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Els alumnes i professors del Martínez Ródenas traslladats

Poc abans de les vuit del matí, a la
plaça de l'ajuntament vell de Xert es
passa llista per comprovar els
participants de la marxa. A un quants,
entre ells estic jo, ens van posar la
creueta, una creueta ben negra i ja
veurem si l’any que ve ens deixen
participar.

Resulta que quan vam alçar-nos a les sis i mitja per
pujar a Xert, ací, l’aigua, la tiraven a cànters, és més
estava llampant i tronant. Els de la creueta vam decidir
quedar-nos a casa a dormir una estona més i quan ens
vam alçar, ens arrapàvem per les parets: feia un sol que
badava les pedres.

El que us contaré, si vols mentir digues els que has
sentit dir, és el que em contaren a la romeria de sant
Pere l’encarregat i la dona.

La marxa surt amb tota la normalitat, els carrers
estaven pràcticament eixuts, per la falda de la mola a
buscar el Mas del Rei. Allí estava esperant el grup de la
intendència amb els entrepans preparats per
l’esmorzar. 

La comitiva va seguint el seu camí implacablement
en direcció al Turmell: una estona de pista, una bona i
dura pujada per una senda més bé imaginària i
planejant i pujant apleguem al Turmell.

El dia ens acompanya, ningú no haguera pronosticat
un dia així a les set del matí, quan estava plovent, i amb
la informació meteorològica de la TV3.

Ja al la vora del Turmell apareixen els de la Creu
Roja amb una moto d’eixes de quatre rodes. Van fent-
se el xulet, però cal dir que ,de vegades, aquest aparell
poden ser de gran utilitat. Ara a buscar el dinar a les
antenes, a les segones, i entre elles la petita ermita de
santa Àgata.

La sorpresa que van tenir el caminats a l'hora de
dinar va ser majúscula: Ramon Segarra, lo calijó, els
espera va amb una cassola de mandonguilles i
llonganissetes amb tomata que ell mateix havia
preparat. Però atenció, cal anar a buscar el plateret i la
forquilla amb un cert ordre: Primer, els que han fet els
dos dies i han fet nit a Xert i després per a la resta.
Total, que en va haver per tots i tothom va reconèixer
que estaven, tan les mandonguilles com les
llonganisses, molt bones.

Suposo que açò es convertirà en tradició i que l'any
que ve, si als desertors ens deixen tornar, podrem
gaudir tots de la bona cuina de Ramon, de qui ens han
dit que té bona mà.

D'ací cap a Morella tot és baixada fora de la pujada
per entrar a la ciutat i ací els que tots temien que
passara quan estaven per dalt les serres: va començar
a ploure. Total, quatre gotes.

Recepció a l'ajuntament, entrega de diplomes i cap
avall.

Un any més el Setrill ha pujat a Morella. Enhorabona!

text TONYO FIBLA

Penya el Setrill
Pujada a Morella en
dos dies: 2n dia.
Diumenge 26 d'abril
de 2009
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'alcalde de Vinaròs,
Jordi Romeu i el
regidor d'Urbanisme,
Javier Balada, van

indicar, després d’entrevistar-se
amb tècnics del Ministeri
d'Indústria, que han detectat que
L’Estudi del Litoral "afecta a les
costes de Benicarló, Vinaròs i
Peníscola". Javier Balada va
explicar que després de l'estudi a
gran escala del mapa així es
constata "encara que fins ara
només Capital Energy havia

presentat una proposta per
Vinaròs". A més van reiterar la
seua intenció de demanar la
màxima informació possible.
Segons Balada, que va assegurar
dies abans que hi hauria una
distància mínima de 8 quilòmetres
fins a la costa dels parcs eòlics
marins, "ara veiem que poden
estar a una distància menor si
existeix un estudi d’impacte
visual", encara que de ser així "no
estaríem d' acord ", va dir.

L'equip de govern remetrà a
Madrid els acords plenaris
emesos anteriorment amb motiu

de la proposta de Capital Energy i
l’existència de 11.000 signatures
de veïns de tota la comarca en
contra del parc. A més l’empresa
Escal UGS va fer valer, en una
al·legació, la seua concessió d’ús
del domini marítimo-terrestre i que
entra en col·lisió amb la proposta
de Catpital Energy. Les autoritats
de Vinaròs van treure urgència a
la tramitació d'aquest Estudi
Estratègic, que van considerar "es
publica a efectes mediambientals
per determinar les zones
favorables".

L'Estudi Estratègic Ambiental del Litoral defineix com “apte
amb condicionants” la franja de Vinaròs, Benicarló i Peníscola

La distància mínima amb la costa, de 8 quilòmetres, per activitats industrials, es podria reduir
si es justificara amb un estudi d'impacte visual que així ho determinés. L’Associació de Veïns
de la Costa Nord és l’única que s’ha pronunciat fins ara. Curiosament, i contràriament, al que
ha fet l’ajuntament de la nostra ciutat veïna del nord, l’equip de govern del PP benicarlando
encara està per dir aquesta boca és meua, a l’igual que els partits de l’oposició.
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text REDACCIÓ

Una dotzena d’aficionats al món del vi van disfrutar
el passat dijous 30 d’abril d’un sopar al Pau
Restaurant. Es tractava del grup del comerç
benicarlando De Bon Gust que van triar aquest
establiment per a celebrar un sopar on els acurats
plats presentats per Mamen Pérez i Roberto Pau van
ser acompanyats per una varietat de vins i caves.

Així la terrina de foie caramelitzat i el coulis de fruites
roges amb el cava de Requena Dominio de la Vega brut
Etiqueta Groga. Les croquetes casolanes de pernil ibèric
es van maridar amb un Carmelo Rodero jove (Ribera del
Duero). Un altre cava, el Done’s rose d’Heretat
Vallventós (Penedès) va ser la companyia perfecta per
un rissoto cremós d’espàrrecs i bolets. Per tal d’apreciar
i gaudir dels canvis de la fusta es va confiar en el
d'Heretat Vall-Ventós Chenin amb 6 mesos en fusta per a
la brotxeta de rap amb llagostins, alvocat i llàgrimes
d’oliva negra. Per al solomillo de vedella amb salsa
Oporto i guarnició de patata dophinois, l’aposta va ser un
Binifadet, merlot negre amb Indicació Protegida de
Menorca. Per al coulant, luzón negre dolç monastrell de
Jumilla. El sopar va estar conduït per les explicacions del
sumiller Juan Carlos Simó. L’afició va en augment i ja es
tracta del segon dels sopars de maridatges que es
realitza en els últims mesos. Els assistents van felicitar
els responsables de Pau Restaurant per l’agradable
ambient i sensacional menjar.

text i foto REDACCIÓ

Aficionats al món del vi fan un sopar de maridatges a Pau Restaurant
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Recentment la AAVV de la
Costa Nord de Benicarló va
recordar la pèrdua de 3 a 4 metres
anuals de façana litoral de
Benicarló reconeguda pel propi
Ministeri i l'impacte visual i acústic
que provocaria aquest projecte de
fer-se "la qual cosa és
incontestable i xoca frontalment
amb la projecció turística i
residencial per la que s’està
apostant a Benicarló ". També van
assenyalar els possibles efectes
sobre l'avifauna, dels camps
elèctrics sobre la pesca i les línies
de transport de l'energia elèctrica
sobre el territori.

Les empreses faran proves de
viabilitat

L'alcalde de Vinaròs va
recordar que una vegada es
tramitin les propostes dels
diferents promotors "es trobaran
amb les aportacions de Benicarló,
Vinaròs i Peníscola" i que, segons
el l’edil, "serà un procés llarg que
arrencarà després de l'estiu amb
l'obertura d'un concurs informatiu
". Tal procés suposarà que les
empreses que han sol licitat
concursar tindran un termini de

dos anys per efectuar proves com
ara abalisament i estudis de
orogènia del fons marí. L'alcalde
va explicar que les empreses
hauran de sospesar, arribat
aquest moment, la intenció
política, la viabilitat econòmica i
les subvencions. "Serà un llarg
camí d'autoritzacions en el qual es
valoraran impactes ambientals i
visuals en diferents
administracions. El procés es
calcula que estarà acabat en
2015-2020 "en el cas que la
proposta segueixi endavant".

El PP de Vinaròs ja els ha
rebutjat

El Partit Popular de Vinaròs ha
anunciat que presentarà una
moció en el proper ple instant a
que el consistori mostre el seu
rebuig a la possible instal·lació
d’un parc eòlic marí davant la
costa de la localitat. Segons el
regidor, Lluís Gandia, el Partit de
Vinaròs Independent ja està
difonent, a través del Setmanari
Vinaròs, les possibles bondats
d'aquest parc eòlic i destacava
que "no ens fiem de Balada i
Romeu i sembla que ara el parc
eòlic sí que pot convertir-se en
realitat". Uns aspectes positius

que no comparteixen des del PP
ja que, segons Gandia, "siga
quina siga la ubicació dels molins
de vent, perjudicarà el
desenvolupament econòmic i
turístic de la localitat".

La moció demana també una
major transparència en les
gestions municipals referides a
aquest tema, per la qual cosa
exigeix la presència de tots els
portaveus municipals en les
futures reunions que es celebrin
per tractar l’assumpte i recordava
que "en el tema del projecte
Castor, el alcalde de Vinaròs va
convidar tots els portaveus
municipals a participar en totes les
gestions que es feien al respecte.
Molt diferent del que passa a
Vinaròs". Gandia es pregunta per
què la costa del Maestrat és l’únic
tram de litoral mediterrani afectat
pel mapa eòlic. "El problema és la
falta d'informació, ja que, si
aquesta instal·lació no es permet
en cap altre punt de la costa, ens
preguntem perquè ha d'estar tot
concentrat aquí", destacava.

El PP de Benicarló, de moment,
no s’ha pronunciat al respecte, tot
i que l’afecció al nostre municipi
podria ser més important del que
semblés inicialment.

ve de la pàgina anterior

“El procés es calcula que estarà acabat en 2015-2020”

Una espectacular cita esportiva de la natació es
va disputar aquest passat dissabte 2 de Maig de
2009 a les instal·lacions de la Piscina Municipal de
Benicarló en una nova edició del Trofeu Benicarló-
Ashland 2009 amb un total de 133 nedadors i
nedadores de la categoria Benjamí dels 8 Clubs
participants. 

En aquesta edició del 2009 el triomf en la categoria
femenina va ser per el CN Onda i en la masculina per el
CN Aquàtic Castelló participant també els equips del C
N Valencià (168 punts fem. i 192 punts masc.), CN Quart
de Poblet (58-180 punts), CN Benicarló (141-139 punts),
CN Castalia Castelló (176-68 punts), CN Vinaròs (223-
267 punts) i CN Vila-real (109-173 punts), CN Onda
(256-108 punts) i CN Aquatic Castelló (194-270 punts).
El lliurament de medalles va estar a càrrec del President
Antonio Saura, el Regidor d’Esports Chimo Pérez i la
Dama del Club Jannina Rodriguez i acompanyats pel
president de la Federació Valenciana de Natació i un
nombrós públic que, des de les graderies, van animar
als seus respectius equips. 

Un any més el Club Natació Benicarló agraeix al
personal de la Piscina Municipal, Protecció Civil, Creu
Roja, Brigada Municipal, Policia Local i al nostre
patrocinador, Ashland, atès que tots ells fan possible la
celebració d’aquest trofeu. 

L'equip del CN Benicarló Benjamí masculí va estar
compost per: Arnau Fabregat 4t en els 100 m braça;
Didac Saura 6é en 50 lliures, 6é en 100 m esquena, 6é
en 100 papallona; Javier Marzá, Marc Vea, David Curto,
Ferrán Ibañez i Alberto García. L'equip de relleus 4 x 50
m lliures compost per Arnau Fabregat, David Curto,
Javier Marzá i Didac Saura va aconseguir la 6a plaça i
l'equip de relleus 4 x 50 m estils compost per Javier
Marzá, Arnau Fabregat, Didac Saura i Mar Vea repetiren
la 6a posició. 

L'equip del CN Benicarló Benjamí femení va estar
compost per: Esther Segura 7a en 50 m lliures, Claudia
Barrachina 6a en 100 m papallona, 8a en 100 m braça,
Cristina García, Elena del Castillo, Virginia Octavio,
Gemma Rillo i Ariadna Coll. L'equip de relleus en els 4 x
50 m lliures i 4 x 50 m estils va aconseguir en ambdues
ocasiones la 6a posició i compost, en ambdues
ocasions, per Claudia Barrachina, Ariadna Coll, Cristina
Garcia i Esther Segura. També es va competir en una
prova amb equip mixt de relleus en els 8 x 50 m lliures
compost per Esther Segura, Ariadna Coll, Didac Saura,
Claudia Barrachina, Cristina Garcia, Javier Marzá i
Arnau Fabregat i en aquesta ocasió novament van
finalitzar en la 6a plaça. 

Agrair la participació a tots els Clubs assistents en
aquesta edició i destaca,r més si cap, l’actuació de les
nedadores del CN Ona que van aconseguir la millor
marca de la competició per la nedadora Diana Caballero
Blasco i als campions masculins del CN Aquatic Castelló
en una jornada que va ser molt competitiva en l'aigua de
la piscina benicarlanda.

text REDACCIÓ

Trofeu Ciutat de Benicarló-Ashland

En aquesta edició  el triomf va ser per 
el CN Onda i per el CN Aquàtic Castelló 

Foto: www.mestralada.net
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El pessimisme vital és una de
les característiques més pregones
de la idiosincràsia benicarlanda.
Motius per ser així no ens en
falten, objectivament, no ens en
falten. No cal entrar en detalls de
com, per exemple, ens ha marcat
a les generacions que tenim
menys de cinquanta anys –i a les
altres també- haver crescut a
l’ombra de la torre Benicarló;
només un poble submís, de
cacics, haguera consentit un crim
paisatgístic com aqueix. Ara, que
no patisca ningú, que si han de
posar molinets de vent, que ens
els posen, un a cada casa, a cada
terrat, a la punta de ... que ens va
el palo i ens agrada sense
vaselina. Sempre resignats,
atemorits, sabent que ens hem de
conformar amb allò que tenim,
que qualsevol iniciativa que
prenguem ens la prendran o ens
la copiaran i ens la milloraran. Si a
aquest gen de la malastrugança
que portem instal·lat al moll de l’os
li afegim que hi ha paisans
nostres –és el cas- que són
seguidors del Barcelona i del
Benicarló i desseguidors
(antiseguidors seria massa, no?)
d’altres equips de tarannà
guanyador com ara el Vinaròs o el
Madrit, els nivells de lament i
resignació arriben a quotes del tot
insostenibles.

Però el destí –deixem-ho així-
no desempara mai ningú del tot i,
de tant en tant, només molt de tant
en tant, com a l’olmo viejo aquell
de Machado ens surt alguna
floreta que ens alegra l’existència.
I amb això, amb aquest elementet
tan franciscà, en tenim per anar
vivint i resistint. 

Vinga, el que vull dir clar i ras
és que em vaig alegrar que el
Barcelona li’n clavara sis al
Madrid, que el Borriol –que
prepara el meu amic Pepe Pérez-
guanyara per quatre a zero, que el

San Rafael perdera a casa i,
sobretot sobretot, que el Benicarló
derrotara amb un agònic 2 a 1 el
San Pedro i aconseguira així
–matemàticament, sí- deixar tres
equips per sota (perdó, perdó,
volia dir per baix).

Que es fixe qui estiga llegint
açò que no he dit que tinguem la
categoria salvada. M’ho va
advertir el senyor Fèlix Tena.
Encara es poden donar una sèrie
de caramboles que ens podrien
abocar al descens. Diu que diuen
que baixaran els tres darrers
classificats de cada grup de
preferent i, atenció, el pitjor quart
per la cua de tot el País Valencià
(ai, ai, ai, volia dir País Valencià).
I això, per què? Perquè si l’Alzira
baixa –que baixarà- de segona B
a tercera, haurà de baixar  un
equip més de tercera a preferent i,
òbviament, un més de preferent a
primera regional. Ho he mirat als
diaris i, si la cosa és així, faríem
bé de guanyar algun dels tres
partits que encara ens queden.
Que ningú dubte, pel que ja he
comentat, que si es pot donar la
carambola, es donarà i en
sortirem afectats. 

Diumenge passat, al Municipal

Pitxi Alonso, el nostre Benicarló
va acabar amb les insignificants
esperances que tenia el San
Pedro de poder-se salvar. Els
grauers haurien d’haver guanyat
els quatre partits que els
quedaven i esperar a vore què
féiem nosaltres. Pobra gent, fins i
tot un futbolista seu va acabar el
partit plorant de pena. Devia ser
de pena, no?

Poca cosa a contar. L’àrbitre
ens va anul·lar dos gols legals,
ens va expulsar el central
injustament (perdó per la
redundància), Anta va fer un gol
preciós d’aquells de primera
divisió, Jorge Vàzquez un altre
quan ja només jugàvem amb deu,
Jordi va tindre ocasió de lluir-se
en algunes aturades de mèrit i ja
està. 

La festa es va acabar amb una
modesta traca –traqueta- que no
sé ben bé què va voler significar. 

Diumenge vinent ens
desplacem a al Vall d’Uixó, poble
del nostre entrenador. Suposo
que guanyarem. I si no, que no es
preocupen i els molinets de vent
que ens els fiquen ací mateix,
enclavats al serení.  

El pessimisme vital
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Per primera vegada en la seua trajectòria, la
Banda “Ciutat de Benicarló” va actuar aquest
passat diumenge dia 3 al Teatre Principal
d’Alacant.

Construït al 1846 i inaugurat un any més tard,
aquest històric Auditori va ser l’espai escollit pel IVM
per celebrar el segon concert commemoratiu del Dia
Valencià de la Música i protagonitzat per les 3 Bandes
guanyadores en les 3 seccions del XXX Certamen de

la Comunitat Valenciana.
El programa escollit per les 3 agrupacions

protagonistes va ser el mateix que el que es va
escoltar una setmana abans al Palau de les Arts Reina
Sofia de València i el que també s’interpretarà el
proper diumenge dia 10 a l’Auditori de Castelló.

El públic present va agrair l’esforç dels músics amb
continuats aplaudiments en un altre important acte per
a l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló”. 

text REDACCIÓ

ACTUACIÓ  DE LA BANDA “CIUTAT DE BENICARLÓ” 
AL TEATRE PRINCIPAL D’ALACANT

Per a molts alumnes del CEIP Martínez Ródenas de
Benicarló va ser el seu primer dia en un col·legi de
“totxo” després de dos cursos d'aules prefabricades. Al
matí es van passar de les aules prefabricades en un
solar de la partida Povet al nou col·legi de 13.000
metres quadrats. Les obres van aprofitar part de
l'estructura del vell col·legi, a les quals s'han sumat un
trinquet, gimnasos, un ala d'educació infantil,
menjador, pistes esportives i un ampli pati. 

Les obres de remodelació-ampliació del col·legi,
que executà EOC Obres i Serveis per 3,4 milions
d'euros han generat 6 unitats d'Educació Infantil i 12
de Primària. Les obres han finalitzat amb gairebé 9
mesos de retard. El conseller Font de Mora va
anunciar al febrer de 2008 després de mig any de
demora que el col·legi estaria finalitzat al novembre i
que seria en els nadal passats quan es realitzaria el
trasllat a les noves instal·lacions. El director del centre,
Ximo Besalduch, va qualificar de "molt acceptables i
amb dependències per totes les necessitats" el nou
complex. Una vegada equipades les aules, tan sols
falta ara condicionar les aules complementàries i
despatxos. 

text REDACCIÓ

Els alumnes del Martínez Ródenas
es traslladen al nou centre

Que es fixe qui estiga llegint açò que no he dit
que tinguem la categoria salvada. 

L'alcalde de Benicarló va assegurar després
d'entrevistar-se amb el president Camps per segona
vegada en poques setmanes que en uns quinze dies
la Conselleria d'Hisenda donarà la seua conformitat a
la continuació en la tramitació de les reivindicades
carreteres de Benicarló amb les poblacions de Càlig i
Peníscola. Els projectes han estat exposats al públic.
”En un mes tindrem el document oficial del projecte
fins a Peníscola per qui vulga presentar al·legacions i
seguirà els passos del vial de Càlig”, va indicar. 

A més l'alcalde  va ressaltar que “perfectament es
pot executar l'any que ve aquesta obra”. Recentment
el propi president de la Diputació, que va presentar el
vial de Benicarló a Càlig en la precampanya de les
últimes eleccions locals va arribar a advertir davant el
retard del vial que “si no s'executava no votaria al PP
en les pròximes eleccions”. La localitat ha vist com les
millores en comunicacions entre Peníscola i Benicarló
s'estrenyien o finalitzaven en el límit del terme
municipal, el que va causar un malestar en la població
i així es va evidenciar per tots els grups municipals en
un Ple. 

text REDACCIÓ

Vistiplau als vials 
amb Peníscola i Càlig 
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La Junta de Govern de la Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL) ha decidit subvencionar per l'ús del
valencià a la publicació Buris Ana amb 948,26 euros,
Mainhardt d'Alcalà de Xivert amb 946 euros, Brots amb
1.159,38 euros, la Vila de Càlig amb 803,78 euros, La
Tinença que edita el Consistori de la Pobla de
Benifassà amb 959,99 euros, la Pedralta de la
Associació Janenca de Cultura amb 419,80 euros, La
Veu de Benicarló amb 1.857,78 euros, 7 dies de
Benicarló amb 248,82 euros i 7 dies de Vinaròs amb
427,84 euros. La gran majoria es tracta de publicacions
escrites de caràcter local o comarcal o de temàtica
especialitzada. 

El comitè avaluador de l'AVL ha desestimat, per
contra, les propostes de Ràdio Els Ports i la revista
morellana Notícies per tenir superàvit en els seus
comptes, la de Ràdio Benicarló per no arribar al mínim
d'hores d'emissió en valencià i les publicacions Tossal
de Catí i Tossal gros de Les Coves per presentar les
sol·licituds fora de termini. 

text REDACCIÓ

AVL subvenciona a diversos mitjans de comunicació castellonencs 

2 BENICARLÓ: Jordi, Kamal, Emilio (Vizcarro, min.
69), Masip, Víctor Es-brí, Dani,  Pitu, Anta (Bel, min. 90),
Vázquez, Marcos Cano (Fuentes, min. 81) y Monty
(Héctor, min. 72).

1 SAN PEDRO: Pepe, Saúl, Pau (Guille, min. 78),
Alfonso (Edu, min. 34), Na-valón, Joaquín (Juanma,
min., 84), Luís, Jorge, Roberto, Ramos (Quique, min.
64) y Ramiro.

ÁRBITRE: Rodríguez Gimeno, delegació Castelló,
ajudat per Ionel Baciu y Navarro Berga. Va mostrar
targeta groga als visitants Edu, Roberto y Ramiro; roja,
por acumulació al local Masip (min. 70).

GOLS: 1-0 min. 34, Anta. 2-0 min. 83, Vázquez. 2-1
min. 87, Navalon.

INCIDÈNCIES: Al Municipal “Pichi Alonso”  300
espectadores.

El Benicarló va aconseguir guanyar el partit a un San
Pedro molt guerrer al llarg de tot el partit. La importància
dels tres punts va engarrotar a l’equip local, amb el que
va ser el San Pedro qui va tenir més temps el baló al

dominar el joc aeri en el centre del camp. Al final, alegria
dels jugadors locals amb la permanència quasi
assegurada. 

Els primers minuts van ser de domini visitant, però als
del Grau els va faltar rematar les seues jugades d’atac.
Al Benicarló li costava molt arribar a la porteria de Pepe,
però a la primera se li va anul·lar un gol a Anta per fora
de joc. Els locals van aconseguir igualar el partit i van
començar a arribar a l’àrea visisitant. El San Pedro es
defensava amb ordre, Monty va rematar però el baló va
donar en un defensa i a la contra van tenir els del Grau
una clara oportunitat per marcar. Luis se’n va anar
directe a la porteria i quan ja es cantava el gol Jordi va
aconseguir rebutjar la rematada. El Benicarló va trencar
l'empat amb una rematada creuada d’Anta després
d'una internada de Marcos Cano per la dreta. Després
del descans, i malgrat tenir avantatge, els jugadors
locals seguien nerviosos i va tornar el domini visitant,
creant ocasions de gol, però Jordi es va mostrar molt
segur. L’expulsió de Masip va obligar l’entrenador Abad
a realitzar canvis, mentre que el San Pedro es va bolcar
a per l’empat i es presagiava el pitjor quan Pitu va
recuperar un baló en el centre del camp, el passà en
vertical a Vázquez qui després de controlar dintre l’àrea
va batre Pepe de fort tret. Semblava tot decidit, però
després d’un servei de córner, Navalón, va marcar de
cap, amb l’afició local patint fins al final.

text VICENT FERRER

El Benicarló s’imposa a un combatiu San Pedro

S'han presentat a Benicarló
les activitats que es realitzaran
durant tot aquest mes de maig
en el marc del Calendari Social,
que dedica el mes de maig a la
discapacitat.

La regidora de Benestar Social,
Sarah Vallés, acompanyada del
tècnic responsable de
l'organització del Calendari, de la
directora de la Residència Sant
Francesc i dels representants
d'algunes de les associacions i
entitats implicades directament en
aquesta iniciativa (Cocemfe i Ivadis) ha coincidit a
assenyalar la importància d'unir esforços entre
institucions i entitats socials en favor no només de la
divulgació, sinó també de la integració social i laboral
dels discapacitats. A banda de l'organització conjunta
de la programació del Mes de la Discapacitat, aquesta
col·laboració quedarà materialitzada amb la signatura
d'un conveni entre l'Ajuntament i el Centre Ocupacional
Ivadis Maestrat, a través del qual s'impulsarà la
integració laboral dels discapacitats a les dependències
de l'Ajuntament. El calendari del mes de maig està ple
d'activitats: taules redones, xarrades informatives,
exposicions, jornades de portes obertes a les
residències El Collet i Sant Francesc, tallers de

risoteràpia, abraçadateràpia i psicomusicoteràpia i una
jornada d'esports adaptats. Tot, obert al públic en
general, que és un dels aspectes que més han ressaltat
els organitzadors. En la presentació de la programació
del Mes de la Discapacitat hi ha hagut un altre
protagonista: un gerro amb flors elaborat pels usuaris
del centre de dia de la Residència El Collet amb
materials reciclats, plastilina i cartolina. L'objectiu del
centre és que institucions, entitats, associacions o
persones privades puguen fer servir aquestes flors com
a regal propi. La compra es faria a través de
l'associació de familiars dels usuaris de la Residència
El Collet, AFARE. Tothom que vulga comprar les flors
pot posar-se en contacte amb la Residència.

text REDACCIÓ

Gran quantitat de propostes per al Mes de la Discapacitat
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E S P O R T S

3 CARNICER TORREJON:
Molina, Davichin, Víctor, Kita, Jaison;
cinc inicial; Zamo, Juan Portes, Noro
i Mario Rivillos. 

2 BENICARLO AC: Leandro,
Isco, Valença, Xapa, Lolo; cinc
inicial; Fali Vadillo, Genaro i Dani
Salgado. 

El Benicarló Aeroport Castelló
no va poder guanyar en Torrejón i
es jugarà la quarta plaça dissabte
que ve davant l'Actuacions
Lobelle. Als benicarlandos, que
després del descans van dominar
el partit i van tenir oportunitats de
gol, els faltà la rematada final.

El partit no va poder començar
millor per a l'equip de Miki, doncs després d'una elaborada
jugada d'atac Lolo marcava al rebre el baló en el segon pal.
Però l'alegria els va durar poc, doncs després d'un servei de
banda, Kita va empatar el partit i sense temps a reacció Juan
Portes, després d'una jugada per la banda donava avantatge
als locals. Els benicarlandos se’n van anar a dalt, però no
trobaven porta en les seues rematades, i en un ràpid
contraatac Kita va posar el partit costa amunt per els

caduferos, que van seguir cercant la
porteria de Molina, aconseguint Isco,
a passada de Vadillo, retallar
diferència dos minuts abans d'anar-
se’n al descans. 

En la represa el partit va ser
controlat pel benicarló Aeroport
Castelló, però es van trobar amb una
defensa molt ordenada dels homes
de José Carnicer. Les jugades de
perill es van anar succeint, però a
l'equip com en altres ocasions, li va
faltar aqueix jugador capaç de
culminar les jugades de gol i quan es
va poder disparar a porta Molina ho
va detenir tot. Els minuts es van anar
succeint, Leandro pujava a l'atac una
vegada i una altra, però ni així es
trobaven forats en el sistema
defensiu dels torrejoneros. Al final
Miki la hi va jugar amb Isco com

porter jugador, sense obtenir els resultats esperats. 

Després de la disputa de la penúltima jornada tot segueix
igual entre els candidats a la quarta posició. Els benicarlandos
rebran dissabte que ve a l'Actuacions Lobelle de Santiago de
Compostel·la, amb l'avantatge que l'empat és suficient, però
l'equip voldrà tancar la temporada amb una victòria com premi
a l'afició, que deu omplir a vessar el pavelló benicarlando. 

text i foto VICENT FERER

El Benicarló es jugara la quarta plaça en l'ultim partit

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

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

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

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

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

En un moment en què la persecució del Govern
valencià contra Acció Cultural per aquest tema dura
ja dos anys (el primer expedient contra nosaltres es
va obrir el gener del 2007), quan ja hi ha tres
repetidors tancats i tres multes que sumen 700.000
euros, i quan, des de la sentència del Tribunal
Superior de Justícia d’aquest desembre, plana
l’amenaça real d’un tancament de tota la xarxa de

manera imminent, el temps de les declaracions
genèriques ja ha passat: cal proposar solucions
concretes i dur-les a terme amb urgència.

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

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

És per tot això que Acció Cultural demana 

a)un pronunciament clar del Govern espanyol 

b)mesures concretes i efectives que no
depenguen de l’aprovació del Govern valencià

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

NOTA DE PREMSA

L'atleta benicarlanda Cristina Ferrando, ha estat convocada
per la Federació Espanyola d'atletisme i el CSD, a la
concentració preparatòria de cara a la seua possible
participació en el Festival Olímpic de la Joventut Europea, una
competició reservada als atletes amb gran projecció esportiva

proposats pels diferents Comitès Olímpics Europeus. La
concentració prèvia a la selecció definitiva es realitzarà a
Madrid, del 8 al 10 de Maig. Aquesta competició se celebrarà
del 20 al 26 de juliol a Tampere (Finlàndia), dues setmanes
després del Campionat del Món que se celebrara a
Bressanone Itàlia i que, fins a la data, tan sol Cristina té la
marca mínima que li dóna accés a aquesta competició.

text REDACCIÓ

Cristina Ferrando preseleccionada per el Festival Olímpic de la Joventut Europea

L’escola de ciclisme de la Unió Ciclista Benicarló va
començar la seua marxa de la temporada 2009 en la població
de La Jana. Els cinc alumnes participants van tenir una
destacada actuació. En categoria promeses, modalitat
ginkana, Marc Arnau, vigent campió provincial, va quedar en 3r
lloc i Raúl García, 4t. En alevins de 2n any, també en la
modalitat de ginkana, Álex Arnau va quedar 1r, tenint també
una bona actuació Teresa Climent. En la modalitat de carrera,
l'actuació també va ser bona: En promeses Raúl García va
quedar 2n i Marc Arnau, 3r. En Alevines de 2n any, Álex Arnau
va ocupar la 2a posició i Mónica Mateo, única fèmina
participant en aquesta prova, va quedar en la 12a posició.

text i foto GREGORIO SEGARRA

Activitats de l’Escola de Ciclisme de La Unió Ciclista Benicarló
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El passat 3 de maig es va celebrar el Dia Internacional
de la Llibertat de Premsa. Una jornada en què els
professionals dels mitjans de comunicació són la notícia.
Aprofiten per denunciar un cop més les condiciones
precàries sota les que treballen, les pressions polítiques
que suporten i el perill que comporta anar en busca de la
informació i apropar-la als lectors, als telespectadors i als
oients. Enguany no ha estat diferent. 

Segons dades de l’organització Reporteros Sin
Fronteras, el 2009 deixa 18 periodistes morts (xifra molt
reduïda, en comparació als 87 de l’any 2007 o els 83 del
2006), 145 periodistes empresonats i 66 ciberdissidents
en la mateixa situació. Alguns dels països més perillosos
per exercir la professió periodística són Afganistan,
Filipines, Gaza, Iraq, Kènia, Madagascar, Paquistan,
Rússia, Somàlia o Sri Lanka. De ben segur que la gran
majoria recorda la mort del càmera de televisió José
Couso a Bagdad, quan un tanc nord-americà va disparar
contra l’hotel on s’allotjava la premsa internacional caient
tot just al pis on Couso filmava els bombardejos. O la de
Julio Anguita Parrado, víctima del mateix conflicte, però
en aquesta ocasió per culpa d’un míssil iraquià. Ricardo
Ortega i Julio Fuentes, tots dos periodistes
experimentats en conflictes armats, també van trobar la
mort mentre desenvolupaven la seua feina, un a Haití a
causa de l’impacte d’una bala i l’altre a l’Afganistan,
presa d’una emboscada al comboi de periodistes amb
els que viatjava cap a Kabul. 

Però, sens dubte, una de les desaparicions que més
van impactar la societat espanyola va ser la de l’advocat
convertit a periodista i càmera, Miguel Gil Moreno, mort
a Sierra Leona a mans de la guerrilla. Aquesta és una
petita llista de professionals que han caigut en primera
línia de guerra, però també cal esmentar els casos
d’aquells que han estat assassinats pel propi govern,
aquells que han volgut denunciar la corrupció política del
seu país i els han callat per sempre. Un dels casos més
polèmics és el de la periodista russa Anna Politkóvskaya.
Aquesta es va declarar contrària a la guerra de
Txetxènia i va denunciar a través dels seus reportatges
els abusos comesos per l’exèrcit rus i l’administració
txetxena, recolzada per Rússia. A més, va criticar
durament el primer ministre Vladimir Putin i el seu
govern, acusant-lo de reprimir totes les llibertats civils
per implantar un règim dictatorial. El 7 d’octubre de 2006
van trobar el cos de Politkóvskaya a l’ascensor de la
seua finca amb diversos trets. L’encarregat d’investigar
el seu assassinat, Alexander Litvinenko, va morir
enverinat al cap d’uns mesos d’haver iniciat aquesta
labor. 

Pel que fa als periodistes i ciberdissidents
empresonats són rellevants les xifres a Xina, Cuba i els
països àrabs, on la censura està a l’ordre del dia. Els
periodistes que s’atreveixen a alçar las seues veus en
contra de les pressions polítiques obtenen com a única
resposta la garjola. Fins i tot Internet, que suposadament
és el paradigma contemporani de la llibertat d’expressió
a escala global, és un terreny absolutament controlat
pels estats. Com a exemple representatiu, la Xina. Amb
més de 162 milions d’internautes, la xarxa suposa un
dels principals temors de les autoritats xineses, que no
poden permetre la pèrdua del control polític sobre la
societat civil. Així, totes aquelles pàgines web i blogs que
esmenten qualsevol tema relacionat amb els drets
humans, la democràcia o la llibertat de creences són
automàticament bloquejats. 

Fins ara, tots els casos que s’han esmentat de
violacions a la llibertat d’expressió tenen com a escenari
països que viuen sota règims dictatorials o integristes,  el
desenvolupament social, econòmic i cultural dels quals
presenta uns nivells força baixos. Però no cal anar fins
aquests territoris. No. Quedem-nos en els estats
democràtics occidentals. D’aquests, no cal sortir
d’Espanya. És més, no cal ni allunyar-se de les fronteres
del nostre País Valencià. Òbviament, la situació és molt
diferent a la què s’han d’enfrontar els periodistes que
informen des de primera línia de guerra o dels que viuen
sota amenaces i entre reixes. Però els que s’enfronten
dia a dia amb la classe política han de suportar actituds
com la del president Camps. Reiterades són les crítiques
de la Unió de Periodistes Valencians a les seues
“polítiques”. Una de les més sonades (que fins i tot es va
recollir a un programa de televisió) és que després de les
rodes de premsa, Camps no admet cap pregunta dels
periodistes. Acaba la seva compareixença i marxa,
vulnerant el dret dels periodistes a formular preguntes i
el deure dels polítics a contestar-les. 

En aquest sentit, què dir de l’ens públic RTVV?
Precisament la darrera denuncia de la Unió té a veure
amb la manipulació informativa que constantment es
reflecteix en els serveis informatius i l’ocultació
d’informació als ciutadans valencians. En aquesta ocasió
concreta es fa esment al cas Orange Market, però es
podrien trobar força exemples sense molta dificultat. 

Els principals afectats de totes aquestes situacions, a
més dels periodistes, són els ciutadans perquè és a ells
a qui es nega el dret fonamental a rebre una informació
veraç i per tant, són ells, juntament amb els
professionals dels mitjans, els que han de reclamar-la i
han de lluitar per aconseguir un espai públic global
generador d’opinions lliures i plurals. Tot i que,
malauradament, aquest dia encara està molt llunyà. 

Parlarem de llibertat?

text FEDERICA ALBORCH GIL

El Racó Kitsch

laveubenicarlo@terra.es

L'actual situació en la que es troben els afectats pel desdoblament de
la N340 amb les màquines treballant per les seues finques, sense que
a hores d'ara se'ls haja comunicat el preu de taxació del terreny i la
possible indefensió en la que es pogueren trobar, pel pas del temps,
davant la Comissió de Justipreu són els motius pels que el BLOC va
creure convenient presentar una moció al ple de l'ajuntament. En ella,
es sol·licitava instar al Ministeri de Foment a donar el preu de taxació
dels terrenys expropiats el més ràpid possible i també es sol·licitava la
creació d'una comissió de seguiment del desdoblament de la 340.

Afortunadament la moció del BLOC es va aprovar per unanimitat
encara que ni PP ni PSOE van voler donar cabuda al sector dels
propietaris afectats. Així és que per més que la nostra proposta
demanava que la comissió estiguera formada per un representant de
cada grup municipal, 3 representants del Consell Agrari i 3
representants dels afectats, a la fi, estos últims, que són els més
interessats en el tema, no formaran part de la comissió.

El BLOC va acceptar el retall en la representació per a que la seua
moció fóra aprovada per unanimitat i juntament amb els representants
a les Corts Valencianes puguem fer força per a resoldre esta
problemàtica de la millor manera possible per a totes les parts
implicades.

BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

MOCIÓ DEL BLOC PER LES EXPROPIACIONS DE LA N340

www.3x4.info t'ofereix la possibilitat
de treballar a l'àrea comercial del

portal. Valorarem els coneixements
d'internet i informàtica, el vehicle propi,

el domini de llengües i l'experiència. 
Posa't en contacte amb nosaltres:

639842226 o 667451164 o envia un e-
mail amb el teu currículum a

info@3x4.info

“Es sol·licitava
instar al Ministeri de
Foment a donar el
preu de taxació dels
terrenys expropiats
el més ràpid
possible “

Els media difonen que Uribe -president de Colòmbia- ha rebut el premi Libertat, atorgat per la fundació Cortes de

Càdiz.

Serà perquè una bona colla de diputats del seu partit es troben processats per la Justícia, acusats de connivència
amb els paramilitars?

Serà perquè a un cosí seu –igualment diputat- també se l’implica en la trama?
Serà perquè el mateix Bush se’n distancià, en considerar-lo sospitós de connivència amb els narcos?
Serà perquè manipulà, fraudulentament, la bandera de la creu roja internacional, en el fotomuntatge per a

l’alliberament de Bethancourt, de la guerrilla?
Serà perquè el jutge que porta els processos contra els corruptes d’allà –el “Garzón” colombià- denuncia que es

troba amenaçat de mort, pels sicaris del poder?
Francament els que han tingut una tal iniciativa –proposar-lo per a l’homenatge- s’han “lluït”.

Marc Antoni Adell

URIBE HOMENATJAT?
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Eleccions falleres (i 2)
Ei, però “eso no es todo,

amigos”, hi ha qui assegura
també que Álex Sánchez,
l’actual President, està disposat
a presentar-se a la reelecció.
Seran els fallers capaços de
plantar-li cara i presentar una
candidatura alternativa? Qui
serà el guapo que li tusa a la
cara? Si després de criticar-lo
per activa i per passiva ningú és
capaç de fer res per canviar la
situació, les falles realment
tindran un problema i seguiran
guanyant-se, a pols, la mala
fama que han conreat fins a ara.

Depura... que
Fins i tot els peniscolans ens

han passat al capdavant en la
neteja de les aigües residuals.
D’ací a no res començaran les
obres de la seua flamant
depuradora mentre ací ja
veurem quan ens tocarà. Ja, ja
sabem que ací hem tingut molts
problemes de “si ací no toca”, “si
la fiquem allà”, si, si. A que us
recorda això? SiSi, emperatriz! I
com ací no tenim problemes
perquè ja en tenim una de
primària que deien els del PP en
l’època de Mundo, doncs no cal
patir. Més merda al merditerrani.

Curses boges
Mireu que n’hem vist de

coses curioses, divertides,
deslligades..., però açò dels
“autos locos” s’emporta la
palma. Ací si no tenim prous
festes ens les inventem. La
qüestió és anar fent el poca
solta pels carrers i, si damunt,
concentra gent i s’ho passen
bé... que millor. A seguir, que
farem gran el poble.

A casa... por Navidad

Per fi, després d’uns quants
anys de permanència a la
divisió dels barracons, tot el
personal del col·legi Eduardo

Martínez Ródenas ha pogut
tornar  a les seues aules de
“totxo”. El part ha estat llarg i
costós però al final tot arriba.
Esperem que ho disfruten. De
tota manera ara cal veure si
està tot en ordre. Esperarem les
primeres pluges intenses i
veurem per on surten les
goteres. Tot i així, com això, fins
a la tardor no ho podran
comprovar, que disfruten de la
seua nova estància.

I els pròxims... també
Això sí, els barracons no han

desaparegut. Segurament ja
estan esperant els seus propers
llogaters. Vinga, que d’ací
quatre dies tornarem a veure
l’entrada de la piscina municipal
col·lapsada entre els que van
allí i els que surten de l’escola. I
és que l’embolic era
monumental. Però ara, que
també disfruten d’una mica de
tranquil·litat els soferts usuaris
de la piscina... aparcant sense
problemes.

Piscina i coberta
Mireu, i ja que parlem de la

nostra piscina municipal, ens
vam quedar sorpresos en veure
l’entrada principal amb barres
que falcaven l’empalme de la
carpa del gimnàs amb l’edifici
principal de la piscina, per on
s’accedeix a les instal·lacions.
Allí que la gent, xiquets menuts
inclosos, entrava pel mig de les

màquines del gimnàs, mentre
els usuaris del mateix alçaven
peses de 40, 50 o els
quilograms que foren. Si això de
la carpa ja denota xapusseria
des del primer dia, ara, amb el
que es va veure hem quedat
com uns... desastres. I això que
el personal d’allí, sembla fer
mas i mànegues perquè allò
estiga en les millors condicions.

Piscina i coberta (2)
I per cert, per què tant de

cacau i enrenou per canviar
d’empresa que gestionara la
piscina si estem igual que
abans? La carpa, encara està al
mateix lloc (el provisional, com
sempre, s’acaba convertint en
definitiu en aquest poble), i les
instal·lacions, en general,
bastant malmeses (els
accessos, les goteres i el terra
són una bona mostra de com de
malament està la instal·lació
visible, la no visible no volem ni
pensar-ho). I el nostre
ajuntament no fa res per ficar-hi
solució? Ni trauen a licitació el
nou plec de condicions ni fan els
canvis necessaris perquè la
instal·lació estiga en les
condicions òptimes? El que
dèiem, que l’altra empresa els
haja portat als jutjats... per això. 

Piscina i coberta (i 3)
Una cosa més que als

tafaners ens ha cridat molt
l’atenció, per dins, els sostre de
fusta encara es conserva molt
bé però, el tros que dóna a
l’exterior, que rep totes les
inclemències del temps, en els
vora deu anys que porta la
instal·lació, ha tingut alguna
maneta de vernís o de
tractament perquè la fusta no es
fes malbé? Ho diem perquè
qualsevol dia aquella fusta
acabarà caient a trossos.
Veurem qui serà el guapo,
després, que voldrà quedar-se
amb aquesta instal·lació amb
totes les deficiències que
s’ensumen?

ve de la pàgina anterior

PONT 1 DE MAIG

Aquest darrer pont, el metge, que es membre d’una
ONG, es va personar de manera desinteressada a la
trobada organitzada per la unió de joves a Sant Mateu
per donar assistència mèdica, si calia, als joves
participants a la festa de la cervesa.

El doctor va intentar explicar en taquilla que ell
havia assistit per raons humanitàries, però encara, la
insistència argumental del doctor i els seus fins
filantròpics, el porter va recordar-li que, calia pagar 20
€ als no socis per beure tota la cervesa que volguera.

Dr.Climent

Recital de Poesia a l’IES Joan Coromines

Aquest divendres 8 de maig, a les 20:15 hores, se
celebra el desè recital de poesia i música a l’IES

Joan Coromines de Benicarló. En aquesta ocasió es
compta amb la col·laboració de la plataforma

Benicarló en valencià. 

Vine i invita els teus amics al recital.

II Mostra de Teatre Jove de
Benicarló

Maig 2009 - Auditori - Entrada Gratuita

Divendres 8 - 22h.

“Diario de la Patricia” (Heroínas despechadas)

Grup “Ipso Facto“, IES José Vilaplana de Vinaròs

Dissabte 9 - 19h.

“La ratita presumida” (Versió moderna)

Grup dels menuts de l’Escola de Teatre l’Escenari

“La Cenicienta del siglo XXI”
Grup infantil de l’Escola de Teatre l’Escenari

Dissabte 9 - 22.30h.

“L’amor és més fort”, de Rafael Santapau
Grup “La Escalera”,  de l’Escola de Teatre l’Escenari. Al
finalitzar la representació, xarrada-coloqui amb l’autor. 

Diumenge 10 - 18h.

“La ratita presumida” (Versió moderna)

Grup dels menuts de l’Escola de Teatre l’Escenari

“La Cenicienta del siglo XXI”
Grup infantil de l’Escola de Teatre l’Escenari

Diumenge 10 - 20.30h.

“L’amor és més fort”, de Rafael Santapau
Grup “La Escalera”,  de l’Escola de Teatre l’Escenari. 

“D’ací a no res començaran les

obres de la seua flamant depuradora”
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na de les portades més
impressionats que he
vist. Podria ser
perfectament una foto

de la Guerra Civil al nostre poble:
bombardeig a les escoles.
Aquesta famosa foto del que
s’anomenava “grupo escolar”,
sempre m’ha agradat molt i em
segueix encisant quan la veig.
Però amb una explosió nuclear al
darrere em sembla una mica
bèstia a l’hora que molt impactant.
Tot això ve per la vaga que havien
convocat els sindicats de
l’ensenyament contra la suposada
incompetència dels que ens
governen. Potser tinguen raó. És
més, estic convençut que la
tenen. Però com sempre, el que
més crida l’atenció són les dades
de participació que varien més
que notablement d’una part a
l’altra. Els governants, que tots
sabem que són infalibles en la
seua política educativa, diuen que
ningú no ha fet vaga, mentre que
els convocants en diuen tot el
contrari: que pràcticament cap
xiquet ha anat a escola. I ara jo
em pregunto si els de la privada
també en van fer i, en cas negatiu,
si és que els seus drets laborals
no inclouen el dret a fer vaga per
si els polítics s’emprenyen i els
lleven les subvencions. També em
pregunto que tanta pressa que
tenen els privats per a queixar-se
d’algunes decisions de caire
moral que pren l’executiu i que no
agraden a la prelatura, però que
poc els importa el demés. Dins de
la mateixa notícia, en un revolt de
notícies en forma de miscel·lània
educativa, se’ns parla que
Domingo està fermament decidit a
portar l’escola d’idiomes a
Benicarló. I té raó quan diu que
tenim tant de dret com els demés,
i ja està bé que tot ens passe de
llarg i faça cap al mateix lloc que
no és el nostre poble. A vore si és

veritat i, per una vegada, passem
per davant als del poble del
costat.

Llegint Robespierre m’he
assabentat que al mercat
regalaven llibres de poesia.
Potser la idea no està tan
malament com diu el punyent
cronista, i això de regalar poesia
és una cosa que almenys pot ser
original. En canvi, si la finalitat
ultima és desfer-se d’unes
quantes caixes de llibre perquè
els fan nosa, més val que les
hagueren posat a l’entrada de
l’auditori un dia de teatre i potser
se’ls haguessen endut persones
més interessades. De qualsevol
manera, això de regalar llibres
sempre és una bona idea, vinga
d’on vinga i encara que siga
poesia.

Aquesta setmana el doctor
Climent se n’ha anat a fer revisió
marítima i s’ha deixat de monts de
Venus, regates, somriures
verticals i altres feines més
plaents que revisar les
farmacioles dels vaixells de
pesca. Una vegada posats, s’ha
atipat de ranxo mariner. Suposo
que el seus seguidors no li
perdonaran que la il·lustració que
apareix a la foto tinga més relació

amb unes graelles i no es veja
cap cloïssa oberta.

Ja no tinc ganes d’escriure res
més. Aquesta setmana estic molt
espès i, tot i que la col·laboració
de Joan Heras m’ha portat volant
entre notes i melodies, m’he
deixat portar per les seues
paraules d’una manera semblant
com ell es va deixar pels
moviments del concert. No ho puc
definir d’una altra manera. He vist
que aquest magnífic article està
dins la secció d’esports.
Efectivament, no ho posaré a
l’espifiada perquè també es pot
considerar un esport per a l’ànima
gaudir d’un magnífic concert de
música.

Ara a vull acabar i m’agradaria
felicitar als de Mediarec pel que
han fet i estan fent dins del món
audiovisual estatal, que ja té
mèrit.  

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA
Només un parell de poques

lligues, però que no estaria
malament corregir. Veig que es
repeteix setmana rere setmana un
Ferran amb accent que fa mal a la
vista. L’altra no té més
importància que un ball de lletres
dient-li l’Atmella a l’Ametlla.

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

text EL LECTOR

U
Dia del treball... xinés
Com tots ja sabem el dia del

treball es caracteritza per això,
per no treballar eixe dia. A
veure, excepte alguns serveis
bàsics, òbviament, però el que
volem destacar, sobretot, que
per primera vegada hem vist
una botiga dels tot a..., del
xinesos, tancada. I és que esta
gent no tanca mai. Bé, ara quasi
mai. En diumenge estan oberts,
en dies de festa estan oberts, en
dies feiners, també, excepte el
dia 1 de maig. A veure si
condeix l’exemple o les
autoritats locals, encarregades
per fer respectar els horaris
comercials,  fan la seua funció
de control i el hi diuen que les
lleis són per tots iguals. Perquè
hi ha més dies que s’ha de
tancar!

Fira dels llibreters
Aquest passat diumenge vam

veure altra vegada com els
llibreters muntaven la seua

paradeta mostrant tota la
diversitat de llibres que
atresoren. Afortunadament no
els va ploure (l’anterior
diumenge, que tocava, ja va
haver trons i pluja de matí),
perquè, tal volta, si hagués
arribat, altra vegada, a ploure,
definitivament, podrien fer-los la
competència, sense cap mena
de dubte als de la Romeria de
les Useres. I és que sembla que
el temps, només s’olora que
aquesta gent ha de sortir, ja
comença a embolicar-se. Pel
que ens han contat, dels vora
vint anys que porten plantant,
més de la meitat han estat
seguits per bons aiguats. I
alguns antològics, amb pedra

inclosa. Certament, si alguna
vegada no els funciona això de
vendre llibres sempre els
quedarà... sortir de romeria. El
nostre Presi Camps, al que
tanta falta li fa l’aigua en tots els
seus discursos, igual els
contracta!

Fira dels llibreters (i 2)
Per cert, sembla que les

crítiques que el PP no apareixia
mai per aquesta fira va fer que,
en tropell, tota una delegació del
PP, amb el seu alcalde, el del
bigot, i l’altre, més el dels coets
i més, pegaren una passejada
per l’anomenada fira. Des d’ací
demanem el ràpid restabliment
a la regidora de Cultura. Tot i
que, si hagués estat, de buen
ver, tampoc haguera passat.
Això no va amb el sou.

Falles i llibres
L’estètica fallera, per fi, s’ha

apoderat de Benicarló en totes
les vessants possibles. La
confirmació la vam tindre en la
passada Fira del Llibre amb una
cortina de blaveres que feria la
vista. No, no són innocents, no!
És que actuen amb mala d’allò. 

Eleccions falleres
Els fòrums fallers estan que

tiren fum. L’elecció anual del
nou president de la Junta Local
Fallera, destaca per la gran
quantitat de rumors que
circulen. Es diu, es comenta, tot
és un rumor, que els fallers
donaran suport a Pedro
Manchón, si aquest finalment
accepta el repte. Després dels
que diuen han sigut
despropòsits de l'actual
president durant totes les festes
falleres, les comissions temen
que la festa prenga mala fama.
A bones hores, mànega llarga,
com si no la tinguera ja!

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

“Llegint Robespierre m’he assabentat que al mercat regalaven llibres
de poesia. Potser la idea no està tan malament com diu el punyent
cronista, i això de regalar poesia és una cosa que almenys pot ser
original.”
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Molinets i responsabilitat
La qüestió dels molinets d’aire,

productors d’electricitat neta,
torna a moure. Segons les dades
del Ministeri les poblacions més
afectades per un possible parc
eòlic serien les de Vinaròs,
Benicarló i Peníscola.

L’afectació pel que es pot deduir
seria, per una banda, l’impacte visual
i sonor i, per l’altra, el cablejat fins a
terra i l’estació de distribució que, pel que hem
pogut esbrinar, Benicarló seria la ciutat més
afectada.

En els diversos municipis trobem opinions de
tota mena, contràries, o no, a la susdita
instal·lació. Totes aquestes opinions, sens dubte,
tenen les seues raons però hi ha una cosa que no
podem oblidar, i de la qual no podem amagar-nos,
aquestes poblacions costaneres som,
principalment, les majors consumidores dels
recursos elèctrics de la nostra comarca.

Fins ara, els pobles de l’interior, i quan més
menuts millor, han estat els més sacrificats pel que
fa a l’impacte paisatgístic de la instal·lació dels
parcs eòlics. Així, estem farts de veure serralades
coronades per aquests aparells, transformadors
del vent en electricitat, que han pagat el seu tribut
perquè les poblacions costaneres tingueren
l’energia elèctrica que cobrira les seues
necessitats per el seu desenvolupament,
principalment, turístic.

És per això que ja seria hora que
nosaltres també pagarem el nostre
tribut a aquest desenvolupament,
moltes vegades poc curos amb el

nostre entorn, i menys sostenible, i ens férem
càrrec de la nostra quota de responsabilitat
permeten la instal·lació d’allò del que nosaltres
serem els màxim beneficiaris.

No estem ací advocant perquè ens encolomen
els molinets de la discòrdia a qualsevol preu, no.
Estem advocant per ser responsables i perquè, si
cal ficar-los, es faça amb la màxima cura pel
nostre entorn i respectant les apreciacions que es
facen des dels municipis afectats. Igualment,
aquesta col·locació ha de portar, si es porta a
termini, com no, contraprestacions a les quals no
podem renunciar de cap de les maneres.

I ací és on els nostres polítics locals han d’estar
a l’alçada demanant, escrupolosament, que
s’acomplisquen totes aquestes premisses. I si els
nostres polítics no estan a l’alçada, cosa que no
seria d’estranyar, haurà de ser la societat civil la
que és mobilitze per fer allò que els d’abans no
hauran sabut fer, exigint, amb contundència, allò
que ens pertocaria per dret.
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Carxofa: 
Per a tots el que estan intentant recuperar La Tinença de Benifassà i van organitzar la II Marxa

per la seua recuperació. Tot i que no és exclusivament de Benicarló, és del Maestrat, i pensem que
s’ho mereixen perquè són els únics que es mouen davant la salvatge depredació urbanística, i la
falta de protecció, que està patint el nostre territori.

Panissola: 
Per el nostre alcalde, Marcelino, que encara no ha donat explicacions de la reunió mantinguda

dilluns amb Camps. Malament li aniria quan va suspendre la roda de premsa de dimarts i encara
no ha dit esta boca és meua... Ai, que... no es oro todo lo que reluce.
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