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Raquel Durà cessa, provisionalment, dels seu càrrecs

El passat 2 d'agost va finalitzar en Kerkrade el
World Music Contest 2009 amb la participació de
les últimes agrupacions que des del passat 11 de
juliol han oferit en aquesta ciutat holandesa el
millor de si mateixes en les diferents especialitats
de concurs: de concert (dividides en 4 nivells) i de
desfilada (marching band, show band…). 

L'Associació Musical “Ciutat de Benicarló”, primera
representant en la història d'aquest certamen per la
província de Castelló, va participar en la primera secció
de concert el passat 25 de juliol. 

Després del balanç final, la satisfacció entre els
representants de la banda benicarlanda per l'intens i
magnífic treball musical realitzat en aquest nou repte,
s'ha vist reforçat amb una classificació final que situa a
l'Associació Musical “Ciutat de Benicarló” com referent
entre les millors agrupacions musicals de vent
participants en aquest certamen mundial. 

Els 86,5 punts obtinguts el dia 25 de juliol, suposen
la segona posició en la jornada, la 3 millor puntuació
final de les bandes valencianes participants, la setena
entre la 15 agrupacions espanyoles i la número 36 en
el rànquing mundial del total de 80 bandes formades
per al voltant de 8.000 músics dels més de 15 països
presents en la secció de concert. 

Destacar també que les millors puntuacions es van
atorgar en la primera secció de concert, constatant
l'altíssim nivell dels músics en aquesta secció, amb
participació de nombroses agrupacions professionals. 

Cal assenyalar que aquest pas donat per
l'Associació Musical “Ciutat de Benicarló” en Kerkrade
constata un magnífic treball realitzat en tots els àmbits
de l'entitat en la seua més recent trajectòria en
particular i els seus representants confien que continue
creixent per a poder consolidar les bases d'una Banda
de Música de primer nivell. 

text REDACCIÓ

FINALITZA L'OLIMPÍADA MUNIDAL DE KERKRADE AMB UN MAGNÍFIC
BALANÇ PER A LA BANDA “CIUTAT DE BENICARLÓ” 
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’Associació Riu,
Surrac i Auguaoliva,
que tenia entre els seus
objectius aconseguir un

canvi urbanístic en les seues
propietats i denunciar la situació
d’abandonament d’aquestes
partides, sembla haver tingut poca
visió a l’hora de decidir col·locar
les banderoles en contra del
govern central, dels grups de
l’oposició i tècnics de l’ajuntament.
Tot el contrari, han optat per lloar
l’alcalde com “el millor” que ha
tingut la localitat “en dècades”.

Fent un anàlisi curós és
qüestionable i hauria de quedar
acreditada la legalitat de l’actuació
de l’associació, o d’alguns dels
seus membres, pel fet de penjar
els cartells que apareixen per tota
aquella zona. Així, tot i que molts
dels grans cartells estan en
propietats privades, altres no ho
estan i caldria demanar els
permisos pertinents. Al Ministeri
de Foment, perquè algunes estan
ubicades sobre terrenys que són
propietat de Carreteres, com per
exemple al pont de l’N-340, a
l’alçada de la rotonda dels
bombers, o a d’altres, per la

proximitat de les mateixes a la
pròpia carretera N-340 o en la
seua zona d’influència.

Fins i tot, també es podria de
mirar si aquesta classe de
missatges, la majoria polítics,
estan prohibits en una Ordenança
municipal aprovada fa pocs anys i
que regula la publicitat estàtica i
prohibeix la seua ubicació sobre
arbres i en zones afectades per la
Llei de Carreteres.

Però el més inquietant, per la
passivitat del govern municipal, i
que clama al cel, és que una de
les mateixes vaja dirigida,

Algunes pancartes penjades per l’associació Riu, Surrac i Aiguaoliva,
podrien ser contraries a dret

Algunes estan col·locades al costat de la carretera Nacional 340. En un altre cas
posen en l’ull de la crítica a un tècnic municipal a qui consideren

‘l’enemic principal’. 

L

L A  1 9

text REDACCIÓ

Un foc es va declarar al costat de l'antic camí de
Sant Mateu en el terme municipal de Benicarló prop
de la partició amb Càlig. Els agents mediambientals
investiguen la causa del mateix, que va arrasar unes
cinc hectàrees aproximadament de pineda, matoll
baix i cultius abandonats. 

La forta presència d'efectius d'emergències entre
Guàrdia Civil, Policia Local, Bombers de Benicarló i les
brigades rurals de Bellestar, Alcalà de Xivert i Sant Mateu
a més d'un air tractor i helicòpters de la base de Tírig van
propiciar que el foc no afectara cap propietat. La
proximitat d'una pirotécnia a la zona i l'existència de
massa forestal –de la poca que existeix en el terme de
Benicarló- va ser l'aspecte que més va preocupar als
efectius d'emergències. Fonts de l'empresa pirotècnica
van manifestar no haver-se intranquil·litzat pel foc, tant
per la distància del mateix a la indústria com per la
destacada presència d'efectius. Els helicòpters van fer
apilament d'aigua en les basses de la zona i el air tractor
a lal mar. Els camps conreats amb oliveres van frenar
l'incendi per l'oest i la carretera pel nord. Diversos
habitatges aïllats i els seus propietaris –la majoria
estrangers- van témer per l'avanç de les flames, que
finalment no van penetrar a les seues propietats. 

text  i foto JORDI MAURA

Un incendi arrasa cinc hectàrees forestals pels  voltants d'una pirotécnia i
habitatges aïllats a Benicarló
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directament, com una mena d’atac
personal, a un tècnic municipal, al
que denominen “l’enemic
principal”, senzillament per emetre
uns informes de caire tècnic, de la
seua competència, sobre el fet del
Concert Previ a l’aprovació del Pla
General d’Ordenació Urbana.
També, altres, poden considerar-
se denigrants contra l’oposició pel
seus continguts –tot i que no els
anomena directament. I és que la
normativa anteriorment citada
prohibeix difondre missatges que
atempten contra la dignitat de la
persona o vulneren drets. 

Algunes preguntes
A partir de tot allò anteriorment

exposat sorgeixen una sèrie de
preguntes que, fins ara, no tenen
resposta. La seua col·locació
disposa de l’oportuna autorització
de l’Alcaldia? Han pagat aquests
anuncis, els que els pertocara, el
preu públic que indica la
normativa municipal aprovada?
L’alcalde que té la competència
sancionadora, ho ha fet? Ha eixit
l’alcalde i tota la Corporació en
defensa d’un tècnic municipal al
que s’assenyala com “enemic”?
Es comparteix la idea, per les
formes, el fet de sortir en cartells
on es lloa la màxima autoritat i es
critica els tècnics? Té a vore
aquesta complaença o
permissivitat amb l’aplaudiment a
l’acabar l’últim Ple municipal on es
va aprovar el Concert Previ al
PGOU? 

Interrogants jurídics
Fons jurídiques consultades per

La Veu, en referència a dos de les
qüestions plantejades
anteriorment, la que titlla el tècnic
municipal com “enemic públic” i la
que es pregunta sobre
l’acompliment de la normativa
municipal, les respostes han estat
clares. En el primer cas, les fons
consultades, ens han indicat que
podrien derivar-se
responsabilitats penals perquè

s’atempta contra l’honor i la
integritat d’aquesta persona. En el
segon, hauria de ser l’ajuntament
el que actuara d’ofici, o a través

d’alguna denúncia, si s’estigués
incomplint alguna de les
ordenances municipals. 

ve de la pàgina anterior

“La seua col·locació disposa de l’oportuna autorització de l’Alcaldia?”

Finalment els aparellaments de quarts de final van
quedar de la següent manera: Gellida e Hijos/Nou
Benicarló-Toldos Raiva; Puchal Climatizaciones/
Friend’s Bló.; Clínica Dental Benicarló/Instalaciones
Santi i Seroffice Baix Maestrat/Bar Bartolo. 

Els dos primers enfrontaments van ser igualadíssims,
amb empat a dos gols en ambdós partits a l’acabament
del temps reglamentari, pel que va haver de ser la
loteria dels penals la que dictaminara qui seguia viu en
el torneig i qui no. Va voler l’encert des dels sis metres
que passaren a semifinals Nou Benicarló/Toldos Raiva i
Friend’s Bló. Els altres dos partits de quarts ja van ser
altra història: Els romanesos de Clínica Dental Benicarló
van acusar molt l’absència de la seua estrella Ionut i no
van tenir cap opció enfront d'Instalaciones Santi, que va
guanyar fàcil per 3-0. En l’últim partit de quarts Bar
Bartolo i Seroffice Baix Maestrat van oferir un magnífic
espectacle al nombrós públic que abarrotava les
graderies de la Pista del Marynton. Els colombians de
Bar Bartolo, amb l’important reforç d’última hora de
Ismail i un Wilson en estat de gràcia, van vèncer 5-3 als
xics de Seroffice que mai van donar-se per vençuts i van
lluitar fins a l’últim segon de l'interessant partit. 

Després d’aquests resultats, les semifinals queden
així: NOU BENICARLÓ/TOLDOS RAIVA-FRIEND’S
BLÓ i BAR BARTOLO-INSTALACIONES SANTI, els
guanyadors disputaran la gran final i els perdedors el 3r
i 4t lloc. 

Poden seguir tota l’actualitat del torneig en:
www.esportsarin.com.

text REDACCIÓ

TORNEIG D’ESTIU FUTBOL SALA 2009
L'HORA DE LA VERITAT 

A la quarta va ser la vençuda i per fi es va poder
disputar la 6a Fase del campionat local de pesca
des d’embarcació, organitzat per l'Associació
“Amics de la Mar” de Benicarló.

Una fase disputada en horari nocturn, on el gran
favorit “Newpyl” va veure trencat el seu record
d’imbatibilitat. Va ser l’embarcació “Patroneta” la que,
gràcies a una arriscada maniobra tàctica, va poder
acabar amb l’aclaparant domini de l’embarcació de “Els
Xiquets” que “només” va poder ser segon en aquesta
ocasió, al mateix temps que recuperava el 2n lloc de la
classificació que li havia arrabassat, per un sol punt,
“Xaloc II” a l'anterior fase. Per la seua banda, “Ronsera
Tres”, va aconseguir el tercer lloc i retallar-li tres punts
a “Xaloc II” en una aferrissada lluita per fer podi en la
classificació final, que quedarà configurada,
definitivament, després de la 7a i última fase del
Campionat a disputar el 26 de setembre, també en
horari nocturn. El pròxim concurs se celebrarà dins de
les Festes Patronals, en dia encara per decidir, de 8,30
a 12 h., en la modalitat de “curricán” i serà obert per a
totes les embarcacions que desitgen participar. 

CLASSIFICACIÓ 6ª FASE: 1ª) PATRONETA, 21
punts. 2ª) NEWPYL, 17 3ª) RONSERA TRES.. 13 , 4ª)
XALOC II. 10,  5ª) MON,  8.  6ª) HURACAN I,  8. Fins a
13 embarcacions classificades

CLASSIFICACIÓ GENERAL: 1ª) NEWPYL, 103
punts. 2ª) PATRONETA, 63.  3ª) XALOC II, 53.  4ª)
RONSERA TRES, 46.  5ª) MON,  31.  6ª) INO, 29.  7ª)
HURACAN I,  27.  8ª) DURENDAL, 25.  9ª)
CAPRICHOSA, 21. 10ª) CAP ROIG, 19. Fins a 22
embarcacions classificades.

CAMPIONAT LOCAL DE PESCA DES D'EMBARCACIÓ - 6ª FASE
“PATRONETA” TRENCA LA IMBATIBILIDAD DE “NEWPYL”
text i foto GREGORIO SEGARRA
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1 BENICARLO: Jordi,
Fuentes, Flos, Víctor
Esbrí, Oscar, Dani, Anta,
Opo, Vázquez, Anayo i
Peraire. Després del
descans també van jugar
Guillamón, Pitu, Masip,
Álex Sorlí, Raúl Mora,
Monti i Raúl Martínez. 

2 BORRIANA: Reula,
Morillo, Albert, Adrián,
Copovi, Saura, Joan,
Troncho, Oswaldo, Berni i
Bosco. També van jugar
David Amiguet, Raúl Sos,
Israel, Del Valle, Blay i
Edén.

ARBITRE: Sergio
Robles, delegació de
Castelló, ajudat per Iván
Ramírez i Fernando
Navarro. Magnifica
actuació, amb l'ajuda de
l’esportivitat dels jugadors. 

GOLS: 1-0 min. 67, Raúl Martínez. 1-1 min. 88,
Edén, de penal.. 1-2 min. 90, Edén. 

INCIDÈNCIES: Primer partit de pretemporada
disputat al Municipal Pichi Alonso davant un centenar
d'espectadors. Es guarda un minut de silenci per la
recent  defunció del soci Antonio Rillo. 

Al Benicarló se li va notar falta d’acoblament en el
seu compromís amistós davant el Borriana i va
acabar perdent a l’encaixar dos gols a la recta final
del partit amb el rival bolcat davant el portal
defensat per Guillamón. 

El rival va saber tirar d’experiència per donar-li la
volta al marcador, amb dues puntes que poden fer molt
de mal si arriben a una bona forma física. El mateix
podem dir del conjunt benicarlando si l’equip s’acobla,
treball al que s’està dedicant en aquesta pretemporada
l’entrenador Pepe Abad. Primer temps entretingut, on el
Benicarló va demostrar tenir una defensa de garanties,
més forta amb el joc aeri, amb la tornada de Javi Flos
al que vam veure molt acoblat amb Víctor Esbrí, mentre
que en els laterals tant Fuentes com Oscar van rendir
com sempre, amb el retorn de Raúl Mora que,
juntament amb Kamal i Masip, fa que tinguem varietat
de sistemes defensius segons el rival que hi haja

davant. Un Benicarló que, en el centre del camp, té en
Anta a un jugador molt difícil de substituir, ja que mentre
juga sembla no notar-se la seua presència, i és que no
juga de cara a la galeria, però quan no ho fa, com va
passar a la segona meitat, es nota. Anta, amb Dani, fa
un bon doblet, encara que el segon hauria d’estar més
calladet. Al costat d’ells va jugar el nigerià Opo, millor
després del descans com a mitja punta, i Vázquez, al
que esperem veure explotar aquesta temporada.
Després del descans van entrar Pitu i Alex Sorlí
complint en el seu paper. Teníem ganes de veure al
nigerià Anayo en atac i si bé és cert que ho va donar tot,
es va trobar massa sol i la línia mitja no va ficar balons
perquè Peraire el buscara. Tot i així Anayo va portar de
cap a la saga del Borriana i els va obligar a frenar-lo
quatre vegades en falta. Després del descans Monti i
Raúl Martínez van entrar en l’equip, i el veterà, va saber
aprofitar una gran passada d’Opo par marcar
d’espectacular volea (al final del partit el meta visitant
deia “no hi ha manera, sempre acaba marcant-me un
gol), i és que els vell rockeros mai moren. Monti va
rebre pocs balons, però en dos va donar mostra de la
seua qualitat i en la millor passada, de nou a Opo, el
linier va invalidar la jugada al senyallar un fora de joc
inexistent i que haguera pogut ser la sentència del
partit. A la recta final el Borriana va traure a tots els
veterans (a mi em va agradar molt l’equip jove) i Edén
en dues ocasions va batre Guillamón en els últims
compassos del partit.

text  i foto VICENT FERRER

El Borriana sorprèn el Benicarló al final del partit

L'Ajuntament de Benicarló ha assumit plenament la
el servei d’accés a Internet de la Biblioteca Municipal
desenvolupant i executant un projecte basat
exclusivament en tecnologies obertes i programari
lliure. Fins ara, l'Ajuntament oferia un servei públic
d’accés a Internet gràcies al programa del Ministeri
d'Educació “Internet en las Bibliotecas” i un conveni
bilateral subscrit entre Red.es i la Generalitat
Valenciana. Amb la finalització d’aquest conveni,
l’ajuntament assumirà la prestació dels serveis de
connectivitat, suport i manteniment de l’accés públic a
Internet utilitzant tecnologies obertes i programari
lliure. L'objectiu és continuar oferint al públic una
connexió a Internet de qualitat. 

Actualment, les dependències de la Biblioteca
Municipal “Manel Garcia Grau” compten amb quatre
ordinadors personals amb connexió a Internet de
banda ampla. Tots els ordinadors utilitzen l'última
versió estable del sistema operatiu Debian GNU/Linux.

text  i foto NATÀLIA SANZ

Internet amb programari lliure a la biblioteca

Després que Conselleria haja remés a
l’ajuntament el projecte de remodelació de l’Institut
Joan Coromines aquest no ha agradat a l’equip de
govern municipal. També, alguns dels
plantejaments de Conselleria no han agradat a la
direcció del centre.

Encara i reconèixer que “el pla és ambiciós, no
estem d’acord en com s’ha projectat”, assegurava
l’alcalde Marcelino Domingo. Així, el punt principal de
la discòrdia radica en el fet que Conselleria vol fer seua
la parcel·la que correspon a la pista esportiva annexa
a l’institut per a l’ampliació del centre, cosa que
l’alcaldia no està disposada a fer. “Aquetes
instal·lacions són propietat municipal i no estem
disposats a cedir-les”, assegurava l’alcalde Domingo.
Així, l’alcalde ja ha indicat que ha demanat una
entrevista amb el Director General de Règim Econòmic
de la Conselleria d’Educació, Alejandro Banyares, per
pnatejar-li els canvis que tant el consistori com la
direcció del centre desitgen que es facen.

text  REDACCIÓ

L’equip de govern municipal contrari a la remodelació del Coromines



La plantilla del Benicarló Aeroport Castelló va
mantenir aquesta setmana, , en els vestuaris del
Pavelló Municipal d'Esports, abans de l’inici dels
partits, una reunió amb el president de l'entitat Ximo
Bel. 

Després de saludar-los un a un el president els va
dirigir unes paraules on els va indicar el que esperava
el club d'ells en la temporada que està a punt de
començar. Després d’això els jugadors van posar per a
les càmeres i ja dijous iniciaren els entrenaments. Miki
tindrà enguany com preparador físic a Javier Mateu, en
substitució de Fernando Jovaní, qui ens va comentar
que necessitava temps de descans i també per star
amb la seua família. Jovaní ja portava diverses
temporades portant la preparació física dels jugadors
amb bon èxit per l’equip. El nou preparador físic també
és de Benicarló i é llicenciat en INEF. La plantilla
efectuarà treball de matí i tarda per agafar un poc de
ritme de cara al partit contra el FC Barcelona en la que
ha esat la seua presentació davant l’afició
benicarlanda. Tot un clàssic de pretemporada. Encara
falten per arribar tres jugadors procedents de Brasil, el
porter Leandro, l'ala-taca Valença, i el nou pívot, el nom
del qual no va avançar el president, doncs sembla que
serà el fitxatge estella de la temporada. L'única cosa

que sabem d'ell és que té 25 anys i que té gol. Esperem
que s’adapte prompte al sistema de joc de l’equip i a
allò que desitja Miki que aporte a l'equip, els gols. 

El Benicarló Aeroport Castelló iniciarà la seua
marxa de cara a la seua sisena campanya en la
Divisió d'Honor enfrontant-se al FC Barcelona. 

El club ha citat als jugadors perquè es reunisquen
amb l’entrenador Miki i conèixer com serà el pla de
treball fins a l'inici del campionat de Lliga. El conjunt
cadufero tan sols ha tingut una setmana
d’entrenaments abans de la seua presentació oficial
davant l’afició, el passat dimecres, davant el FC
Barcelona. Després d’això l’equip seguirà carregant les
piles per a la temporada i disputarà dos partits
amistosos més, a casa, davant el Fisiomedia Manacor
i pocs dies abans de l'inici de la competició a Pamplona
davant el MRA Navarra. La plantilla, que encara no està
tancada, quedarà incrementada en pocs dies amb la
presentació de l’últim fitxatge, un jugador de talla
ofensiva i amb experiència a la categoria.

laveudebenicarlo laveudebenicarlo
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L’alcalde Marcelino remodela, provisionalment,
l’Àrea de Cultura i Educció que fins ara ostentava la
regidora Raquel Durà. 

Un decret d'ajuntament del passat 12 d'agost ha
deixat, de moment, sense atribucions a la fins a ara edil
d'Educació i Cultura, Raquel Durà. Aquest acte
administratiu nomena a l'actual edil de Comerç, María
Ortíz  com tinent d'alcalde i li atribueix la competència
de Cultura. D'altra banda li atorga Educació a l'edil
José Ramón Soriano, responsable de Participació
Ciutadana i Cementiris, el que deixa a l'edil
temporalment sense competències. De moment l'edil
d'Esports, Joaquín Pérez, assumia les competències
d'Educació i Cultura. 

L'edil va tenir uns problemes de salut dels quals es
troba convalescent  d'una delicada operació i ja va
renunciar a la dedicació parcial abans de l'estiu. “En

cap cas es tracta d'un cessament de l'edil, que segueix
sent representant municipal”, va indicar l'alcalde,
Marcelino Domingo.

text REDACCIÓ

La regidora de cultura cessada provisionalment

El Benicarló Aeroport Castelló
comença els entrenaments
enfrontant-se al Barcelona

text i foto VICENT FERRER

La plantilla del Benicarló Aeroport Castelló es reuneix al vestuari amb el president

Gràcies a l'ajut del SERVEF que ha aprovat
un Salari Jove a la Mancomunitat de la Taula
del Sénia, Sandra Escamilla una persona
experta de Benicarló està fent la transcripció del
llibre "Anales del Real Monasterio de Ntra. Sra.
de Benifazá", que és la història del Convent
però també, a la vegada, de tota la Tinença i
inclús de bona part de tot este territori.

FOTO!

AGENDA
AGOST

Exposició temporal al voltant del món
agrari "Bona terra bona collita".
Planta baixa del Mucbe. Organitza:
Mucbe. Col·labora: IFF, Ashland i
Ruralcaixa. 

Exposició permanent “Tresors
arqueològics, troballes ibèriques
de Benicarló”.Planta baixa del
Mucbe. Organitza: Mucbe. Col·labo-
ra: IFF, Ashland i Caixa Rural
Benicarló. 

Exposició “Transfiguracions”, de
Luis Eduardo Aute (fins el 20 de
setembre). Primera planta del
Mucbe. Organitza: Mucbe 

Exposició col·lectiva “Diversitat d'i-
dentitats”, de l'Associació Benicarló
Art (fins el 19 d'agost). Segona plan-
ta del Mucbe. Organitza: Associació
Benicarló Art i Mucbe

Exposició fotogràfica de la flora
del Puig, de Roman Senar Lluch
(fins el 16 d'agost). Lògia del Mucbe.
Organitza: Mucbe

Visites guiades pel Benicarló
Històric. (fins el 16 d'agost).

Dimecres (castellà) i Diumenge
(valencià), a les 20h. (durada aprox.
1:30h). Sortida: Des de la porta del
Mucbe – Convent de Sant Francesc.
Inscripcions: A partir d'un hora abans
de cada sortida al Mucbe (màx. 20
pers.). Preu: 2 euros (menors de 12
anys gratuït). Organitza: Associació
Cultural Pere de Thous. Col·labora:
Ajuntament de Benicarló – Mucbe.

La regidorà Durà, a l’esquerra, i la seua substituta María Ortiz   Foto arxiu
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La ciutat està veient com alguns espais urbans i
rurals pateixen modificacions gràcies a les
inversions arribades des del govern central. L'única
de les obres que encara no ha començat és la
remodelació de la Plaça Constitució. 

Aquest enclavament del centre de la ciutat, pateix en
el paviment central diversos problemes que obligaran a
alçar-lo i tornar a anivellar el terreny. A més, està
prevista la substitució de l'actual font decorativa per una
altra que representarà una sénia i que es realitzarà en
marbre. Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, ha
justificat l’endarreriment de les obres al·legant que la
plaça és un dels espais més utilitzats durant les festes
patronals, que se celebraran enguany l'última setmana
d’agost. “L’empresa adjudicatària no ens assegurava
que les obres estigueren finalitzades per a aqueixa
data, per la qual cosa hem decidit dixar-les fins a
setembre”. El consistori ha avançat els tràmits
administratius i en aquests moments ja disposa de tota
la documentació necessària i els permisos pertinents
perquè els treballs comencen en aqueixa data. Les
obres del Pla E remodelaran l'espai urbà de Benicarló
dotant-lo de millores en diferents punts de la població.
Segons ha denunciat l’oposició, aquestes seran les
úniques obres de millora que es realitzaran en el nucli
urbà, al faltar-li al consistori partida pressupostària per

a inversions. D’altra banda, han criticat que no es
complisca amb l’obligació de senyalitzar les obres amb
el cartell que anuncia que estan incloses dins de les
subvencions estatals. L’equip de govern ha contestat a
les crítiques recordant que aqueixa és una obligació de
l’empresa adjudicatària i en la qual el consistori no té
cap responsabilitat. Benicarló ha rebut subvencions per
a realitzar vint obres amb el Pla E, amb una inversió de
més de quatre milions d’euros. En total, donarà treball
a 207 persones, de les quals 104 ja estaven incloses en
les plantilles de les empreses adjudicatàries. La
inversió més important és l’obra de reforma i ampliació
de l’edifici de la Farola, on se situen els serveis
municipals de Benestar Social.

text NATÀLIA SANZ

El Pla Zapatero acampa per la ciutat

Dedico, amb afecte, aquest

avortament de crònica a tots els

desgraciats que es pensaven

que ja no tornaria a escriure

més. Que es facen fotre. 

Dissabte passat el nou CDB va
començar la pretemporada amb
un partit contra el CD Borriana, de
l’homònima i germana en falles
població. No hi haurà més remei
que recórrer als tòpics de sempre.
Si jo fóra el president del
Benicarló demà mateix, avui
mateix, presentava la dimissió i
enviava tot el món a pastar fang.
Cal tindre moral per no abandonar
després de la imatge de desolació
que oferien les grades del
Municipal Pitxi Alonso. Hi vaig
arribar una miqueta tard, temps
d’acompanyar-li el sentiment a
l’amic Paco Escura per la mort de
la seua dona i de guardar un
minut de silenci per la desaparició
del soci Antonio Rillo Llàtser. Bé,
el que deia, en aquells moments a
la tribuna no hi havia més que
–comptades per mi, eh!- trenta-
vuit persones. Descoratjador de
veritat. Si partim de la base que
de moment la plantilla del nostre
estimat club la formen més de vint
jugadors i que hi havia algun
foraster, no cal ser molt viu per
inferir que no hi van pujar ni les
nóvies ni cap parent de cap
futbolista. Així està el panorama. 

La Junta ha fet un esforç fitxant
gent que havia de vindre a marcar
la diferència i repescant xiqüelos
del poble que estaven en altres
equips. M’ho vaig mirar tot. Javi
Flos va estar incommensurable.
Raül Martínez en la seua línia. A
Raül Mora i a Cristian Masip no
els vaig vore bé perquè de nit
perdo molta vista i si juguen a la
porteria contrària d’on estic jo no
veig més que bultos, però suposo
que també bé. Al porter Guillamón
tampoc el vaig vore. De fora fora
han vingut un parell de xics que, jo

que sóc políticament correcte, em
limitaré a dir que són guineans.
Un juga al mig del camp i l’altre de
davanter centre. Com ho veig?
(No, no diré que negre,
malpensat) Penso que si ha de
vindre gent de fora fora ha de ser
per marcar diferències i penso,
modestament, que no és el cas. El
que va pel mig del camp corre,
corre molt però –compte que és
massa prompte i sembles un
gasetiller d’aqueixos de l’Sport
que el primer dia ja volien fer fora
Henry- no em va acabar
d’agradar, destrueix, sí, talla el
joc, sí… però no deu haver ningú
per ací que tinga aqueixes
qualitats. Una anècdota al
respecte. Quan me’n sortia del
camp, avorrit bàsicament, em vaig
trobar Marcos Marzal i li vaig
comentar que per mi a aquest xic
ja li podien posar la palleta al cul i,
au, a volar. Què va passar? Doncs
que va fer una brillantíssima
internada per la banda, va
executar un centre precís i Raül
Martínez va marcar l’1 a 0. Vaig
haver de callar, és clar. El cas del
davanter centre pot ser siga una
mica diferent. És torpot, però fa
rogle i això sí que ens convé, algú
que trega els colzes, que pose la
cama i el cap si és menester. Ja
vorem. 

El partit, com he dit, no va ser,
no podia ser, res de l’altre món.
No tenim –a primera vista- pitjor
equip que el Borriana, tampoc el
tenim millor però la sensació
general, això sí, és que tenim
millor equipet que l’any passat. La
Junta s’ha vist obligada a donar
algunes baixes i mi, això, em sap
mal. Trobo que tots els que la
temporada anterior van treure la
cara d’una manera tan altruista es
mereixien la continuïtat, però és
clar, també s’ha de reconéixer que
quedar-se sense tindre massa
opcions de jugar tampoc no deu
fer massa goig. 

Segueixo. Una vegada Raül
Martínez va marcar me’n anar cap
a casa convençut que ja ho havia
vist tot. Però no, dilluns de matí
vaig sentir per la ràdio que en els
dos adrrers minuts els
borrianencs van aprofitar per
capgirar el marcador i endur-se…
no res, què s’havien d’endur?, cap
a casa.

No estic molt al dia dels
amistosos que hem de jugar però
prometo que intentaré anar a tots
els de casa –al de Càlig ja saben
que no que fa massa calor i les
mosques se’m mengen els
garrons- i, si sé, contar-ho.  

RODA LA BOLA

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

“El cas del davanter centre pot ser siga una mica diferent. És
torpot, però fa rogle i això sí que ens convé, algú que trega els

colzes, que pose la cama i el cap si és menester.”
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color de la esperanza” i...  “el
negro es el color del pecado”.
Què voleu que us diguem,
menys mal que no va passar per
allí cap ciutadà de Senegal, de
Gàmbia, del Congo, de...
Benicarló. I és que a Benicarló
també tenim gent de color negre
i no per això estan en pecat. Cal
ser molt mesurat amb les
paraules per no crear una
xenofòbia... latent. I menys
propiciant-la des de les
institucions públiques.

La força de La Veu

És curiós, si la passada
setmana denunciàvem
l’abandonament que el govern
municipal, en aquest cas el
departament de turisme, fa dels
utensilis de promoció de la
nostra ciutat, com és el punt
d’informació, visual i tàctil,
instal·lat al darrera de la caseta
d’informació i turisme, que
s’havia passat mesos i mesos
deixat de la ma de Déu, i que
només servia per ficar
enganxines, ara hem d’anunciar
que l’han netejat i ficat en marxa
altra volta. Pel que veiem
aquest equip de govern només
respon al sistema de la
garrotada ficant-se en marxa
quan li toquen el crostó. Si ja és
prou lamentable deixar que es
deterioren les coses públiques
per la manca de manteniment
més ho és mirar cap a un altre
costat mentre açò passe
esperant que algú els ho diga
ficant-los la cara roja de
vergonya. Bé, si la tenen, no la
cara, que suposem sí, la
vergonya. Ah, i l’enganxina,
millor llevar-la.

La tornada de la pilona
assassína

Un dels al·licients de
prendre's un cafè en el renovat
cafè Brasil consisteix a observar
aqueixa meravella de la
tecnologia que és "la pilona" de

l'aparcament de la zona blava al
costat de l'església de San
Bartomeu. El dimecres passat la
víctima va ser la furgoneta de
"El piponazo". Un Piponazo de
collons!

ve de la pàgina anterior
Nota de Premsa

Mentre el Conseller fa declaracions en què defensa
l’increment de l’anglés en el sistema educatiu, es
deneguen noves línies en valencià a l’alumnat i als centres
que ho demanden; incompleix les sentències dels tribunals
Suprem i Superior de Justícia; margina la llengua pròpia
dels seus plans plurilingües i manté en suspensió la
catalogació lingüística dels llocs de treball de secundària. 

Ara, arran de la sentència del TSJ que anul·la l’ordre
d’EpC en anglés, ha anunciat que modificarà els decrets
curriculars negociats no fa encara dos anys i aplicats
recentment- per introduir matèries en anglés. 

Tot això demostra que la introducció de l’anglés en el
sistema educatiu no respon a un programa estudiat i
planificat sinó a una política d’ocurrències, improvisacions
i eixides cap endavant segons com es van desenvolupant
els fets. 

Aquesta manera de funcionar està condemnada al
fracàs, com ho ha demostrat el rebuig massiu de la
comunitat educativa a la imposició d’EpC en anglés i
també del TSJ valencià, perquè, entre altres coses es
tractava d?un boicot polític a l’assignatura i no d’una
mesura de suport a l’anglés, com ha intentat fer veure el
conseller i la seua administració. 

Les contínues declaracions del conseller sobre la
potenciació del domini de l'anglés per part de l'alumnat
valencià es contradiuen amb la política aplicada cada dia
pel seu departament. A més d'una manca de planificació,
tampoc es doten els centres de professorat suficient per
portar endavant els programes plurilingües des d'educació
infantil fins a l'ESO; no es permet la reducció de les ràtios
de les classes d'idiomes; no es doten els centres de noves
tecnologies per la impartició d'idiomes; tampoc es
financien els viatges per estades a l'estranger de l'alumnat
valencià; no s'autoritzen la impartició d'idiomes com rus,
xinés, italià o altres en les escoles d'idiomes o no es
construeixen suficients escoles oficials d'idiomes per donar
eixida a tota la demanda que existeix. 

Tot això posa en evidència que el conseller només es
dedica a una política d'aparador de buscar titulars en la
premsa però sense donar resposta a la greu situació del
sistema educatiu valencià que es troba al capdavant del
fracàs escolar. 

Si el conseller vol treballar seriosament la introducció de
llengües estrangeres en el sistema educatiu valencià, ha
de començar donant exemple amb la llengua pròpia del
País Valencià, ha de tractar el tema en la Mesa Sectorial
d’Educació i ha d’escoltar les veus d’experts que
aconsellen una bona planificació i formació del professorat
i respectar l’autonomia dels centres educatius.

STEPV

Nota de Premsa

Les entitats integrants de la Plataforma destaquen que

aquest és un èxit més de la comunitat educativa i anuncien

que si no hi ha un gir en la política educativa el 8 de

setembre tornarà a convocar mobilitzacions. “Ara sabem,

a mé,s que la línia encetada per la Conselleria no és viable

tampoc jurídicament i, per tant, no ens aturarem”

LA PLATAFORMA CELEBRA LA SENTÈNCIA DEL
TSJCV I INSTA A CAMPS A DESTITUIR FONT DE MORA
ABANS DE SETEMBRE

La Plataforma per l’ensenyament públic s’ha reunit
aquest matí per a valorar la situació després del nou revés
sofert pel govern Camps, un colp provinent del TSJCV
respecte al recurs contenciós administratiu presentat per
CCOO quant a l’obligació d’impartir Educació per la
Ciutadania en anglés. La Plataforma valora que “aquest és
un nou èxit de la comunitat educativa, en favor del rigor i la
qualitat de l’ensenyament”. 

Des de la Plataforma es valora que “després de l’èxit de
les mobilitzacions durant tot el curs i la decisió del TSJCV,
el president de la Generalitat, Francisco Camps, no té altra
eixida que remodelar l’equip de la Conselleria d’Educació i
modificar una política educativa marcada per la gestió
antidemocràtica, la crispació i manca de recursos”. La

comunitat educativa ha recordat al president que “ha de
respondre  a la seua responsabilitat de govern, deixar de
banda el seus afers personals amb la justícia i donar
resposta després d’un any de crispació i manca de
consens”. 

Més mobilització per a l’inici de curs

La Plataforma ha recordat que si el president Camps no
canvia la crispació per la negociació i acords amb la
comunitat educativa, tornaran a les mobilitzacions a partir
de l’inici de curs. En aquest sentit, s’està preparant un
manifest d’adhesió per als centres escolars i un acte unitari
per al 8 de setembre. “El Govern de Camps ha suspès el
curs, i a setembre tornarà a repetir tot el procés de
mobilització. Ara sabem,  a més, que la línia encetada per
la Conselleria no és viable jurídicament i per tant no ens
aturarem”. 

València, 27 de juliol de 2009

Pel que veiem aquest equip de
govern només respon al sistema de la
garrotada ficant-se en marxa quan li
toquen el crostó.

laveubenicarlo@terra.es
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en aprovar el Concert Previ del
PGOU. Bona sintonia que dirien
uns i ...

Patent (i 2)
Per cert. Els tafaners ens

preguntem, si ara quan arribe el
PGOU a València va i el
tomben, perquè no acompleix la
normativa superior, aleshores,
què passarà? Marcelino seguirà
sent el millor alcalde de
Benicarló en dècades? I la
Conselleria, la roïna de la
pel·lícula, juntament amb
l’oposició? A veure si tot ha estat
un truc de màgia del nostre
Marcelino i la veritat és que
l’únic que ha fet ha estat llevar-
se la patata calenta de damunt
fins que escampe la boira i,
després, corasón de buen alma,
sortirà a la palestra dient que la
culpa haurà estat de les insídies
de l’oposició i... de Zapatero,
que han pressionat perquè així
fóra. Ja tenim un altre lobby de
pressió. Ara, aquest sistema
d’escórrer el “bulto”, tal volta,
també el podríem patentar. De
tota manera, “cómo Mundo no
hay ninguno”.

Pintors de corró
Sembla que l’estalvi ha

arribat també al nostre
ajuntament pel que fa a la
contracta de pintors de passos
de vianants. Doncs així, han
enviat als de la brigadilla a fer la
feina d’aquells que abans
contractaven i, sens dubte, “allá
dónde van triunfan”. Doncs no
apareixen a les 11 del matí, amb
un trànsit intens, al principi del
passeig del taüt, corró en mà,
com si anaren a pintar una paret
vertical, tallant el trànsit, ficant-
se a pintar els passos de
vianants! Les pitades
s’escoltaven a carrers de
distància i els comentaris de la
gent no tenien desaprofitament:
“és la primera vegada que
veiem pintar el terra amb un
corró com si fos una paret “, “jo
sempre havia vist que ho feien
amb pistola”, “una altra hora no
hi havia per fer-ho?”. La veritat
és que més pareixia que
estigueren castigats que altra
cosa. I és que això de l’estalvi
porta aquestes coses.

Telecatequesi
Sí, tal com sona. Allí que vam

anar uns tafaners, amb els
nostres grífols, a veure
l’espectacle eixe que
anunciaven, de La isla del

tesoro, i que feien a la plaça de
la constitució a les vesprades, i
va, i ens trobem una mena de
catequesi pública. Parlant de
Déu, de l’Esperit Sant, dels
manaments, de... . Què, ara ja
toca alliçonar-nos, fins i tot, en
públic? Què, com cada vegada
hi ha menys clientela ara, com
manen els seus, amb la seua
connivència ens plantifiquen
una arenga eclesiàstica
disfressada d’entreteniment per
a xiquets. En fi, que vam anar a
veure un espectacle per a
xiquets i ens vam trobar amb un
grup de telepredicadors, micro
en mà.

Telecatequesi (i 2)
A veure, no és que tinguem

res contra l’església però... no
cal arribar a tant. A més, una
mica de sensibilitat, més que
siga, amb com diem les coses,
tampoc els haguera costat gens
ni mica. Us expliquem, a banda
de les lloances a tot el que té a
veure amb Déu, cosa de la qual
no tenim res a dir, en canvi en
vam escoltar altres que tot i no
voler ser malpensats, ens van
parèixer completament fora de
lloc. I és que, de vegades,
algunes comparances poden
destil·lar... Allà que parlaven
dels colors, i... el “verde, és el

ve de la pàgina anterior

El Saló Noble de l'Ajuntament de Benicarló
recupera la biblioteca completa del Marqués

L'Ajuntament de Benicarló ha recuperat el mobiliari
de la biblioteca del Marqués de Benicarló que encara es
trobava a les antigues instal·lacions de la Casa
Consistorial i els ha ubicat al Saló Noble del consistori,
on ja es trobava una part d'aquesta biblioteca. El
mobiliari, que data de finals del segle XVIII, acollirà els
llibres de la biblioteca del Marqués que actualment
estan emmagatzemats al Centre Cultural Convent de
Sant Francesc i que contenen autèntiques joies de la
literatura.

L'Ajuntament de Benicarló millorarà la imatge de
la rotonda de la plaça Maria Rosa Molas de cara a
l'inici de les Festes Patronals. 

L'objectiu és adequar-la per al pas de la comitiva de
les autoritats, la Reina, Dulcinea i Dames, que passaran
per davant per dirigir-se a l'annex del Pavelló
Poliesportiu les nits del Certamen i de la Gala d'Entitats.
Les millores consistiran a reomplir la rotonda amb terra
vegetal i un recobriment d'inert decoratiu. També hi
haurà elements vegetals de flors, rocalles ornamentals
i, com a element central, es col·locarà una piràmide de
flors de temporada. Els treballs començaran la setmana
que ve per evitar actes de vandalisme abans de l'inici
de les Festes Patronals. Aquesta rotonda serà
provisional fins que no es construïsca la definitiva.

text REDACCIÓ

El Saló Noble de l'Ajuntament recupera la biblioteca completa del Marqués
La rotonda de la plaça Maria Rosa Molas de Benicarló millorarà la seua imatge

http://www.tauladelsenia.org

La empresa de Telecomunicacions Ginovart Monclús Enginyers està elaborant un Estudi sobre la realitat
de les TICs (Tecnologies de la Informació i Comunicació) al territori de la Taula del Sénia, per encàrrec de
la Mancomunitat i amb l’ajuda del SOC. A més de la recollida de dades a través dels Ajuntaments,
Empreses, Internet, etc. s'ha penjat una Enquesta al Facebook per a que tothom la conteste i així saber
l'opinió de la gent sobre el tema. 

http://www.loogicweb.com/enquesta/

Han enviat als de
la brigadilla a fer la
feina d’aquells que
abans contractaven
i, sens dubte, “allá
dónde van triunfan”. 
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o sé per on
començar. Això no és
una frase baladí, sinó
que està molt ben

pensada i amb uns fonaments
molt sòlids i meditats.
Efectivament, una altra vegada
em trobo a la portada amb un
tema relacionat amb l’urbanisme,
encara que aquesta vegada
sembla que la cosa és més
important que altres vegades.
M’ha paregut esbrinar que, en el
transcurs d’un ple municipal,
s’han aprovat uns papers molt
importants que potser poden
condicionar molt el futur del nostre
poble. Jo no tinc cap opinió al
respecte perquè tot això de
l’urbanisme em sembla
absolutament embullat  i
incomprensible. En canvi, sí que
he vist que ha hagut gent que no
ha tingut cap mania ni prejudici en
mostrar el seu entusiasme davant
l’aprovació d’aquestos papers.
Aquesta actitud per part d’un grup
molt concret de veïns del nostre
poble potser ha fet pensar a algú
que qui ha guanyat aquest partit
per golejada han estat els de les
pancartes a la vora de la
carretera. Jo, que no entenc res
de res, podria pensar que en tot el
poble els més beneficiats, amb
escreix, han estat els integrants
d’aquesta associació que amb
tant de fervor van batre les
palmes de les seues mans al saló
de plens la setmana passada. Si
no estic equivocat, ara vorem com
aquests propietaris es dedicaran a
conservar les casetes i sènies
dels seus avantpassats.
Contemplarem restauracions
massives d’antigues
construccions típiques
benicarlandes, així com la
recuperació de conreus
tradicionals. Potser per això
estaven tan contents, igual que jo
quan vaig vore les fotos dels

aplaudiments. Ara em dedicaré a
passar per aquella zona i voré
com es tomben construccions
il·legals, s’arreglen els camins i es
recupera la costa. Jo tinc fe plena
amb aquestes associacions tan
benicarlandes que només
persegueixen l’interès comú i el
bé de tots els benicarlandos. Ja
no puc dir res més perquè, com ja
he dit, no entenc res d’urbanisme
ni de pais ni de sòls. 

En canvi si que puc dir que
mare meua quin port més gran
que volen fer. Gairebé el doble de
l’actual. Això sí que m’ha agradat.
Ara falta que el puguem vore.
Definitivament del poble que jo
vaig conèixer a la meua infantesa
poca cosa queda. Això em
provoca sensacions
contradictòries. Per un costat
enyoro els paisatges de la meua
infantesa, però per un altre, hauria
de comprendre que el progrés és
el progrés i no s’hi pot fer res en
contra. Vaja merda!   

Segueixo. Veig una altra notícia
sobre les fruiteries que la
cooperativa està obrint on se’ns
conta que fan un sorteig de
cinquanta farteres. Per cert, si
algú s’ha fixat en la foto que
il·lustra la notícia se n’haurà
adonat que només es veuen uns
caramels que es diuen emanems,
xiclets orbit, trident i bubbaloo,
maquinetes d’afaitar gillette i una

caixa on diu “gana dos menús”.
Collons, si venen de tot.

El text de Carles Lluch ha fet
reviscolar dins meu algunes
impressions que ja fa temps que
potser no volia assumir però que
reconec són ben latents a la
nostra inqualificable societat local.
La presència entre nosaltres de
ments tancades i repressores és
un fet que no podem ignorar
encara que ens dolga. Per a mi
està clar que la globalització
xuferofallera ens ha afectat molt
perquè ha obert ferides i ha tancat
ments. Té raó Lluch quan diu que
potser en són molts més els
altres, però jo volia afegir que fan
més mal aquest quatre per cent
de gent amb idees bunkerianes
que el noranta-sis restant perquè
criden molt més i es fan sentir
com si el percentatge fora a
l’inrevés. En fi.

No tinc més espai, que aquesta
setmana l’espifiada ve
carregadeta.

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA

Els tafaners fan mofa, befa i
escarni d’una errada en
l’elaboració d’un petits cartells on
faltava una lletra “a”. Bé, tot això
deu vindre de la normalización del
castellano, no ho dubto. Però
resulta que els mateixos tafaners
han copiat malament l’errada...
dues vegades. Com era allò de la
palla i la biga que no me’n
recordo? A més a més, dins d’una
altra tafaneria, una que es diu
PGOU (i 5), transcriuen el
qualificatiu que el nostre alcalde
va utilitzar per a descriure la
decisió, i diu “HOSTÒRICA”.
Potser els tafaners s’han deixat
una “i” entre la “t” i la “o”. Una altra
vegada he vist la paraula “tenda”
en lloc de “botiga”. Abans es deien
botiguers, i ara es diuen
comerciants. Uagg.    

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

text EL LECTOR

N
Persecució de pel·lícula
Una tafaner que va buscar la

fresca de la mar en un xiringuito
de La Caracola va presenciar en
viu i en directe una persecució
policial treta d'una peli de polis
bons. Per la platja del Gurugú
es va albirar la llum d'una
llanterna que s’acostava
perillosament, tremolant, cap al
xiringuito. Algú corria amb una
llanterna a la mà, però la foscor
de la platja impedia descobrir
què passava. De cop i volta, va
irrompre en escena un nigerià
(ho diem pel color), que corria
com vent que s’emporta l’ànima,
amb una borsa carregada a les
seues esquenes. Darrere, va
aparèixer un policia local amb la
llanterna a la mà. Misteri
descobert. El tafaner, que és
molt llest, va suposar que es
tractava d'un Top manta

d’aqueixos que envaeixen els
passejos marítims les llargues
nits d’estiu. El morenet, corre
que corre. I el poli, malgrat dur
només una llanterna, que no
l’alcançava. I el primer, que ja se
les devia saber totes, va passar
la Ratlla del Terme. I de sobte,

iep! Frenada en sec de
l’autoritat. Se li havia acabat la
seua jurisprudència. El nigerià
es va reunir en la platja amb uns
altres de la seua mateixa raça
que, carregats amb borses a
l’esquena venien fugint en
direcció contrària. L’estratègia
del camuflatge va funcionar a la
perfecció, perquè la foscor de la
nit se’ls va engolir a tots fins que
va passar el perill. Els
municipals de Peníscola no van
aparèixer i els de Benicarló,
sense creuar la ratlla, es van
cansar d’esperar-los. I al final
se’n van anar. Els nigerians
darrere la ratlla, amb les borses
a les seues esquenes i a la
busca d’un lloc millor on poder
vendre els seus productes. Es
van endur, tot siga dit de
passada, els aplaudiments de
solidaritat de la terrassa sencera

del xiringuito que havia assistit
atònita a l’espectacle. Mentre,
en una llunyana sènia del terme
municipal de Benicarló, uns
cacos habituals entraven a
robar, per enèsima vegada, als
pobres llauradors que han
canviat, altra vegada, els seus
estris de treball, un cabàs de
vegades.

Èxode de regidors
La major part de la plantilla

municipal està gaudint d’uns
merescuts dies de descans
després del “dur” treball que els
han ocupat durant tot l’hivern.
Per a les seues excelses
senyories, hi ha descans, com a
mínim, fins a les Festes
Patronals, quan uns tornaran i
altres...encara no ho saben. Per
la casa gran comenten que no
entenen per què se’n van, tan
fresquets com estan... després
de tenir l’aire condicionat
funcionant dia i nit.

Patent
Mireu que us diem. Els

tafaners pensem que s’hauria
de patentar la frase eixa que van
traure la passada setmana a
l’editorial, “qué hay de lo mío”.
Certament, ens sembla d’allò
més encertada. I és que quan la
gent busca el seu benefici
particular, quan més millor (cosa
lògica però, per això estan les
institucions, per tallar les ànsies,
de vegades desmesurades, dels
particulars que poden
sobrepassar l’interés general), i
és constitueix com una mena de
lobby de pressió, de vegades
perd el nord i es converteix en
una mena de golafre on només
veu “lo mío”. Ara, curiosament,
sembla coincidir, aplaudiments
inclosos, amb la decisió
històrica de l’equip de govern,

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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En el punt de mira
Acabat de remetre el Concert

Previ del nostre PGOU a
l’organisme competent que l’ha de
sancionar, ens hem alçat amb tota
la zona nord plena de pancartes
al·lusives a aquest tema. Algunes
de caire reivindicatiu, cosa molt
lògica, altres polítiques, tot i que
es pot estar d’acord, o no, en el
seu contingut i, d’altres, i ací sí
que podem no estar d’acord,
personals.

Com hem dit, les reivindicacions són positives
sempre i quan no ultrapassen els límits de la
correcció i s’endinsen en allò que podríem dir,
personal.  Així, fins ara, legítimament, alguns
veïns de la costa nord havien expressat el seu
parer d’una forma correcta, però quan comencen
a aparèixer al·lusions a persones concretes, la
cosa canvia. 

Així, el cas més colpidor, el de l’arquitecte
municipal, “nuestro enemigo principal”, perquè ha
expressat el seu parer, com a funcionari en
l’acompliment del seu càrrec, divergent, sembla
ser, amb alguns d’aquests veïns o l’associació, li
ha costat ser al punt de mira de la seua ira.

O arribant a l’insult,  “Marcelino, escucha a tus
vecinos i no a dos cochinos”, que òbviament no

cal anar molt errat per saber a qui es
refereixen, a dos polítics de
l’oposició,  la cosa no pinta massa
bé. O, fins i tot, el cas de la Directora
General de costes, “ens has fotut”,
tot i que parega una frase innocent.
O les al·lusions al govern central a
mode de desprestigi. 

No entrarem a valorar la raó, o no,
dels arguments d’aquests veïns, que

probablement en tinguen, i molta, però pensem
que no d’aquesta manera. I és que així, el que es
pot acabar provocant és l’efecte contrari i molt
possiblement algunes de les seues reivindicacions
no seran compartides per la resta de la ciutadania.
Per no dir el fet que representa ficar unes
persones que, ens agrade, o no, fan una funció
pública, en una mena de “diana pública” trobem
que molt poc ortodoxa, i de conseqüències
imprevisibles.

Seria necessari que els representants del
nostre govern municipal digueren la seua aviat
perquè, en cas contrari, voldrà dir que estan
assumint aquests postulats que, indirectament,
desautoritzen la seua actuació i, al mateix temps,
la fiquen en entredit. 

I és que, si no ho fan, haurem d’entendre que
qui ens governa són... els aplaudiments?

696
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

Carxofa: tot i que no és temporada, el reconeixement és el que val, esperant que puga fer-se
una bona torrada d’aquesta nostra hortalissa, quan estiga al seu punt òptim,  per a David Tena
pel seu meritori Premi Nacional de Batxillerat. Trajectòria immillorable la d’aquest estudiant del
Ramon Cid. Enhorabona.

Panissola: per el responsable de mediambient. Sembla mol lícit demanar la col·laboració
ciutadana, perquè recicle, en una campanya institucional regalant les bosses per separar la
brossa però no ho seria menys si aquesta anara acompanyada de la mateixa eficàcia a l’hora de
buidar els contenidors que ha de contenir aquesta brossa. Els de cartó, principalment, es passen
temps i temps plens sense que és buiden, provocant que als seus voltants s’acumulen les capses
amuntegades que, finalment, van a parar al contenidor de la brossa general. Sense eficàcia
municipal la col·laboració es queda només en bones intencions.
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