlar d'aquests temes van ser
variats, però d'un gran nivell. Personalment vaig
tindre la sort de poder presentar la conferència del
periodista Juli Esteve, director d'Infotelevisió. Vam
comptar també amb Vicent Partal, de Vilaweb i,
entre altres, amb l'amic Jordi Maura, que ens va
parlar del projecte de 3x4.info. No voldria deixar-
me a ningú, però he de nomenar també, per l'ajuda
prestada a l'organització, a Miquel Boix, Pere Fuset
i Miquel Torres.

Com que es van dir moltes coses i molt
importants, permeteu-me que comente només
algunes conclusions, les que personalment "m'he
guardat a la butxaca". Per exemple, el català a
Internet té una presència molt més rellevant que la
proporcional al nombre de parlants de la pròpia
llengua. Aquesta posició ens l'hem guanyat
"gràcies" a les dificultats del català per poder-se
introduir en els mitjans de comunicació

tradicionals. La democràcia total d'Internet ens ha
facilitat crear una comunitat virtual dinàmica i
activa, la que no ens han deixat crear en la realitat.
Per tant, aquest posicionament en Internet és
estratègic per a valencians i catalans i hem de
continuar conreant-lo.

Per una altra banda, els mitjans de comunicació
alternatius, sobre tot la premsa escrita i la televisió,
estant patint en el moment actual una doble crisi.
Per una banda, la crisi econòmica mundial --la que
estem patint tots, vaja--. Aquests grans diaris i
televisions amb milers de treballadors depenen
massa dels diners d'institucions públiques i
empreses amb interessos en recolzar a un partit
polític concret (o a l'altre). Ara, ni les
administracions públiques ni les empreses tenen
diners per mantindre aquests lobbys de
comunicació. Per una altra banda, Internet està
canviant radicalment els patrons de consum
d'informació, cultura i oci. Els joves europeus de
menys de 24 anys ja passen més hores navegant
per Internet que davant la televisió. A més, Internet
permet consumir la informació a "la carta" i de una
manera molt més proactiva que el periòdic o la
televisió.

Així, Internet permet una llibertat al ciutadà a
l'hora de triar els continguts informatius o culturals
a consumir. També als mitjans de comunicació els
permet reduir costos i configurar una manera de fer
periodisme més directa i més democràtica. Ara
mateix, estem immersos en aquests profunds
canvis que encara no sabem on ens portaran, però
que s'han de saber aprofitar.

II Jornades de Mitjans Digitals

text JOAN RAÜL BURRIEL

Irreflexions

La llibertat condicional vigilada del presumpte violador
d'una xica de Benicarló, succeïda el dia de l'obertura dels
Carnavals de Vinaròs ha aixecat la indignació dels familiars
de la jove de 16 anys. El detingut com a presumpte autor de
la violació, I.L.G., veí de Vinaròs de 29 anys d'edat es troba
en llibertat després que així ho establís el jutge en un Acte i
després del pagament d'una quantia de 18.000 euros i ser-li
retirat el passaport. A més s'ha establert una ordre
d'allunyament de 500 metres. Els familiars consideren que
les mesures són insuficients i que “perilla la victima”. “Al tenir
diners ha pagat i ha sortit. Qui té els diners té poder”, va dir
Diego Vargas pare de la nena. 

Vargas va lamentar que el suposat autor de la violació en
un ras, a la nena després d'enganyar-la en una parad
desocupada d'autobús puga cometre altres abusos. El
detingut tenia a més antecedents per violència. “Pot tornar a
violar a una altra i llavors s'adonaran que ja és tard”, va
denunciar. Els familiars recullen en el bar que regenten a
Benicarló signatures demanant la reforma del codi penal. Es
tracta de la mateixa campanya que la iniciada aAndalucia
pels familiars de la jove Marta del Castillo.

Els fets van tenir lloc el dissabte 14 de febrer sobre les
13.30 hores quan la menor que formava part d'un gimnàs
esperava l'autobús per dirigir-se a l'assaig per a la gala del
Carnaval de Vinaròs prevista per a la nit. Al retardar-se els
seus amics van posar en alerta als seus pares.

Enrique Lorente proclama que no va violar a la jove de
Benicarló i denuncia haver estat agredit en la presó de
Castelló 

El detingut de Vinaròs per una presumpta violació en
l'interior del seu vehicle a una menor de Benicarló va
convocar en un pàrquing d'un hipermercat a la premsa per a
defensar la seva innocència i insistir que no va violar a la noia
i que les relacions van ser consentides. Enrique Lorente va
indicar que les informacions que han donat d'ell li han
perjudicat greument, són injustes i molt perjudicials per a ell i
la seva família. “Tinc entès que vaig ser empresonat per
l'alarma social que es va crear i tot el món ja es va creure que
jo això ho havia fet”, va denunciar Lorente. Així va desvetllar
que als 10 minuts d'arribar al centre penitenciari de Castelló
va “ser insultat” i “només arribar ja em van pegar una pallissa
entre vuit o deu persones i em van haver d'aïllar fins ara”. 

Segons va indicar al prestar declaració en la caserna de
Vinaròs on va ser detingut durant tres dies per presumpta
violació fins que va declarar el 17 de febrer. Davant el jutge
va declarar que “la relació sexual amb la noia va ser
consentida per ambdues parts, sense amenaces, ni força
física i així consta en la meva declaració”. En aquest interval
el seu nom apareixia ja assimilat al “del violador d'una
menor”. Segons va prosseguir relatant “he hagut de sofrir tota
classe de greus lesions, assetjaments, difamacions de la
seua ex dona i perjudicis tant en les actuacions dels mitjans

judicials, mitjans penitenciaris de Castelló i premsa amb les
conseqüències d'haver estat empresonat 38 dies per causa
d'una alarma social provocada per un cúmul d'interessos”, va
assenyalar. A més va negar haver amenaçat la família de la
jove denunciant “perquè jo amb el seu pare no he parlat mai”. 

“Vaig parar a posar gasolina en la gasolinera BP, em va dir
que si anava a Vinaròs, li vaig dir que si i ja es va pujar al
cotxe”, va explicar. A més segons va relatar “la vaig deixar a
casa on ella em va dir, ens acomiadem i em va dir que es
cridava María. No tinc constància que tinga contusions”.
Segons va explicar la coneixia de Vinaròs “el que no
comprenc és que després de declarar en els jutjats de
Vinaròs estigués per aquí de marxa en els carnavals de
Vinaròs”. Després de les relacions sexuals el seient del
vehicle es va tacar de sang, va explicar. “Li vaig dir que tenia
un safareig i que no es preocupés, que ja ho rentaria jo. No
sóc mètge i no sé el perquè d'aquesta sang”. “La noia podria
tenir fins a 20 anys, igual que jo podria tenir 24”, va
assenyalar. Lorente, que va realitzar les declaracions en un
cantó a l'aire lliure d'un pàrquing convertit en sala de premsa,
va dir sentir “que el poble de Vinaròs haja estat nomenat i
sortit en prensa pels falsos fets que se m'imputen dels quals
em considero totalment innocent. Espero tenir sort i que haja
justícia”. 

Sense lletrat 
El lletrat ha abandonat la seu defensa des que el passat

dia 27 de març li va anunciar que anava a realitzar una roda
de premsa per a defensar la seva innocència per tots els
mitjans. En aquest sentit es va mostrar “totalment disposat a
sotmetre'm a qualsevol prova, bé sigui de polígraf o altra i
també m'agradaria que les altres parts se sotmetessin a les
mateixes proves”. Els seus advocats han suplicat al Jutjat
d'Instrucció número 2 de Vinaròs que designe un nou advocat
i procurador perquè l'imputat no quede indefens.

text REDACCIÓ

La posada en llibertat del presumpte violador d'una adolescent aixeca la
indignació dels familiars de la victima de Benicarló 
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Museu de la Mar 
“Sant Telmo”

Avinguda Marqués de Benicarló, 29

Telèfon: 669 250 765 (senyor Joaquin)

Exposició de tota mena d’estris i arts de pesca

(arrossegament, palangre, tresmall, ...). Fotografies de

l’evolució de l’ofici mariner i documentació relacionada

amb aquesta activitat. Maquetes d’embarcacions

d’època. Escola taller per a fer modelisme naval. I amb

l’assessorament de mariners de sempre.

Foto!

ESTUDI JAVIER RODA & LA PEPA

Divendres passat es va inaugurar l'ampliació
de l'estudi de fotografia de Javier Roda & La
Pepa, situat en el cèntric carrer Colón. Esperem
que aquest nou espai de treball els siga propici.

laveubenicarlo@terra.es

Els comerços de Benicarló participen en una
campanya de sorteig de 130 entrades per a veure la
programació teatral de primavera 

Les regidories de Cultura i Comerç han engegat la
campanya ‘Muda’t que anem al teatre’, una iniciativa
que implica al comerç local en la difusió d'activitats
culturals que se organitzen en la ciutat i al mateix temps
premia la fidelitat dels clients als seus establiments. La
campanya premiarà als clients amb entrades als
espectacles teatrals que tindran lloc a Benicarló d'abril
a juny. Els clients podran agafar els seus tickets de més
de 10 euros de qualsevol comerç de Benicarló i, del 2 al
16 d'abril, dipositar-los en una urna que se situarà en el
mercat central. El dia 17 es realitzarà el sorteig de les
entrades per a veure Moby disk, City/Sincity, Brokers o
Chicago. Una carpa en el passadís central del mercat
informarà dels espectacles teatrals i altres activitats
culturals. Rafa Sánchez, tècnic de Cultura, va explicar
que amb la campanya “es tracta de captar a gent que
no sol anar al teatre. L'any passat es van donar casos
de persones que mai havien anat al teatre, amb una
experiència molt positiva. Ens agrada perquè es parla
de teatre”. 

Tot preparat per a l'estrena de “Chicago”

Es compleix el 15 aniversari de la creació del grup
amateur Teatre de Guàrdia. La celebració, amb
magnificència, afronta un nou repte: la posada en
escena d'un dels musicals més importants de tots els
temps. La trama de “Chicago” està basada en fets reals
que van escandalitzar a tot l'Estat de Illinois en 1924 i
ha resultat ser sorprenentment duradora; saca a la llum
la descarnada corrupció de valors que comporta
l'enfonsament moral de la societat. La seva anàlisi
sobre la celebritat i sobre a qui, periodistes i ciutadans,
vam decidir convertir en famosos, s'ha repetit i promet
repetir-se per sempre. 

Al capdavant d’aquest nou projecte torna a estar la
directora musical Nùria Sánchez, així com els
coreógrafs Carlos Delshorts i Lluís Caldés, que en
aquesta ocasió conten amb la col·laboració d'Ángela
Gómez i Rebeca Domingo. Una vegada més, les

partitures per a la banda sonora han estat adaptades
per  Nùria  Sánchez i Dhanny Ibáñez. En aquesta
ocasió no haurà orquestra en directe i s'ha contat amb
la col·laboració especial del jove compositor
benicarlando, Marc Jovaní, qui ha portat a terme la
impressionant labor de gravar, masterizar i barrejar la
música en els seus estudis del Peixet. El cartell
anunciador és obra del polifacètic artista Jesús Maestro
i l'escenografia corre a càrrec de Ximo Sorlí. Produïx,
l'Escola de Teatre l’Escenari. Dirigeix, Josi
Ganzenmüller. 

“Chicago” té previst la seva estrena el dissabte 11
d'abril a l'Auditori de Benicarló. S'oferiran set
representacions. Totes les sessions són numerades.
Les entrades, al preu de 10 euros, poden comprar-se
de forma anticipada en l'Òptica Visió & Co. Eva Marín,
situada en la Plaça Emperador Carlos I de Benicarló.

text REDACCIÓ

Teatre contra la crisi

El final dels anys setanta no era una época molt
prolífica per al rock al poble, encara que cal
destacar el grup Átomo, pero al voltant de 1980
trobem grups com Silice i Sotavent. També un grup
amb components plens de joventut, Casola
Express, que es va formar en Benicarló (1979). Els
seus components: Juan Ángel Esbrí Simón, “Coco”,
a la guitarra i a la veu,  Fabián Flos Ruiz al baix i
Lorenzo Ferrer Comas a la batería. Juan Pellicer
també va contribuir amb el saxo. 

Casola Express van actuar a les festes de Sant
Nicolau al col·legi Marquès de Benicarló (1980)
amb cançons pròpies i versions com “Camarera”
d'Antonio Machín.

CASOLA EXPRESS 
BREU HISTÒRIA DEL ROCK EN BENICARLÓ

text REDACCIÓ 
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Raimon, en una bonica cançó dedicada al País Basc,
feia servir la imatge de la gran varietat de matisos del
color verd per definir la natura i la societat –diversa i
exuberant- d’aquell país que, com el nostre, està dividit
per fronteres imposades  que alguns volen –i sovint,
malauradament, poden- fer més grans. Avui, però,
malgrat que el verd sigui el color per definició de la
primavera que tot just acabem d’estrenar, potser seria
més adient parlar de tots els colors del gris. La realitat
d’un govern nacionalista espanyol a Euskadi pinta de
grisos i de negres l’horitzó. La lluita acarnissada des del
poder contra tot allò que sigui propi de la llengua i la
cultura del país començarà ben aviat a fer-se present.
Des d’aquest nostre país, que patim aquesta ofensiva des
de fa molts anys, ja sabem què vol dir i com es fa. No crec
que el senyor Patxi López necessiti massa lliçons per fer
servir tots els ressorts i mecanismes que tindrà al seu
abast  per espanyolitzar tan com sigui possible Euskadi,
però potser aquests dies de Setmana Santa ho aprofitarà
per fer una visita al nostre benvolgut president Camps,
ara que són col·legues, perquè li faci unes sessions
intensives –al marge de parlar una mica de vestits, que
sempre és un tema amable.

És indiscutible que els defensors del pacte dels dos
partits nacionalistes espanyols al País Basc poden
argumentar que aquest pacte  forma part del joc legítim a
partir d’uns resultats electorals. I això és cert. Ara bé, més
enllà de consideracions més generals sobre els
processos electorals, no hem d’oblidar que les eleccions
basques estaven marcades per una escandalosa falta de
democràcia: l’opció política d’un deu per cent de la
població no podia concórrer a les eleccions. L’Estat
espanyol és, amb la llei de partits, un exemple clar de com
els qui manen poden fer exactament el que els dóna la
gana sense cap escrúpol democràtic. A Israel han fet una
cosa similar amb els partits àrabs. Amb aquestes
il·legalitzacions de partits, els nacionalistes espanyols  -i
els nacionalistes jueus- sabien que en traurien dos grans
beneficis: per una part, a curt termini, fer fora el bloc
nacionalista basc i, per l’altra, assegurar-se –i això és
molt trist  constatar-ho- que el conflicte basc continuarà
viu perquè això els interessa.

Però més enllà de consideracions electorals, hi ha dos
elements que són dignes de valorar: l’ús dels termes
nacionalistes i la força de la ideologia. Pel que fa a l’ús de
les paraules, que tenen un valor molt important, assistim
quotidianament a la designació del bloc espanyolista com
a “nonacionalista” o, encara més interessant, com a
“constitucionalista”. Si el PSOE i el PP es posen d’acord
deu ser perquè comparteixen una idea de País Basc com

a simple regió d’Espanya, perquè per a ells Espanya és
una pàtria única i indissoluble. D’això no se’n diu
nacionalisme? Aclarim les coses: si hi ha nacionalistes
bascos també hi deu haver nacionalistes espanyols, no?
Doncs fem servir les paraules com cal i ens entendrem
tots una mica més.

En segon lloc, el pacte entre el PSOE i el PP -més
enllà de la repugnància que ens pot fer sentir- demostra
que avui, malgrat que es parli molt de la mort de les idees
en política, hi ha certes ideologies que són molt presents
i que marquen molt els comportaments dels partits. El
pacte entre dos suposats adversaris naturals es
construeix damunt una idea força que els dos grans
partits comparteixen: la defensa aferrissada de la unitat
d’Espanya. No cal que digui que a mi aquesta ideologia
nacionalista espanyola em fa una mica d’angúnia, però
això no vol dir que no  sigui interessant constatar que les
idees juguen molt en política, que no tot és una simple
gestió de recursos i de planificació de serveis fets des
d’una perspectiva bàsicament tècnica. Les idees,
aquelles idees arrelades en el fons de les ments de les
persones i que defineixen estrats de la consciència social,
són fortes, vives, ben presents. No menysvalorem, doncs,
el paper de les ideologies.

En definitiva, malgrat que aparentment ens pugui
sorprendre, el pacte dels nacionalistes espanyols al País
Basc és natural i lògic. També seria lògic que davant
d’aquests espectacles els sectors de la militància del
PSOE que tenen encara certa sensibilitat democràtica
haurien de cridar fort o simplement deixar el partit. Però
em sembla que això no passarà. El que passarà, i d’això
sí que n’estic convençut, és que el dia que Patxi López
sigui proclamant lehendakari amb els vots del PP,
l’esquelet del dictador Franco aplaudirà apassionadament
i el seu successor, el rei Joan Carles, somriurà complagut
amb la satisfacció del qui sap que ha fet la feina ben feta.
Jo buscaré una música adient per alimentar l’esperança,
la verda esperança dels qui potser ingènuament creiem
en la democràcia i en la riquesa de la diversitat. La cançó
Biscaia maite de Benito Lerxundi pot ser una bona
candidata. O qualsevol peça del recentment desaparegut
Mikel Laboa. Perquè amb la música i les paraules podem
anar preparant els colors per poder tornar a pintar de
verd, amb un verd molt més intens encara, els camps, les
muntanyes, els carres i les ànimes de tots els que viuen
al País Basc.

TOTS ELS COLORS DEL VERD

text JOAN HERAS

Fronteres

Aquest diumenge dia 5 d'Abril la plataforma
Benicarló en Valencià continuarà amb les seues
activitats per la defensa i la dignitat de la nostra
llengua. Així durant tot el matí de diumenge hi
haurà una taula per recollir signatures i informar
a la població del que està succeint en el nostre
poble respecte a aquest tema. 

La taula es trobarà situada en la Plaça Mercat
Vell durant tot el matí del diumenge. Així doncs
invitem a tota la gent del poble a apropar-se a

aquesta nova iniciativa i mostrar que encara queden
coses que ens estimem com a ciutadans. Cal
demostrar que apreciem i defensem la nostra
llengua amb decisió i dignitat. Perquè no volem un
futur on la llengua siga menyspreada. Per què
volem que el nostre ajuntament done el
reconeixement i el suport necessari per a que la
llengua del poble continue sent-ho en un futur. El
diumenge apropat a la plaça Mercat Vell i SIGNA
PER LA LLENGUA!!

Plataforma Benicarló en Valencià

Però més enllà de consideracions
electorals, hi ha dos elements que són
dignes de valorar: l’ús dels termes
nacionalistes i la força de la ideologia.

L'edil de Turisme, Mamen Iruretagoyena i el
restaurador Manuel Rico, van lloar la participació de
l'Agrupació de Restauradors de la localitat en les
Jornades de la Carxofa que se celebren fins al 5 d'abril
en El Corte Inglés. Segons Rico “han estat un èxit i la
gent ha sortit encantada amb els plats de carxofa”.
Entre els plats que es poden degustar aquests dies es
poden trobar crépes d'estarrufo de mar, milfulles de
carxofa, musclos, arrossos, angules amb carxofes, rap,
plats amb llagostins i combinacions tan suggeridores
com foie amb pinyons, passes i carxofes rebaixat amb
Pedro Ximenez entri altres. 

Rico també va destacar que “hem après mútuament
i nosaltres també hem vist com fan uns pinxos
magnífics”. 

text REDACCIÓ

Satisfacció per la participació de la carxofa en les jornades d'El Corte Inglés 

El debat sobre l'ús de preservatius i els llaços
contra l'avortament capitalitzen les hores prèvies a
la baixada del Crist del Mar i la proximitat de les
celebracions de Setmana Santa en el Maestrat.

'Benicarló en defensa de la vida'. És el lema que van
escollir el dimarts les quatre parròquies del municipi per
a realitzar una jornada de reflexió i conscienciació
ciutadana. Els actes van començar al matí amb la
instal·lació de diferents taules informatives en punts
estratègics de la ciutat. En ella s'explicava les diferents
situacions de desigualtats socials que s'estan vivint en
el planeta. Avortament, drogues, guerres, eutanàsia,
pobresa i violència de gènere centraven les crítiques.
L'avortament és precisament tema de debat aquests
dies arran de la tramitació de la reforma d'aquesta
pràctica i l'anunci de part de les confraries de Setmana
Santa de lluir llaços o distintius com a mostra de rebuig. 

text REDACCIÓ

La baixada del Crist del Mar 



O P I N I Ó 13O P I N I Ó8

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

Un altre ambaixador...
Però aquest, no ens resulta

debades. L’alcalde en funcions,
Marcelino, l’altre no hi era, ens
referim al del bigot, va anar a veure
al nostre estimat Presi, Camps, per
encoratjar-lo a fer tot allò que la
nostra ciutat té pendent des de fa
lustres. I, Camps, un altre corasón

de buen alma, li va dir que ell no
sabia res de totes
aquestes mancances-
demandes. O siga que, a
la capital del regne,
encara estaven per
assabentar-se de totes
les nostres necessitats. I
no solament
fisiològiques, que també
(la depuradora, no
sigueu malpensats). Ens
hagués agradat veure la
cara de Marcelino quan li
devia vindre al
pensament, una cosa
així com, què collons va
fer Mundo en els més de
10 anys que va estar
d’alcalde? Ja li ho diem
nosaltres: viure bé de la
política. I com a premi el
van fer diputat a les
Corts.

... de bones
voluntats

I diem això de bones
voluntats perquè, segons
hem pogut saber de
fonts molt solvents, el
nostre Presi va dir que
ho transmetria tot a les
respectives conselleries i que li
donarien resposta en quinze dies.
Voluntat, el que és diu voluntat, el
nostre alcalde en fica i, el nostre
Presi, sembla que també. Ara,
només amb voluntat, i vista
l’experiència de més de quinze
anys que no ens han fet ni punyeter
cas, no sabem si en tindrem prou
perquè les conselleries ens
contesten alguna cosa. Ja li
pronostiquem al nostre benvolgut

alcalde que pot començar a
preparar la romeria a València cada
setmana a veure si així, de tant de
donar la tabarra, aconsegueix que li
facen, només, una miqueta de cas.
De tota manera, sempre li
quedarà... emportar-se el del bigot.
Com diuen en algun mitjà,
esperarem a veure com el nostre
Marcelino “s’imposa” a Camps. I si
no, que li facen un “traje”... però no
a Camps, que ja en té molts. 

A Madrid amb dos visions
Un tafaner va veure al programa

de tve1 "una pregunta para usted”,
com una benicarlanda va fer una
pregunta a Mariano Rajoy. La noia
ho va fer molt bé i va deixar el
pavelló ben alt, fins i tot Rajoy la va
recomanar per a un lloc de
responsabilitat. De totes maneres,
confessarem que al sentir: "Sóc de
Benicarló", ens vam imaginar que la
pregunta seria: "De part del Senyor

Cuenca, que la crisi econòmica
s'arregla així i així, senyor Rajoy,
que no s'assabenta". En fi, vam
quedar bé i la xica era ben
simpàtica, encara que Mariano no
ens digués també això de "bona
ni"...

A Madrid amb dos visions (2)
Un altre tafaner que també

estava mirant el mateix program de
la tve1, també va veure a la
benicarlanda com preguntava al

senyor Rajoy si estava
per un pacte d’estat per
l’educació, donat el
lamentable estat de
l’ensenyament. Suposem
que aquesta veïna nostra
es referia als
despropòsits de Font de
Mora i Camps al País
Valencià, que si en
anglès, que si en xinés,
que si en barracons, que
si hi ha quatre duros per
a la concertada i les
escoles públiques que
s'en vagen a fer la mar...
Pot ser si, o pot ser no,
per que Rajoy de seguida
li va oferir un càrrec en el
seu futur govern. La
qüestió és que el senyor
Rajoy de seguida va
aprofitar la pregunta
servida en safata de
plata per dir que
s'estudiara "en una
lengua distinta del
castellano" en algunes
autonomies era una
tonteria i que que a la
escola calien "más
principios y valores" (los

del Movimiento, digo yo) i
"autoridad" (claro). 

A Madrid amb dos visions (i 3)
Això sí, coincidència plena, els

tafaners proposem una primera
mesura per millorar l’ensenyament
públic al País Valencià, que a cada
director de centre se li compre un
traje nuevo, que sabem que això
llueix molt i fa moure l’economia.

ve de la pàgina anterior

Els que habitem més d'una llar acabem
acostumant-nos al tancar de portes i al comiat
de fantasmes, a l'abandonament temporal dels
nostres espais viscuts i objectes benvolguts.
Dues voltes de clau en cada pany amb
l'esperança que la quietud romangui intacta
després del nostre passejar. 

La taula de fusta del menjador rep el tall
d'aquesta claríssima llum llevantina que acoltella
les finestres com si fossin un llenç de Lucio
Fontana. Allò que queda sobre la taula, pot ser
distracció o ornament, beu d'aquest far de lent
avanç que marca l'absència; el cendrer, un llibre,
l'extrem de la jaqueta que descansa sobre una
cadira... Si he de pensar en un bodegó que fora
meu, estaria compost precisament per aquest breu
i aleatori recompte de coses que es queden
esperant-me. Per explicar-vos quina és l'evocació
que considero com una meta en la pintura de
bodegó, els proposo que es traslladin amb la
imaginació a qualsevol racó de la seva pròpia
casa, potser avui, potser en la infància, i
reconstrueixin els objectes que han deixat allí. Han
pensat potser en les fotografies dels seus fills? En
el despertador al costat del llit? En una màquina de
cosir sobre la taula braser? Aquesta imatge és la
que trobem al bodegó, la recerca d'un sentiment
que transcendeix allò quotidià. (Si algú ha pensat
en la seva cuina i ha vist que s'ha deixat oberta la
clau del gas té permís per a anar a tancar-la.)

El valor de la pintura de bodegó ha estat sempre
divers, des del document ostentós de carísimes
matèries primeres fins a l'espiritual vanitas, i
encara avui es conserven i practiquen aquestes
interpretacions. El cuiner Ferrán Adriá disposa una
lectura moderna del bodegó a través de fotografies
dels seus avantguardistes plats, és l'ostentació,
mentre el petit avanç tecnològic que absorbeix la
llum en el centre d'una galeria es mostra com una
naturalesa morta disposada a quedar obsoleta,
com un aliment en la visió del qual delectar l'afany
consumista que ha substituït a la necessitat de
nutrients. 

El model ideal per a la pintura, aquesta
naturalesa que decau prou a poc a poc com per no
apreciar les seves mutacions en una tarda, una
forma que sense història no seria més que reflex
de la llum, és l'ideal que persegueix l'artista, i no
em refereixo a dues pomes sobre un gerro de fang,
sinó a l'esperit del pintor mateix. 

Comiat de fantasmes
text JESÚS MAESTRO

Resulta simptomàtic que, per primera vegada, els
antagònics encontres de Davos –líder del capitalisme
més despietat- i el Fòrum Social Mundial –que defensa
una globalització justa i un creixement sostenible-,
comencen a parlar el mateix llenguatge. Òbviament els
qui han rectificat han estat els de Davos, atrapats en una
pèssima gestió dels recursos productius i financers del
planeta, com no es coneixia des de la crisi del 28.

Ara fa falta que les alternatives proposades per uns i
altres siguen factibles: segur que la fi de la fam i la
misèria del món no s’acabaran “socialitzant” l’economia. I
que, en cap cas, “refundar” el capitalisme –és a dir “más

de lo mismo”-, com proposa l’ “ocurrent” de Sarkozy, no
té cap credibilitat.

És hora de les terceres vies.
Marc Antoni Adell

DE FÒRUMS I ALTRES ENCONTRES
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é, veig que les coses
comencen a normalitzar-
se. Només tres pàgines
dedicades a les falles i

encara, cal reconéixer-ho, a posar-les
en solfa. La curiositat morbosa, vist el
to que en general tenen els escrits,
m’ha dut a llegir-me-les i hi he trobat
alguna cosa que no m’han explicat
que no és del tot certa. Per exemple,
la versió que tinc sobre la desfeta i
posterior tornada a la normalitat de la
blavorotonda (de Cuenca  hauríem
d’afegir o això és una redundància?)
difereix de la seua. A mi m’han contat
que les pedretes multicolor es van
barrejar no només per l’impacte de
petards sinó sobretot perquè una
colla de joves conscienciats i animats
pel to de la nit hi van plantar-se al bell
mig d’aquest atemptat al bon gust i
van començar a trepitjar-ho i barrejar-
ho tot aconseguint al final una
composició molt més estètica i
original que la que per desgràcia i per
a mofa de la humanitat sencera tenim
ara mateix. Respecte al tema de la
posterior “normalització” de
l’assumpte el que tinc entés és que no
va ser un sol home  l’encarregat de
passar-se el matí trinat i retriant sinó
que en van ser cinc i que no ho van
fer per patriotisme sinó perquè
estaven complint el seu horari laboral.
Queda dit. Segueixo amb el tema. Es
queixa el cap de la Policial local que
especialment una falla permetia
–entenc jo, compte- que es
despatxara alcohol a menors de divuit
anys. Perfecte. És un error del
periodista no dir el nom de la falla? És
que no es va dir en la roda de
premsa? No ho acabo de vore clar,
crega-s’ho. 

Escolte, m’ha agradat molt el tema
de la setmana. De tant en tant vostés,
pàries del periodisme local, tenen
aquests puntets que els fan
entranyables i que aconsegueixen
que no acaben de perdre’ls la fe. No
n’havia sentit parlar mai d’aquesta
revista. És més, en cap moment

m’haguera passat pel cap que a
Benicarló, a l’any 1913 i amb els
mitjans de l’època, fóra possible
editar un setmanari . Fantàstic. M’ho
llegit amb fruïció i sí, veig que tenen
vostés raó, que passen els anys i no
canvien les coses. Què hi farem? Les
fotos també me les he mirades. Sí,
identifico fàcilment  la mar, el pont del
riu i suposo que el camí Convent amb
el seus famosos pedrissos i bous,
però no acabo d’atinar el lloc on
apareix el carro d’”el aiguadé”. Pot ser
siga la cantonada del carrer Sant
Antoni amb San Joan? Si algú ho sap,
que m’ho diga. Per cert, que la foto
també té el seu què perquè al pobre
matxo li tallen el cap. Burxant  per
això de l’internet he comprovat que
tots els números –o molts, vaja, no ho
sé- d’”El Litoral” apareixen el format
PDF que es diu. Treball per als
historiadors. 

Llijo el bonic article de Federica
Alborch. Té més raó que un sant. Jo
també m’estimo més un dissabte
treballant amb la perspectiva d’un
diumenge de matí sense angúnies
que un diumenge de vesprada amb la
perspectiva laboral del dia següent. A
mi em passa tot, absolutament tot el
que diu aquesta jove. És clar que
Nostre Senyor no ho va  fer bé això.
Si Ell, omnipotent com és, va haver
descansar un dia després del nyap
aquest, jo que no sóc Déu, bé
n’hauria de descansar un parell o tres,
no?

No sé per què però endevino un
cert to irònic en l’article del senyor

Marc Antoni Adell. Diràs que hi veig
un cert to burleta. I no, no hauria de
ser això. Aquests senyors del partit de
Mundo Ilusión  no han fet mai en la
seua vida més que preocupar-se pel
bé de la Humanitat i dir una altra cosa
és faltar a la veritat. De fet, ja ho va dir
el senyor Fabra de tota la vida, les
urnes els jutgen i els legitimen totes
les vegades. 

Comprovo amb goig que Josep
Igual ha publicat un nou llibre. Me
n’alegro molt. Encara que siga per als
incondicionals m’agradaria que
vinguera a presentar-lo al seu poble. 

La revista Saó també està en crisi.
Aquests es veu que no són capellans
com Déu mana i com a just càstig han
de ser condemnats a la més absoluta
de les misèries. Que li facen la pilota
a Garcia Gascó (aquest també, com
aquell tan graciós que hi havia a
l’ABC que volia que li digueren Jaime
de Cammani), que li dediquen un
parell de portades al beatíssim
Camps i treguen algunes fotos de
Fabra assistint a alguna processó i
problema solucionat. 

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA.

Per favor! Les setmanes que
hagen de publicar coses del porcales
del doctor Climent ho anuncien a la
portada (posen dos rombes, escriuen
una X ben grossa...) i així ja sabrem
que la revista no és apta per a
menors. Cotxinos, més que cotxinos,
que són uns cotxinos de permetre
aqueixes coses!

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

text EL LECTOR

B
Rompida de la hora

Els tafaners estàvem realment
preocupats per aquesta tradició tan
nostra. Semblava, corria,... per
ràdio macuto, que enguany, a millor,
no hi havia la ja tradicional serenata
de la rompida de la hora a la nostra
ciutat. Ja no ens arribava el coll a la
camisa pel fet que les dos nostres
millors maces d’aquest poble,
Mundo i Salinas, no pogueren
donar “rienda suelta” (en castellano
del suyo), a la seua major
expressivitat i exaltació sorollosa en
això d’arrear-li al bombo. El
problema, segons sembla, ha estat
que no s’han fet els cartells de tots
els anys i alguns ho han aprofitat
per ficar zitzània. Roïns ells. Però
sí, al final... tindrem bombo.

Camal 9

Processó del Crist. Cal fer
esment de la bona connexió de
l’informatiu de Canal 9 amb ella.
Així, i no sorprèn, no van mostrar
imatges del crucificat, que era la
cosa més lògica, van mostrar la
processó quan la gent estava
aturada davant del Visiat. Pescados
Agustin? I van dir que era el principi
de la Setmana Santa... Per a això,
no valia la pena gastar la dieta...

Moteros emprenyats
Mireu si tot el que passa en

aquest poble no es fa sense el
permís del de dalt, el del bigot, que,
fins i tot a l’hora de pixar, cal
demanar-li permís. Segons ens
hem assabentat els tafaners,
l’organització de la concentració
motera, amb bon seny, i perquè
l’estada de tots els moteros de
falles fóra la més acurada, i
higiènica possible, van demanar a
l’ajuntament si podien ficar un parell
de pixadors d’eixos portàtils com els
que havien repartit pels casals. I allí
que quan van a ficar-los intervé la
mà divina i diu que a pixar als bars.

Que no res, que  els pixadors
públics eren només per a les falles.
Malpensant, devia rumiar, no tenen
al costadet mateix el riu?

Moteros emprenyats (i 2)
Però qui fóra, no content amb fer

d’ubicador de latrines públiques, a
més, també decidia quines eren les
paradetes que és podien muntar a
falles. I així, com això de les motos
no devia ser massa del seu grat
doncs, el que diem, una paradeta
d’estes, de coses de moteros,
tampoc li va caure en gràcia.
Segons es va dir no tenia permís, ni
pagava impostos i el que devia ser
pitjor, era competència deslleial...
no sabem a qui. No res, com els
casals de les falles però sense el
vistiplau, vinga. Perquè eixos sí que
paguen impostos, cotitzen a la
Seguretat Social, fan la declaració
de la renda i... són entitats sense
ànim de lucre. A més, el poc
benefici que hagen pogut obtenir el
reinverteixen en ells mateixos, per a
la JLF. Suposem perquè puga cobrir
el seu pressupost, que no saben
quin és. El d’anar-se’n de soparots?
I això sí que deu estar permès.

Bonica estampa
Certament era bonica l’estampa

de la parella a cavall passejant pel
terme en busca de la quadra
perduda. A veure, ens referim a la
parella de policies que van vindre
per falles a passejar el seus cavalls
i a mantenir l’ordre públic en
aquestes festes josefines. Si més
no, feien goig com atracció turística.
Ho podien promocionar.

Turisme, quin turisme
Per cert, si volem ser un municipi

turístic com cal, a veure si
comencem perquè l’oficina de
turisme estiga oberta el temps que
calga. Sobretot en aquestes dates
festeres. Segons ens han comentat,
molts turistes han estat els que
s’han queixat que s’han trobat la
porta de la tan bonica oficina del
Tourist Info, tancada i barrada quan
més afluència de gent hi havia pels
carrers. La regidora de nom tan
llarg, encarregada de l’àrea podia
aprendre una mica de la nostra
ciutat veïna del sud que, quan són
festes, estan oberts a tota hora,
siga festiu o no. I és que per ser una
ciutat turística caldria que es ficaren
les piles.

Ambaixades turisticomercials
Per cert, segons ens han

comentat, molts comerciants feien
aquesta funció de dinamització
turística, i sense cobrar. Com que la
gent de fora entrava a mirar pel
seus comerços, de camí, els
preguntaven, curiosament, si
només hi havia l’oficina de turisme
de la plaça constitució i què quin
horari tenia. Molts eren els que ho
comentaven perquè  se l’havien
trobat tancada. I el comerciant,
corasón de buen alma, a banda de
la seua feina, a més, és dedicava a
promocionar la ciutat. Senyora
regidora de Turisme, o deixa de
cobrar per una faena que no li
acabem de veure el futur, o canvia
d’oficinista, o amplia el seu horari, o
fica més personal. I si no ho pot fer,
li donem una idea, tanque aquesta
oficina inútil i faça una mena de
distintiu, o marca comercial-turística
entre tots els comerços de
Benicarló, i amb pocs diners tindria
una oficina a cada cantonada i a
horari complert. Segur que seria
més efectiu i li sortiria més barat. I a
més tindria un ambaixador a cada
racó.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Caure en picat
No és pot negar que pinten bastos

en la nostra malmesa economia. Tot i
les bones paraules dels nostres
dirigents, que volen fer-nos creure
que ja hem tocat fons i que la
recuperació econòmica està a la
volta de la cantonada, després de
l’estiu o finals d’any, la realitat, dura i
cruel, s’imposa. Els expedientes de
regulació d’ocupació s’estan
convertint en el pa de cada dia de la
majoria d’empreses de la zona, i en la del sector
del moble, que té una influència cabdal en aquesta
comarca, quasi podríem afirmar que l’han
convertit en una norma perquè moltes d’elles es
puguen mantindre amb el coll fora de l’aigua. 

Tot i que això pot ser així, en part, no ens
enganyem, també existeix la picaresca d’aprofitar
la situació per treure’s fora el personal amb
l’excusa que, si no ho feren, algunes empreses
entraren en fallida. Però també també sabem del
ben cert que, per a moltes, s’ha convertit en una
manera encoberta de acurçar plantilla per
contractar, més tard, personal amb menys
qualificació i a menys cost.

El 30% de la reducció de les plantilles en la
industria del moble és la prova més fefaent
d’aquest fet i que, si l’administració no li fica remei,
el que s’acabarà és empobrint encara més el
nostre sistema productiu, fent-lo encara més poc
competitiu.

No volem ser negatius però, des
del nostre punt de vista, uns nivells
d’atur esfereïdors, una formació més
baixa i deficient, per intentar,
erròniament, voler fer la
competència als països en vies de
desenvolupament perquè les
nostres empreses no se’n vagen allí,
i una pèrdua dels drets laborals, que
tant ha costat aconseguir, són el que
ens depara el futur més proper.

Amb una economia tan poc diversificada, que
ha tingut amb el totxo el seu principal motor i
garant (i el seu major problema, no ens oblidem),
i si l’administració no aposta fermament per aturar
aquesta sagnia desbocada, revisant amb lupa
totes les Eres que se’ls presenten, no anirem
enlloc.

Si s’ajuda a aquelles empreses que anteposen,
realment, els interessos conjunts de treballadors i
empresa, davant del benefici econòmic de
l’empresari, es busca la manera de diversificar
l’oferta d’ocupació, es demana responsabilitats als
empresaris que reben ajudes, i es potencia,
sobretot, la nostra economia bàsica, els autònoms
i les xicotetes i mitjanes empreses, que han estat,
i són, des de sempre, el nostre teixit productiu
bàsic més important, tal volta no sortirem massa
malparats.

Si no ho fem així, la caiguda, probablement...
serà en picat. I ja veurem de quina manera sortim
del pou.

678
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DE 1995

Carxofa: La carxofa aquesta setmana serà per a aquells que s'han oblidat de posar les
trompetes amb el rosari a la processó del Sant Crist de la Mar. S'ha notat i molt! La gent ha anat
molt més en silenci. Aquella megafonia per a l'únic que servia era per a que la gent xarrara més i
més fort. Esperem que l'any que ve, ens deixen en silenci com enguany o es cante el rosari com
es feia abans, ja fa molts anys.

Panissola: Per al rector de Sant Bartomeu. Es clar que cadascú pot vendre la seua ideologia,
faltaria més. Però front als problemes que té la nostra societat només recordar-se’n de la vida ens
sembla un poc tendenciós. A més de la vida està l’atur, empreses tancades, corrupció, pobresa...
Ah, una persona en sortir de la rebuda del Crist a Sant Bartomeu es preguntava, per què només
es queden prenyades les joves pobres. Algú n’ha fet un estudi?

El còmic
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