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Sant Gregori 2009

Un any més els benicarlandos van celebrar la
festivitat de Sant Gregori, un dels mites amb més
arrelament en el món rural i que destaca en el
calendari festiu primaveral religiós, amb permís de
Sant Antoni i el Crist del Mar. Conta la tradició que
aquest va ser el sant al que es van encomanar quan
una plaga de llagostes va arrasar els camps
d'aquesta part del Maestrat. I va funcionar. Des de
llavors els benicarlandos recorden tal intercessió
desplaçant-se en romiatge fins al seu ermitori.

text REDACCIÓ

Sant Gregori
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l sòl industrial públic
de Benicarló s’ha
esgotat. Benicarló és el
que és econòmicament

en bona mesura per la capacitat
d’atracció d’indústria i per la
innovació del seu sector
empresarial. El polígon de la
carretera de Sant Mateu va ser el
primer en posar-se en
funcionament. Avui en dia té
47.690 metres quadrats
disponibles dels 238.450 m2

inicials. L’any 1969 és a les
immediacions de l’N-340 on es
creen 36.017 m2, avui totalment
esgotats. Al 1975 es crea el
mercat d’abastos, amb 27.200
metres quadrats, dels que avui en
queden zero disponibles. 

Anys més tard, el 1989,
s’amplia en 90.573 metres
quadrats. Però no va ser fins la
creació del polígon del Collet quan
es comença a parlar en
majúscules de superfície
industrial. L’any 1998 el Collet
n’incorporava 197.668, uns

metres quadrats avui esgotats.
Les successives ampliacions de
2007 (UA-3 105.000 metres
quadrats i UA-4 amb 45.000) no
solucionen més que problemes
puntuals i deixa palesa la
necessitat de creació i ocupació
de sòl industrial amb tots els
serveis. Precisament és la manca
d’aquestos serveis el que buida
poligons obsolets, sense
comunicacions, serveis com el
gas, depuració, aparcaments o
vigilància nocturna.

Benicarló afronta el seu futur sense sòl industrial públic
Ni ministeri ni conselleries aposten per dotar el municipi d’una altra fornada de

sòl industrial per crear empreses. El Collet està esgotat, té zero, en número, “0”,
metres quadrats disponibles per a les noves empreses. Segons un informe de la
Cambra de Comerç de Castelló, al nostre poble, la política municipal pel que fa

a la creació de sòl industrial ha estat, i és, nul·la. Falta de previsió i poca
planificació és el que s’evidència.

E

P U B L I C I TAT
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La política municipal per a la
instal·lació d’empreses es nul·la,
segons un estudi elaborat per la
Cambra de Comerç de Castelló.
La nostra és la única població
d’envergadura de les comarques
de Castelló que no té prevista la
creació de sòl industrial. Per posar
l’exemple de Vinaròs, aquesta
localitat baralla ara la creació de
dos polígons industrials amb una
superficie de 6.000.000 m2 de
superfície. 2,5 milions a les
Soterranyes i 4 milions a
l’ampliació de Planes Altes. Els
apunts sobre la situació
econòmica assenyalen dèficits en
comunicacions, problemes de
salinització de l’aigua,  a més de la
seua mancança, la situació
mediambiental en la industria,
l’excessiva dependència de pocs
sectors econòmics tot i la creixent
diversificació i la forta
competència internacional, entre
d’altres.

Les comarques de Castelló
tenen 44 milions de metres
quadrats de sòl industrial, dels
qual el 30% està lliure. Hi ha 80
polígons amb sòl lliure i 63
d’ocupat. Per comarques, el
Maestrat, ocupa a l’informe de
2008 una discreta posició amb
772.327 metres quadrats
disponibles de l’1,57 milions de
metres quadrats ocupats i dels
2,36 totals. Tan sols el Palància o
la comarca d’Els Ports es troben
en pitjor situació de disponibilitat
de sòl per ubicar-hi empreses.

Falta de previsió
El responsable del departament

d'Estudis, Enrique Domínguez, va
explicar que l'anàlisi des del 1900
mostra que a Castelló s’ha anat
creant sòl segons les necessitats i
sense previsió. "No ha existit una
planificació de la ubicació correcta
del sòl industrial", va assenyalar
Domínguez, que va lamentar la
col·lisió entre interessos
residencials i industrials. Al

finalitzar 2008, la província de
Castelló tenia disponibles més de
13,5 milions de metres quadrats
de sòl industrial dels prop de 45
milions que estaven en
funcionament.

Malgrat que les previsions
apuntaven que durant 2009 es
crearien més de 28 milions de
metres quadrats de sòl industrial,
a un total de 44 municipis de la
província, el responsable de
l’informe va apuntar que, a causa
de la crisi econòmica, poc sòl
disponible es podrà sumar perquè
aquests projectes no sortiran
endavant.

Domínguez va assenyalar que
la quantitat de sòl en venda sí que
augmentarà pel tancament o
cessament d’activitat d’algunes
empreses ubicades en polígons
que optaran per vendre les seues
naus o parcel·les. En l’anàlisi per
municipis, l'informe reflecteix que
gairebé tots els municipis de la
província tenen ocupada més de
la meitat del sòl industrial o terciari
amb què compten en els seus
respectius planejaments. La
nostra població necessita prendre
mesures en aquest sentit. Si be és
cert que el PGOU en revisió
contempla zones industrials cal
que administracions, com
l’autonòmica o l’estadal, siguen
pioneres en fomentar la creació

de les infraestructures que ens
calen per sortir de la crisi i
mantindré la tradició industrial que
hem tingut al llarg de la història.

La demanda de sòl

La situació, a més, es veu
agreujada perquè hi ha suficient
demanada de sòl per tornar a
omplir un altre polígon
industrial. Segons sembla, des
del 2005, al voltant d’una
cinquantena d’empreses han
manifestat estar interessades
en instal·lar-se al nostre polígon
industrial de El Collet.

Tot i aquesta demanada,
curiosament, es dóna la
paradoxa que no totes les
parcel·les del polígon industrial
del Collet estan ocupades.
Algunes, no han arribat mai a
tindre cap instal·lació en el seu
sòl però és que, unes altres, o
no les han acabat les o no han
arribat a fer-ne ús.

El que sobta d’aquesta
situació és la passivitat del
nostre ajuntament si tenim en
compte que l’adquisició d’una
parcel·la portava implícita la
condició d’ocupar i
desenvolupar la parcel·la per el
seu ús en un terminis
determinats. 

ve de la pàgina anterior

"No ha existit una planificació de la ubicació correcta del sòl industrial"

Aquest cap de setmana es disputa per les
carreteres de la comarca una nova edició de la
Ronda Ciclista al Maestrat que, per primera vegada,
canvia de dates, al considerar l’organització que les
noves van a ser millors per als participants. 

La carrera es disputarà aquest dissabte 17 i el
diumenge 18, amb dues etapes en línia, en les quals els
aspirants a guanyar-la no tindran ni un quilòmetre de
descans. La primera etapa, aquest dissabte, discorrerà
entre l'Hipermercat Eroski de Benicarló i l'Ermita Mare
de Deu dels Angels de Sant Mateu, amb un recorregut
de 110 Kilòmetres i amb quatre ports de muntanya de
tercera categoria, estant instal·lada la meta a l'últim
d'ells. Els corredors prendran la sortida a les 15 hores i
hauran datacar els ports de Cervera del Maestrat, Tirig,
La Tafanera i el que duu a la meta, amb una ascensió
de quatre kilòmetres que deu marcar les primeres
diferències entre els favorits ja que les rampes són
bastant dures. La segona etapa es disputarà el
diumenge de matí entre Santa Magdalena de Polpis i
Benicarló, amb 139 quilòmetres de recorregut. Una
etapa més exigent que la primera a l'incrementar-se la
duresa dels ports de muntanya, doncs de sortida

s’ascendirà a l'Alt de La Salzedella, de primera
categoria, La Mirona, de segona categoria, La
Bandereta, de primera categoria i l'Alt de la Valltorta de
tercera categoria. I d’ací a la meta restaran 42
Kilòmetres, suficients per consolidar, o perdre, el
lideratge; açò ùltim  va ser el que va passar a l'anterior
edició. La meta estarà instal·lada al carrer Sant
Francesc, enfront del Casal Municipal, amb amplària
suficient per si hi ha un esprint massiu, cosa molt poc
probable.

text VICENT FERRER

El cap de setmana es disputa la XXXVI Ronda Ciclista al Maestrat

El propassat dia 9 de maig, es va celebrar a les Alqueries del Niño Perdido, la olimpiada matemàtica
a nivell provincial.

L´IES Ramón Cid de Benicarló va aconseguir classificar 3 alumnes entre els 8 millors que aniran a la fase
autonòmica que se celebrarà a Benicarló els dies 6 i 7 de juny. Aquests alumnes foren: Carlos Sangüesa (4t),
Pau Esteve(5t), i Ana Vidaurreta (8a). Una vegada més, l´IES RAMÓN CID, de la mà de José María Salán
Moslares, professor de matemàtiques i preparador de l´olimpiada al centre, aconsegueix posar el nom de l´IES
a nivell provincial i aquest any, a més, la fase autonòmica es durà a terme a la ciutat.

Foto!
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Avui estic relativament molest,
que no emprenyat. Com tothom
pot observar, el mobbing que
pateixo dins d’aquesta revista és
escandalós i indigne d’una
persona tan acurada i soferta com
jo. Però jo sé que, a l’igual que va
passar amb sant Job, algun dia
totes les coses tornaran al seu lloc
i algú reconeixerà els meus
mereixements i m’omplirà de
favors i béns materials i
espirituals. Tot això ho dic perquè
com tothom se n’haurà adonat, de
tant en tant, alguna mà negra que
està negra de la mania que em té,
no té millors idees que posar, al
costat de les meues elaborades
cròniques, unes altres. Clar, unes
altres sobre el mateix
esdeveniment però des d’un punt
de vista de professional de la
informació esportiva. Òbviament
no hi ha color. La meua pàgina,
acabada amb suor i patiment, es
col·loca a l’alçada dels restes
apegats a la sabata d’una
defecació canina davant
l’aclaparadora objectivitat i
massiva informació que facilita la
plana del costat. A més a més,
mentre a la meua pàgina hi ha la
foto d’un que porta la samarreta
de l’equip que ha fet seua
l’estanquera, a la pàgina del
costat trobem una espectacular
instantània del partit jugat pel meu
estimat Benicarló. Jo no puc
competir davant tanta superioritat
i cada dia em sento més estèril i
noto que les meues
col·laboracions s’aboquen a
l’abisme de la mediocritat i
l’avorriment. Però malgrat això,
també anomenat mòbbing, la
meua mora no decau ni tinc
previst cap tipus de protesta
formal ni informal. Tampoc no faig
compte de deixar d’escriure
perquè seria una claudicació i per
aquest camí si que no penso
passar. Com deia el revolucionari,
m’estimo més viure humiliat al

sofà que anar-me’n cap a casa a
seure a la cadira. En fi, com anava
dient, el nostre estimat CDB va
jugar la setmana passada al poble
del que és entrenador del mateix.
Jo pronosticava una victòria que
no es va produir, però no només
no es va produir sinó que només li
va faltar un gol als de la Vall per a
igualar els que li va encolomar el
Barça al Madrit fa dues setmanes.
Però malgrat tot, els nostres van
remuntar un dos zero al minut
seixanta-sis de partit, quan només
faltaven vint-i-quatre munits per a
l’acabament del matx. Tota
aquesta informació l’he tret d’una
crònica que utilitza expressions
tan...tan... com ara “claro
marchamo de gol”, “vértice
derecho” , “potente trallazo”,
“fondo de las mallas”, “espiral de
mediocridad”, “el segundo acto”,
“Anta engatillaba un chut”,
“marabunta de jugadores”, “medio
pase entre líneas”, “Marcos raseó
la redonda”, “dejó la contienda
vista para sentencia”, “vendaval
de futbol” o “el árbitro se
empecinó en anular”. Però la que
més m’ha agradat era la que
tancava la crònica, on enalteix el
jugador que ens va colar tres gols

a la categoria de “capo canonieri”.
Sublim. Una crònica digna de
l’època daurada del periodisme
esportiu, quan això de les èpiques
futbolístiques encara existia. Jo
suposo que aquest partit va tindre
poca cosa de tot això que ens
conta el cronista local amb una
vehemència excessiva, només
justificable per l’amor que el seu
auto professa al l’equip del seu
poble. Per exemple, jo també
professo un gran amor al
Benicarló, però no soc capaç
d’expressar-lo de la mateixa
manera que ho fa ell. La lírica i la
èpica no estan fetes per a la meua
sensibilitat, més aviat ximpleta i
sense pretensions de cap tipus.
Total, que vam perdre i no passa
res perquè ens quedem allà on
érem, però encara amb l’ai al cos
per si es fa realitat això de pitjor
quart per la cua i ens enfonsem a
l’abisme de la P.R.

El proper diumenge rebem la
visita de La Vilavella, que té
quatre punts més que nosaltres i
seria un partit interessant per a
guanyar per tal de deixar aquesta
quinzena posició i quedar-nos una
mica més tranquils.

MOBBING
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Infraestructures adjudica a Prodeim la redacció
del projecte del dic sud de Llevant del port de
Benicarló 

Infraestructures va anunciar a l'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, aprofitant la presència en
Vilanova del conseller del ram, la predisposició del
Consell a ampliar el port benicarlando. Mario Flores va
informar l'alcalde que el projecte del dic sud de llevant
ja ha estat adjudicat a l'empresa valenciana Prodein
Projectes de Ingenieria S.L. i que el projecte
d'ampliació del port també s'ha adjudicat
provisionalment. El conseller va citar l'alcalde per a
una pròxima visita a Benicarló per concretar aquests i
altres aspectes. El Consistori benicarlando va mostrar
a Flores el seu interès per acollir un dels set parcs
logístics, projecte estavella de la Conselleria
d'Infraestructures per a aquesta legislatura. Domingo
va oferir el municipi perquè aquest siga el de la zona
nord i que servisca de punt de distribució de
mercaderies per a Espanya i Europa. L'objectiu
d'aquesta xarxa de parcs logístics és convertir la
Comunitat en el principal punt d'entrada de
mercaderies del sud d'Europa. 

D'altra banda el primer edil va arrancar seriosos
compromisos en matèria de carreteres. D'una banda,
pel que fa a la carretera Benicarló-Càlig, el projecte ja
està en mans de la Conselleria d'Economia per traure’l
a licitació aquest estiu. I pel que fa a la carretera
Benicarló-Peníscola, aquest mes de maig arribarà el
projecte definitiu a l'Ajuntament de Benicarló. A partir
de llavors es podrà iniciar tota la tramitació
administrativa: exposició pública, converses amb els
propietaris, cessions dels terrenys i licitació. 

El triat 
Marcelino Domingo va ser l'alcalde castellonenc triat

per al lliurament de les tres primeres notificacions del
Pla Camps. Domingo va rebre les notificacions
personalment de la mà del vicepresident segon i
conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, Gerardo
Camps.

text REDACCIÓ

Mario Flores assegura a
l'alcalde que ha adjudicat

provisionalment el projecte
d'ampliació del port 

Els usuaris del Centre Geriàtric de
Benicarló han volgut celebrar enguany
la festivitat de Sant Gregori i s'han
avançat a la festa amb una excursió a
l'ermita.

El dia 7 de maig, L'autobús de
Protecció Civil va traslladar els usuaris del
Centre a l'ermita per disfrutar d'una
jornada lúdica, amb visita inclosa a la
capella de l'ermita acompanyats del rector
de la parròquia de Sant Bartomeu,
mossén Carlos Garcia Talarn. Després d'un passeig
pels voltants de l'ermita, tots van poder berenar els
pastissets de moniato i cabell d'àngel que havien
elaborat ells mateixos el dia anterior en el taller de
cuina que havia organitzat el centre.

D'aquesta manera, els usuaris del Centre Geriàtric
han pogut celebrar Sant Gregori sense patir les
aglomeracions de gent que es produeixen el dia del
patró.

text REDACCIÓ

El Centre Geriàtric de Benicarló també va celebrar Sant Gregori
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El Ministeri de Cultura ha aprovat la inscripció en el
Registre de Fundacions la Fundació de l'Ordre dels
Templaris. 

Aquesta entitat es va constituir recentment a Peníscola el
13 d'agost de 2008. El 1 d'abril de 2009 va ser inscrita en el
Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura. El Patronat
inicial està constituït per un president, Germán Eduardo
Gàl·lia Solá, una Secretària Marta Gàl·lia Beltrán i vocals
Germán Gàl·lia Beltrán i Eduard Gàl·lia Beltrán. El domicili de
la Fundació s'ha establert en el carrer Ferreres Bretó de la
ciutat de Benicarló. La Fundació s'ha creat amb unes finalitats
definides com són l'estudi del llegat històric i cultural templari
i la seva projecció en l'àmbit nacional i internacional, així com
l'estudi de les relacions existents entre l'Ordre dels Templaris
i altres ordres cristianes en el seu context històric i social. A
més, la conservació, promoció i difusió del seu llegat històric,
monumental, patrimonial, cultural i cívic-social, iniciant-se les
seves activitats en la regió del Maestrat. Es va establir com
dotació de la Fundació la quantitat de trenta mil euros. El
govern, representació i administració de la Fundació
s'encomana a un Patronat, els membres del qual exerciran
els seus càrrecs de patró gratuïtament i que s'obliga a la
rendició de comptes al Protectorat.

text REDACCIÓ

La Fundació de l'Ordre dels Templaris s'establix a Benicarló 

La regidora de Benestar Social i presidenta de
l'OACSE, Sarah Vallés, va presidir la presentació del
web oacse.org, que a partir d'ara serà la veu de
l'Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats, un organisme que integren el Centre
Geriàtric Assitencial, la Residència de Discapacitats
Psíquics Profunds "El Collet" i la Residència de
Discapacitats Autònoms "Sant Francesc", les tres
de gestió municipal.

Per una banda, la nova pàgina web millorarà
l'eficàcia i l'eficiència de la gestió diària de l'OACSE, i de
l'altra facilitarà a la població en general tota la
informació referent a l'Organisme. Així, la pàgina
compta amb una part informativa sobre l'OACSE i els
tres centres que l'integren i una altra més administrativa
amb informació sobre ofertes de treball, contractació de

serveis, etc. També disposa d'una intranet d'ús intern
per als treballadors de l'Organisme. La web compleix tot
els requisits pel que fa a la protecció de dades i ha
tingut especial cura en el tractament de les imatges. De
fet, les fotografies que apareixen en la pàgina estan
protegides contra les descàrregues i contra altres usos
fraudulents que es puguen donar. La regidora Sarah
Vallés ha destacat l'aposta de l'Organisme per les noves
tecnologies i el paper de la pàgina web com una eina de
dinamització i de coordinació. "Del que es tracta -ha dit
Sarah Vallés- és que tots els agents implicats en la
gestió diària de l'Organisme, bé empreses
col·laboradores, o bé personal directiu, treballadors,
familiars, etc. tinguen un lloc per informar i per informar-
se". 

El proper pas en la dinamització del funcionament de
l'OACSE serà la creació d'un logotip que a ajude a
identificar l'Organisme i que li proporcione una imatge
unificada.

text REDACCIÓ

L'OACSE ja compta amb la seua pròpia pàgina web

Foto!
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Relleu a la Penya Setrill

En l’Assemblea General Extraordinària del
divendres 8 de maig, el soci José Antonio Sánchez
Martí va estar elegit nou president de la Penya
Setrill. Succeeix en el càrrec a Jaume Rolíndez
Fonollosa que al llarg de dos períodes estatutaris
ha exercit com a president d’aquesta Associació
Cultural.

El passat mes d’abril va nèixer en Benicarló una
assemblea ciutadana amb l’objectiu de recuperar, i
difondre els valors polítics i humans del republicanisme.
Enmarcat dins la Coordinadora del País Valencià per la III
República, l’assemblea tracta de ser una alternativa
política, social i popular a les pro postes polítiques
dominants. A més a més,  tracta de possibilitar l’existència,
en les nostres comarques, d’una proposta que mire cap
l’endemà des del republicanisme. Aquesta assemblea està
formada única i exclusivamente per ciutadans anònims,
gent que ha començat una nova lluita per tractar de
dignificar tant el passat republicà com per erigir un nou
futur mes lliure, just i participatiu.

Cal recuperar al poble com a eina de construcció
política, cal exigir justícia front la desraó de la tirania
franquista, cal exigir a la democràcia que reconega el mal
históric patit pel republicanisme i cal seguir lluitant per
aquell somni silenciat i reprimit per la força les armes i l’odi.
Per aquest motiu l’assemblea republicana de Benicarló ha
decidit organizar un acte de presentación i reivindicación
en el nostre poble. Així, el proper divendres 22 de Maig es
durà a terme una jornada republicana que tractarà de retre
homenatge a la figura de Marcelino Domingo Sanjuan,
fundador de Izquierda Republicana, i ministre de Instrucció
Pública durant el govern del Front Popular. No oblidem la
gran influència que aquest polític va tindre en la nostra

comarca durant la República, a més de tindre una relació
familiar directa amb l’actual alcalde de Benicarló. Així
doncs, el divendres a les 19:30 en la Plaça Marcelino
Domingo (al costat de la rotonda que hi ha en direcció a la
piscina municipal) hi haurà un petit homenatge a la figura
d’aquest polític republicà. A continuació, a les 20:30 en la
penya El Setrill, es celebrarà una xerrada a càrrec de la
professora del departament d’Educació Comparada i
Història de L’Educació de la Universitat de València
Carmen Agulló (una de les veus més formades en temes
d’educació i República del País Valencià). La xerrada
tractarà d’aprofundir en la figura política i educativa de
Marcelino Domingo Sanjuan i en la tasca duta a terme pels
mestres durant la II República. Així doncs, us animem a tos
i tótes a participar en aquest merescut homenatge a una
figura oblidada pels diferents governs democràtics
municipals i que aquesta asamblea creu que mereix ser
reconeguda per la seva tasca a nivell polític i pedagògic.
Per acabar també us informem que l’assemblea estarà
present aquest dissabte 16 de Maig a partir de les dotze
del matí en el Parc Ribalta de Castelló on arribarà, per
primera vegada,  el tren Republicà. Es tracta d’una jornada
de reivindicació, lluita i festa per cridar ben fort que el
republicanisme continua avançant i que tot i la repressió i
el silenci continua més viu que mai. Salut.

A.R.B.

ES CREA L’ASSEMBLEA REPUBLICANA DE BENICARLÓ
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El passat dissabte 2 de maig,  el Cor Da Capo vam tenir
la gran oportunitat de participar en un concert solidari,
juntament amb altres corals europees.

El concert, organitzat per la coral amfitriona,  New Voices
de Bourg en Bresse (França), tenia com a objectiu recollir
aportacions per a l’ Associació IMOHORO, que es dedica a
recaptar fons per a la construcció d’escoles, infraestructures,
i tot el necessari per al desenvolupament d’aquest petit poble
centreafricà.Però per a nosaltres, per al Cor Da Capo, aquell
concert tenia, a més a més, un altre significat molt especial.
Era el retrobament amb els nostres amics del Coro
Montegaleto (Bussolengo, Itàlia), els quals ja ens havien
retornat la visita aquest setembre i a més a més, vam poder
gaudir de nou de la companyia i les magnífiques veus del cor
P’Cigales, (Brumath, Alsàcia), als quals vam visitar a l’octubre
del 2006.

El concert, de gran qualitat musical, donat la varietat
d’estils aportada per les diferents corals, va concloure de
manera espectacular amb el cant comú, una adaptació del
conegut tema We are the World, cantada en francés, italià,
castellà i anglès.Després del concert, vam gaudir d’un
magnífic sopar de germanor on, un cop passada la tensió i
concentració del concert, ens vam relaxar en un ambient
distés i de festa on vam cantar tots junts.

A banda del concert, el Cor Da Capo i acompanyants vam
gaudir d’un cap de setmana magníficament planejat pel
comitè organitzatiu. El divendres pel matí, tan sols arribar,
vam visitar el poble de Pérouges, un petit poble medieval molt
ben conservat. En aquell poble va ser on ens vam retrobar

amb els nostres grans amics del Coro Montegaleto. Després
de la visita, vam dinar totes les corals juntes, menys els
nostres amics de P’Cigales, que encara no havien arribat. Per
la tarda, vam gaudir del magnífic i assolellat dia al Parc des
Oiseaux i ja finalment vam anar cap a l’hotel a descansar. Al
matí següent, mentre la coral assajàvem per a la nostra
actuació, els nostres acompanyants vam visitar el magnífic
monestir de Brou, a la ciutat de Bourg en Bresse. Ja a l’hora
de dinar, vam retrobar-nos amb els nostres amics alsacians
de Brumath. I per la tarda, vam preparar-nos per al gran
concert que ens esperava. Diumenge, ja tornàvem de ser tots
dalt de l’autobús, i vam començar a fer camí cap a Benicarló,
parant, això sí, a Lyon, on vam fer una ràpida visita.

El cap de setmana va acabar, però els records i moments
meravellosos que vam viure, encara perduren, un cap de
setmana on vam fer nous amics i vam enfortir velles (i belles)
amistats que esperem segueixin igual de vives durant molt de
temps.

text i foto COR DA CAPO

Da Capo a França

El divendres 8 de maig, vespra de Sant Gregori,
l’auditori de l’IES Joan Coromines es va omplir per a gaudir
d’un espectacle inusual: el recital de música i poesia que el
Departament de Valencià d’eixe institut organitza des de fa
deu edicions. En aquesta ocasió, els organitzadors del
recital volien donar suport als objectius de la Plataforma
Benicarló en Valencià, que es va implicar en el muntatge.
Per això l’acte va tenir un to reivindicatiu més marcat que
en anteriors ocasions: per la cultura pròpia, per la llengua,
i en contra dels abusos que sovint hem de patir per causa
d’uns governants insensibles (o malintencionats?).

Amb la creació d’un clima de gran intensitat, tant per la
intencionalitat de les poesies recitades com per la bellesa
de les interpretacions musicals, les gairebé dues hores que
durà no es van fer gens llargues. S’hi van llegir poemes
d’autors molt diversos com Joan Margarit, Vicent Andrés
Estellés, Manel Garcia Grau, Pau Alabajos, Salvador
Espriu, entre molts altres, fins a vint-i-set textos, cadascun
amb el seu acompanyament musical. Com a novetat, en
aquesta edició s’hi inclogueren algunes coreografies que
accentuaven l’emoció que les recitacions aconseguien de
transmetre.

S’hi va intercalar la lectura de missatges de suport a
favor de l’idioma i la Plataforma de diverses personalitats
(moltes d’elles benicarlandes): Pau Alabajos, Marta
Pessarrodona, Joan Gregori, Josep Igual, Àngel “Pitxi”

Alonso, Rafel Santapau i Miquel Pujadó. Tots ells van
despertar l’agraïment del públic, que va respondre amb
aplaudiments plens de sentiment.

En conjunt, va ser un gran acte per a tots els que
estimem el valencià i lluitem cada dia per la nostra cultura.
Tant els textos de les adhesions com els poemes més
reivindicatius ens feien adonar que no estem sols, que el
treball constructiu a favor d’allò que ens particularitza i
constitueix les nostres arrels, la llengua, està carregat de
raó i d’arguments. Que no hem de perdre el temps amb
discussions bizantines i ridícules (que si es diu així o no,
que si tal o qual parauleta: minúcies) que només ens volen
distreure de l’objectiu primordial: seguir treballant per l’ús
social del nostre idioma, per la seua pervivència en la
nostra societat.

Plataforma Benicarló en Valencià

http://benicarloenvalencia.blogspot.com

RECITAL DE MÚSICA I POESIA PEL VALENCIÀ

El contundent “Senyor pirotècnic” de La Gossa Sorda
encetava el divendres passat el Recital de Música i
Poesia pel Valencià que organitzaven el Departament de
Valencià de l’IES Joan Coromines i la Plataforma
Benicarló en Valencià. Aquest tema ja ens feia entrar en
el to reivindicatiu que tindria el recital. Bona part dels
poemes i adhesions que s’hi van poder escoltar
desvetllaven la consciència dels que ens trobàvem
asseguts a les butaques.

És veritat, com comentàvem en sortir, que tots o la
majoria dels assistents ja estàvem convençuts. Però és
bo recarregar bateries, retrobar en les paraules
magistrals d’aquells que saben dir-ho bé, les idees que
nosaltres sentim que són certes. És necessari, vital,
reprendre el fil de les pròpies conviccions. Si no, correm
el risc de deixar-nos engolir per la indiferència general
que ens envolta.

Tenir idees en la nostra societat (la benicarlanda, la
valenciana) està mal vist. Sembla que haja de fer
vergonya defensar la llengua, sembla que tenir una opció
clara per la cultura pròpia haja de ser dissimulat,

edulcorat, per a no ser estigmatitzat ràpidament. Les
nostres idees són tan vàlides i tan raonables (de fet, més,
almenys per a nosaltres) com les que dominen en
l’ambient, com les d’aquells que diuen que no tenen
ideologia. De fet, defensem el bé comú, no el d’uns pocs:
la llengua, el patrimoni propi.

És allò que hem dit tan sovint: vivim un exili interior,
som estrangers en la nostra pròpia terra obligats a anar
d’incògnit, amb un burka vergonyós que ens van cosint
entre tots. Gràcies a actes com el recital de divendres dia
8, però, agafem forces per anar a cara descoberta. Ens
adonem que, com deia el missatge de suport de Rafel
Santapau, “nosaltres som els bons” i que “no tenim la
força però tenim la raó”.

Fa ja més de seixanta anys, en el més negre de la
dictadura franquista, quan tota veu a favor de la nostra
llengua i cultura era silenci, Carles Riba a les Elegies de

Bierville clamava per una “esperança meravellosa” que
“arrenca de tots els exilis / cap al seu crit, i els batuts van
retrobant-se soldats”. Cal donar les gràcies als
organitzadors del recital del Coromines perquè, amb
aquesta mena d’actes, els aparentment vençuts i exiliats
ens adonem que ens trobem “soldats”, és a dir: units.

Paraules per la llengua

text CARLES LLUCH

Exilis
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La setmana passada, tal i com estava pactat, Patxi
López ha estat nomenat lehendakari amb els vots del
Partit Popular i de la senyora Rosa Díaz. El front
espanyolista ha aconseguit ser el qui tingui durant quatre
anys el poder polític al País Basc. D’aquest fet –ja ben
clar des de la nit electoral basca- ja en vaig parlar fa
unes setmanes. Avui només voldria deixar el testimoni
escrit que, tal i com vaig comentar, he fet el meu petit
homenatge a Euskadi repassant alguns dels discos de
Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Txomin Artola, Mikel
Urdangarin, els Oskorri, la cantant d’Iparralde Maddi
Rihenart i uns recopilatoris fets en les diverses Korrikas
el Correllengua a la basca. Davant de l’avenç clar de
l’espanyolisme només ens queda, des de la nostra
distància, repassar allò que personalment significa la
llengua i la cultura basca en la nostra biografia i fer de la
música –i de la poesia i la narrativa, del teatre i
l’escultura- un vaixell que ens permeti navegar per
èpoques de tempesta.

Algú que llegeixi aquestes ratlles pot considerar que
allò que em fa mal és que un partit concret deixi de
governar –havent-ho fet durant un grapat d’anys- o que
no tolero un element bàsic de la democràcia que és
l’alternança en el poder. En realitat , res d’això: les
meves coordenades ideològiques em situen molt lluny
del PNB, un partit de plantejaments força conservadors
en temes socials i econòmics i que defensen de manera
tímida i massa pactista la legítima reivindicació nacional
basca; i pel que fa a l’alternança en el poder, em sembla
que és un fet necessari i higiènic per trencar certes
fidelitats i rutines. El que em preocupa realment de la
proclamació de Patxi López com a lehendakari no té tant
a veure amb qüestions concretes de la vida política
basca –això és una cosa que depèn i afecta directament
a la gent que viu allà- sinó amb qüestions més
estructurals i de discurs que sí que ens afecten a tots
plegats. Sóc conscient que em repeteixo però no puc
deixar d’insistir sobre tres elements molt significatius.

En primer lloc, no hem d’oblidar que la proclamació de
l’actual lehendakari es fa a partir d’unes eleccions en les
quals s’ha prohibit la participació a una part important de
la població. Ens estem massa acostumant a retallar
impunement llibertats i drets i no només no passa res
sinó que sembla natural. Sense cap problema, només
per interessos partidistes, considerem normal que anem
fent profunds dèficits democràtics de base. Aquest camí
pot donar resultats interessats a curt termini –el senyor
Patxi López i els seus amics del PP ho saben molt bé-

però a llarg termini els perills són molt seriosos: és fàcil
començar a retallar drets però és molt difícil aturar
aquests impulsos.

En segon lloc, el discurs polític nacionalista espanyol
continua parlant del front espanyolista com els “no-
nacionalistes”. El propi lehendakari considera que ells no
són un front espanyolista sinó que representen un canvi
plural. Ara bé, tots els seus mitjans de comunicació fidels
–és a dir, quasi tots els que existeixen- continuen parlant
de “no-nacionalistes” enfront dels “nacionalistes”, és a
dir, que avalen clarament l’existència de dos fronts ben
definits i ben contraposats. Seria bo i també higiènic que
els espanyolistes –que en són molt i molt clarament- es
definissin sense embuts. El fet és que als nacionalistes
espanyols els costa entendre que ho són perquè per a
ells ser nacionalista és un fet quotidià i avalat pel poder
, és a dir, que no els cal haver d’afirmar-se com a poble
perquè, per la gràcia de Déu  , està clar que són una
nació.

I finalment, el tercer element que em preocupa molt
és l’absoluta obediència i acceptació d’aquest pacte que
han fet tots els militants i simpatitzants del PSOE. No he
sentit ni una sola veu crítica des dels sectors propers als
socialistes. Com és possible que tothom, que tothom,
dins el PSOE aplaudeixi el pacte amb el Partit Popular?
La maquinària ideològica i de pressió que exerceix la
direcció del PSOE és espantosament implacable. Ningú
no es mou perquè té por de perdre el càrrec, que els
companys el renyin per desobeir les directius del gran
gurú Zapatero o, pitjor encara, potser ningú diu res
perquè tothom hi està perfectament d’acord. Suposo
que, com en totes les coses, hi ha una mica de cada.
Sigui com sigui, l’exemple d’acriticisme, d’absència
absoluta  de  pensament propi, és impressionant i
tristíssim. I més encara quan recordem –o sentirem de
nou, ara que vénen eleccions europees- aquelles
proclames que des del PSOE demonitzen el PP com a
“la dreta cavernícola”: quin valor tenen quan són els seus
perfectes aliats? Tot plegat sembla ben clar que per al
PSOE només existeixen dues bases diguem-ne
ideològiques que basteixen la seva actuació: la defensa
aferrissada de la unitat d’Espanya i l’obtenció i el
manteniment de les més altes cotes possibles de poder
–un poder per a què, més enllà de defensar Espanya?

Canviem gossos i collars i una mica el paisatge i el
retrat val per conjuntures més properes. D’aquí la meva
preocupació i tristesa. Però en fi, prometo que ja no
parlaré més de Patxi López.

Sota l’arbre de Guernika

text JOAN HERAS

Fronteres

laveubenicarlo@terra.es

Quan un cap d’estat –ni que siga el del Vaticà - viatja pel món, ha de saber el què diu i assolir la
repercussió política de les seues paraules. Si, efectivament, Benet XVI –cap d’estat del Vaticà- llança
discursos temeraris, del tot anticientífics i atemptatoris contra la salut, en un tema de tanta gravetat com és
el de la SIDA i en un continent tan torturat per l’epidèmia, la reprovació no hauria de vindre d’un grup polític
determinat, sinó de les mateixes Nacions Unides, perquè es tracta d’un gravíssim atemptat a la població
mundial.

I si no es volen repercussions polítiques, que deixe el Sant Pare -d’una vegada- de fer de cap d’estat i
es desplace pel món, com a pastor dels catòlics i, en les seues esglésies i per als seus fidels, que defense
la seua moral...i, de pas, que predique el missatge de Jesús que la contradiu sovint, per cert.

Marc Antoni Adell

REPROVACIÓ

AMISTATS PERILLOSES

Desprès de l’ultima estada al Maestrat, el metge ha entablat gran amistat amb
una jove estrangera de Baviera a la que va tenir que assistir d’urgència en la festa
de la cervesa a Sant Mateu. La noia li ha confessat estar enamorada de la
comarca i s’ha instal·lat temporalment a casa del metge mentre es busca un
treball pel poble

Dr.Climent

Els centres docents inicien una campanya contra les amenaces d’Alfonso RusAlguns centres docents han acordat fer
públic manifestos de rebuig a les declaracions d’Alfonso Rus, president de la Diputació de València i alcalde de Xàtiva,
en què insulta i amenaça al professorat.L'STEPV considera inadmissible que un càrrec públic, que representa ciutadans
i ciutadanes valencians, continue en els càrrecs que ostenta, no rectifique ni demane disculpes públicament i quede
impune després d’amenaçar al professorat valencià.És per això que el Sindicat ha instat a la Fiscalia de l'Audiència
Nacional que prenga accions legals per a depurar les corresponents responsabilitats davant uns fets que considerem
motiu de delicte.Però més enllà del que puga decidir la Fiscalia considerem que el professorat ha de fer públic el rebuig
a les declaracions de Rus i manifestar la seua indignació. És per això que hem preparat un manifest de reprovació que
es pot trobar al web del sindicat, a més d’altres, en els mateixos termes.

D'altra banda, el Sindicat felicita Escola Valenciana per la iniciativa de presentar una denúncia penal en el Jutjat
d'Instrucció de Xàtiva divendres passat contra Alfonso Rus pel  mateix motiu.

STEPV

STEPV anima als centres a adherir-se o a aprovar manifestos semblants
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Una pregunta per a vosté
L'altre dia en la televisió Localia

Maestrat es va emetre el programa
“Tinc una pregunta per a vostè”
dedicat al Alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo. Cadascuna de
les preguntes realitzades per la
ciutadania podria ser digna de
comentari, i també, per descomptat,
la resposta de l'alcalde. Nosaltres
n’hem extret uns exemples, així, un
jove de la localitat, Axel, va
preguntar si els diners de la font de
Kuen-ka no es podrien gastar en
activitats culturals, a la qual cosa
l'alcalde va contestar que aquesta

pregunta corresponia a l'ideari del

Bloc, i que no, que la cosa no

funcionava així. Marcelino també va
ser interrogat a propòsit dels bancs
unipersonals d'Hernán Cortés, a la
qual cosa va contestar que una
vegada finalitzada l'obra es
distribuirien per altres llocs de la
ciutat. Bona, la jugada. Però, en
aquest cas, si la intenció era tindre
excedents, per si de cas, encara
ens sembla que n’han posat pocs.
Ja posats a fer la comanda, fins i tot
podia haver encarregat dos o tres
fanals més, també una dotzena de
papereres, 200 bombetes més,
1000 plantons més de timonet, ...
Per si sobraven, doncs...

Una pregunta per a vosté (2)
Però les intervencions curioses

van ser dos, la de l'artista local
Jesús Maestro, i no perquè el xic no
surta de tant en tant pels mitjans de
comunicació, sinó perquè la seua
pregunta va ser bastant innocent
per allò que es podia esperar d'ell.
Estaria de bon humor aquell matí.
La pregunta en qüestió li demanava
per quina raó no es llevaven els
andamis, i la brutícia que quedaven,
de la gran quantitat d’obres
inacabades que pul·lulen pel nostre
terme. La resposta del nostre
alcalde, Marselino, va ser qualificar-
la d'estètica (i és va quedar tan
ample). I, just després, la
intervenció estel·lar: un veí que viu

al mateix bloc que la mare de
Marcelino! El simpàtic home va
preguntar, amb total familiaritat, per
les defecacions canines, tema
sobre el qual l'alcalde es va
“estendre generosament”
comentant el seu currículum caní i
confessant que recollia, ell mateix,
els cagallons del seu Golden. Bé,
almenys ja sabem una cosa que fa
bé i amb la que predica amb
l’exemple. Ara només cal que
s’estenga a d’altres àmbits.

H&M
Ens hem assabentat que el

nostre sinyó ancande (en llengua
de la seua), ha descobert que el
logo de l’empresa H&M és quasi
calcat al de la seua empresa. Ara
arriba el dubte i la pregunta: qui va
ser primer, Hennes & Mauritz o
hormigones Marcelino???????

Vosaltres mateix. Ací us mostrem el
dels primers (ei, ens referim a
l’ordre que els hem escrit, no res
més).

Eficiència energètica
Ja vam dir que això del canvi

d’hora no provava massa al nostre
Ajuntament. Almenys pel que fa en
la seua eficiència. Primer van ser
les pilones eixes d’accés al centre
del poble i que anaven en horari de
Canàries i, ara, un parell de mesets
després, sembla que continuen
igual, sense assabentar-se ni del
canvi horari, ni que el dia es fa més
llarg. Ho diem perquè la majoria de
les llums del nostre poble encara
s’encenen en horari, ja no de
Canàries, si no, més bé de

Bucaramanga. I és que, a les vuit
del matí s’apaguen i a les vuit de la
vesprada s’encenen. Un parell
d’horetes de llum elèctrica de matí,
per a ningú, i una de nit, que també
fa llum als sants, serveix per
il·luminar... el nivell de l’eficiència
energètica de qui ens governa. Ni
amb un Red Bull. I això que diuen
que “da alas”.

L’alcalde té la llengua molt
cansada

Els tafaners ens hem assabentat
que el nostre estimat alcalde,
Marselino (en la seua llengua), el
passat dia 6 havia de tindre una
reunió amb els de la Plataforma
Benicarló però... Desconeixem els
motius d’aquest ajornament, encara
que suposem que haurà estat degut
al grandíssim esforç del nostre
primer edil per aconseguir les obres
del centre de salut, la reducció del
vandalisme als carrers, recollir
milions d'euros per a Benicarló,
entre Conselleria i Conselleria, i
altres titàniques activitats. Esperem
que des de l’Olimp dels Alcaldes
tinga, pròximament, un moment per
dedicar-li a una nimietat com la
llengua que els benicarlandos i
benicarlandes parlem des de fa
quasi 800 anys.

Bocamoll
Als tafaners, no ens estranya en

absolut les paraules del President
del PP de València i de la seua
Diputació, a més d’alcalde de
Xativa, titllant de “sirvenguences” i
“gilipolles”, i calia “rematarlos”, en
referència al professorat que utilitza
paraules com “aleshores” o
“gairebé”. Com hem dit, no ens
estranya en absolut, no perquè
puga denotar el seu tarannà
fatxenda, que ho fa, si no pel que ell
mateix va afirmar de la seua manca
d’estudis, tot i que és una
desconsideració a la gent que no en
té i sap comportar-se públicament,
que dóna a entendre el que és: un
autèntic analfabet. I no ho diem
com un insult, només fem palesa la
realitat afirmada per aquest mateix
senyor. 

ve de la pàgina anterior

Balty Albiol: Baix, veu, teclats i samples.
Adrian Valle: Guitarra i cors
Jose Pitarch: Batería i cors

THP (The Happiness Project)  és un trio de
Benicarló que destaca tant per l'experimentació
de la seva música com per la cura de les seves
edicions, així com per la seva abundant
presència en els escenaris.

En paraules del grup: “La nostra banda és un
projecte basat en punts de vista musicals diferents.
Toquem Rock n'roll, hardcore, pop, metall i
electrònica al mateix temps, barrejant i jugant amb
les veus fins que trobem alguna cosa especial que
sigui emocionant. Busquem en el més profund d'allò
que volem expressar. La seua discografia inclou  “A
Place Where The Avenues Reach The Sea” (CD
2007) i el recent “The Incredible Human
Cannonball” (CD 2009)

http://www.thehappinessproject.net/

THE HAPPINESS PROJECT
BREU HISTÒRIA DEL ROCK EN BENICARLÓ

text REDACCIÓ 

-Excursió de Vallibona al Mas
de la Pallissa

-104 escales i un segle
d'història 

-Jornades de la Solidaritat a
Morella 

-Migjorn denuncia la crema
incontrolada de residus a
l’abocador municipal 
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na cosa que vosté no
sap. Malgrat que, en
general, la informació
que apareix al seu

setmanari sobre allò que tan
ridículament s’anomena esport rei
és patètica i grotesca a mi
m’agrada el futbol. Li conto
aquesta nímia intimitat perquè és
del tot necessari per a l’epístola
d’avui. Succeeix que ara mateix
és dimecres, que són les nou de
la nit tocades i estic a les grades
–dalt de tot-  de Mestalla teclejant
el portàtil que em vaig comprar
porque yo no soy tonto fa un parell
de mesos i que ha esdevingut
company inseparable. No sé viure
sense el portàtil, em passo la vida
cercant zones per connectar-me a
la xarxa, escrivint correus
electrònics en llocs
inversemblants, escoltant fins i tot
música. Deia que d’ací a mitja
hora presenciaré segurament la
final de la Copa de Sa Majestat el
Rei i que enfrontarà el Barcelona
contra el Bilbao. Me n’acabo de
recordar de vosté i m’he dit que
aquesta és la meua, mentre els
animalots que tinc pel costat van
bramant, aprofito per semblar un
intel·lectual i posar-me a escriure
aquesta cosa. Ah (sí ja
m’agradaria a mi semblar-me a
Ferran Monegal), quina llàstima
que em fa tot. Miro al meu voltant
i no veig més que gent que
remuga en llengües que no són la
del nostre monarca i que enarbora
banderes que no són –en molts
de casos- ni constitucionals ni
preconstitucionals sinó més aviat
anticonstitucionals. Penso que
què volen tots aquests si,
realment, si no fóra perquè la
unidad de los hombres y las
tierras de España es intangible no
estarien ara jugant ací. El Bilbao,
au, a veure-se-les amb l’Arena de
Getxo o contra l’Irún (sí, aquells
que van eliminar d’aquesta

mateixa competició el Madrid). El
Barcelona que jugue contra el
Vich o el San Baudilio de
Llobregate. 

Parèntesi. Em mira el text una
veïna de seient i comença a
increpar-me. Botifler, botifler, fora
botiflers del Països Catalans!
Calla. Però que diu aquesta
dona? Què és això de botifler i
què són els Països Catalans? És
que la gent té cada cosa. Li dic
que no, que em deixe en pau, que
el seu Barcelona ha de jugar
sempre contra el Xelsi i el Bàyer,
que són un club europeu i no han
d’anar a fer bolos a provincias
contra Valladolits i Salamanques,
que ho comprenc tot jo, que allò
només era per omplir perquè
havia d’enllestir un article (que
xulo sóc, eh?) i no podia estar per
reflexions excessivament
profundes. 

I aqueixa és la veritat. O una
aproximació molt inexacta.
Comprendrà que ací on estic no
porto damunt cap exemplar de La
Veu i l’entorn m’impedeix recordar
res del contingut de la setmana
passada de tan emblemàtica
publicació. Per molt que hi pense,
no em puc concentrar. La veïna

que si gent com jo –que només
aspiro a veure un partit de futbol-
som uns enemics de la pàtria, que
si mira, mira, ni una bandera
espanyola i jo que me sé, jo que
me sé! Impossible. No
aconsegueixo concentrar-me i
pensar en res. 

Ah, sí, sí. Ara em ve al
pensament. Sí, el tema de la
setmana era el dels molinets de
vent. Sí, sí. Vaig trobar a faltar dos
coses. Una, el punt de vista del
professor Bausà. I dos, la reflexió
que segur que si posem els
molinets a la mar, a Vinaròs en
treuran profit i ací, no. En algun
lloc vaig llegir que Joan Fuster (va
de retro) va dir en alguna ocasió
que l’únic paisatge que no es
cansaria mai de mirar seria la mar.
Pobret home, si alçara el cap i
se’n vinguera a Benicarló d’ací
uns mesos segur que se’n
penediria de tan bucòlica
afirmació. 

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA.

I si avui guanyen els meus? Ja,
ja... 

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

text EL LECTOR

U
Llum debades
Segons es comenta per cercles

de la nostra població veïna del nord,
diuen, que si que acceptarien els
molinets de vent, eixos que van
sortir la passada setmana a La Veu,
però en condicions. I la condició
que han ficat és... “llum debades”.
Els polítics d’aquesta ciutat,
certament, no perden punt en les
seues reivindicacions. La veritat, no
podem més que dir que ens
agraden les iniciatives com
aquesta. I això que només tindran
vora un 30% dels molinets en el seu
territori!

Llum debades (2)
Ací, segons tenim entés, ens

tocaria un 50 % dels molinets que
s’han de ficar, a banda d’un bon
grapat de cablejat (que també
cabrejat, per alguns), per tot el
nostre territori (algun arran de
costa). Si és així, per aquesta regla
de tres, també ens pertocaria la
llum debades i, per demanar, ... els
electrodomèstics (per alguna cosa
tindrem més ferralla). El problema
és que ací, com sempre, encara
cap polític ha dit aquesta boca és
meua. Mentre els nostres veïns del
nord remuguen, protesten, en

poques paraules, fiquen el crit al
cel, ací, ens l’embeinen... i sense
vaselina. No, si al final, si ens
descuidem acabarem pagant i tot.

Terrasses als carrers nous,
primer paga...

I parlant de pagar, ens hem
assabentat també d’una d’aquestes
bones accions a les quals ens té
acostumats el nostre equip de
govern popular. El que dèiem,
acostumats com estem a la manera
de treballar d'aquest equip de
govern, poc ens hauria de
sorprendre 'l’ultima'. Així, inaugurats
a so de bombo i platerets, i amb tots
els fanals encesos, els nous carrers
abans de falles, els empresaris de
l'hostaleria van sol·licitar permís per
a instal·lar les terrasses exteriors.  I,
com sempre, van pagar les taxes
corresponents per ocupació de la
via pública i, amb el permís del
consistori, van començar a treballar

aprofitant les Falles. Va arribar
Pasqua i amb els pocs dies de sol i
bon temps, van reportar algun que
altre benefici (amb tanta pluja la
cosa no va ser per tirar coets, però
ja tocava), a l’economia dels
empresaris. I tots contents...

... i després, et fas fotre
Fins que una ment lúcida del

consistori se’n va adonar d’ 'un
xicotet detall, sense importància':
les obres dels carrers encara no
havien estat recepcionades per part
de l'Ajuntament, per la qual cosa els
permisos concedits eren il·legals
(bo, no?). Els hostalers van rebre
amb sorpresa la notificació
municipal que els ordenava
desmuntar les terrasses. Se’ls va
retornar els diners de les taxes que
havien pagat. I ací pau i allà glòria.
Els empresaris sense poder traure
profit de les terrasses, els
benicarlandos sense poder gaudir-
les. Algú pot donar-ne més
d’incompetència i burreria? 

I encara diem més
I esta és la millor, o la pitjor,

segons es mire, perquè el que és
més preocupant, els carrers
continuen obertes al trànsit rodat i
de vianants. I és que, i molt
important, al no estar recepcionada
l’obra, què passaria si hi ha un
accident? I si algú cau en la via
pública per culpa d’algun
desperfecte (que els hi ha), qui es
farà càrrec de les possibles
indemnitzacions? Preguntes per a
les quals tant de bo no hàgem de
cercar resposta. A veure, que no hi
ha ningú en este ajuntament nostre
que pense amb el cap i no amb els
peus? Retrauen les terrasses però
és deixen els vehicles i vianants. El
que diem, el nivell d’incompetència
municipal no té límits. I esperem
que no prenga ningú mal, perquè... 

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

“Estic a les grades de Mestalla teclejant el portàtil”
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Una indústria sense sòl
Així és com podríem qualificar

l’estat de la nostra població pel
que fa a la manca de sòl industrial,
tan necessari per el nostre
desenvolupament econòmic. I no
és d’ara que tenim aquest
problema, segons s’evidència de
l’informe de la Cambra de Comerç
de Castelló, el problema ve de
lluny. 

L’informe del qual parlem trau els colors al
nostres governants per la seua nul·la planificació i
previsió pel que fa a la reserva i dotació de sòl
industrial a la nostra població. La nostra és l’única
població important d’aquestes comarques que no
té prevista la creació de sòl industrial. 

Amb un polígon industrial esgotat, tot i que
curiosament hi haja parcel·les sense ocupar i
d’altres que no estan completament
desenvolupades, ens trobem que les empreses
que volen ubicar-se al nostre terme no ho poden
fer per aquesta insensible falta de previsió del
nostre ajuntament.

Tenint-ho en compte se’ns fa difícilment
comprensible com el nostre ajuntament no actua
d’una vegada per pal·liar aquesta greu
problemàtica. En el cas del Collet, suposadament,

tindre una parcel·la no implicava
haver de desenvolupar-la
industrialment en un termini de
temps tancat? I que ocorria si això
no succeïa?

Pel que sembla, no res. El nostre
ajuntament, que hauria de ser el que
fes complir aquestes condicions mira
cap un altre lloc o fa ulls clucs.

Si a això li afegim que l’última fornada de sòl
industrial que quedava al polígon es va perdre per
la seua incompetència, quan es van construir unes
naus industrials immenses sense permisos, tot
adobat amb el conflicte amb la Conselleria, que va
ficar el crit al cel per aquest afer, no podem més
que argumentar que la nostra sortida de la crisi
serà més dura del que pensem.

A més, tenim un altre problema que ho pot
agreujar encara més, la cua d’empreses que volen
sòl industrial a la nostra població és suficientment
important perquè, de no trobar solució a les seues
demandes, facén via i acaben ficant-se en altres
llocs de la contornada que, segurament els
oferiran millors condicions i garanties.

I després ens lamentarem.

683
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

Carxofa: Per tots els qui van col·laborar que la festa de sant Gregori tornara a ser un èxit. Per
als qui van comprar paperines per a les núvies, les filles i les dones. Per als qui van fer les paelles
i van pensar en els vells. Per als pobres firaires que en aquests temps de crisi van resistir com van
poder... Per a tots, excepte per al del cutrerio de la panissola. 

Panissola 1: Per al nostre il·lustre alcalde! Ja no es pot ser més cutre! Una festa com la de sant
Gregori en la que ja s'ha consolidat la vespra, a la nit ja no vam poder ballar ni amb el duo
Aquarel·la. Per a ballar ens va proporcionar un ordinador i música disco (xumba, xumba) que no
escoltaven ni els joves. Tan poquet ens mereixem els caduferos?

Panissola 2: als “capensants” de l'ajuntament. Les obres de remodelació que estan fent a
Mossén Lajunta NO són accessibles. Tot el contrari, tornen a posar barreres arquitectòniques a les
persones amb discapacitat. No sabem massa bé el que estan fent però segueixen amb l’antic
procediment de “fer i desfer, la feina del matalasser”. Ho diem perquè després tornaran a
destrossar el paviment per fer-ho accessible. No aprendran mai!
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Per Xavi Burriel

“Polígon oKupat!!”

E
D

IT
O

R
IA

L

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
laveubenicarlo@terra.es

Administració, subscripcions

© COPISTERIA GRÈVOL

Dipòsit legal/ CS-193-2004

Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2

12580 Benicarló  Tel. 964 475698 

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA
Cap de Redacció/ JORDI MAURA

Consell de Redacció/ XIMO BUENO,
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

CASTILLO, TONYO FIBLA,
JOAN GREGORI, JOSEP M. SAN
ABDON i RODOLFO SERRANO

Col·laboradors/ PERE BAUSÀ, JOAN HERAS, XAVIER
BURRIEL, NATALIA SANZ, CARLES LLUCH, RAMON

PARÍS, JOSEP V. TAUS, TOLITO, JORDI MAURA, JESÚS
MAESTRO, G. SEGARRA, VICENT FERRER, 

J.M. SANABDÓN, DR. CLIMENT, FEDERICA  ALBORCH,
ROBESPIERRE I EL SAMARUC  

La Veu respecta la llibertat d’expres-
sió. La responsabilitat de les opinions és
de qui signa l’escrit. La Veu es reserva el
dret d’acurçar els textos que sobrepassen
les 20 línies. Els articles hauran d’anar
signats amb nom, adreça i número de
DNI, encara que podran aparèixer amb
pseudònim.

PublicitatAmb el suport Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

El còmic


