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Exilis: “Gent d’un altre planeta”

Meritxell i Lucía van demostrar novament un
excel·lent estat de forma, repetint pódium en una
jornada on els nedadors del CN Benicarló van
realitzar una gran actuació en el que va ser el final
de la temporada. 

Els nadadors i nadadores del Club Natació Benicarló
es van desplaçar diumenge passat 2 d'Agost a la veïna
ciutat de Vinaròs per disputar una nova edició de la
travessia al port. Les obres i millores del port van
obligar a un nou recorregut i una nova ubicació però,
amb tot, va resultar un plaer estar novament junts
nadadors i nadadores en aquesta cita, on el Club
Natació Benicarló acomiadava així la impressionant
temporada 2008-2009, i no ho podia fer-ho millor. 

Una gran quantitat d’equips i nadadors van acudir a
la cita. Enguany va estar dividida en 3 trams de 200-
750 i 2000 metres. En aquesta ocasió el Club Natació
Benicarló es va endur 5 trofeus en les diferents
categories. 

En la categoria femenina Meritxell Sospedra va
tornar a repetir pòdium en la travessia dels 2000

metres amb el 1r lloc de la seua categoria i ja són
quatre aquesta temporada estival. També Lucía Piñana
amb el 1r lloc en la seua, finalitza la temporada de
forma espectacular. L’equip del CN Benicarló femení va
estar format per Meritxell Sospedra, Lucía Piñana,
Inmaculada Cerdà i Noemí Anta. 

En la categoria masculina José Antonio Adell va ser
el 1r en la seua categoria i Miguel Piñana va ser 2n en
la seua categoria en la travessia dels 2000 metres. Els
xiquets en la travessia curta també van complir i David
García va aconseguir la 3a posició seguit de molt prop
per el seu germà Oscar. L'equip del CN Benicarló
masculí va estar format per Miguel Piñana, Agustín
Parra, Marc Fresquet, José Antonio Adell, Adrian Adell,
Marc Vea i els germans David i Oscar García. 

I el dissabte 1 d'Agost el Club Natació Benicarló va
estar en l'acte de presentació de les dames, dulcinea i
reina de les festes patronals 2009 i reconeixement a les
persones destacades en l’àmbit social, cultural,
esportiu, millor esportista 2009 i millor entitat esportiva
temporada 2008. El nostre president Antonio Saura va
arreplegar el reconeixement de mans de l'alcalde de
Benicarló, oferint unes paraules d’agraïment a tots els
benicarlandos. 

Final de temporada amb nous triomfs
text REDACCIÓ
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ronologia d’uns fets

L’alcalde, Marcelino
Domingo, anunciava en

roda de premsa que el punt entraria
per urgència a l’ordre del dia.
Confiava així a desbloquejar un
procés que dura “més de cinc anys i ja
està bé. S'han fet moltes reunions i
taules de treball”, va recordar. El
primer edil referia que l’encàrrec es va
realitzar quan José Antonio Redorat,
del PP, era regidor d'Urbanisme i que

fa més d’un any es va aprovar
inicialment. Des de llavors, el
document s'ha exposat al públic i
s’han introduït les modificacions
pertinents “que afecten molt poc a
l’aprovat inicialment”. Tot i així era
incapaç de detallar-les davant la
premsa i va reconèixer que “encara no
ho he vist, ho estan estudiant els
tècnics perquè sembla que s’han
detectat errors”. Malgrat això, es va
mostrar disposat a seguir amb el
procés d’aprovació. Domingo
reconeixia que “no volem que ens
afecte altre canvi en la llei urbanística

i haguem de començar de nou”, en
referència a la possible reforma de la
legislació valenciana en aquesta
matèria. A més, assegurava que una
vegada aprovat el concert previ, i en el
cas que l’administració autonòmica
modificara els paràmetres “nosaltres
podrem seguir treballant en el
document perquè ja ho tindríem
aprovat”. D’aquesta manera, afirmava
“es compleix amb els compromisos
adquirits amb les associacions”. El
concert previ es va aprovar en la
Comissió Extraordinària d'Urbanisme
convocada el dijous al migdia, a

Un Pla General amb moltes suspicàcies
Tibant sessió de ple la viscuda a Benicarló arran del debat d’aprovació del concert previ del

PGOU. Els regidors del PSPV van abandonar la sessió després d’exposar els seus motius de
discòrdia i abans de votar el punt. El Bloc per Benicarló va votar en contra de la proposta de
l’equip de govern, coincidint a assenyalar l’escas marge de temps que se’ls havia donat per a

analitzar el document en profunditat. El punt eixia endavant amb els vots favorables del
govern popular,  l’aplaudiment desmesurat d’una part del públic i el flaire de possibles

favoritismes.
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Susana, Miguel i Carlos van recórrer més de 4000
quilòmetres per “banyar els seus gorros” en unes
piletes tan llunyanes com les de les Illes Canàries i
Barcelona.

Una nova setmana intensa per al Club Natació
Benicarló amb dos nadadors, Susana del Olmo i Miguel
Piñana, participant en el XCVII Campionat d'Espanya
Absolut a Las Palmas de Gran Canària i Carlos Fuente
Merino participant en el XXXI Campionat d'Espanya
Infantil a Barcelona. Així conclou la temporada amb
unes finals de somni en la que sens dubte ha estat la
millor de la història del Club. 

Durant els dies 21 al 24 de Juliol es van celebrar a
Les Palmes de Gran Canàries una nova edició dels
Campionats d'Espanya Absolut d'Estiu en les
instal·lacions de la piscina olímpica del Club de Natació
Metropole. Després dels brillants resultats de la passada
setmana a Ourense novament Susana del Olmo
s’enfrontava a aquest repte junt a Miguel Piñana. Amdós
no podien amagar la seua immensa alegria després
d’arribar a aquests campionats absoluts, on participar i
arribar, en si mateix ja és una victòria. 

Susana va mostrar novament el seu potencial en els
200 m braça marcant un crono final de 2:43.85 quedant
a un sospir d’entrar a la final però amb una
impressionant 20a posició estatal en absoluts. Mentre
Miguel s’enfrontava en els 200 m esquena a la elit de la
natació Espanyola que, amb un crono de 2:14.51, es va
plantar en la 29a posició estatal en absoluts.

Es va unir a la festa Carlos Fuente el 27 de Juliol en
les piscines del Campus Olímpic de Picornell a
Barcelona participant en el XXXI Campionat d'Espanya
Infantil. Va disputar les proves de 200 m esquena, amb
un crono de 2:33.98, i els 400 m estils, amb 5:30.10, que
li va valdre per acabar en la 30a posició estatal infantil. 

Una impressionant temporada signada per aquests
nedadors que van ser felicitats pel president i
l’entrenadora, que encara que depenent de si mateixos,
van sentir el suport de tot el Club Natació Benicarló.

text  REDACCIÓ

El Club Natació Benicarló:  “Tu a Barcelona i nosaltres a Las Palmas” 
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escasses hores de la celebració del
Ple d’aprovació. Els membres de
l’oposició, no van tenir accés al
document remès per l’empresa
redactora fins el dimecres al migdia.

El Ple: oposició versus govern

“És una burla a l'oposició i a tot el
poble en general”, assegurava el
regidor del PSPV, José Sánchez. Els
socialistes van fer palesa la seua
negativa a aprovar el document
basant-se en “el segrest” al que
asseguren ha sotmès l’equip de
govern tot el procés de revisió durant
els dos anys que duen en el govern
municipal. Així, recordaven la
constitució de taules de negociació i
consultes obertes des de l'inici del
procés, ara fa sis anys. “Però ara tot
ha estat obscurantisme, no sabem ni
que s’ha pactat, ni amb qui”,
assegurava Sánchez. La falta de
transparència que sostenen els
socialistes, diuen que poden derivar
en tensions socials dins dels diferents
col·lectius existents en el municipi.
“Quan es requalifica el sòl de rústic a
urbà en una partida, es creen
expectatives de negoci als veïns. Però
a uns altres no, i cal explicar-los
perquè s'ha fet. En cas contrari, es pot
interpretar que els que governen
estan regalant valors a uns veïns i a
uns altres no”, denunciava Sánchez.
El socialista criticava l’augment de sòl
urbanitzable contemplat en
l’esborrany i sobretot, que es
requalificara a urbà les partides de la
costa nord “quan la pròpia conselleria
ja va dir que era un error i no es podia
fer”. Aquesta actuació, segons
interpreta el portaveu dels socialistes,
duu a pensar que “l’alcalde vol que el
dolent de la pel·lícula siga Conselleria
i li passa la pilota a ella”, atenent als
compromisos que el primer edil va
reconèixer haver adquirit amb
diverses associacions de veïns
aquesta mateixa setmana. Per a
Sánchez, el Partit Popular ha creat
“un urbanisme a la carta, basat en els
interessos dels que van a pressionar
a la porta del despatx de l’alcalde”.

Per al regidor del PSPV José
Sánchez, el concert “es podria titular
La gran requalificació, i està dirigit als
grans propietaris” i no a tots els veïns
del municipi. Per a Sánchez “el jurat
pel qual haurà de passar no ho
aprovarà, perquè està fora de les
línies de composició que va marcar la
Consellería”. Així, el socialista
concloïa que el concert previ “vol
arrancar l’aplaudiment fàcil, que en
política es tradueix en vots”. Per tots
els motius exposats, el PSPV va
demanar la retirada del punt de l'ordre
del dia i va sol·licitar l’obertura d’un
procés d’exposició al públic “com a
mínim de 15 dies”. 

Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, lamentava que “fa dos dies
se’ns va dir que no seríem capaços de
portar-lo endavant i ara que ho fem,
ens ho volen retirar. No li donen més
voltes a les coses”, demanava. I tan
poques li van donar que els
socialistes es van alçar dels seus
seients i van abandonar el saló de
plens. José Luís Guzmán, portaveu
del Bloc per Benicarló, es va sumar a

la proposta dels socialistes i davant la
negativa de l’equip de govern, va
votar en contra de l'aprovació del
concert previ. Guzmán denunciava
durant la sessió la falta d'informació i
d'estudi del document i la incorporació
al migdia “d'un annex de l’IVVSA amb
un acord per a construir VPO que
s’havia d’incorporar al PGOU”. El
nacionalista va assenyalar que durant
la celebració de la Comissió
Extraordinària d'Urbanisme, l’edil
titular de l’àrea “va traure l’annex, que
no havíem vist abans perquè no venia
amb la documentació del concert
previ i pretenia que ho aprovàrem
també”. Per a Guzmán, el debat es va
complicar atenent que “el concert
previ quedarà en suspens encara que
s’aprove pel ple fins que s’incorpore el
conveni amb l’IVVSA”. Un altre dels
punts que va alçar polèmica durant el
debat en el ple és la denúncia que els
nacionalistes feien sobre un
comentari del regidor d'Urbanisme,
Cuenca, durant la celebració de la
Comissió extraordinària. “Ha arribat a
reconèixer que caldria estudiar el

ve de la pàgina anterior

“Els socialistes van fer palesa la seua negativa a aprovar el document”

Faltant per disputar-se tan sols l’ultima jornada del
grup A (7 equips) i dos partits ajornats del grup C (6
equips), tan sols 2 equips han aconseguit ja la
classificació matemàtica pel quarts de final: GELLIDA E
HIJOS i FRIEN’S BLÓ. Dels vuit equips, sense comptar
els ja classificats, que tenen encara opcions, només sis
aconseguiran seguir “vius” al torneig. D’ells BAR
BARTOLO i INSTALALACIONES SANTI són els que
millor ho tenen, però caldrà esperar segurament fins
l’últim partit d’aquesta 1a fase per saber quins es
queden fora. En l’ultima jornada disputada destaca la
golejada de SEROFFICE A RESTAURANTE
EXTERIOR CASA RAFA, que deixa a aquests últims
pràcticament eliminats; PUCHAL CLIMATIZACIONES i
BAR BARTOLO van fer bons els pronòstics i van golejar
als cuers NEPTUNO i TDT PUBLICITAT; GELLIDA E
HIJOS va patir més del compte per a guanyar a
IURISOR i, L’OVELLA NEGRA, també va fer valdre la
seua condició de favorit davant PLANTACAR; RÁCING
BENICARLÓ i EL CHURINGUITO DE PEPITO es van
enfrontar en un partit que podia decidir la classificació i
que es va decantar a favor dels primers; CLÍNICA
DENTAL BENICARLÓ va sorprendre a
INSTALACIONES SANTI, en un magnífic partit que

podria donar-li el passe a quarts i, per la seua banda,
NOU BENICARLÓ/TOLDOS RAIVA va golejar a
PELUQUERÍA RACHID i segueix cercant el miracle. A
partir d’ara, com sempre, amb “els futboleros” ja
entrenant amb els seus equips, alguns dels que han
prohibit als seus jugadors seguir disputant el torneig,
arriba l’hora de les sorpreses. Poden seguir tota
l’actualitat del torneig en: www.esportsarin.com. 

text REDACCIÓ

TORNEIG D’ESTIU FUTBOL SALA 2009
Quasi tot per decidir faltant una jornada
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document més a fons abans de
sotmetre’l a votació”, explicava
Guzmán. D’altra banda, lamentava
que “ningú de l’equip de govern haja
estat capaç d’explicar-nos a quins
acords s'ha arribat amb els veïns i
quins són els compromisos que
tenien amb les associacions”.

Va ser el propi regidor
d'Urbanisme, Antonio Cuenca, qui va
contestar als requeriments. “Els
compromisos són davant els
ciutadans, davant els veïns, i
l’alcalde ho ha fet en diverses
compareixences públiques davant
els mitjans de comunicació. Qui
vulga veure una cosa més allà,
doncs ho lamento molt”, deia. A
continuació, explicava que “en el
concert s’arrepleguen les
al·legacions dels veïns i les dels
tècnics” i que les diferents densitats
s’han marcat “segons allò establert”
per les instàncies superiors. Cuenca
lamentava finalment el rebuig dels
socialistes a la votació del punt.
“Esquinçar-se les vestidures de
forma tan dramàtica és fer
demagògia. Ací intentem treballar”,
va assegurar. El debat el tancava el
primer edil, qui va assegurar davant
la galeria que “és un moment ideal
per a traure açò endavant i ho anem
a aprovar”. Les mans alçades dels
seus companys d’equip de govern
així ho van permetre. La meua
paraula és la llei, cantava un famós
intèrpret.

El moment estel·lar del Ple

Però no va quedar ací l’assumpte.
A Carlos Bravo, secretari de
l'ajuntament de Benicarló i
encarregat del recompte de vots,
quasi no li va donar temps a acabar
la frase de queda “aprovat per…”, els
aplaudiments van inundar el saló de
plens i va haver ‘veïns’ que, fins i tot,
es van posar en peu. Curiosament,
els més batalladors, els del nord del
terme municipal. Els mateixos que
dissabte passat van inundar la
partida amb pancartes contra el

govern central i on es criticava
durament que els socialistes
abandonaren el ple sense votar el
punt, a l’al·legar que no havien pogut
estudiar-lo. El ressò del Ple

Curiosament, el portaveu de
l’associació veïnal, va arribar a
afirmar en roda de premsa que “no
sé que havien d’estudiar, si és quasi
el mateix que es va aprovar a les
taules d’estudi i la comissió de
seguiment”. L’oposició s’ha preguntat
com ho sabien si encara ningú tenia
a les mans la documentació adient. I
és preguntaven si ha hagut
‘favoritismes’ i el document va arribar
abans a determinats col·lectius que a
la pròpia oposició. La qüestió queda
pendent

El debat sobre el concert previ no
va acabar en la sessió del ple
ordinari del mes de juliol i així el Bloc
per Benicarló compareixia davant els
mitjans de comunicació per explicar-
lo. José Luís Guzmán, portaveu dels
nacionalistes, va denunciar que el
document ha quedat marcat per les
múltiples imposicions de grups tan
dispars com veïns, industrials i
determinats grups de pressió. Així va
emmarcar en “els compromisos de
l’alcalde amb els veïns” amb
l’aplaudiment dels directius de
l’associació de les partides litorals
del nord de la població, que veuen
així el seu sòl requalificat.

El portaveu del Bloc va denunciar

la falta “total de transparència i diàleg
en els dos anys de legislatura, on no
han existit reunions sobre el concert
previ”. Així Guzmán va assegurar
que “amb l'aprovació per urgència
volien amagar alguna cosa”, va
assenyalar. Per als nacionalistes el
document que s’envia a Conselleria
emmalalteix de nombrosos errors “i
per això reclamaren retirar el punt de
l’ordre del dia fins a un pròxim Ple”.
Va recordar que el futur document
elimina la previsió de sòl per el
trasllat de les indústries
potencialment perilloses, o molestes,
properes al nucli urbà per a situar-les
al costat del riu en la zona oest,
mentre que es dissenya una densitat
alta en la partida Povet, al costat
d’una indústria química de la
població. Uns altres dels dèficits,
segons el parer del Bloc, és
l’absència dels terrenys dotacionals
per al futur col·legi del sector 7, o la
plasmació dels terrenys destinats a
la construcció del Teatre-Auditori, la
connexió del nou centre de salut,
l’aparició de VPO convingudes amb
el IVVSA en una zona que, segons el
parer de l’oposició, “apareix d’una
chistera per art de màgia a la partida
Sanadorlí” i la més destacada pels
nacionalistes: que “s'ha dissenyat un
nucli terciari logístic amb
qualificacions compatibles amb
residencial,  però només per alguns
veïns”. 

En aquesta zona, a més, critica el
Bloc, “molts veïns van cedir les
seues finques per una carretera a
canvi d’aprofitament urbanístic i ara
es converteix en una zona logística i
no residencial”. Finalment, Guzmán,
va criticar les afeccions que el
creixement actual del cementiri
generarà sobre els voltants del futur
boulevard de la N-340. L'ampliació
del cementiri s’està realitzant cap a
la població, i segons la legislació
vigent, està prohibit construir a
menys de 250 metres de la paret
exterior dels terrenys. Els veïns amb
terrenys a la zona, es queden sense
possibilitat de gaudir del possible
creixement de la ciutat cap a aqueixa
zona. 

ve de la pàgina anterior

El portaveu del Bloc va denunciar la falta “total de transparència i diàleg

A Carlos Bravo,
secretari de
l'ajuntament de
Benicarló i encarregat
del recompte de vots,
quasi no li va donar
temps a acabar la
frase de queda
“aprovat per…”, els
aplaudiments van
inundar el saló de
plens i va haver
‘veïns’ que, fins i tot,
es van posar en peu.

Des de l'assemblea Republicana de Benicarló us
comuniquem que el darrer 28 de Juliol de 2009 es va
rebre per part de l'ajuntament de Benicarló un decret
d'alcaldia referent a la petició de retirada dels
monuments presents en Benicarló que fan exaltació
personal o col.lectiva de la sublevaciò militar
franquista, de la Guerra Civil i de la repressió de la
Dictadura. En aquest decret l'ajuntament ens ha
comunicat que fent complir el que es recull en la LLei
de Memòria Històrica s'ha resolt que la Brigada
Municipal adopte les mesures oportunes per a la
retirada dels símbols del monument del cementeri municipal que fan exaltació de la dictadura i repressió
franquista. Des de l'assemblea republicana de Benicarló celebrem que després de molts anys es vagen
retirant aquells símbols que representen anys d'opressió, persecució i autoritarisme. Després de molts anys
de democràcia Benicarló continuava exhibint des del despreci uns símbols commemoratius d'una època de
foscor democràtic. 

A més, a més, tot govern democràtic ha de sentir-se orgullós de fer retitrar aquesta mena de símbols, per
això no acabem d'entendre les declaracions d'algun dels membres del consistori municipal en les que
semblava que es sentien dolguts per fer tindre que complir la llei. Des de l'assemblea no volem pensar que
membres del consistori no  estiguen d'acord amb una LLei(la de memòria Històrica) aprovada en el parlament
i que és un primer pas per reconèixer les crueltats comeses per un règim usurer i repulsiu. Per aquest motiu
ens agradaria que des de l'ajuntament es tingués la suficient dignitat democràtica per, no sols retirar el
monument franquista si no substituir-lo per un nou monument que reconega a totes les víctimes de la Guerra
Civil i la Dictadura Franquista.A més considerem molt important que els representants del consistori en roda
de premsa facen pública aquesta decisió per a que els ciutadans de Benicarló siguen conscients de
l'existència d'aquests símbols i que gràcies a les alegacions fetes , tant per l'assemblea com per altres
formacions polítiques, aquests seran retirats.Tot i això des de  l'Assemblea mostrem la nostra satisfacció
perqué a hores d'ara Benicarló no serà una d'aquelles localitats que després de més de 30 anys de
democràcia encara continuaven exhibint uns símbols carregats de odi, tragèdia i injustícia.

Salut.

Carta a la directora



laveudebenicarlo laveudebenicarlo

O P I N I Ó16 L O C A L 5

Dilluns 3 d’agost

La setmana ha estat intensa. Set dies de ruta per
Euskadi, set dies de vacances en sentit estricte
–per bé i per mal. Llargues hores de carretera per
aproximar-nos a l’objectiu. La major part dels dies
en una casa rural, ben endins del bosc i  alhora a
pocs quilòmetres de Donosti. Set dies  immersos en
el país on el verd té tots els colors i això malgrat
que aquest estiu és força calorós. No he pres cap
nota per escrit durant aquests dies -no he portat la
llibreta- però ara en repasso les instantànies: l’arbre
de Gernika i la sala de juntes del govern foral on es
respira un aire de tristesa per l’espanyolisme que
s’escampa per les institucions;el chacolí i els pinxos
com un univers inacabable; la llarga platja de
Donosti i el Peine de los Vientos com una
excel·lent presència humana, artística, imaginativa i
subtil dins el mar; les dues-centes mil fotografies
emmagatzemades a la càmera digital i que
demanaran llargues hores de selecció, tria i
muntatge; els carrers plens de vida i de consciència
nacional basca del cor de Donosti; el mar, sempre
divers i únic,sempre màgic; el casc antic de Bilbo i
la nova imatge de la ciutat, arran de ria, als peus del
museu; una presència continua de turistes dels
Països Catalans; l’olor d’herba després d’una
tormenta d’estiu; llargues converses, matinada
endins, amb els amics retrobats durant dos dies, en
un creuament de camins estiuencs;  una txalaparta
marcant el ritme de la natura, del pas del temps, de
les emocions més arran de terra; el museu de les
cartes de Vitoria i el desig que el bo del   Celedón
marqui, demà dia 4, vigília de la Verge Blanca, l’inici
de les festes; la visita amb casc a la catedral en
plena restauració; i els colors del verd.

Repasso retalls de dies i deixo que Mikel Laboa,
els Oskorri i Benito Lertxundi –sens dubte clàssics
entre els clàssics- m’acompanyin. Tinc noves
músiques que he comprat a la botiga de la part
antiga de Donosti on m’aturo sempre que passo per
la ciutat. Durant aquest agost aniré descobrint
aquestes noves veus, aquestes noves músiques.

Dimecres 5 d’agost

Avui és el dia de la Verge de les Neus i, per tant,
és el dia gros de les festes de Vitòria-Gasteiz. I de
molts altres pobles i ciutats del món. Però avui
també és l’aniversari d’un assassinat, d’un de tants
assassinats impunes i brutals del règim franquista.
La matinada d’un 5 d’agost d’ara fa setanta anys, al

cementiri de l’Almudena de Madrid –em sembla
que aleshores es coneixia com el cementiri de l’est-
46 homes i 13 dones –les conegudes com les tretze
roses- van ser afusellats per la seva relació –real o
suposada, això era ben igual-  amb les joventuts del
Partit Comunista. Avui he revisat la pel·lícula
d’Emilio Martínez Lázaro  que, sota el títol de  Las
Trece Rosas (2007) i tot basant-se en el relat dels
fets que en va fer Carlos López Fonseca en un llibre
publicat el 2004,ens explica de manera clara, dura
i tendra la vida i la mort d’aquestes tretze dones.
Sembla ser que elles, una vegada coneguda la
sentència, van demanar que fossin afusellades
juntament amb la resta de companys però ni això
se’ls va permetre. La pel·lícula explica molt bé la
diversitat i l’entrecreuament de les històries de les
diverses dones i es veu molt clar com hi havia qui
tenia una consciència política clara i un compromís
amb la lluita antifranquista i qui simplement es veia
atrapada per una cadena de delacions que ho
arrossegaven tot,indiscriminadament, amb mà de
ferro i amb voluntat de fer “neteja a fons” de
qualsevol rastre de democràcia.ës una bona
pel·lícula per anar fent memòria d’allò que va ser el
franquisme. Sense sensacionalismes però amb una
posició ideològica clara, la pel·lícula ens ajuda a
conèixer els mecanismes de la repressió franquista
en els primers moments de la postguerra. 

Més enllà de la ràbia , la impotència i el fàstig
que et fa sentir la pel·lícula, tres petits apunts al
marge. En  primer lloc, la meravellosa Viquipèdia
explica que el policia que  es va infiltrar a les
Joventuts Socialistes Unificades i que va forçar,
sota tortura,l’obtenció de noms que van iniciar la
cadena de detencions de les dones i dels homes
que després van ser afusellats,  va ser després
comissari de la famosa brigada Político-social i, ai
las, un  important càrrec a la policia espanyola dels
primers anys de la democràcia. En segon lloc, què
deu pensar un assasí de piquet d’afusellament?
Aquells assassins que sota la forma de sodlats
executen una pena de mort,deuen tenir en algun
moment de la seva vida certa mala consciència? O
l’excusa del poder, d’obeir ordres, justifica
qualsevol crim? I en tercer lloc, em sembla
magistral el punt poètic d’homenatge al parc del
Retiro, un lloc especialment càlid i íntim: quan les
dones són traslladades al suposat judici es queden
una estona mirant amb goig aquest parc quan
passen pel seu costat. Ràbia, misèria, tendresa.
Tretze roses que cal anar regant a la nostra
memòria.

Llibreta d’estiu (i 4)

text JOAN HERAS

Fronteres

La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de
Benicarló començarà una campanya de
comunicació per tal de promoure entre els veïns de
la ciutat el reciclatge dels residus domèstics i la
separació d'envasos de vidre en el sector de
l'hostaleria, la restauració i el càtering. 

La campanya informarà al públic en general sobre
l'ampliació i millora del servei de recollida selectiva de
residus urbans  i donarà les claus necessàries per
saber separar els residus a casa i fer després un millor
ús dels contenidors de recollida selectiva que es troben
repartits per tot el municipi. Per fer més efectiva la
campanya, s'instal·larà un punt d'informació a la plaça
de la Constitució, on distribuiran de forma totalment
gratuïta unes bosses especialment dissenyades per a
facilitar als ciutadans la tasca de la separació dels
residus. Les bosses es repartiran inicialment a la plaça
de la Constitució i posteriorment, fins a finalitzar l'estoc,
a l'oficina de serveis municipals ubicada a la plaça del
Ministre Marcelino Domingo. Paral·lelament, la
campanya també inclou la realització de visites
informatives a 186 establiments del sector de
l'hostaleria, restauració i càtering per tal de fomentar la
separació dels envasos de vidre que genera l'activitat
del sector. Es calcula que aproximadament el 48% dels
residus d'envasos que es generen en aquest sector
són de vidre.

El CEIP Marqués de Benicarló estrena façana

Els treballs de pintura del CEIP Marqués de
Benicarló estan a punt de finalitzar. L'empresa
Decoración Fornés SL ha estat l'encarregada de rentar
la cara a l'edifici, que portava dècades sense pintar-se.
Els treballs van començar a primers de juliol i
actualment ja està pintat tot l'edifici històric, a falta de
les instal·lacions posteriors que donen a l'avinguda de
Iecla. El pressupost total dels treballs està al voltant
dels 30.000 euros. 

text REDACCIÓ

Benicarló inicia una campanya informativa sobre reciclatge
Al CEIP Marqués de Benicarló li pinten la façana
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Benihort ha regalat durant el mes de
juliol entre els seus clients, 50 menús
per a gaudir d'un menjar en el
Restaurant cooperatiu Clot d’en Simó de
Xert. Es tracta d'una iniciativa que ha
desenvolupat amb l'objectiu de
promocionar l'oli d'oliva de les nostres
terres. 

La cooperativa agrícola de Benicarló ha
realitzat aquest sorteig promocional durant
tot el mes de juliol entre els clients de les
seues cinc fruiteríes de Benicarló i Vinaròs
i les seues àrees de Distribució i Tenda, al
Polígon Industrial. Els vals-regal lliurats són
vàlids fins al pròxim 30 de setembre. Els 50
afortunats poden aprofitar també la seua
visita a Xert per conèixer la ruta de les
oliveres mil·lenàries. 

“Estem molt satisfets amb la participació
en aquest sorteig on també ha col·laborat el
restaurant Clot d’en Simó, cosa que ens
anima a seguir treballant en promocions
d'aquest tipus en tots els nostres
establiments”, ha manifestat el director de
Benihort, Guillermo Edo.

text REDACCIÓ

BENIHORT REGALA 50 MENÚS ENTRE ELS SEUS CLIENTS 

Concert de Carles Santos
dissabte 22 d'agost a les 20h a l'Església de Vallibona

Finançat per la Fundació Rey Jaime I s'està preparant un concert de Carles Santos per al dissabte 22 d'agost a les 20h a l'Església
de Vallibona. El lloc escollit (Bé d'Interès Cultural, BIC) té com a major atractiu una sostrada medieval de fusta policromada, amb
nombroses figures que configuren un dels millors artesonats del país, a més de ser un lloc on es van fer reunions per acabar el

Cisma d'Occident

STEPV, AFID i CAT no permetran que el professorat es quede en l’atur
per l’obstinació del conseller

Conselleria castiga el professorat interí de Filosofia en no repartir les
vacants d’EpC en l’acte d’adjudicacions

El Conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, s’ha negat a repartir les vacants d’EpC entre les
especialitats de Filosofia i de Geografia i Història en els actes d’adjudicació que comencen demà en el Palau
de Congressos de València. Després de la sentència del TSJ que anul·la l’ordre d’EpC no té sentit mantindre
aquesta borsa i les vacants haurien de repartir-se entre les especialitats de Filosofia i Geografia i Història.
Tanmateix, la Conselleria s’ha limitat a ajornar l’adjudicació de la borsa d’EpC a setembre i s’ha negat a
repartir les vacants.

Aquesta actitud del conseller és un atac directe a la borsa d’interins de Filosofia, que veuran com per
primera vegada en la història només un interí optarà a una vacant completa. El professorat de Filosofia s’ha
vist especialment perjudicat per les decisions de l’administració, tant pel que fa als nous horaris de batxillerat,
on perden una hora lectiva, com per la decisició d’impartir EpC en anglés i segrestar aquestes hores dels
departaments corresponents per a la borsa d’EpC en anglés. Aquestes decisions resten hores a les borses
afectades i, per tant, el professorat interí opta a menys vacants.

Enguany hi ha 59 vacants de Filosofia, de les quals 48 són de temps complet i 11 són parcials. El nombre
de participants en la borsa de Filosofia és de 173, dels quals 47 són funcionaris sense destí definitiu i 126 són
interins. Això vol dir que només un interí té possibilitats de triar una vacant a temps complet (ja que els
funcionaris sense destí han d’agafar obligatòriament els temps complets) i la resta només poden optar a 11
vacants a temps parcial.

Si les vacants de la borsa d’EpC (que no s’han publicat) es repartiren entre les borses de Filosofia i
Geografia i Història, el professorat interí d’aquestes borses tindria més oportunitats de treballar el curs que ve
amb temps complets. Per això, STEPV, AFID i CAT exigeixen que les vacants d’EpC es repartisquen entre les
especialitats de Filosofia i Geografia i Història per evitar que el professorat interí, alguns dels quals amb quasi
30 anys de serveis, es quede en l’atur.

STEPV, AFID i CAT no permetran que el professorat interí d’aquestes borses i, especialment, de Filosofia,
es quede en l’atur per culpa dels incompliments, les ocurrències i les decisions absurdes d’un conseller que
cada dia que passa es mostra més incompetent. El Conseller d’Educació s’està convertint en una seriosa
amenaça per al sistema educatiu valencià ja que anteposa els seus interessos partidistes al benestar dels
treballadors i treballadores de l’ensenyament, de l’alumnat i dels centres educatius. 

Problemes en les adjudicacions telemàtiques 

Avui començava el termini perquè el professorat interí i el que ha
aprovat les oposicions de 2009 sol·licite les vacants del cos de
mestres per al curs que ve en el nou sistema telemàtic. Conselleria
ha habilitat els ordinadors dels CEFIREs perquè el professorat
afectat puga sol·licitar les places. Alguns d’aquests centres s’han
vist desbordats pel nombre de gent que hi ha acudit (Gandia, 100;
Xàtiva, 80; Oriola, 70; etc.).

STEPV ha desplegat un servei d’assessorament en els
CEFIREs arreu del País Valencià i ha comprovat in situ les
incidències del sistema, constatant que el programa informàtic de
la Conselleria d’Educació ha fallat en alguns moments del matí i en

alguns casos s’ha perdut la informació i la gent afectada ha hagut de tornar a començar de zero. A més,
alguns dels participants que han aprovat les oposicions han tingut problemes per a optar a l’ordre de
preferència de província, incidència que no s’ha pogut solucionar al llarg del matí.

STEPV ha constatat, a més, el nerviosisme del professorat afectat davant el nou sistema telemàtic per por
que una errada. STEPV vol destacar que el personal dels CEFIREs s’ha volcat amb el professorat afectat
posant al seu servei els ordinadors disponibles i l’assessorament personal per a resoldre els dubtes i
problemes que anaven sorgint. 

27 juliol 2009

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, i el
president de la Diputació de Catelló, Carlos Fabra,
han firmat un conveni per a la recepció de 150.000
euros que aniran destinats a les obres de reforma i
ampliació del Centre Geriàtric Assistencial. 

Amb la firma d'aquest conveni, i després d'haver
rebut ja la subvenció de 150.000 euros més de la
Conselleria de Benestar Social, la reforma està ja molt
a prop. Està previst que la licitació es produisca en dos

o tres setmanes, mentre que les obres s'iniciarien a
finals de setembre.Concretament, les obres de reforma
i ampliació del Centre Geriàtric Assistencial consistiran
en la redistribució de l'actual edifici per tal de millorar
l'accessibilitat de les habitacions i de la resta d'espais.
També es pretén implementar la protecció contra els
incendis amb la sectorització de les diverses ales del
centre. D'altra banda, la reforma inclourà la modificació
i millora de les instal·lacions de calefacció, electricitat i
flampisteria. A més, s'ampliarà un nou pis en l'ala del
carrer del Doctor Fléming, la qual cosa suposarà un
total de vuit places més per al Centre.

text REDACCIÓ

L'Ajuntament firma un conveni amb la Diputació per finançar les obres del Geriàtric
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“El patrimoni cultural d’un poble comprèn les
obres dels seus artistes, dels seus arquitectes,
dels seus músics, dels seus escriptors, dels
seus savis, però també les creacions anònimes,
sorgides de l’ànima popular, i el conjunt dels
valors que donen un sentit a la vida. Engloba les
obres materials i immaterials que expressen la
creativitat d’aquest poble, les llengües, els
rituals, les creences, els llocs i monuments
històrics, la literatura, les obres d’art, els arxius
i les biblioteques.”

Així definia el 1982 l'UNESCO el concepte de
patrimoni cultural. I és que el patrimoni d’un poble,
d’una nació, és un conjunt indissociable de la
pròpia identitat. Per això m’alegra tant una iniciativa
com la de l'Associació Pere de Thous. Una
iniciativa que, a més, han posat un marxa un grup
de joves de la nostra ciutat, per donar a conèixer als
propis benicarlandos i benicarlandes quina és la
nostra història.

El passat diumenge vaig participar en la seua
visita guiada per Benicarló, amb l'inici a l'antic
convent de Sant Francesc, actual Mucbe; passant
pel barri de Santa Bàrbara -primer assentament
extramurs de l’antiga ciutat medieval emmurallada i
on s'ubica una de les darreres cases típiques de
llaurador-, pel carrer Ample -ubicació d’antiquíssims
testimonis dels orígens musulmans de la nostra
població-, pels quatre cantons, l’antic ajuntament i
el carrer de la presó, per finalitzar a la plaça de Sant
Bartomeu.

Frares franciscans, soldats francesos i carlins,
lliberals i conservadors, moros i cristians,
pescadors i llauradors, malalts de còlera i metges
que no fan miracles però porten la salvació del cos
en forma de vacunes... aquests i molts altres són
els protagonistes de la història de Benicarló.

L'Associació Pere de Thous ha emprès aquesta
tasca de recuperació per a la memòria actual del
que ha estat i és el patrimoni històric de la nostra
ciutat. Han començat amb una activitat senzilla,
però molt ben preparada i – sobre tot – amb gran
il·lusió. Al realitzar una sèrie de visites guiades per
elements històrics rellevants del nostre patrimoni
rescaten la història i en la ofereixen de nou als
benicarlandos i benicarlandes perquè no l’oblidem.
Com cantava Raimon “Qui perd els orígens, perd la
identitat”.

Història, patrimoni i identitat

text RAÜL BURRIEL

Irreflexions

Passo a un amic de fa anys el full de
signatures per demanar que es puga veure la
TV3 a casa nostra. No tinc l’amic en un
concepte especialment compromés en temes
de llengua, però em fa l’efecte que la demanda
és igualment assumible. Em torna el full amb
cara de pocs amic mentre reitera que ell no veu
mai la televisió catalana. Jo insinuo algunes
raons de solidaritat, raons abstractes de
llibertat d’elecció. Són inútils.

Uns dies després em passa alguna cosa
semblant amb una altra amiga. Aquesta sí que
signa, però deixant-me ben clar que a ella tant li és,
perquè no mira mai TV3 (fins i tot en sembla
orgullosa). Quan parlo de nou de solidaritat,
llibertat, drets, em mira com si fos un extraterrestre.
Aconsegueix que comence a pensar-ho jo i tot, que
sóc d’un altre planeta.

Sí, segurament visc en un planeta inhòspit i mig
deshabitat. En un món on la gent que hi habita
s’adhereix a aquelles causes que considera justes.
No té només en compte si una cosa l’afecta o no,
es preocupa per les coses que considera injustes
encara que no li toquen de prop. Són gent que,

modestament, tenen allò que se’n diu principis, tot i
que no sempre en són conscients.

Però són autèntics extraterrestres. En el món
real, cadascú només s’organitza quan alguna cosa
ataca directament el seu benestar i, sobretot, la
seua butxaca. Del benestar i la butxaca dels altres,
se’ns en refot. Els límits de l’ètica corrent abasten
com a molt una circumferència d’un metre de radi
en la qual jo sóc el centre. Com que no veig TV3,
no signo o m’és indiferent. Quina importància té
que per a altres això tinga importància? Una
injustícia? Però de què em parles? Aquestes
paraules tan grosses em reboten, no entenc què
volen dir. Sobretot quan tenen un sentit col·lectiu.

Em consolo pensant que només m’he trobat
aquests dos casos, i que per contra m’han signat ja
més de cinquanta persones. Però no ens
enganyem. Molts dels que han signat són del
mateix planeta que jo, són extraterrestres d’incògnit
en aquesta societat. Mentre et mous entre aquesta
colònia de la gent que creu en principis i ideologies,
pots fer-te la idea que vius una atmosfera
respirable. Ara bé, quan de tant en tant treus el cap
a altres àmbits, t’ofegues sense remei. T’adones de
quina és la veritat.

Gent d’un altre planeta

text CARLES LLUCH

Exilis

COMUNICAT DE PREMSA 

ES CONVIDA A TOTS ELS SOCIS, VOLUNTARIS, I COL·LABORADORS
DE CRUZ ROJA, A LA INAUGURACIÓ DE LA NOVA AMBULÀNCIA, QUE
TINDRÀ LLOC DISSABTE QUE VE DIA 8 D'AGOST, A LES VINT HORES,
EN L'EDIFICI MUCBE DE L'AJUNTAMENT, DEL CARRER SAN FRAN-
CESC. 

Cruz Roja

Frares franciscans, soldats
francesos i carlins, lliberals i
conservadors, moros i cristians,
pescadors i llauradors...
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clar en aquest poble, to el

monte es orégano. Cadascú
que ho interprete com vulga.

PGOU 
Ja la tenim liada. El nostre

alcalde diu que s’ha d’aprovar el
PGOU perquè ja fa massa
temps que la cosa va rodolant
pels despatxos. I nosaltres que
pensàvem que això de
l’urbanisme era una cosa
seriosa.

PGOU  (2)
I parlant de poca seriositat,

quan Escuder li argumenta a
Kuen-ka que possiblement la
Comissió Provincial
d’Urbanisme no aprovaria
PGOU, aquest va i fa una
referència, de passada,  sobre
el que dirien dels recursos
hídrics disponibles... Ja veureu
que tindran la culpa els
catalans, per impedir el
transvasament, de la no
aprovació del PGOU!!

PGOU  (3)
Una anàlisi profunda d’aquest

tema ens ha portat a una
reflexió molt seriosa sobre què
es cou entre fogons en això del
PGOU.  Ens expliquem, quan el
secretari va llegir el projecte va
haver un dubte al referir-se a la
franja costanera de la zona nord
i qualificar-la de zona urbana
protegida. Raudos y veloces,
Kuen-ka i l’alcalde, ho van
agafar i van dir que era urbana.
Hem consultat amunt i avall i
ningú ens ha assegurat
l’existència d’una figura
urbanística de zona urbana
protegida. Serà aquest el punt
clau de tot el tema...?

PGOU  (4)
No. No estem d’acord. Tot i

que a alguns no els poguera
agradar l’actitud del PSOE
anant-se’n del Ple, o les

crítiques a l’equip de govern per
com ha portat aquest tema, això
no els dóna dret a insultar-los.
Sinvergüenses, és el que és va
escoltar des d’un sector del
públic. A veure, almenys podien
aprendre a parlar.
Pocavergonyes!

PGOU  (i 5)
Com no volem allargar-nos

excessivament en aquesta
qüestió, ja ho faran,
segurament, al tema d’aquesta
setmana, ho tancarem amb les
paraules del nostre alcalde dient
que l’aprovació havia estat una
decisió HOSTÒRICA per
Benicarló. I tant!!!

De comerç a la fresca a...
Els comerciants han engegat

una campanya de promoció de
les seues tendes amb la
intenció d’atraure al públic que,
amb aquestes calors, fuig
espaordit cap a la platja. La
iniciativa compta amb les
benediccions de la regidoria de
Comerç, que ha donat el seu
suport als comerciants del
centre històric de la ciutat. Així,
en dimarts per la vesprada, amb
una ombrel·la verda, alguns
comerciants de la ciutat (alguns
altres ni s’han assabentat),
sortiran a la fresca a veure si
aconsegueixen fer l’agost.
Però...

... La fresca de turisme

... Uns misteriosos cartells
han inundat el centre de la
ciutat. I és que el centre ha estat
literalment inundat de cartells en
els quals s’anuncia un mercadet
d’artesania... al port de la ciutat.
No diu ni qui ho organitza ni
dóna molts més detalls. Però
vet ací, com ho sabem tot, els
tafaners ho hem descobert. La
regidora de Turisme, l’altra
desapareguda del planter
municipal,  ha decidit fer-li la
competència a la de dalt.. Si, si,
li fa la competència a la seua
companya de banqueta en el
govern municipal. Mentre una
s’esforça per atraure turistes al
centre de la ciutat, l'altra
contraataca intentant tornar-los
al seu benvolgut port, aqueix
que amb tanta cura cuida però
que cada dia està més buit.
Poques copesPerquè mireu que
és lamentable anar a prendre
una cosa per les nits, un dia
qualsevol, a un dels locals del
port. La major part tancats. Així,
com volem fomentar un turisme
de qualitat? Perquè si l'Estació
nàutica havia de ser la nostra
salvació i aquest és el resultat,
que el cel ens agafe a tots
confessats... per allí no apareix
una rata per molt que s'obstine
la Turuletagollena aqueixa o
com es cride. 

ve de la pàgina anterior

LA BATALLA DE GAROÑA (i 2)
a decisió del govern Zapatero

sobre la central nuclear de Santa
Maria de Garoña  ha vingut
precedida i seguida d’una gran

discussió entre els partidaris de la seva
clausura a 2010, al finalitzar la seva vida
útil teòrica, i els que recolzaven que
continués funcionant, almenys, fins l’any
2020. 

Abans de plantejar-nos els arguments
d’uns i dels altres, caldria aclarir que s’estava
“jugant” en aquesta decisió. Garoña produí
l’any passat 1,35% del total de l’electricitat
generada i la seva eliminació no representaria cap perill de
desabastiment perquè, des de 2004, l’Estat Espanyol és
exportador net d’electricitat cap a Marroc i Portugal. Així
doncs, el tancament o no de Garoña té un altre significat,
aclarir si govern espanyol du a terme la seva política
d’abandonament gradual de l’energia nuclear o hi ha un gir
en la política energètica i s’apunta, encara que parcialment,
a la revifada nuclear que s’està produint arreu del món. 

El debat sobre l’energia nuclear  semblava tancat a finals
del segle XX, però la dependència energètica dels països
desenvolupats i la necessitat de reduir els gasos d’efecte
hivernacle, responsables del canvi climàtic, fiu que es tornés
a plantejar. A aquest debat poden distingir tres etapes o
fases. Primer els pronuclears plantegen la necessitat de
debatre obertament sobre si es pot o no prescindir de
l’energia nuclear, segon assenyalen la necessitat d’allargar
la vida útil de les centrals ja instal·lades i, finalment, es
proposa construir nous reactors nuclears “més moderns i
segurs”. Totes aquestes fases ja s’han produït a l’Estat
Espanyol, el Fòrum Atòmic Espanyol –la patronal i lobby del
sector nuclear- proposà recentment la construcció de 7 a 11
nous reactors nuclears entre 2009 i 2030, segons diuen ells,
per fer front l’elevat increment energètic que es produirà els
propers anys; els reactors s’instal·larien a indrets on hi ha
centrals, on no hi haurien protestes socials perquè són
zones econòmicament deprimides i aquests projectes són
ben vinguts. 

A principis de juny, es donà a conèixer el prescriptiu i no
vinculant informe del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en
el que, de forma unànime, es recomanava la renovació per
10 anys més la llicència d’explotació a la nuclear de Garoña.
Condiciona la decisió a l’acompliment de 15 modificacions
per millorar la seguretat de la planta amb un cost d’uns 50
milions d’euros. Però el govern de Zapatero, en una decisió
en contra - a diferència dels anteriors tancaments-  de la
valoració tècnica del CSN, acordà clausurar Garoña l’any
2013.

Fins i tot abans d’aquesta decisió -una mica salomònica-
que no acontentà ningú, ja s’havien produït els
posicionaments esperats i altres no tant dels actors
d’aquesta controvèrsia. Sorprengué la divisió dins del PSOE
respecte al tema: personatges de pes com Felipe González,
Solana, Marín, Almunia, Solchaga i l’actual ministre

d’indústria Sebastià eren partidaris de la
prolongació per 10 anys, no així l’exministre
Caldera que, presideix la Fundació Ideas
(think tank del PSOE). L’expresident
González -tancà Vandellós I i instaurà la
moratòria nuclear-,  ara defensa la nuclear
perquè les renovables, creu, mai podran
substituir les energies fòssils i que l’única
autoritat per fixar la vida útil de la central és
el CSN. Dins dels sindicats, UGT recolzà la
prolongació de la vida útil de Garoña i
CCOO  un tancament consensuat. Cridà
també l’atenció que molts els grans grups
mediàtics – El mundo, El País, ABC,

Público...- tragueren editorials demanant la continuïtat de la
central. El Grup Prisa, a El Pais i a la SER, amb articulistes
destacats com Javier Pradera o tertulians afamats com
Miguel Ángel Aguilar, ha demanat l’obertura del debat
nuclear. Partits de dretes com el PP i CiU i  els empresaris
de la CEOE, com era d’esperar,  han demanat la continuïtat
de la central burgalesa.

Els pronuclears defensen que la vida útil ve donat per
l’estat real d’aquestal i que Garoña, com diu el CSN, pot
continuar 10 anys més També que som un país sense fonts
energètiques pròpies i no pot prescindir d’una energia “tant
barata” com és la nuclear que a més, a més ens ajudarà a
acomplir el Protocol de Kyoto. 

Al bàndol antinuclear estaven els partits d’esquerra més
el PNB, els ecologistes, i el Parlament Basc que exigí el
tancament de Garoña, central que els cau prop d’Araba.
S’argumenta que, actualment, la generació elèctrica actual
és excedentària, tant per la caiguda de l’activitat econòmica
com, sobretot, pel creixement de l’eòlica; s’exporta
anualment la producció elèctrica de tres centrals nuclears.
La central de Garoña ja està amortitzada i els seus
propietaris han recuperat les inversions i molt més, hi ha un
interès fonamentalment econòmic en la petició de
continuïtat. El tema dels residus nuclears està per resoldre,
per exemple a Garoña sols hi ha capacitat fins 2015 pel
combustible nuclear gastat i encarà no s’ha trobat una
ubicació per un magatzem centralitzat per residus d’alta
perillositat; fa uns 2 anys el govern central oferí 700 milions
d’euros al municipi que volgués tenir el magatzem i encara
no n’ha sortit cap.  

Respecte a si les renovables podran ser una font
d’energia, en concret l’eòlica ha passat de proporcionar un
4% d’electricitat total a un 11,4% de 2003 a 2008, quan les
nuclears s’han mantingut al voltant del 20%. Si be una
nuclear funciona sempre i un parc eòlic sols ho fa quan hi ha
vent (20-30% del temps), a mesura que s’incrementin els
parcs eòlics es podrà compensar la producció nuclear.
També ens podríem plantejar si és raonable un model
econòmic que cada cop necessita més i més energia per
funcionar. 

Pere Bausà

L
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ermeta’m que
comence amb un plagi.
No fa molt vaig llegir en
un magazine d’aquests

dominicals un acudit –dolent,
naturalment- que em va fer
reflexionar. Diu que un metge li
comunica a un pacient que li
queden dos mesos de vida i
aquest, impactat pel su futur
immediat, li respon si podrien ser
juliol i agost. Exagero, però això
és el que ens passa a nosaltres,
això és el que li passa al comerç
benicarlando. Si l’estiu que tot lo
món viu ja està sent complicat,
què no passarà amb l’arribada del
setembre quan, segur, alguna
fàbrica donarà vacances
indefinides als seus treballadors,
quan les despeses per portar els
xiquets a escola es fran
inassumibles per a les economies
familiars i quan –tant de bo
m’equivoque- hi haurà gent que
començarà de veritat a
desesperar-se. Si la Unió de
Comerços vol pensar com
Zapatero que el pitjor ja ha
passat, crega’m, s’està
enganyant. Els botiguers –els de
tota la vida- les passaran magres
(putes, volia dir putes, de veritat)
la gent no tindrà més remei que
començar a gastar-se la perra
únicament en allò que és
veritablement imprescindible i no
podrà més que privar-se de tant
d’arreu superflu com tenim. Llijo
que els comerciants es queixen
que els xinesos obriren les portes
en diumenge. Tenen tota la raó
del món, tota, però la
competència d’aquests negocis
de coses quitx i de mala qualitat
no és res comparada amb la de
les grans superfícies.
Mercadones, Lidls, Erosquis i
resta de fauna són els qui, amb el
beneplàcit de tots, han matat el
comerç tradicional.
Desenganyem-nos, no hi ha res a

pelar.  Els xinesos són un gra al
cul, però aquestes megabotigues
són un cranc que se’ns acabarà
menjant a tots. Al temps. 

Tot el que llijo a la pàgina
quatre m’impacta. L’Ajuntament
s’ha tirat al ruedo i preveu canviar
la façana marítima del nostre
poble. Me n’alegro de veritat i
caldrà veritat felicitar l’Ajuntament.
De tota manera, vostés es poden
anar guardant les carxofes per al
moment en què hi haja alguna
cosa feta. No he entés massa bé
tot el que es vol fer (un passeig
que unisca la platja de Morrongo
amb el port?, que no estan units
ja?) però intueixo que per poder
tirar avant tots aquests projectes
caldrà la intervenció de diverses
administracions i de polítics de
diferent color. Embolic segur. Si
es fa alguna cosa tots es voldran
posar les medalles corresponents,
com el màgic Andreu; si les coses
s’encallen i no surten bé,
començaran la perenne xarlotada
de llençar-se les culpes els uns
als altres i, si més no, estarem
entretinguts. Si m’encanto, ara tot
el mèrit del potencial passeig
marítim sud (vaja nom lleig,
caldria anar pensant alguna cosa
com paseo del prócer Antonio
Cuenca) serà del senyor
Marcelino ( el de l’aiuntament) i
totes les gestions fetes per
l’anteior equip de govern no
hauran estat més impediments
per fer bé les coses. Al temps
també. 

Observo com la Cooperativa va
obrint fruiteries per tota la
comarca. Me n’alegro que una
cosa (vaja parauleta, eh?) del
poble triomfe. Veig la foto de la
inauguració de l’establiment i, a
més del corresponent capellà, hi
ha la reina de les festes i el senyor
alcalde. Açò ja ho hem comentat
moltes vegades. El senyor
Domingo hi era com a client, com

a convidat, passava per allí? Està
la nostra primera autoritat –l’he
sentit últimament per la ràdio,
quina fina ironia, com se’ns ha fet
de viu!- obligat a anar a totes les
inauguracions de negocis privats
a què siga convidat? Ha assistit
alguna vegada a la posada de
llarg d’un tot a cent o d’una
fruiteria regida per conciutadans
nostres de nacionalitat diferent a
la seua? No, estic convençut que
ni l’han convidat, primera, ni hi
assistirà mai. El que deia, al
temps. 

Llijo que “ l’Ajuntament tancarà
un dels capítols més embolicats
de la història urbanística de la
ciutat”. No m’interessa, no
m’interessa gens l’urbanisme. Per
l’urbanisme farem riure al món
com fan riure sempre per la tele
els de l’Ajuntament de Vinaròs. Al
temps, repeteixo. 

Que tanquen la central de
Garoña i totes d’una vegada i
comencem a viure amb una
miqueta més de relax. Per favor. 

Em sembla perfecte que un
membre de la redacció se n’anara
als bous. Al món hi ha d’haver
gent per a tot. Ara, si s’haguera
esperat un dia més haguera pogut
assistir a un cartel format en
exclusiva per matadors (bonica
parula també) valencians: Òscar
Sanz, David Esteve i, molta
atenció, Javier Rodríguez. Queda
dit. 

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA. 

No sé, però dir que “alguns
establiments allarguen el seu
horari d’oberttura fins les deu i
mitja del matí” em sembla molt
fort. També em pareix gros que
Benicarló ordene la seua façana
marítima sud  “gràcies a
l’execució de tres projectes que
s’executaran en breu”.  

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

text EL LECTOR

P
Vi Carlón
Curiositats de la vida. Una

tafanera, que no es cansa
d’això, de tafanejar, va trobar
una referència en un diari
argentí al nostre estimat vi
Carlón, com últim vestigi del
monopoli bodeguer espanyol,
ara en la memòria i ja no en les
copes. Certament interessant
referència al nostre desaparegut
vi ara recuperat per la penya
Setrill. Com dèiem, són curiosos
els comentaris que circulen
sobre el nostre vi per
antonomàsia: “Hasta finales de
los años 20, el carlón circulaba
libre por toda pizzería o
pingüino en Il Re dei Vini, Faro
de Vigo, Tropezón y otros
marrones argentinos. Así
llamados por su pintura en
tonos fluflis del marrón, que
hace menos visible el roce
pringue en las paredes. A este
vino se le agregaba soda y
también hielo. No por folklore,
sino para rebajar su corpulencia
oscura concentrada y apaciguar
con frío sus 15 (hasta 16)
grados de tenor alcohólico.”.
Segur que us pica la curiositat;
doncs, per més informació, ací
teniu l’adreça electrònica,
http://www.lanacion.com.ar/nota
.asp?nota_id=1155982. I és que
això de l’internet dóna per a
molt.

¿?
Això és el que va pensar el

tafaner de torn quan va veure tot
un seguit de cartellets apegats a
les cadires dels seients
reservats als “HOMENJATS” a
l’acte de presentació de la
Reina, Dames i persones
destacades als àmbits cultural,
social i esportiu el passat
dissabte. Cada vegada tenim
més clar el perquè de tot plegat
pel que fa a la utilització del
castellà en els actes
protocol·laris. Però els tafaners,
com som gent assenyada, als
encarregats de fer aquests
rètols igualment els encoratgem
a continuar pel camí de la
sapiència (tot i aquesta estranya
paraula, perquè no sabem si
quan la van pensar, i
transcriure, tenien la boca plena
o algun problema de dicció),
fent ús de la nostra llengua en
tota mena d’actes. Això sí, l’únic,
tal volta podrien cridar  la
tècnica de normalització
lingüística perquè els tirés una
maneta. I és que, com dalt,
sembla curiós que amb tanta
fotocòpia apegada no se
n’adonés ningú de la cantada?
Bé, excepte els HOMENJATS.

Atenció turística
Quan ho van ficar semblava

que havia de ser l’hòstia. I
certament ha acabat sent...
l’hòstia del perquè en aquest
poble tenim un turisme
taaaaaan desenvolupat. Estem
parlant de l’aparell que van ficar
al darrera de l’oficina “Torist
Info”, que sembla més “in”, i que
havia d’explicar la gran quantitat
de coses que té el nostre
municipi, culturals, esportives,
socials, recreatives... i un llarg
etcètera. I en què s’ha quedat la
cosa? En una mena de forat
amb pantalla, que no funciona
(des de fa bastant de temps), i
que s’ha convertit en deixalleria
pública i centre d’enganxines.
Una cosa no li podem negar, la
seua funció d’espill públic. I la
foto que acompanya ho deixa
ben a les clares. 

La frase... lapidària
Encantador de serps, el faraó

Kuen-ka, va dir, en referència a
l’afer entre Ajuntament i IFF,
sobre l’ampliació de terrenys,
que “con la que está cayendo
no hay que hacer como la
oposición, poner en peligro los
puestos de trabajo”. Per
aquesta regla de tres, ho tenim

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Qué hay de lo mío

Així podríem interpretar el que
representa l’aprovació del Concert
Previ del Pla General d’Ordenació
Urbana de Benicarló. Un estira i
arronsa, fictici, entre govern i
oposició ens ha dut que s’aprovés
el que hauran de ser les línies
mestres del desenvolupament
urbanístic de la nostra ciutat,
sempre i quan, desprès del
període d’exposició pública,
Conselleria no ens el retorne perquè no
acompleix les normatives de rang superior.

I hem dit que és un estira i arronsa fictici perquè
ha estat la cabotoneria del nostre alcalde el que
ha fet que s’aprovés ara i d’aquesta manera. I
diem això de la cabotoneria pel fet que, fins i tot,
el megaregidor entre els regidors, i regidor
d’urbanisme, Cuenca, va reconèixer que, si per ell
fóra, el retiraria però que no podia pels
compromisos adquirits per l’alcalde... amb veïns
de Benicarló.

Certament, no ens deixa massa tranquils
escoltar aquesta frase tan... genèricament àmplia,
i no ens deixa tranquils perquè, com va dir
l’oposició, no sabem, clarament, quins són eixos
compromisos adquirits i amb qui els tenia. I és que
generalitzar d’aquesta manera amb un tema tan
sensible, com el PGOU, tancant-lo amb un
raonament tan simplista com un “ja està bé”,
perquè portem cinc anys amb el tema, sense més

arguments, dóna peu a massa
especulacions urbanístiques que, de
cap de les maneres, ens ho hauríem
de permetre. És massa el que ens hi
juguem.

El Pla d’Urbanisme que ha de
definir les línies mestres del nostre
futur com a poble no pot ser aprovat
a corre-cuita, sense reflexió i,
sobretot, sense consens. I és que

afecta massa gent, a la que inicialment pot tindre
interessos particulars, lícits sens dubte, però no
per això els més adients, i també, i ací resideix el
quid de la qüestió, a aquells que, tot i no tenir
eixos interessos particulars, volen dir la seua
perquè, simplement, tenen el dret, també, a
decidir el seu futur, el futur de Benicarló. I és que
el futur de la nostra ciutat no és potestat d’uns
quants, és potestat de tots.

No podem reduir l’aprovació definitiva del
PGOU a una qüestió de temps, com semblen
indicar les presses de l’alcalde ni tampoc és
acceptable convertir-lo en una mena de peatge
electoral, com pretenen uns altres, és massa
important. El que cal és fer les coses correctament
i amb llum i taquígrafs.

En cas contrari el nostre futur s’acabarà
convertint en un qué hay de lo mío, molt particular.
I en el nostre país, això, ja ens ha portat massa
problemes.

695
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

Carxofa: per a l’Associació Pere de Thous. Certament la idea de les visites guiades i
comentades, com a ruta turística, per diversos monuments i zones del poble, que formen part del
nostre patrimoni, ha estat d’allò més encertada. Com sempre, el teixit associatiu benicarlando li
trau les castanyes del foc a la nostra administració pública local. Ni cultura ni turisme donen la
talla. Esperem que aquesta iniciativa tinga continuïtat en el temps i suport institucional.
Enhorabona. 

Panissola: per l’equip de govern del PP per com ha portat a termini l’aprovació del Concert
Previ del PGOU de la nostra ciutat. Acontentar els veïns de Benicarló, en genèric, seria el que
hauríem d’inferir de les paraules del nostre alcalde quan va dir que s’havia d’aprovar el PGOU
perquè ja feia massa anys que anava la cosa i perquè tenia “compromisos adquirits”. Ho hauríem
d’inferir... si no fos perquè no ha explicat ni qui eren eixos veïns, tan particulars, ni quins eren
eixos compromisos.
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