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Benestar Social ha apostat fort amb el Calendari Social

“IMPERFECTES”
El passat cap de setmana es va representar a

l’Auditori de Benicarló l’espectacle de l’Escola
de Teatre Diàbolus, “IMPERFECTES”.

Aquesta obra original parla de les relacions
interpersonals a través d'una successió de

divertides escenes que van ser interpretades amb
seguretat i desimboltura pels alumnes de l'aula de
teatre de Diabolus. Recordem que Diabolus és una
activa associació cultural que, entre altres activitats,
potencia preferentment la didàctica. Enhorabona a
tots els actors. 

text  REDACCIÓ foto DIABOLUS
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l PP de Benicarló ha
augmentat en nombre
de votants respecte a
les anteriors eleccions

de 2004. Aquesta formació va
mobilitzar el seu electorat,
especialment el valencià i
castellonenc, per a traduir en un
bon resultat electoral la calma que
necessitava, assetjat per
acusacions de corrupció i, d’altra
banda, aprofitar per a donar-li un
toc d’atenció al govern central de

Rodríguez Zapatero. Però no s’ha
de perdre de vista que, encara
així, ha perdut vora 2000 vots
respecte a les anteriors eleccions
locals i autonòmiques.

El PSOE, i contra tots els
pronòstics, ha aguantat be la
sacsejada provocada per la crisi
econòmica i els constants
missatges que han sonat com una
remor enmig de la pitjor campanya
europea que es recorda en quant
a debat d’idees i polítiques del que
és Europa. La formació que

encapçala Enric Escuder, s’ha
mantingut en els 3.000 vots, quan
a les darreres eleccions generals
va obtindre’n 5.000 vots i 3.372 a
les locals. El PSOE, sembla no
haver sabut mobilitzar el seu
electorat  i la diferència amb el
principal competidor s’ha
eixamplat principalment prenent-li
electors al Bloc que, des de les
eleccions de 2004 no aixeca el
cap..

Aquesta formació nacionalista,
que compartia cartell electoral

El PP augmenta vora 600 vots a les europees, el PSOE, baixant
una mica, es manté tot i la crisi, i els minoritaris no alcen cap
Mentre Esquerra aconsegueix, per primera vegada, situar-se com a tercera força

a la localitat, el BLOC, s’estavella una mica més i EU continua amb el degoteig, a
la baixa, dels seus vots. De tota manera, si fem cas de les xifres veiem com
l’abstenció (52%) continua sent l’assignatura pendent d’aquests comicis electorals 

E
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text REDACCIÓ

L'equip Aleví del Club Natació Benicarló va trencar
amb totes les previsions i va aconseguir 37 medalles
en la XXVII edició dels Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana. 

Aquest passat cap de setmana 6 i 7 de Juny de 2009
es va disputar a la piscina municipal de Benicarló el
Campionat Provincial Aleví en la seua fase provincial en
l’edició XXVII dels Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana. L’equip benicarlando Aleví, responent
plenament a les expectatives, i fins i tot sobrepassant-les,
va aconseguir una veritable pluja de medalles en aquest
xoc d’equips castellonencs, en una espectacular
progressió en l’aspecte físic millorant en la majoria de les
proves les seues millors marques. 

L’equip que va estar format en aquesta ocasió per les
germanes Nicole i Gisele Mateu, les germanes Irene i
Nerea Sorando, Noemí Anta, Anna Añó, Carla Fresquet,
Marta Valdearcos, Ana García i Vanessa Bel. Un equip
femení que va assolir un espectacular resultat de 21
medalles, la segona posició per equips així com el primer
lloc i Or en els relleus de 4 x 100 m estils 5:26.68
compost per Nerea, Anna García, Irene i Marta. En els
relleus dels 4 x 100 m lliures 4:53.09 compost per Marta,
Carla, Irene i Nerea es va aconseguir el tercer lloc i
medalla de bronze. 

A nivell individual: Irene Sorando- Or 100 m papallona.
Or 200 m papallona i Plata 400 m estils. Nerea Sorando-
Or 200 m lliures. Or 200 m estils i Plata 200 m esquena.
Ana García- Or 100 m braça Marta Valdearcos- Plata 200
m papallona. Bronze 100 m esquena i Bronze 100 m
lliures. Vannesa Bel- Plata 100 m braça i Bronze 200 m
estils. Carla Fresquet- Bronze 100 m esquena. 

Van completar l'èxit d'aquestes jornades les
actuacions de l'equip masculí amb 16 medalles i la
segona posició per equips, compost per Juan Diego Ruiz,
Mario Tomás, Jesús Santana, David Valdecarcos, Marc
Octavio, Adrián Adell i José Julián Jaén. Per equips de
relleus van aconseguir la Plata en els 4 x 100 m estils
amb un crono de 5:36.67 i compost per Adrián, David,
José Julián i Juan Diego. En els 4 x 100 m lliures el temps
va ser de 4:56.66 i l’equip va ser el compost per Adrián,
Juan Diego, Marc i José Julián que van aconseguir la
medalla de Bronze. 

A nivell individual: Adrián Adell- Or 200 m esquena.
Plata 100 m esquena i Plata 200 m esquena. José Julián
Jaén- Or 100 m esquena. Plata 100 m papallona i Plata
200 m estils. Marc Octavio- Bronze 1500 m lliures David
Valdearcos- Bronze 100 m papallona.

CALENDARI PRÒXIMES COMPETICIONS A
BENICARLO

1 Juliol Exhibició Escol del Club Piscina Club Tenis
5 Juliol Travessia al Port de Benicarló (Sant Pere)      

18 Juliol 24 Hores de Natació a la Piscina Municipal
26 Juliol Travessia Peníscola-Benicarló

text REDACCIÓ

“Pluja de medalles” 
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amb PNB i CiU entre d’altres en la
candidatura Coalició per Europa,
s’ha situat al nivell de 1989, les
seues primeres europees (quan
encara era UPV). La davallada del
Bloc a nivell local és un fet si
considerem que aquesta formació
va arribar a situar-se en proporció
d’un a tres, amb els socialistes, en
les eleccions europees de l’any
1999, en plena irrupció d’aquest
partit a Benicarló, quan es va
situar amb quatre regidors.

La gran novetat d’aquestes
eleccions ha estat el tercer lloc
aconseguit per Esquerra que,
amb la candidatura Europa dels
Pobles, és ja la tercera força a
nivell local. Si ja va obtindre 400
vots a les darreres locals és ara
una de les forces emergents dins
la davallada i la insignificança en
la que s’han situat formacions
com el BLOC o EUPV,  i
el que és més
important: comença a
sumar en el joc d’una
evolució electoral que
ens situa clarament en
la bipolarització de la
política on per primera
vegada passa per
davant del BLOC de
Guzman i del seu
candidat a les europees
Nomdedéu .

Si be és cert que
l’actual cojuntura
econòmica ‘disculpa’ en
part els resultats, per
les influències que pot
suposar sobre la
butxaca dels treballadors i la
sensació de fragilitat de moltes
economies familiars, els resultats
de les europees tampoc poden
servir per fer lectures més enllà,
com les realitzades aquesta
mateixa setmana pel president de
la Diputació, Carlos Fabra, com si
els bons resultats a la nostra
autonomia l’eximiren de les seues
potencials responsabilitats

judicials.

La diputada d’Iniciativa i
Síndica a les Corts, Mònica Oltra,
va afirmar dilluns a Benicarló que
“la victòria electoral no significa
que Camps haja quedat absolt
dels possibles delictes investigats
pel TSJ”. A més va apuntar a que
molts votants d’esquerra van fer
una estirada d’orelles a Zapatero
“ja que això no toquen el govern
central”. “Els vots a García
Margallo no son vots a Camps, si
vol presentar-se a unes eleccions
que es presente, i  veurem què
pensa la gent d’ell”, va dir.

Possible tupinada?

El nom de Benicarló ha eixit
aquesta setmana a nivell estatal
per les denuncies de possible
tupinada electoral. El recompte
oficial de les europees es feia
dimecres al tancament d’aquest
setmanari mentre augmentaven
les queixes per irregularitats. La
sospita de tupinada contra

Iniciativa Internacionalista destapa
un cúmul de disbarats que afecta
totes les candidatures. Apareixen
errors a Alcoi, Beneixida,
Benicarló, Cardedeu, Cornellà,
Granollers, Manresa, Sabadell,
Sitges, Terrassa, Torrent... Hi ha
casos comprovables a partir de
les webs dels ajuntaments, com
els de Cardedeu o Benicarló. Al
web municipal de Cardedeu hi ha
l’acta amb el resultat. Però el
resultat que ofereix l’ajuntament
no coincideix amb l’acta del
Ministeri de l'Interior. En aquest
cas, per exemple, Iniciativa
Internacionalista perd deu vots, la
candidatura de Los Verdes en

guanya dos, Unión
Progreso y Democracia
en guanya sis, el partit
Republicà Català en
guanya tres i Democracia
Nacional en guanya deu.

En el cas de Benicarló
l'acta oficial de
l'ajuntament i la del
Ministeri de l'Interior
també discrepen
notablement. Així, el
PSOE obté 3088 vots
segons l'ajuntament, però
només 2.843 segons el
ministeri; Iniciativa
Internacionalista treu vuit
vots segons l'ajuntament i
nou segons el ministeri. I

també, per a més desgavell,
segons el web del Ministeri de
l’Interior, el Moviment Social
Republicà (MSR), va obtindre 138
vots i el Partit Antitaurí Contra el
Maltractament Animal (PACMA)
n’obtingué 129, quan, segons les
dades de l’ajuntament, en van
obtindre 1 i 21, respectivament.

L’embolic està servit.

ve de la pàgina anterior

“El nom de Benicarló ha eixit a nivell estatal per les denuncies de possible tupinada electoral.”

Enllestirem ràpid avui. La
temporada està –com jo o com
ZP- absolutament acabada. Ja no
tinc res a dir i si altres anys he
allargat aquesta agonia durant
unes quantes setmanes no ha
estat més que per pura temor.
Temor de l’amo que em perseguia
sense pietat amb un contracte
signat en una nit excessos etílics
fallers sobre un paper greixós
d’una paperina de xurros i
m’amenaçava que em duria a
magistratura i que si no complia
m’acomiadaria i que a casa ens
quedaríem per sempre més sense
el seu sou (sense els seus ous
devia voler-me dir). Però ara ja
m’és tot igual. Se me’n fot el
contracte, se me’n fot l’amo i se
me’n fot tota la panera de Nadal
que, això sí, amb tant de deler
espera la canalla a casa. El que
vull dir és que aquesta d’avui és la
darrera col·laboració de la
temporada, que no vull anar més
parlant amb uns i/o altres per
omplir tot això, que açò ja no em
diverteix, que he arribat a un
extrem que escriure per a La Veu
ha esdevingut més una obligació
que una devoció, que estic fins els
nassos que “el lector” (personatge
covard que no té els dallonses de
signar amb seu nom que si no ja
voria, ja) no perda ocasió de
maltractar-me i esdevindre així la
riota de la família sencera i que
estic cremat vaja.

M’agradria, com sempre
m’haguera agradat fer en
aquestes dates i no he aconseguit
mai, fer un resum dels fets més
detacats d’aquesta temporada.
Amb dades, amb números, amb
estadístiques. Però, és clar, a
hores d’ara no sé res de res. Per
damunt puc afirmar que no hem
baixat, que el Sant Jordi no ha
pujat, que el Sant Rafel està cada
vegada més prop de la seua
categoria natural (la segona
regional)  i poca cosa més.

Encara que sí, sí que podria dir
alguna cosa. Fa anys a les nits em
gitava escoltant un programa
radiofònic que conduïa amb
aqueixa veu d’or que té el senyor
Xavier Bosch, actual director del
diari Avui. La cosa es deia Café
Baviera i hi havia una secció que
sota l’epígraf M’ha agradat, no
m’ha agradat retratava l’actualitat
d’una manera concisa i, sobretot,
molt subjectiva. Déu mo’n guard
de voler imitar ningú –no sabria
fer ni això- però ja em ve bé fer
una cosa d’aquestes a mi, ja. 

M’ha agradat que la directiva
tinguera visió de futur a principi de
temporada i s’adonara que els
temps no estan per a solfes amb
aventures i aventurers vinguts de
terres remotes. No m’ha agradat
que la mateixa directiva diga ara
que vol reforçar l’equip amb dos o
tres fitxatges (un per línia) per a
l’any vinent; penso que els xicots
que s’han quedat es merixen tots,
tots i tots  la continuïtat i estic
segur que amb la mateixa plantilla
quedarem encara millor. 

M’ha agradat que la junta haja
estat capaç de fer mans i
mànegues (organitzant rifes,
buscant patrocinadors...) per
poder complir amb els minsos
pagaments que se’ls ha donat als
jugadors; no m’ha agradat que la
mateixa junta haja fet un
pressupost la passada setmana
en què hi ha –per al meu modest
parer- massa diners; en general
es té la certesa de la despesa
però la inquietud de l’ingrés. 

M’ha agradat que els pocs
aficionats que hem pujat
regularment al Municipal Pitxi
Alonso no em criticat en cap
moment, mai, cap jugada de cap
dels nostres jugadors; la
identificació entre afició i equip ha
estat la millor en molts anys. No
m’ha agradat que tots aquells que
s’omplien la boca dient que quan
el Benicarló jugara amb tot gent
del poble pujaria al camp s’hagen
estimat més quedar-se a casa. 

M’ha agradat que guanyàrem el
Sant Rafel i que el seu entrenador
s’haja hagut d’empassar aquelles
declaracions que va fer a principi
de temporada en què va afirmar
que si el Benicarló tenia la sort de
trobar-se amb tres equips pitjors,
podria salvar la categoria i –ah
amic- un dels tres ha estat el seu.
No m’ha agradat que ens
guanyara a casa el Vinaròs, però
que quede clar que el cos tampoc
no m’ha fet massa moviment. 

I ja està. S’ha acabat la
temporada històrica del futbolistes
del poble, de la denúncia del tal
Jorge Salvador i m’han dit també
que d’un tal Alfonso que en vol de
la nostra, la temporada de les
assemblees amb números difícils i
en què Antonio Rillo no ha vingut
al futbol (tornarà ara a Festes
d’Agost i si no, la tindrem). En fi, el
que deia, que me’n vaig de
vacances i, de moment, que no
passe sant Joan o sant Fermín o
sant Ignasi de Loiola, no penso
tornar. Au. 

TIRA A PRENDRE VENT TOTS

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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El bipartidisme i l’abstenció han
estat els grans triomfadors
d’aquestes eleccions europees.
Diuen  els que entenen
d’aquestes coses (i així es pot
corroborar al carrer), que una part
dels electors espanyols utilitzen
aquests comicis com un vot de
càstig, una pataleta cap al sistema
establert pels dos grans partits
polítics. Europa ens queda molt
lluny i per molts aquestes
eleccions serveixen per a divertir-
se en les urnes i fer l'ullet als
resultats. Només des d’aquest
prisma es pot entendre el rànquing electoral vist
des de baix. Partits minoritaris que defensen les
idees més pelegrines aconsegueixen cridar
l’atenció dels votants, de vegades gràcies a senzills
però efectius vídeos electorals. Votar en
consciència i deixar de costat el vot útil ens ha dut
que es perden un bon grapat de vots pels quals, de
segur, més d’un haguera pagat. I entre el rosari de
partits minoritaris, un bon nombre són d’esquerres,
cosa que ve a demostrar la cada vegada més
evident incapacitat d’aquest sector per plantar cara
de manera comuna als populars. Els convidem a
fer números sumant els resultats de tots els partits
minoritaris per una banda i altra de l’arc polític i ho
podran comprovar. La mobilització de les masses
sembla que és més fàcil si s’afronta per la dreta. O
almenys això és el que demostren les urnes
comicis rere comicis. Pocs partits d’aquesta facció
es presentaven a les eleccions. Tot i això els
electors d’esquerres tenien davant seu un ampli
ventall de possibilitats. I com era d’esperar, la major
part d’elles s’ha quedat per sota dels vots
necessaris per obtenir escons. Aquesta és la
crònica electoral vista des de baix.

Es defineixen com un partit que lluita pels drets
dels animals i amb aquesta premissa, han
aconseguit situar-se com la novena força política
més votada a Benicarló, per darrere d'Unió
Valenciana. Deu ser que després de la campanya
electoral de despropòsits que ens han servit els
polítics, hi ha qui els considera com veritables
animals. Bromes a banda, resulta força curiós que
una força minoritària aconseguisca arrossegar a les
urnes al 0.26% dels electors benicarlandos. Han
estat com aquells del partit del cànnabis que van
minar les urnes a les passades europees. A nivell

estatal, el partit ha aconseguit situar-se com la
tercera força extraparlamentària més votada,
augmentant en un 65% el seu percentatge de vot
respecte a les generals. I això que era la primera
vegada que es presentaven a les Europees. 

Els d'Unió Valenciana han aconseguit duplicar
en aquests comicis el seu suport respecte a les
últimes europees. Que no és broma. Malgrat que el
seu llindar se situa encara en el 0.41%, cal posar
un ull en aquesta formació que escala posicions a
un ritme vertiginós. Els comunistes dels Pobles
d'Espanya també han aconseguit escalar posicions
en el rànquing electoral. En l’onzè lloc, i empatats a
vots, Falange Espanyola, Falange Auténtica i els de
Por un Mundo más Justo. Tots ells han aconseguit
superar el seu llindar marcat a les anteriors
eleccions europees. I ull viu, si les dues falanges
s’uniren, estaríem parlant del 0.22% dels vots, un
ascens perillós que també caldrà vigilar de prop. 

Partits tan curiosos com Iniciativa Feminista,
Esquerra Anticapitalista, PF i V o Alternativa
Española han aconseguit la confiança de sis
benicarlandos cadascun. Les restes més
radicalitzats de l’esquerra i la dreta assolien el
0.09% dels vots. Per la cua de les preferències dels
electors benicarlandos, de tot un poc. CDS (àdhuc
existeix) contínua perdent vots a Benicarló. I tot un
seguit de partits regionalistes que s’ha presentat a
les eleccions, ens permeten descobrir que en la
nostra ciutat viuen un extremeny, quatre lleonesos,
tres asturians i un andalús molt socialista. Tancant
la llista, un republicà de soca-rel, i un altre però
català. I de 35 candidatures que es presentaven a
aquests comicis, només dos s’han quedat sense
vots: SAIn i AA. Pobrets!

La contracrònica de les eleccions

text i fotos ELS TAFANERS

Els resultats a Benicarló segons el Ministeri de
l’Interior. Ja podem tancar la paradeta.

Benicarló

En el cas de Benicarló, es repeteix la victòria
dels populars i la baixada dels socialistes,
pràcticament en la mateixa proporció.

En quant als partits amb menor representació,
sembla que la tendència és la contrària a la que es
dona a nivell de país. Esquerra s'ubica com a
tercera força més votada, superant a la que era la
tercera abans, el BLOC. L'intercanvi de vots entre
aquests dos partits és pràcticament proporcional.

IU empitjora també els seus resultats. Com he
dit al principi, els motius pels que la gent tria

l'alcalde de la seua ciutat són bastant diferents als
que han motivat en aquestes eleccions el vot. Per
tant, voler veure en els resultats d'aquestes
eleccions europees una avanç del resultats
delproper encontre electoral és molt atrevit. Hi ha
una crisi econòmica de la que no hi ha previsions
de canvi clares i les properes eleccions seran en
2011 a Corts Valencianes i no a parlament
espanyol. Això si no les avança Camps abans de
dimitir pels casos de corrupció al PP valencià. El
que no facen els electors ho poden fer els jutges,
si en democràcia es compleix la divisió de poders
entre legislatiu, executiu i judicial. 

Irreflexions

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, i el
regidor d'Esports, Joaquín Pérez Ollo, s'han reunit avui
amb el diputat d'Esports, Luis Martínez, per fer una
planificació de les instal·lacions esportives de Benicarló
per als propers anys. En concret, la reunió ha servit per
tractar el moment i l'estat de les instal·lacions
esportives de la ciutat per poder incorporar-les al Pla
d'Esports 2007-2012 de la Diputació.

text REDACCIÓ

L'alcalde amb el diputat d'Esports

PENYA SETRILL
Divendres dia 12 a les
21 hores tindrà lloc a la
seu de la Penya Setrill
(carrer Pere Boqués) el
lliurament dels premis
de fotografia organitzat
amb motiu de la marxa
Benicarló-Xert-Morella i
amb la col-laboració de
Foto Prix. El jurat ja
s’ha reunit i escollit les
dues fotografies

guanyadores del primer i segon premi. La
foto guanyadora del tercer premi serà
escollida per votació populardels
assistents a l’acte. Finalitzarà l’acte amb
un vi d’honor per a tots el presents.    
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No pretenc fer un anàlisi exhaustiu ni
professional de les dades de participació i
resultats dels partits polítiques a les
eleccions al Parlament Europeu que es
van celebrar el diumenge passat. La meua
intenció és mostrar les dades, algunes
tendències i poca cosa més. Centraré les
dades a nivel estatal, nacional i a la nostra
ciutat.

Algunes consideracions prèvies que cal
tindre en compte abans d'analitzar les dades
són el fet que enguany hi havia menys
diputats en joc per a la circumscripció
espanyola, 50 en lloc de 54. Un altra qüestió
important és precisament el fet que la
circumscripció és la totalitat del territori
espanyol. Les llistes es presente per a ser
votades en tota Espanya. Vull dir que la
mateixa llista de diputats és la que veu un
elector de Lleida, un d'Elx o un de Sevilla. Açò
fa que l'anàlisi de les dades a nivell de País
Valencià o Benicarló siga molt atrevit. A més, les
persones no tenen els mateixos criteris a l'hora de
votar l'alcalde de la seua ciutat o al parlament
espanyol. I per acabar-ho d'adobar aquesta
darrera cita electoral ha estat un pas més cap a la
bipolarització i “madridització” --si em permeteu
l'expressió-- de la vida política.

Les primeres dades a comentar són de
participació. Tradicionalment la participació a les
eleccions europees és baixa. Enguany s'han
mantingut els percentatges a nivell d'Espanya, e
inclús hi ha un  augment d'uns 3 punts al País
Valencià i a Benicarló.

Espanya

Si veiem la taula, encara que el PP ha guanyat
vots, no ha rebut la totalitat de vots que ha perdut
el PSOE. Sembla ser que una part important dels
votans socialistes s'han desentès de la trobada
electoral, mentre que precisament el PP ha sabut
mobilitzar els seus electors en unes eleccions
tradicionalment de baixa participació.

En quant als partits menuts, continua la
devallada d'IU, encara que manté els dos escons
que ja tenia. Apareix UPD, que podem suposar que
rep una gran part del vot descontent del PSOE.

Els partits no-nacionalistes espanyols obtenen
uns bons resultats, tenint en compte la polarització
PP_PSOE de la política espanyola. Tant la
plataforma liderada per CIU i on es trobava el
BLOC com l'encapçalada per ERC presenten una
xicoteta pujada de vots, quedant en pràcticament
en els mateixos valors percentuals i mantenint els
diputats que ja tenien.

País Valencià

El PP també millora els anteriors resultats, però
al contrari que el que passa en el conjunt de l'estat,
guanyen més vots dels que perd el PSOE. En el
País Valencià la capacitat mobilitzadora de
l'electorat propi dels populars ha estat major que
en el conjunt d'Espanya. Sembla ser que ni el cas
Camps ni el cas Fabra els han passat comptes.
Sobre les repercussions ètiques de l'escala de
valors cap a la que es mou la societat valenciana
pot ser caldrà parlar-ne en un altre moment.

També a nivell de País Valencià fa la seua
irrupció amb força UPD, que s'emporta més vots
inclús que els que perd el PSOE, sembla que
captant simpaties d'un espectre polític més ampli.

Els altres partits menuts perden vots, però amb
diferent intensitat. Mentre que el BLOC només
perd un 6% Esquerra per la tercera part dels vots
que va aconseguir en 2004.

Eleccions al Parlament Europeu 2009: Un breu anàlisi de les dades

text RAUL BURRIEL El grup d'artistes plàstics Inconscient Col·lectiu
exposa fins el 16 de juny a la sala Infant Pere de
L'Hospitalet de l’Infant (Tarragona). 

Aquesta mostra està formada per quadres a l'oli de
Nicole Wynants Crutzen, fotografies d'Inma Esbrí,
ceràmica de Miguel Ángel Cavero, obra gràfica de
Julieta Sol Bengoa i quadres dels pintors Jesús
Maestro i José Caldés. El grup Inconscient Col·lectiu es
va formar a Benicarló en 2006 i des de llavors ha
presentat la seva obra a Benicarló, Peníscola, Vinaròs,
Cervera del Maestrat, Pals, Aiguablava i Torroella de
Montgrí, entre altres llocs. L'exposició de L'Hospitalet
de l'Infant pot visitar-se per les tardes de 18:00 a 20:00. 

text REDACCIÓ

“Inconscient Col·lectiu” exposa a L'Hospitalet de l'Infant

Ha tingut lloc a la Penya Setrill la xarrada-
col·loqui: Un nou sport d’aventura. Va estar Joan
Ferré un afeccionat a l’esport del vol qui va
presentar José Manuel Serret i Fernando Miralles
socis de l’Aeroclub Maestrat, una entitat dedicada a
la difusió i pràctica de l’esport aeri.

I tots tres van introduir al públic assistent en el món
apassionant de volar amb avions ultralleugers
motoritzats, que són aeronaus biplaces de poc pes,
amb un disseny simplificat i amb motors de poca
potència però que proporcionen un seguretat màxima
de vol. 

La xarrada va continuar a l’endemà a l’Aeroclub
Maestrat. I allí els qui s’hi van desplaçar van poder
tastar l’emoció del vol en una aeronau ultralleugera que
hi ha disposada a l’efecte.

text JAUME ROLÍNDEZ

Els vols del Setrill
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La canalització de la rambla d'Alcalà prossegueix a
passos ferms. El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar  la
licitació per part de la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer de l'assistència tècnica per a la redacció del
projecte d'obres de drenatge integral de la Rambla
d'Alcalà. El pressupost base de licitació és de
441.092,39 euros i el termini d'execució o data límit de
lliurament d'un any. 

Una vegada que es redacte el projecte, es podran
licitar les obres de drenatge integral de la rambla
d'Alcalá, la previsió inicial de la qual té una inversió de
16,5 milions d'euros. 

El que es pretén, per tant, és millorar la capacitat de
drenatge natural dels barrancs existents a la zona de
l'àmbit urbà d'Alcalà de Xivert i que drenen els vessants
orientals de la conca de capçalera de la rambla. També
ocorre, a més, amb les poblacions de Santa Magdalena

de Polpís, Peníscola i Benicarló. Aquest corredor
natural és també aprofitat per les principals
infraestructures de connexió nord-sud en el Mediterrani. 

El president de la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer, Juan José Moragues, va anunciar al març de
2007 que en un parell d'anys estarien els treballs
executats. Les obres suposen una actuació
mediambiental on no es va a formigonar el traçat de la
rambla “per fer-ho més acurat i que no faça una cicatriu
en el territori”, va dir. 

text REDACCIÓ

Liciten per 441.000 euros el projecte de canalització de la Rambla d'Alcalà 

Aquest mes es constituirà una plataforma per a
vetlar per la qualitat en els serveis sanitaris 

L'edil del PSPV de Benicarló, Xaro Miralles, va
manifestar la preocupació del seu grup per la caòtica
situació que viu el centre de salut de la localitat a
l'arribada de l'estiu. Segons va recordar, amb l'arribada
d'estiuejants s'aguditzen els problemes de saturació
dels metges que, a dia d'avui, atenen unes 1.800
perones per facultatiu quan la llei posa el màxim de
1.500 i de 900 en pediatria, que s’acaben convertint en
vora 1.100. A l'estiu, a més de l'augment estacional de
la població, molts metges se’n van de vacances deixant
unes places que no són cobertes per Sanitat, amb la
qual cosa la situació s'agreuja encara més. 

Miralles va remarcar que “no volem tornar a viure el
que es va veure el passat estiu, amb baralles, nervis
entre els treballadors i pacients”, per la qual cosa va
advocar perquè el Consistori faça un seguiment de prop
d'aquesta qüestió “i propicie l'obertura d'un consultori
auxiliar per descongestionar el servei i atendre millor als
veïns de la zona nord de la població”. L'edil va demanar
que el local municipal del carrer Tossal de la Figuera es
destine a aquest fi i no a uns altres i va denunciar la
indefinició i “embolic mental del PP” amb el que vol per
a la població. “Ara sembla ser que parlen de traslladar
les consultes externes de salut mental de l'hospital”, va

explicar i va denunciar la contradicció que suposa que
l'alcalde no vulga destinar nous locals municipals a
serveis comarcals “quan ací ho estaria fent”, va
denunciar. 

Diversos col·lectius de la comarca ultimen la creació
d'una plataforma que vetlarà per una sanitat pública de
qualitat. Aquest col·lectiu, que es reunirà la pròxima
setmana, es presentarà en breu. 

El portaveu de Sanitat del PSPV-PSOE, Ignacio
Subías, va denunciar la baixa ràtio de llits existent
en l'àrea de salut 01 i que se situa en 1,3 cada mil
habitants, mentre que la mitjana se situa en 3.

Subías es va reunir ahir amb el director de l'Hospital
Comarcal de Vinaròs i gerent del departament de salut,
Alejandro Suay per a conèixer la situació sanitària de la
comarca. El diputat socialista va denunciar els
endarreriments en la construcció dels nous centres de
salut de Vinaròs i Peníscola, la falta d'una SAMU per la
comarca dels Ports i una millora en els centres de
primària. 

A més va lamentar que res es sap del nou hospital
per a malalts crònics que el Consell va anunciar per a
Peníscola. Subías ha denunciat també les llistes
d'espera que acumulen diverses especialitats i s'ha
interessat per conèixer quines mesures s'engegaran
per assegurar l'atenció sanitària durant els mesos
d'estiu. 

text REDACCIÓ

El PSPV demana anticipar-se als previsibles problemes sanitaris de cada
estiu a Benicarló 

Ignacio Subías reclama millores sanitàries en el Maestrat i Els Ports 

Culla celebra Sant Cristòfol 

Iniciativa demanarà a Les Corts
revisar tot l'expedient de l'abocador
de Cervera

Morella millora el camí de Sant Vicent
amb els fons del Pla E

Els alumnes de quart de primària de
Vilafranca recullen el premi Baldiri
Reixac 

Aquesta setmana s'ha presentat a la Biblioteca
Municipal de Benicarló les activitats previstes per
a aquest estiu. A partir de l'1 de juliol s'han
programat activitats relacionades amb l'animació
a la lectura i el cinema.

Concretament, cada dilluns i dimecres, en
col·laboració amb la Taula del Sénia, de 10.00 a
13.00 hores es faran tallers d'animació lectora, amb
contacontes, tallers i jocs relacionats amb la recerca
de llibres i continguts. A més, de l'1 al 13 de juliol es
podrà visitar l'exposició El matarranya, organitzada
també per la Taula del Sénia. Per últim, a partir del 15
de juliol començarà el I Concurs de Relats Curts
d'Estiu, amb la Biblioteca com a protagonista.El
regidor Joaquín Pérez Ollo, en representació de la
regidora de Cultura, ha explicat que la nova
programació de la Biblioteca, així com l'ampliació de
l'horari, contribuiran a augmentar la qualitat del
servei. També ha explicat que la Biblioteca de la
platja, que s'instal·lava durant la temporada d'estiu al
costat de la platja del Morrongo, no tindrà continuació
aquest any. La falta de personal i el replantejament
del servei han contribuït al tancament de la Biblioteca
de la platja, que s'utilitzava bàsicament per a la

lectura de la premsa diària. La Biblioteca Municipal, a
escassos 500 metres de la platja, compta amb una
sala de lectura de premsa, a més de programar
moltes altres activitats. A més, l'ampliació de l'horari
també facilitarà l'accés als usuaris. Del 16 de juny al
31 de juliol i de l'1 al 15 de setembre, estarà oberta
ininterrompudament de 9.00 a 20.00 hores, de dilluns
a divendres. Durant el mes d'agost, l'horari serà de
9.00 a 15.00 hores, de dilluns a divendres. I a partir
del 16 de setembre tornarà a l'horari partit.

La Biblioteca presenta la programació d'estiu

“Una vegada que es redacte el
projecte, es podran licitar les obres
de drenatge integral de la rambla
d'Alcalá, la previsió inicial de la qual
d'inversió és de 16,5 milions
d'euros.” 
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de presumir de la seua trobada
amb Rajoy. En un semanario de
colorines de la nostra ‘discreta’
població van aparèixer
publicades la setmana passada
algunes de les instantànies que
es van realitzar aqueixa nit.
Segons sembla, al pobre home
no el van deixar sopar tranquil.
Entre llagostí i llagostí va haver
d’alçar-se i ficar cara de foto -
diuen que fins a dues vegades-
amb un grup d’alumnes de
pintura que celebraven el final
de curs en un saló adjacent. El
peu de foto fa notar que entre
elles es trobava una exregidora
pepera i que va ser gràcies a la
seua intervenció que Marianico
va fer el careto de foto amb
elles. Fa falta tenir valor per a
molestar tantes vegades al
pobre home i fer-lo alçar de la
taula sense deixar-lo pair el
sopar amb tranquil·litat. No
sabem si se’n va anar de
Benicarló amb un tall de
digestió. Veurem si torna.El
Rajoy (i 4)En una altra de les
planes del setmanari, a plana
sencera i a tot color, apareix
altra foto del susdit polític
posant amb la plantilla completa
del restaurant. Sobre aquesta

foto, no comentarem res perquè
parla per si sola. Si Rajoy va
pagar, o no, el compte i el menú
que va papejar, és una cosa que
ha quedat entre les quatre
parets de l’il·lustre restaurant. 

La nit electoral benicarlanda 

Les europees aixequen
poques passions entre els
ciutadans. Tenim els índexs de

participació per corroborar-ho.
Però tan poca que fins i tot
s’encomana fins als polítics
local. Tant és així que la nit
electoral es va viure a Benicarló
amb tan poca il·lusió que
solament una seu política
estava oberta: la dels
guanyadors a les urnes. La
resta, tancades i barrades, com
si no passés res de res. Com
deia la Bombi,  per què serà?

ve de la pàgina anterior

La Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament
de Benicarló ha apostat fort amb el Calendari
Social del mes de juny, dedicat a la solidaritat. 

4 activitats i 2 ambiciosos projectes conformen el
programa per aquest mes, que es va presentar amb la
presència de la regidora, Sarah Vallés, el coordinador
del Calendari, Enric Belda, i els cinc artistes locals de
reconegut prestigi que participen en el projecte Art
Solidari a Benicarló, José Antonio Caldés, Juan José
Fontanet, Miguel Pitarch, Javier Roda & La Pepa i
Mamen Peiró, en representació del seu pare, Fernando
Peiró.

El projecte Art Solidari, en el qual també participarà
l'artista castellonenc Juan Ripollés, consisteix en la
cessió solidària per part dels artistes d'una de les
seues obres d'art, que es vincularà a un projecte
solidari de cooperació internacional. L'aportació
econòmica que s'aconseguisca de la subhasta de les
obres anirà a finançar els projectes solidaris
internacionals que gestionen les entitats de Benicarló
Mans Unides, Proyde, Delwende, Creu Roja i Smara.
Les obres cedides s'exposaran al Mucbe del 30 de juny
al 15 de juliol, al costat de la descripció dels projectes
internacionals als quals van vinculades.

Tant la regidora com els artistes participants han fet
una valoració molt positiva del projecte. "L'Ajuntament
-ha dit la regidora- vol agrair especialment la sensibilitat
que han mostrat els artistes amb aquest projecte. Ara
toca fer un treball de sensibilització de cara a empreses
i particulars que puguen estar interessats a adquirir les
obres". Per la seua part, els artistes han agraït
l'oportunitat de participar en el projecte. "La unió entre
l'art i un projecte solidari sempre és interessant", ha dit
Juan José Fontanet.

L'altre gran projecte programat per aquest Mes de la
Solidaritat és el Banc del Temps, un programa que
pretén afavorir que tothom que vulga compartir temps,
dedicació, experiències i sabers amb altres persones o
entitats, dispose d'uns espais de fàcil ús i de gestió àgil
i ràpida. La idea és apropar la gent al món del
associacionisme i el voluntariat.

Paral·lelament a aquests dos projectes, s'han
programat 4 activitats: una xarrada amb el títol “La
solidaritat en femení” (dijous dia 11 a les 17.30 hores al
Mucbe), la commemoració del 50 aniversari de Mans
Unides (dissabte 13 de juny durant tot el dia a la
Placeta dels Bous), un Rastrillo Solidari  (dissabte 20
de juny pel matí a la Placeta dels Bous) i un Sopar
Solidari (dissabte 20 de juny al col·legi de la
Consolació).

Benestar Social fa balanç del Mes de la
Discapacitat

La Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de
Benicarló fa un balanç absolutament positiu de la
participació i sobretot de la col·laboració de tots els
agents socials implicats en la discapacitat: usuaris,
formadors, responsables polítics, tècnics, entitats,
educadors, etc. De tots els actes programats, els que
han tingut més resposta per part del públic han estat
els tallers de risoteràpia, la conferència sobre els
beneficis dels massatges en discapacitats, l'exposició
de Cocemfe, que ja han visitat més de 250 escolars, i
la Jornada d'Esport Adaptat, que va comptar amb la
participació de 120 discapacitats. La regidora, Sarah
Vallés, agraeix la col·laboració a totes les entitats i
empreses que han participat d'alguna manera en
l'organització de les activitats i valora sobretot la unió
d'esforços dels diferents agents. "El Mes de la
Discapacitat ens ha servit per reforçar llaços entre totes
les entitats que treballem la discapacitat i per afavorir
un treball conjunt en la mateixa direcció".

text REDACCIÓ

Benestar Social ha apostat fort amb el Calendari Social

Atado y bien atado, ho deixà el general, per a què
els seus hereus –encara majoritaris a la societat
espanyola- es mantingueren presents i “guanyadors”,
com ha passat a les eleccions europees del
diumenge 7-J. No importa que el discurs dels
“populars”, estiga arnat i ple de proclames impròpies
d’una societat avançada, democràtica, plural i justa.
Tampoc importa  que dotzenes dels seus militants
estiguem imputats pels tribunals, acusats de
gravíssims càrrecs. La “militància” sociològica de què
gaudeixen, en adhesión inquebrantable, aplaudeix el
seu estil, senzillament perquè el comparteix.

És ben trist.
Marc Antoni Adell

ATADO

Les
europees
aixequen

poques
passions
entre els

ciutadans. 

Per què
serà?
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merinas”. Això sí, no va
descartar que el  Consell Agrari
es manifestara reclamant-les. I
ell què? I el seu partit, què? Ens
l’envainen amb vaselina i
encara xalem. Mare meua
quanta... (fiquen-los vostés els
adjectius, nosaltres podríem dir
alguna animalada).

Pluja daurada (i 3)
Però el millor saben vostés

què és? Que el PP té un diputat
benicarlando dins els seu grup,
allí, a les Corts, que va estar a
favor de deixar-nos, com
vulgarment diríem, a pèl? I
saben vostés qui és el
desaprensiu? Doncs, sí: el
nostre inefable Jaime Mundo.
Per més increïble que parega.
Què volen que els diguem,
molta comunicació entre
València i Benicarló, no sembla
haver. Però sobretot, al nostre
regidor d’agricultura, no se li
queda la cara de babau? Ja
vam veure que de sorpresa sí
que se li va quedar quan la
premsa li ho va dir. Ara, a
Mundo, impossible, la té massa
ferma i relliscosa. Molt, el que
és dir molt, no deuen parlar.
Quina colla d’ineptes! Però en
quin país vivim? I damunt
encara guanyen les eleccions
per majoria absoluta. No, si
qualsevol dia... sense vaselina.

Més de faroles
No sabem quin problema té el

nostre Ajuntament amb les
faroles, però el de l’últim tram
del  camí la Mar sembla ser
gros. Doncs no han tornat a
alçar el terra una altra vegada? I
en van tres! Tres vegades. Ja no
sabem si és que les faroles que
compren són de saldo i ens les
encolomen perquè som així de
guapos o és que li deuen estar
fent cas al tafaner que va dir que
què era això de ficar un panot

apedaçat a un carrer amb
faroles noves (bé,
suposadament noves). De tota
manera, com sempre en
aquesta casa nostra, a
l’Ajuntament li podem aplicar,
una altra vegada, aquella
màxima del “fer i desfer, faena
del matalasser”. In en van... 

El Rajoy
Va ser com la visita dels Reis

Mags: ràpida, discreta i per la
porta del darrera. Mariano Rajoy
vènia d’un míting a Castelló i es
dirigiria a un altre a Catalunya. A
meitat de camí, ja se sap, que
està Benicarló i que l’home ha
de complir amb certs requisits
del cos, com donar-li aliment.
Diuen les males llengües que el
nostre capo provincial per
excel·lència no deixà marxar
Marianín fins que no ho va tenir
tot lligat i ben lligat. S’encarregà
personalment de cridar el seu
amic de l’ànima del nord de la
província per reservar taula en
un dels restaurants més
elegants del nord de la
província. Diuen també que la
cridada va deslliurar el pànic
entre els fogons i que fins i tot
les paelles es van ficar a
tremolar. 

El Rajoy (2)
La visita privada de Mariano

Rajoy a Benicarló s'haguera
quedat en això si no fóra perquè
en aquest poble no podem
deixar passar l’oportunitat
d'ésser més que ningú. Mentre
el dirigent pepero viatjava amb
cotxe cap a la nostra ciutat, els
telèfons tiraven fum. La notícia
va córrer com la pólvora pel
municipi i, que sapiguem, fins
als salons privats del distingit
restaurant es van acostar el
màxim representant dels blaus
locals acompanyat de la seua
mà dreta. Al nostre Marselino
(en castenallo del suyo), el va
enxampar la notícia sopant
tranquil·lament amb el seu fill en
un modest, però molt digne, bar
de la localitat. Tots ells es van
fer les fotos de rigor amb el
màxim representant pepero i
van compartir uns minuts en el
saló privat que els germans més
rics li havien preparat i es van
acomiadar tranquil·lament per
deixar-lo gaudir del saborós
pepeo que es trobava disposat
sobre la taula. 

El Rajoy (3)
Però en aquest poble de

figurants, on poques vegades el
que veiem és la veritat, va haver
qui no deixà passar l’oportunitat

ve de la pàgina anterior

El curs s’ha acabat. Les notes finals han donat
alegries, disgustos o indiferències. Les aules , els
passadissos i els patis de les nostres escoles i instituts
queden estranyament deserts i incomprensiblement
silenciosos. El curs es tanca, s’arreglen els papers i es fa
neteja de tot allò que sobtadament ha esdevingut inútil o
simplement caducat, i de seguida, quasi sense el temps
just de fer un punt i a part, s’inicien els preparatius del
que serà el proper curs. Aquest també és un bon moment
per a aturar-se una mica i fer balanç de com han anat les
coses –un balanç que ha de ser necessàriament
col·lectiu i alhora íntim, personal. 

Però sempre hi ha qui, oportú com sempre, decideix
afegir als nervis del final de curs elements que fan que la
festa sigui més grossa i més plena de colors i de petards.
En aquesta ocasió em tingut una aportació per partida
doble –potser molt més convergent del que podria
semblar a primer cop d’ull- : les declaracions incendiàries
de la Conferència episcopal sobre la matèria que s’haurà
d’impartir a l’ESO sobre valors de la ciutadania i els drets
humans i, per altra banda, l’anunci en ferm de la
concertació del Batxillerat.

Comencem per la qüestió del concert del Batxillerat
perquè, en realitat, aquest és el tema realment important
i transcendent. Les declaracions de la Conferència
Episcopal mereixen un petit comentari, però no cal
dedicar-hi massa temps: només el just i necessari que és
recomanable dedicar a les posicions abrandadament i
inequívocament integristes. Però, contràriament, la
decisió de concertar el Batxillerat no és una anècdota
d’uns fanàtics. La decisió del govern del PP –ja
comentada fa anys i concretada abans de les passades
eleccions- respon a una voluntat i a una opció política
molt clara: afavorir i subvencionar amb els diners públics
les escoles privades, majoritàriament de caire religiós, en
detriment de l’escola pública que cada vegada més es
veu abocada a una difícil situació, a una dificultat evident
de poder oferir un servei de qualitat. El PP creu que hi ha
d’haver una educació a dos nivells :una de més
qualitativa –que evidentment es fa des de les escoles
privades i, especialment, les religioses- i una de segon
ordre, dedicada a fer tasques més assistencials i de
guarderia –anava a escriure de magatzem- dels joves
que si estan a l’institut com a mínim no estan fent
bestieses vés a saber on. La duplicitat entre educació
pública i privada planteja problemes molt seriosos que, a
més , es veuen agreujats quan el govern decideix apostar
clarament per a millorar una de les dues línies. 

Aquesta decisió tindrà efectes molt importants i, d’una
manera molt especial, en ciutats com la nostra. El fet que
un centre educatiu del poble ara ofereixi el Batxillerat
perquè tindrà els diners públics per fer-ho anirà en
detriment del nombre de matrícula del Batxillerat en els
dos instituts públics que avui ofereixen la possibilitat de
fer els estudis postobligatoris . La pèrdua de matrícula
implica, d’entrada, dues coses molt significatives: per una
banda, la pèrdua de professorat –tenint en compte que el
professorat és el recurs fonamental i bàsic perquè` un
sistema educatiu funcioni- i, per altra banda, la pèrdua de
la veritable diversitat de l’alumnat –fins ara vivíem una
autèntica diversitat de condicions socials, de trajectòries
escolars, expectatives, etc. En un altre sentit, la reducció
dels batxillerats públics implicarà en el futur alumnat de
lla concertada  –tal i com volen que així sigui- una pèrdua
de mirada democràtica i plural sobre la realitat ja que des
d’un Batxillerat confessional, estrictament regit per valors
doctrinals molt conservadors i d’un nacionalisme
espanyol perillós, els nostres joves no tindran
l’oportunitat d’elaborar el seu propi pensament amb la
llibertat que només l’escola pública pot oferir.

I vés per on arribem a l’altre tema. La Conferència
Episcopal rebutja la nova assignatura sobre la ciutadania
i els drets humans perquè fomenta d’una manera
perillosa el “relativisme moral”. Els bisbes  no poden
concebre que es transmetin valors com la llibertat de
pensament i la llibertat d’opció –per exemple, sexual-
sempre que es fonamenti en el respecte als altres. Si el
relativisme és pecaminós, cal defensar l’absolutisme com
a camí recte, únic, vàlid. De camins, doncs, a la vida,
només n’hi ha un: els bisbes saben quin és. Tot plegat és
curiós i preocupant: sento l’olor de socarrim del tribunal
de la Inquisició. Sento massa a prop les actituds
integristes i fanàtiques que  en nom de la veritat de Déu,,
Jahvé o Al·là maten, condemnen, estigmatitzen, expulsen
,castiguen. 

En fi, que Déu ens agafi confessats perquè vivim
temps difícils per a l’educació. Sort que el curs s’ha
acabat i podem gaudir –hedonistes i relativistes com
molts de nosaltres som- d’aquest gran invent de la nostra
societat que són les vacances. Una mica de tranquil·litat
ens anirà bé per afrontar tot allò que ens espera.

AI, L’EDUCACIÓ

text JOAN HERAS

Fronteres

La Conferència Episcopal rebutja
la nova assignatura sobre la
ciutadania i els drets humans
perquè fomenta d’una manera
perillosa el “relativisme moral”.

laveubenicarlo@terra.es
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ire, senyora Garcia,
aquesta setmana
tampoc no tinc ganes
d’escriure perquè

potser no he trobat res que
m’emocione i m’inspire de veritat.
Però això no vol dir que no m’ho
haja passat bé llegint la seua
revista, perquè els que som de la
secta de lectors de La Veu ens la
comprem encara que a la portada
ens trobem amb Cuenca vestit de
miner. Clar, jo no puc renunciar a
comprar-me i llegir totes les
setmanes aquesta publicació. Si
jo, a l’igual que molts lectors, me
la compro puntualment, no és per
raons informatives perquè ja em
dirà vostè quina informació puc
trobar quan hi ha notícies que fa
més d’una setmana que corren
pel món. Llegir La Veu és molt
més que això, perquè no hi ha
ningú que se la compre per les
fotos, que per a això ja n’hi ha
d’altres que ho fan i unes altres
que han pujat al carro de la foto a
dojo per tal de recuperar el terreny
perdut. La Veu és molt més que
tot això. És més aviat cutre, amb
una qualitat de materials que té
poc a envejar als primers fanzines
que van aparèixer cap allà als
anys setanta. Però la qualitat del
seu contingut deixa enrere i fa
oblidar els colorins i la xafarderia
local. I aquest és el gran mèrit de
La Veu, que amb una notòria i
clamorosa precarietat de
materials i de mitjans siga la
publicació que més anys ha estat
al peu de canó, totes les
setmanes, i que encara seguisca
aguantant no se sap fins quan.
Per això jo soc lector fidel
d’aquest setmanari, perquè és
autèntic amb tots els seus
defectes, i perquè té l’immens
mèrit d’estar escrit íntegrament en
valencià, sense excepció.
Aquesta circumstancia, amb els
temps que corren de persecució

de la nostra llengua, de
capsigranys que diuen que cal
normalitzar la llengua imperial
d’Espanya perquè està
discriminada, i de necis que diuen
que nosaltres el que realment
parlem és benicarlando i cap cosa
més, té un mèrit immens que fins
ara no ha reconegut ningú. Però
aquest és el camí a seguir, sense
escarafalls, treballant setmana a
setmana discretament i sent una
publicació que sempre està al seu
lloc dels quioscs. La meua feina
dins d’aquesta aventura no és
altra que escriure quatre
bajanades sobre allò que jo he
llegit, sempre des d’un punt de
vista absolutament subjectiu
sense cap més pretensió que
col·laborar a que això dure el més
possible. Per això ara jo voldria dir
als qui creuen en aquesta
bogeria, que ajuden a fer el camí
més fàcil als demés enviant els
seus escrits, que si als del futbol i
al doctor Climent totes les
setmanes els publiquen eixes
coses que escriuen, miren si ho
tenen fàcil per veure les seues
reflexions publicades a aquest
mitjà de comunicació(?). Que no
llueix tant com els altres. Millor. La
modèstia és l’únic esplendor que
es pot afegir a la glòria.

Ara faré un petit comentari
sobre La Veu de la setmana
passada perquè sinó algú es

pensarà que aquest és un escrit
intemporal que l’hagués pogut
escriure fa setmanes o mesos,
però no és així encara que ho
puga semblar.

Aquesta setmana m’ha agradat
especialment la reflexió que fa
Carles Lluch sobre ciutadans i
votants, on he de dir que m’he vist
absolutament identificat, perquè
teòricament seria impossible que
una persona puga coincidir amb
tot l’ideari d’un partit polític. Però
no és així. De la mateixa manera
que hi ha qui agafaria punts de
tots els partits polítics al mateix
temps que en rebutjaria de tots,
tinc la sensació que també hi ha
gent que ha format la seua
ideologia al ritme d’algun partit
polític i creu en tot allò que aquell
estableix. Son gent que el seu
ideari està plasmat en les inicials
d’un partit polític i prou, i no veuen
més enllà.

Encara que ho he llegit, no he
acabat d’entendre què és això del
concert previ, que es veu que no
té res a veure amb la música,
però em quedo amb aqueta frase,
tota una declaració d’intencions
d’aquells que volien salvar el
patrimoni i les sénies dels seus
avantpassats: “garantir la vocació
urbanitzable i els drets urbanístics
de tots els veïns i propietaris
inclosos en la franja que va del’N-
340 a la de la costa i fins a
Vinaròs”. No es pot dir més clar.      

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

text EL LECTOR

M
Pan ZP
No, no ens hem errat. Ja

sabem que això dels quartos
que envia el govern central és el
Plan ZP, tot i que ens ho
bategen amb una E, ben grossa
(Plan E). I ací que ens arriba
com un pa sota el braç, perquè
durant uns quants dies poguem
tindre uns quants dinerets per
gastar-nos-els i així ficar-nos
alguna cosa al pap. Vinga, com
una mena de pla Marshall, però
en casolà. El problema està en
com l’aprofiten els ajuntaments.
Ací, com ja sabíem, una de les
prioritats és fer monuments, de
marbre, “para uso y disfrute de
la ciudadanía”, com diria el
faraó (en castenallo

normalisado), i ara, també per
ficar un ascensor al Casal
Municipal. No està malament la
idea però, a banda de
l’ascensor, que esperem
complisca amb la normativa
d’accessibilitat a l’edifici, que ja
seria hora, també no estaria de
més que li pegaren una bona
repassadeta a tot el Casal. Que
ja li toca, perquè cau a trossos. 

Pan ZP (i 2)
I una altra del mateix. Així, pel

que sabem, la prolongació del
carrer Hernán Cortés també es
fa amb aquests diners del Plan

ZP. Bé, només a una banda,
perquè a l’altra, tot i que li fiquen
una vorera artificial, l’alineació
sé l’han passat pel forro i la
porquera que és, continua igual.
Això sí, segurament diran que
en alguna cosa s’havien de
gastar els quartos. I com en això
de gastar-se els diners, els del
PP, són uns fenòmens, després
tornarem a gastar-nos-els
desfent el que ja havíem fet
quan, suposadament, alineen el
carrer (si és que ho fan, al
temps). Això sí, de la
procedència dels quartos el PP
no en parla. A nosaltres tant ens
fa qui pague, si al final redunda
en la població però el que és de

llei és de llei, i si això ho paga
Zapatrero (o siga, tots
nosaltres), que no es pengen
les medalles els peperos que,
ara per ara, els únic diners que
sabem que s’ha gastat, amb
certesa han estat per comprar-
se els trajes (en castellano del

suyo). Tot i que hi ha gent que
diga el contrari. 

Pluja daurada
I ja que parlem de diners, què

sé n’ha fet de tot eixe porró de
diners que ens havia de caure al
damunt, per les desfetes dels
aiguats de la tardor, que amb
bombo i plateret, va prometre la
consellera d’agricultura quan va
vindre ací, a corre-cuita, fent de
comparsa de la llavors, i
malaurada (per allò que ja l’han
fet fora, malpensats), ministra
de foment, Magdalena Álvarez?
Doncs, tururut, que se’ns han
pixat a la cara (i mai millor dit
amb la xopada que vam patir).
Ni un miserable euro. La Veu,
com passa sempre en casos
com aquest i sense cap
inconvenient, es fa ressò de la
resposta a una pregunta a les
Corts valencianes, on el PP diu
taxativament que no ens
arribarà un euro de la nostra tan
estimada Generalitat per
aquests menesters. I no passa
res!

Pluja daurada
Mireu si no passa res que el

nostre regidor d’agricultura no
tenia ni pajotera idea de la
qüestió. Però tranquils, que el
senyor ja estava molt content de
com la conselleria ens havia
apanyat el camí de La Basseta.
Com una vegada vam escoltar
al faraó Kuen-ka “usted
confunde las churras con las

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

http://cosechadel66.files.wordpress.com



M I S C E L · L À N I A10

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

11

Un país sense canvis
Dos coses destaquen per

damunt de tot en aquestes
eleccions europees: una, l’elevat
grau d’abstenció i, dos,
l’acaparadora victòria del PP.
Després, tot un seguit de matisos
que li voldrien donar color, tot i
que no poden, a la grisor en que es
troba instal·lada la nostra
democràcia.

Els partits polítics s’han encarregat de
desvirtuar de manera tan escandalosa el món
polític que no és d’estranyar que a la gent se li
lleven les ganes d’anar a votar. I si les eleccions
són les europees, que la gent les veu com un
apèndix innecessari (tot i que, de totes, totes,
realment no ho és), doncs la cosa ja ens explota a
la cara en forma d’una abstenció galopant que
sembla no haver tocat fons encara.

Per altra banda, al nostre país, per si no en
teníem prou, a més d’aquesta desvirtuada política
li hem d’afegir, també, tot un seguit d’escàndols,
en majúscules, de corrupteles polítiques on els
màxim implicats resulten ser els màxims dirigents
del mateixos partits polítics que ostenten el poder
i que, a més, estant imputats judicialment.

Però tot i així les xifres són incontestables i
expressen una realitat molt crua on els partits

politics de l’esquerra, ni tots junts
(cosa que sembla literalment
impossible que ocórrega), poden
superar l’acomodada dreta que ens
governa des de fa molt de temps.

Així, tot i que les eleccions
europees no podem considerar-les
representatives de les generals, i
menys de les locals, si expressen
una tendència al vot. Una tendència

que, a banda del ja comentat ascens vertiginós del
PP, també ens demostra que amb un PSOE amb
la butxaca una mica foradada, un BLOC
desaparegut, que ja veurem si a les properes
eleccions és capaç de trobar-se, i una IU que
també està de capa caiguda, només s’albira una
tènue recuperació d’Esquerra que, tot i les ganes
que li poden ficar, ara per ara, només són un
granet se sorra, marró, en un desert blau.

A aquest país nostre sembla que no li agraden
els canvis, tot el contrari del favoritisme,
amiguisme i vestits a mida, que han entrat ha
formar part de l’ideari d’aquesta jungla política de
la qual formem part, i de la que sembla, en tindrem
per anys, vist que l’oposició està de vacances
continuades des de fa un grapat d’anys.

Doncs, a veure-les venir i a esperar. Que d’això,
en aquest país, també som especialistes.

687
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

Carxofa: Per a tots el benicarlandos que un dia sí i un altre també estem patint l'incivisme de
molts, massa, amos de gossos que es deixen els presents a les voreres quan van a passejar els
animals perquè facen les seues necessitats. Cada vegada hi ha més gent que porta la bosseta
però encara són minoria. 

Panissola: Per al regidor d’agricultura senyor Eduardo Arín. Per a ser regidor de Benicarló
(damunt cobrant) no n’hi ha prou amb ser bon xicot, s’ha d’estar a totes. Mira que no assabentar-
se que el llauradors caduferos no rebran ajudes pels aiguats de la tardor! Això sí, ell està content
perquè els mateixos que no ens pagaran van arreglar el camí de la Basseta.
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Per Xavi Burriel

“El cicleº”
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