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• ~ ~ ~ EL TEMA ~ ~ ~

El nacionalisme que ve
Esquerra arriba a Benicarló amb sava renovada i disposada a aportar noves idees per trencar
amb les velles formes de fer política. La formació de Carod-Rovira al País Valencià apareix a

Benicarló amb força, alimentada per gent jove , una fresca imatge i un destacat entusiame. És el
nou nacionalisme que es presentarà segons tenen previst a les properes eleccions municipals.

text REDACCiÓ

I] squerra Republicana
apareix a la palestra polí
tica benicarlanda com un
partit autènticament d'es

querres sense ambigüitats de cap
tipus. Els seus responsables han
triat càrrecs recentment i s'han
constituït com a col ·lectiu local
d'aquesta formació. Hi ha cares
conegudes i veteranes , com la de
Geron i Salvador i d'altres, com el
seu secretar i general Josep
Manuel Barberà , ja nascuts en l'è
poca democràtica. "Creiem en una
política més participativa , de
forma que els benicarlandos es
senten realment escoltats pels
poders públics", asseguren.
La Veu ha volgut conèixer més de
prop les intencions d'aquesta for
mació que ha experimentat una

evolució a l'alça en les darreres
eleccions europees a la nostra
població, en part causades per la
rellevància adquirida per ERC en
els darrers anys . Segons expli
quen "la idea de tirar endavant el
projecte d'Esquerra sorgeix d'un
grup de gent - alguns ens coneix í
em, altres no- amb inquietuds en
comú; la mateixa forma d'entendre
Benicarló - i per extensió el País
Valencià -, els seus problemes,
necess itats ...". Esquerra es va
constituir fa només unes setmanes
però les xifres els diuen que crei
xen a un bon ritme.
Els pilars bàsics de la seua política
començarà pel moment amb con
tactes amb diferen ts col·lectius i
grups veïna ls per a conèixer de
primera mà les necess itats actua ls
de la ciutat i la comarca. "Com ja
hem dit, creiem en una política en

la que els ciutadans tinguen un
paper destacat". Els seus inte
grants destaq uen "l'honradesa
política" de la propos ta "el dir les
coses pel seu nom, en dos parau
les: el ser una opció política sense
complexos" . No pensen que les
seues sigles puguen crear cap
rebuig a Benicarló: "tot el contrari.
Esquerra Republicana del País
Valencià , resumeix tot el que som:
d'esquerres, republicans i valen
cians. Com poden crear rebuig?",
es pregunten.
Els d'Esquerra lamenten que el
panorama local porte ja un temps
crispat. "El Partit Popular no ha
assimilat la moció de censura, i el
PSOE i el BLOC haurien d'haver
pactat abans , ja que la gent pro
gressista que els va donar suport
no va entendre co el BLOC donà
continuïtat a dotze .nys de ~olítica
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"Esquerra no va contra ningú"
ve de la pàgina anterior

del PP. Dotze anys no n'eren
prous?" .

PER ON VA ESQUERRA?
En preguntar-los per les seues afi
nitats a l'hora de fer pactes electo
rals remarquen que Esquerra
Republicana està oberta a parlar
de pactes amb totes les forces
polítiques de tradició democràtica
"és a dir, totes , excepte el PP",
buscant coincidències i aproxima
cions amb el nostre programa. En
un moment de desencís dins el
món nacionalista de Benicarló,
que té un gruix de vots que esc il-la
entre els 1.300 i els 2.500 vots a la
nostra població, els membres
d'ERPV no amaguen que part dels
vots que puguen obtindre poden
vindre del Bloc "però no oblidem
que Esquerra Republicana no
representa el mateix espai polític
que el .BLOC. Els nostres possi
bles votants provenen d'un espec
tre molt plural ; gent jove que vota
per primer cop, gent despagada
amb altres opcions - no necessà
riament el BLOC- i gent que fins
ara no havia trobat una opció que
veritablement la representara. És
per tot açò que resulta com a
mínim arriscat quantificar el recol
zament que obtindrem; ja que ,

insistim , els votants progressistes
de Benicarló estan molt descon
tents amb el continuisme que el
bipartit PSOE-BLOC ha fet de la
política mancada d'il·lusió i d'em
penta que caracteritzà l'antic equip
de govern".
Encara és aviat per a parlar de
candidatures , però l'Executiva
Local i els militants ja treballen per
a constituir la candidatura i conso
lidar el partit a Benicarló .
Els problemes per a constituir la
llista no seran més nombrosos
que els de les altres formac ions
polít iques de Benicarló , ja que,

com dèiem abans, l'opció
d'Esquerra Republicana creix dia
a dia.
Finalment remarquen que
Esquerra Republ icana representa
un espai polític molt clar i, per tant ,
el seu enemic natural - polític,
s'entén- no es el BLOC.
"Nosaltres, com ja hem dit en
alguna ocas ió, no fem política en
contra de ningú, fem política a
favor dels benicarlandos, dels
interessos de tots els benicarlan
dos i benicarlandes , parlen la llen
gua que parlen i hagen nascut on
hagen nascut. Evidentment si hi
ha votants del Bloc - o del PSOE,
o d'EU ...- que se senten més
representats o més a gust amb la
nostra opció , és natural que el seu
vot es decante cap a Esquerra".
D'aquesta manera amb l'aparició
per la porta gran d'una formació
com ERPV es materialitza una
proposta de candidatura i col -Iee
tiu local amb cara i ulls a la nostra
ciutat i per extens ió al Maestrat.
Serà el torn en pocs mesos dels
benicarlandos decidir si els ator
guen la seua confiança com per a
que puguen disposar de represen
tants dins la Corporació municipal.
Les properes eleccions seran més
plurals i, qui vulga, podrà triar l'op
ció d'Esquerra.

Soc una de les persones que la passada setmana
vaig assistir, al restaurat Convent de Sant Francesc,
ara MUCBE, al cicle de pel-llcules que s'ha proposat fer
cada cert temps. La iniciativa m'ha semblat perfecta, és
una bona manera de veure bones pel-llcules , estal
viant-te una mica de diners (les entrades al cinema
cada vegada són més cares) i, en un lloc que podria ser
perfecte. I dic, podria, en condicional, perquè caldria
polir alguns detalls que farien que l'estona de visualit
zació fos més agradable.

Per una banda, la pantalla. Podria ser una mica més
gran (un llençol blanc, fins i tot serviria) i, seria conve
nient situar-la a una alçada correcte perquè tots
poguessem veure en condicions la pel·lícula. En condi-

clons, també vol dir, amb uns seients adients, perquè
quan portes mitja hora ja no saps com ficar-te. Encara
gràcies que, com hem de moure'ns més d'una vegada
per eliminar de la nostra visió el cap del de davant, el
moviment fa que puguem aguantar una mica més.

Està molt bé utilitzar un espai com el Convent per fer
tota mena d'activitats culturals però, caldria fer-lo, amb
unes condicions correctes, sinó es té la sensació de
que es fan les coses per omplir un espai que no saben
quina utilitat donar-li. Agraint la seua deferència per
publicar aquesta carta, una cordial salutació.

Joan Adell Rodríguez
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Moya farà el projecte del centre de salut
text JORDI MAURA

L'arquitecte benicarlando
Enric Moya s'ha adjudicat el
projec te bàsic i d'execuc ió
d'arquitectura, projectes
d'instal·lacions i d'activitat,
estudi de seguretat i salut i
realització de l'estudi geotèc
nic del futur Centre de Salut
de Benicarló. L'import d'adju
dicació asce nde ix als
90.060,93 eures, per sota del
sostre de 102.341,96 euros
amb que va sortir a concurs.

El concurs públic es va
adjud icar anticipadament.
L'adjudicatari va ser durant dues
legislatures el cap de llista electo
ral del Bloc Nacionalista. L'anunci
de redacció del projecte i la cons-

trucció del centre de salut són
aspectes molt esperats en la loca
litat que segueix utilitzant l'únic

centre de salut amb el qual, de
moment , compte que data dels
anys 80.

El centre de salut presta en l'ac
tualitat servei a una població que

ja supera les 25.000 persones.
Les dimensions del terreny

sobre el qual es construirà el nou
centre de salut de Benicarló
són de 2.612 metres quadrats,
mentre que per a la parcel-la
destinada a viari es destinaran
2.620 metres quadrats. En
total, el nou pla especial ocu
parà una superfície de 5.232,35
metres quadrats. L'edifici cons
tarà de planta baixa i dos pisos,
en els quals s'habilitaran 8 con
sultes de medicina general , 4
consultes d'infermeria general,
3 consultes de pediatria, 2 con
sultes d'infermeria pediàtrica i 1

sala d'extraccions . A més, hauran
serveis de: odontolog ia, fisiotera
peutes, matrona i educació sanità
ria, entre d'altres.
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Un protocol establirà noves mesures
contra la violència domèstica

text JORDI MAURA

Tal i com es va anunciar a
Peníscola la passada setmana,
l'Ajuntament de Benicarló oferirà
la seua màxima atenció i esforços
policials per a aconseguir treballar
de mane ra comuna amb la
Guàrdia Civil en aplicació d'un
protocol contra les víctimes de
violència de gènere per indicació
del Govern central. Així ho va
manifestar l'alcalde de la localitat,
Enric Escuder, al capità de la
Guàrdia Civil de la zona, José
Martínez, durant la Junta de
Seguretat local qui, a més, va
apostar per donar més serveis a
les víctimes.

Els.representants de la Guàrdia
Civil van explicar que "des de
2003, data des de la qual es dis
posen de dades d'aquest delicte
en l'àmbit familiar s'han comptabi
litzat 75 ordres de protecció per
violència de gènere tant per la
Policia Local com la Guàrdia

Civil ". La xifra lamentablement
també va en augment , per aquest
motiu "la col·laboració ha de ser
més estreta i fructífera per a que la
protecció per ordre judicial siga
més eficaç".

Des de l'inici de l'any han estat
ja 13 les persones detingudes
acusades d'aquest delicte.
Agustín Parra, cap de la policia
local de Benicarló va explicar que

s'ha detectat que pràcticament no
es donen casos de trencament de
les mesures cautelars judicials o
reincidència per part dels agres
sors, aspecte que va corroborar el
cap ità de la Guàrdia Civil.
"Almenys estem contents perquè
les mesures van per bon camí i la
persona que ha sofert una vexació
per part de la seua parella no la
veu repetida".
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Música de Rams
text A.M. CIUTAT DE BENICARLÓ

Dins del cicle de concerts de primavera, el Diumenge
de Rams es van celebrar dos concerts, un a càrrec de
la banda juvenil i l'altre de l'Asociació Musical Ciutat de
Benicarló. En primer lloc la banda juvenil va interpretar
el pasdoble, Del Perello a Cataroja, del mestre F.
Serrana, seguint amb les sarsueles Agua, Azucarrillos y
Aguardiente, del compositor F.Chueca, i per finalitzar la
1a part d'EI Molinete, del compositor J. Serrana.

En aquest concert van ingressar cinc nous compo
nents a la banda juvenil, Mirian Prats, clarinet, Daniel
Esbrí, percussió, Rubén París, percussió, Juan José
Ramón, saxo tenor i, Hector Sangüesa, saxo tenor. En
la segona part la Asociació Musical Ciutat de Benicaró
va interpretar el pasdoble, Castelló en Festes, del com
positor Ramon Garcés, el fill del qual, D. Ramón Garcés
Rebollida, va estar present durant la interpretació.

Posteriorment la Musa de la música, Mar Climet
Lluch, li va obsequiar amb un detall d'agraïment.

Continuant la interpretació, seguidament, van tocar, les
sarsueles, Bohemis, del compositor, A. Vives i acabant
amb, El Bat, del mestre F, Chueca. El proper concert
serà el 29 d'abril a les 17 i 19 hores a l'Auditori
Municipal.

....................................................................................
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Espia de Déu
text GRÈVOL

Novel·la, els drets de la qual,
abans de sortir a la seua venda i ser
publicada van ser venuts a dotze paï
sos. En un principi, això sembla que
pot garantir una mica de qualitat en
aquest thriller de misteri que té la
seua acció, en la Ciutat del Vaticà,
que últimament sembla ser excessi
vament recurrent per molts escrip
tors.

A banda d'aquest detall la navei·la
comença la seua història el 2 d'abril
de 2005 a Roma. El Papa Joan Pau
11 acaba de morir i la plaça de San
Pere s'ompli de fidels amatents a
donar-li l'últim adéu. AI mateix temps,

s'inicien els preparatius per al concla
ve del que ha de sortir el nom del nou
Summe Pontífex. Tot just, els dos
cardenals millor situats de l'ala liberal

de l'Església per substituir el Papa,
Enrico Portini i Emília Robayra, apa
reixen assassinats seguint un mateix
i macabre ritual que inclou la mutila
ció de membres i missatges escrits
amb simbologia religiosa. Un assassi
en sèrie camina solt pels carrers de
Roma, i l'encarregada de perseguir
lo serà la inspectora i psiquiatra cri
minalista Paola Dicanti. Durant la
investigació, la jove detectiu s'endin
sarà en els més foscs secrets del
Vaticà. Un emocionant thriller ple
d'acció, violència i misteri, en el qual
la realitat i la ficció es barregen per a
inquietar-nos amb el que, sense ser
cert, bé podria ser-lo, tal com ens
indica l'autor.
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Dissabte 15
12:00 h Trencà de l'hora. Carrers de la ciutat, des

de la pI. de Sant Bertomeu. Organitza: Grup de
Bombos i Tabals de Benicarló.

18:30 h Futbol sala (Divisió d'Honor). Benicarló
Grupo Poblet fs i el Grupo GSI Bilbo. Pavelló
Poliesportiu.

Dimarts 18

19:00 h Inauguració de l'exposició "Artefactes per
a contar i crear històries" de J. A Portillo (fins al dia
10 de juny). Centre Cultural Convent de Sant
Francesc.

Dijous 20
21:30 h Cine Fòrum. Projecció de la pel·lícula La

semilla del diablo, de R. Polanski. Centre Cultural
Convent de Sant Francesc.

....................................................................................
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Per Sant Jordi regala noves e m ocio ns
Ofereix allò que estimes o El nostre Patr imoni cultural

Benicarló. Un passeig silent és el resultat d'u na se
lecció fotogrà fica, difícil de concretar per l'alta qual itat
i qua nt itat del mate rial original presentat. La realitat
que exhibeix aquest llib re és prou expre ssiva i eloqüent
d'aquells aspectes del patr imoni cul t ura l que des d'una
visió personal - per part dels artífexs- ens condueix cap
a àmbits inèdits de l'existènc ia urbana, que massa sovint
passen desapercebut s. Elsautors ens propos en una
"mirada" sorpre nent de la quot idianeïtat arquitectònica.
Observa nt aque stes imatges, plaentment, sense pre ssa,
hom té la sensació de no saber si pertanyen al món de
l'autent icitat o de la ficc ió, si es tracta de percepcio-
ns tangibles o imaginàries, si són visions palpables o
oníriq ues. Siga com siga, semblen fragments, petites
històries, d'un somn i, talment com magnífiques peces
d'un puzzl e que dibuixen un immens mural de geo
grafies insinuadorament humanes. Així, doncs, teniu
un lli bre on trobareu en cada pàgina històries rutil ants,
mitj ançant les imatges i els poemes, dos llenguatges
que complementats multi pl iquen les emocions de tots
aquells que volen escolta r el cor de la ciu tat i el pro pi
batec, i desitgen gaud ir d'un itinerari apassionant i serè
per Benicarló, en un passeig silent. Bona passejada!

Ramon París,director de la Biblioteca Gràfica

En aquests Ret rats de butxaca diverses per sonalitats de la cultura, la
política, l'esport, la relig ió i la societat són dibuixades o endev inades
per la p loma observado ra, incisiva i creat iva de Josep Igual. Assagis
me, periodisme i plast icita t es reuneixen en aquests apu nts frescs,
bastits des de l'anècdota i po rtats fins a la categoria, amb una prosa
desimbolta i sugge rent. Desfilen per aquest variat retaule humà ,
ent re d'altres, Ferran Torrent, Carles Santes. Miguel Garcia l.is ón, Joan
Brusca, Carmen Alborch, Alfred Ayza, J. Agustí Cerdà, Fernando Peiró
Coronado, Josep Canelles, Isabel-Clara Simó, Raimon, Josep Cuni,
Alfred Giner-Sorolla, Eliseu Climent, Ovidi Montllor, Joan Ignasi Pla,
Lluís Mar tínez Sistach, Manel Joan Arinyó, Vicent Andrés Estellés, An
gel "Pitxi" Alonso, Maria Mercè Marçal,Vicent Pitarch, Joan Franceses
Mira, Lluís Foix, Baltasar Porcel, Pere Mayor, Agustí Altisent, Ramon
Barn ils, Ximo Puig, Pau Riba o Josep Manuel San Abdon.

Manel Gorda, director de la Coí-lecd àNarratives

"La d'I gual és una literatu ra en estat pur, ni més ni menys' (Anton i Gómez,
Levante, març de 2005). 'Si la literatura en valencià no estigue ra ubicada en
un país subaltern, una figura com la de Josep Igual hi t indr ia dret a un lloc
sinqu lar" (Víctor Cotlliure, Llet resValencia nes, núm. ' 6)

Ja pots adqulr tr -Io s a la teua mo re r ia
o visita la pàgina www.onada e d k ions.com

,i§t onada ed i cions
IN V¡ 'N. o n .3 Ó a e el i e i e i, s .e e rn

Amb el suport de

Fundació Caixa Ben ica rló
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El contrapunt d'Esquerra és possible?
de la seua part i no caure en el
parany de tancar-se en coses redun
dants, com la llengua o les bande
res, que , tot i no estar solucionades,
la ciutadania considera no tan
importants per al seu benestar.

La millor manera de guanyar
aquesta aposta passa per apropar
se a allò que realment necessiten

els benicarlandos, mentre
aquelles qüestions "no
tan importants", siguen
treballades amb pedago
gia i discreció: simple
ment, fer-les i convertir
Ies en habituals, en nor
mals , com el castellà i la
bandera espanyola. Poc

a poc i sense estridències.
Si ho fan així tindran molt de guanyat i, srno

s'arrosseguen en l'amiguisme en el qual han anat
caient primer el PP, després el PSOE i finalment,
fins i tot el BLOC (que ningú s'ho pensava al prin
cipi) , i tracten a la gent de igual a igual , els beni
carlandos acabaran comptant amb ells. Tot depén
de si són capaços i tenen prou vis ió de futur, de
fer desaparèixer o difum inar alguns estereotips
que arrosseguen .

Tenen un any per donar a conèixer, qui són ,
com són i que pretenen. Si ho saben fer poden
acabar convertint-se amb la tercera força beni
carlanda i en un nou referent del nacionalisme
valencià . Depèn d'ells.

.~a •
esquerra

Aire fresc. Així sembla que vol
respondre a la realitat benicarlanda
una formació polít ica, ' ara per ara ,
poc coneguda a la nostra ciutat, que
pretén fer-se un lloc dins l'entramat
de partits polítics que , pare ix, conco
rreran a les properes eleccions
locals ben icarlandes: Esquerra
Republicana del País Valencià .
Després d'haver-se cons-
tituït com a cel -lectiu, ara
els toca el pas següent,
aconseguir tindre repre-
sentació al consistori
benicarlando . Cosa com-
plicada i que serà el pri-
mer pas per veure si
aquest nou nacionalisme
d'esquerres, ara incipient, pot consolidar-se i té
cabuda en el Benicarló del segle XXI.

Ganes no sembla faltar-los, gent, sembla que
tampoc. El que ens fa falta conè ixer és la seua
capacitat política, la seua capacitat per engrescar
la gent en un nou projecte pol ític que trega
Benicarló de la monoton ia en la qual s'ha
instal·lat. Tal com pinten les coses el bipartidisme
pot tornar a imposar-se al nostre poble si algú no
li fica remei , perquè el Bloc , que en el seu
moment va ser el referent de la credibilitat, l'ha
anat perdent a marxes forçades al dilapidar molts
anys de treball ben fet.

Si Esquerra vol superar "la prueba del algodon.
Porque el algodón no engaña" haurà de ficar molt

.~
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valencià, es a dir, català.
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Càrrecs de regidors a subhasta pública
text MEXIA TOVAR

Estem assistint a una onada de
corrupció d'unes magnituds impres
sionants centrada principalment en
ajuntaments de la Costa
Mediterrània . El cas de Marbella és
només un exemple que l'avarícia
trenca el sac, i que a més han tingut
massa pressa en enriquir-se. Aqu í a
la Comunitat Valenciana el model
Zaplana que va encunyar aquell
famós lema "d'anar a la política a
forrar-se " i que es va estrenar amb
el cas Naseiro ha estat donant
alumnes avantatjats . Possiblement
encapçalem el rànquing de corrup
ció i malbaratament, tenim com prin
cipals exemples els casos de Terra
Mitica, IvexlJulio Iglesias, Ciegsa,
Mercalicante , Fabra, Canal 9, Ciutat
de la Llum, Cacsa Palau de les Arts

i casos dels alcaldes d'Oriola,
Alacant, Torrevella, Hondon de
Frailes, Rotgla i Corbera, Castalla ,
Almoradí, Algorfa , Dolores, etc tots
ells amb querelles i denúncies
admeses a tràmit

Això de la corrupció s'ha conver
tit desgraciadament en una mica
generalitzat , no se salva ningú, ni de
cap color polític, el que succeïx és
que quan no es té el poder tampoc
es té l'accés a aquests llocs on cir
culen suculents maletins, pisos ,
apartaments, parcer-Ies, etc. de
regal per tant no estan a l'abast de
tots. Aqui en la nostra Comunitat
Valenciana on la dreta té acaparats
la majoria de diputacions i ajunta
ments els casos de corrupció els
corresponen pràcticament per dret
propi. Existeixen simptomes que els
delaten quan assumeixen una regi-

doria O un càrrec amb poder deciso
ri, el primer en el que centren els
seus esforços són els famosos PAl
o en projectes urbanizadores de
concessió d'empreses de serveis
públics a particulars tals com ser
veis d'aigües , escombraries, grues,
etc. la creació de centres escolars ,
guarderies , ampliació de geriàtrics ,
ambulatoris , camps esportius , etc.
passen a un segon pla. I que es pot
fer contra tot això?, en primer lloc
que l'autocar dels serveis d'investi
gació que ara realitza parada en
Marbella , segueixi fent camí amb
parades en tots els municipis, no
carregaran 22 passatgers com en
Marbella , però poden tenir l'absoluta
seguretat que no passaran per cap
ajuntament, siga del color que siga,
sense aconseguir una o mes places
per al seu autocar.

En segon lloc, confiscar-los abso
lutament tot, els ciutadans ja estem
fins als nassos de veure com accep
ten passar uns anys entre reixes per
a després sortir molt tranquils a gau
dir del seu botí. Com riurà d'alegria
el famós Roca de Marbella quan
després d'uns 10 anys de presó sur
taa gaudir d'un botí de més de 2.000
milions d'euros.

Si això no es pot aconseguir, els
ciutadans hauriem de replantejar
nos, entre la ironia i la realitat , que
seria molt mes beneficiós treure a
subhasta pública les diferents regi
dories que es creuen en els
Ajuntaments, així ens estalviaríem
les eleccions municipals i de passa
da ingressariem en les arques del
municipi un munt de milions d'euros
provinents de la subhasta.

Veritat que en una licitació per
una regidoria d'urbanisme per a 4
anys en Marbella, Torrevella,
Benidorm , Oriola, Benicàssim,
Oropesa o Peníscola molt bé es
podrien aconseguir uns 500 milions
d'euros?

La Veu respecta la llibertat d'expressió. La res
ponsabilitat de les opinions és de qui signa l'es
crit La Veu es reserva el dret d'acurçar els textos
que sobrepassen les 20 línies. Els articles hauran
d'anar signats amb nom, adreça i número de DNI,
encara que podran aparèixer amb pseudònim.
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Taules i fogons de Pere Tàpies
text SUSANNA ANGLÉS

Es tracta d'una colla d'articles que formen com una
mena d'itinerari lúdic i sentimental que fa l'autor per les
cuines, els productes i les festes gastronòmiques de
Catalunya. Molts dels actes festius que es fan a
Catalunya tenen un plat com a emblema , com el
reclam per a la convocatòria. En alguns l'assistència
és molta, en d'altres més minsa, però el cert és que la
resposta popular a les festes gastronòmiques cada
cop va a més i cada cop són més les ciutats i pobles
que en fan. Fa uns anys, com diu en Pere Tapies, "la
visita d'un museu ens permetia conèixer un plat; avui
el tast d'un plat ens permet la visita a un museu". El
fenomen de la cuina actua lment sobrepassa els
fogons. A hores d'ara la gastronomia s'ha convertit en
un fenomen social que belluga moltes persones, que
proporciona complaença i felicitat , que cada cop té
més addictes . En Pere Tapias n'ha estat un testimon i
de paladar i de ploma.

Catalunya al paladar de Carme Gasull; que no és un
llibre tradicional de taula i forquilla .

Aquest no és un llibre de rutes gastronòm iques.

Aquí el punt d'atenció se centra en els aliments més
atractius i representatius de les comarques de
Catalunya . Els calçots , la ratafia, el xató, els vins , les
tòfones , el torró , el mató" , són més que productes , ja
que es corresponen a una manera de viure, de gau
dir. .. associada íntimament a la natura, l'arquitectura i
les tradicions dels pobles.

.. ............ ...... ........ ........ .... .......... .. ...... .......... .................
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Agricultura periurbana (i 2)

Pere Bausà

timents d'herències, i la conjuntura econòmica han fet
que les explotacions agrícoles siguen no rendibles. El fills
o nets de llauradors, els hereus, sovint han deixat que
les males herbes envaeixin els camps . S'han edificat
nombrosíssimes casetes i xalets il·legals que els diver
sos consistoris municipals no han volgut o pogut sancio

nar. No ha aparegut cap
"Salvem la Plana" , per què?
L'agricultura castellonenca
desapareixerà sota PAls resi
dencials i el projecte Parc
Castelló , una ZAL. AI Pla
Cabanes, projectes com
Mundo llusión , Marina d'Or
Golf ... destruiran molts
camps agrícoles.

Un informe intern de la
Conselleria del Territori i
Habitatge (CTH) pronostica
que l'Horta de València desa
pareixerà en 35 a 40 anys. De
les 8500 ha d'horta que que

den, la CTH creu que sols poden conservar-se'n la mei
tat. Es plantegen tres possibles models d'intervenció: el
tendencial - protecció de l'horta als PGOU dels diversos
municipis- , l'intervencionista - protecció extensiva de
l'horta- i el d'integració de l'horta en el desenvolupament
urbanístic. La CTH ha refusat el model tendencial per
falta de perspectiva global i l'intervencionista per la seva
inviabilitat econòmica. Es decanta pel integracionista on
l'horta passa a ser una mena de zona verda o equipa
ment social. El projecte urbanístic Sociòpol is de la CTH
per a La Torre, una pedania de València, vol ser un refe
rent d'aquest model integracionista. Segons els seus
autors , s'inspira en el "hortulus", el jardí habitat medieval
on els edificis s'ubiquen a l'entorn agrícola. Sociòpolis
constarà de 3000 habitatges de diverses tipologies en
una sèrie de gratacels d'uns vint pisos envoltats de zones
verdes i camps d'horta socials , sèquies i alqueries tradi
cionals .

La plataforma Per l'Horta es posicionà en contra de la
proposta del CTH. L'horta de València pot conservar-se
product iva i no tant sols com un parc temàtic i folklòric.
Podria ser un referent mundial per a l'agricultura ecològi
ca i de qualitat. L'opció de la CTH és molt discutible: un
camp de bledes i tomates al costat d'una torre de 20
pisos no és horta. Per l'Horta proposà dos projectes : la
transformació de l'horta de Campanar en un parc agrari i
als camps d'Alboraia, la creació d'un espai de transic ió
entre la ciutat i l'horta . No es vol tornar a una horta
nostàlgica sinó mobilitzar capacitats de la pròpia horta
que la connecten amb els ciutadans i la protege ixin a la
vegada .

El projecte de nou PGOU qualifica com a sòl no urba
nitzable d'especial protecció l'horta benicarlanda de la
part nord-occidental del terme. I la resta, queda sota el
perill dels PAls d'iniciativa privada?

a urbanització, sovint desorganitzada, de l'horta
dels voltants de les grans ciutats valencianes
està destruint un excel ·lent sòl agrícola, un pai

__li satge singular i un patrimoni cultural mil·lenari.
Aquest procés s'està accelerant des de finals del segle
passat í afecta , sobretot , a les comarques de l'Horta i de
la Plana. Davant d'aquetes
transformacíons han prolife
rat les mobilitzacions socials ,
especialment a la comarca
de l'Horta com Salvem La
Punta, Per l'Horta , Salvem
l'Horta de Vera i Alboraia ,
Salvem Catarroja ... Aquest
col·lectius estan formats ,
sobretot, per persones que
viuen a les ciutats d'extracció
social molt àmplia . Defensen
el paísatge periurbà pels
seus valors culturals i d'iden
titat col, lectiva més que pels
elements estrictament ecolò- r.=-..:II..............;.....;:~"""""'~"-¡¡¡,¿,-"-ii-...Lii.-L.L-..f..lL...z¡;

gics.
Un dels primers conflictes fou per l'horta de la Punta,

la darrera del terme municipal de la ciutat de València. A
finals dels vuitanta hi vivien del camp un centenar de
famílies encara que ja estava travessada per l'autopista
del Saler i les vies de Renfe, amb moltes zones ocupa
des per contenidors. En 1994, es constitueix l'òrgan de
gestió de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port
de València ; es volia transformar La Punta en una zona
de magatzems de mercaderies i conten idors . A 1997, es
forma el col·lectiu ciutadà Salvem La Punta que ha orga
nitzat multitud d'actes de protesta i divulgació dels valors
de l'horta. El govern de la Generalitat aprovà, a 1998,
l'expropiació dels terrenys per la ZAL. En 19 de gener de
2001, es presentà a les Corts Valencianes com Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) una proposta de llei per defen
sar l'horta valenciana, recolzada per 118.000 signatures.
La ILP proposava una moratòria de la transformació de
l'horta i feia especial esment a La Punta. Fou refusada
per la majoria popular de les Corts amb l'excusa que la
futura llei d'ordenació del territori protegiria l'horta amb un
Pla d'Acció Territorial. En 2002 s'inicien les obres del nou
accés ferroviari al port i els primers enderrocaments de
cases sota custòdia policial. A 2005, s'assolà la darrera
alqueria. Moltes persones pensen que la ZAL inclourà
una part residencial i d'oci al costat de la Ciutat de les
Arts i de les Ciències . Justifica la construcció de cines i
cases una expropiació per interès general? La Llei
4/2004 d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge
(LOTPP) cerca la revitalització del patrimoni agrari mit
jançant un Pla d'Acció Territorial de l'Horta que, dos anys
desprès , encara no està ni tant sols, en fase de projecte.
Mentrestant, els diversos processos urbanístics conti
nuen engolint horta a Catarroja, Alboraia, Castelló, Pla
de Cabanes ...

A Castelló , l'horta està en un procés de degradació
quasi irreversible. El minifundisme, exacerbat pels repar-

.....................................................................................
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Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 529

L'ESPIFIADA DE LA SETMANA.
La secció de Còmic sembla des
plaçada de lloc, no?

com es diga això es veuen obli
gats a realitzar treballs en què és
precis comptar amb un plànol de
Benicarló. Vinga mascletaes i
vinga la sòria, però la mesura de
la qualitat del nivell de vida dels
ciutadans en moltes ocasions es
pot mesurar en detalls com el
denunciat per la seua col -labora
dora.

Diu Pere Bausà que "una vega
da més anem amb el pas canvait".
No, que va, anem sempre amb el
pas canviat. Coms ens en xaia
rem, senyora Garcia meua, amb
les atraccions de "Mundo ilusión".
Ja m'ho imagino, el dia de la inau
guració amb el senyor Fabra
cedint-li les tisores a, per exemple,
la il·lustre castellonera María José
Campanario per tal de tallar la
cinta. De tota manera, he de con
fessar-li que l'article d'aquesta set
mana de la seua secció de Medi
Ambient no m'ha deixat preocupat
perquè em pense que em moriré
immediatament. Ja veurem com
continua la propera setmana,

I l'OTAN? Quin mal tràngol ,
veritat? Ara, després de contem
plar amb tot l'estupor del món el
comiat del ministre Bono no m'es
tranyaria que qualsevol dia d'a
quests algú pretenguera declarar
festa nacional l'efemèride de la
nostra entrada al món de la civilit
zació.

Bsil'es deSa/ón
Te' gustaría aprendee
a. Iba.iilar aín moverte
de t u casa?

J:i-.é " L' ... ..."l'!f té .a - -"" ... .v;",;e , .UI;,;;. . __ ""'n.s ....na
f el.: 676290 62:6

n'estan passant moltíssim amb la
dona del regidor Ferrer. És, sens
dubte, el seu estil, el que va portar
Aznar a la Moncloa i Zaplana a la
Generalitat.

Especialment brillant Robes.
No té aturador aquest senyor.
Tanta sinceritat deu fer mal, no?
La bonica metàfora de la granera
m'ha arribat a l'ànima. Què pen
sarà el Marcelina Domingo de torn
en sentir-se comparat amb una
eina tan desprestigiada des del
punt de vista intel·lectual? Tot i
que voldria equivocar-me la guillo
tina ha realitzat un tall fi i encertat.
José Maria Serrana i la seua trou
pé són conscients que en tenen
prou a seguir la tàctica del
Tancredo -quedar-se parats com a
estaquirots- per veure com recu

.peren la majoria absoluta a
Benicarló sense haver fet res més
que esperar i encendre de tant en
tant alguna foguera de reduïdes
dimensions.

Es queixa la senyora Virginia
Rubio que els serveis oferts per
l'oficina de turisme local no són
dignes d'una ciutat com la nostra.
I té raó. Faria riure si fóra perquè
fa plorar. Tant d'anar a fires de
turisme i tanta bandera blava i
tanta llet (perdó) perquè si un dia
es presenten cinquanta visitants
delerosos de no perdre's no se'ls
puga donar ni un trist plànol. Més
li'n diré, senyora Garcia, penso en
la gran quantitat de xiquets del
poble als quals els seus profes
sors de Coneixement del Medi o

text EL LECTOR

DJ
n dels clàssics. Si tin
guera temps i ganes,
que no és el cas, faria
un remember de les

vegades que la no arribada de
trens a l'estació de Benicarló ha
estat tema de la setmana. Més de
dues i més de tres, sens dubte.
Fins i tot he perdut el compte de la
immensa quantitat d'ocasions en
què el Bloc ha convocat rodes de
premsa per parlar del nostre aban
donament ferroviari. Ara, el que és
més graciós és qwue davant la
proposta dels nacionalistes de
crear un consorci el senyor alcalde
diu que està disposat a fer "els
estudis i anàlisis que facin falta".
Però encara estem així? Que això
ho diguen els altres que no van
poder manar pobres meus més
que una dotzena d'anys resulta
comprensible , però que ell, que ja
porta més de dotze mesos al cap
davant de la casa gran, diga que a
hores d'ara són necessaris uns
"estudis" em sembla imperdona
ble. No troba, senyora Garcia?

Es queixa el Bloc, tornem-hi ,
que hi ha empresaris que extorsio
nen treballadors perquè signen
contra l'Estatut , l'estattut per anto
nomàsia , no del que parla de
vegades Raül Burriel. És, si més
no, agosarat llençar acusacions
d'una magnitud tan considerable.
Molt segurs deuen estar. El que
em fa reflexionar és què hi pinta
en aquest embolic Esquerra
Republicana. Sembla que els
seguidors del senyor Carod han
esdevingut el dimoni oficial. Els en
plouen per totes les bandes. No
ho acabo d'entendre, o és que
igual té raó Robes i ara resultarà
que l'enemic dels nacional istes
seran els nacionalistes. Mal gust,
veritat senyora? Ara, per a mala
folla (perdone la grolleria, però em
sembla aquest el terme addient a
la situació) la resposta del PP. Se

.....................................................................................
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Descafeïnat
text ROOOLFO SERRANO

PACO OELCASTILLO

~
. O estic especialment dotat

per a la literatura , bé que

es pot comprovar setma
na sí setmana també . No

atino mai a trobar l'estructura sintàc

tica escaient i no me'n sé sortir amb

aquelles oracions que tenen més

d'un verb. No és una qüestió de

pràctica, de constància, com poden

pensar alguns il·lusos. Que no s'en

ganye ningú, estic convençut que

en mi es va inspirar algun eminent

savi en una altra vida per concloure

allò que "qui natura non dat ,

Salamanca non praestat", o una

cosa així. Em podria passar hores,

setmanes , anys cercant un adverb i

per acompanyar un qualificatiu i mai

no trobaria l'adequat. I ja no cal par

lar-ne de les meues males relacions

amb l'adjectivació. No hi ha manera .

La m'eua riquesa lèxica no va més

enllà de les dues o tres-centes

paraules i amb tan magre bagatge

em veig amb serioses dificultats a

l'hora de tractar de descriure qual

sevol cosa amb un mínim de preci

sió.
Aquesta setmana però estic con

tent. Especialment content. Sense

massa esforç puc proclamar que el

mot apropiat per definir el derbi

comarcal de diumenge passat és,

sens dubte , aquest: descafeïnat.

Si el Vinaròs és el líder de la cate

goria, com deuen ser els altres. Déu

meu, allò semblava un Tírig - Càlig

(per posar un exemple a l'atzar del

que es podria considerar un partit

d'antifutbol) . Poca emoció, pocs

epectadors i sobretot, sobretot, poc

joc. Tant de dia del club i tanta histò

ria per avorrir-me com una petxina.

Encara sort que durant la primera

part vaig tindre prop un espectador

foraster que em va fer xalar d'allò

més. Només per ell dono per ben

gastats els cinc euros de l'entrada.

Un xicot jove , més prop dels vint

que dels trenta , xandall negre amb

un paregut raonable a un pijama ,

gorra de ràper amb la visera al cla

tell , got de cervesa ple una i altra

vegada i posseït d'una incontinència

verbal desvergonyida fruit, sens

dubte , dels continus viatges a la

cantina . Mira, que em va alegrar la

vesprada. Com si estiguera al meja

dor de casa seua "home explicava a

qui el volguera escoltar que l'àrbitre

anava contra el Vinaròs , que sem

pre els tocava jugar contra dotze i

malgrat això eren els primers , sí, els

primers . Se'n va atipar de reptir-ho

que eren els primers (ara ja no ho

són que els ha passat el San Jorge) .

El que deia, pobre meu, vinga trac

tar d'entrar en conversa amb el por

ter del seu equip , un tal Raúl Sos

que l'ignorava una i altra vegada .

Tan llençat estava el xic i tan emo

cionat que fins i tot va gosar sugge

rir-li a un defensa dels seus que fóra

més contundent, que si igual li

havien de xiular la falta, més valia

que li pegara fort . No va passar res

però. Els dotze euros que li van fer

pagar per presenciar tan descafeï

nat esdeven iment més els diners

que es va deixar en les mahou cinco

estrellas que es va xamar li donaven

dret a manifestar obertament el seu

parer sense que ningú gosara con

tradir-lo. Tot un poema.
No sé si val la pena dir res del

partit. Si de cas el resultat i poca

cosa més. Quan encara no havia

pres possessió del seient proper a

la porteria on ataca el Benicarló , el

nostre extrem Carrillo ja havia mar

cat el primer i únic gol nostre. De

fora de l'àrea, de potent tret que va

provocar que per uns instants als

aficionants vinarossencs presents

se'ls comprimira l'esfínter i es posa

ren un puntet a la boca tot maleint

per quins set sous havien vingut ací

a deixar-se els seus diners. Poc

però ens va durar l'alegria i en uns

minuts el vetereníssim Panissello

ens va empatar. Als forasters se'ls

van acabar els problemes anals i

van començar a pensar que igual sí,

que igual no els importava que els

hagueren fotut una quant itat inde

cent de perrets per presenc iar allò.

I ací es va acabar el partit.

Nosaltres encara ens vam permetre

el luxe d'errar tres ocasions clares i

ells , una o dos més. Xiulit final i tots

tan amics.
A destacar a les grades la

presència d'alguns espectadors poc

habituals. Per exemple , hi era qui

diuen que serà el proper entrenador

del Benicarló , Tito Garcia Saniu àn,

Alguna cosa hi deu haver, vaig infe

rir. També s'hi trobava l'incombusti

ble senyor Tena Ronchera , aquell

que es queixava de com el maltrac

ten cada vegada que ve ací.

Aclarim-nos , no diu que el tractem

malament? , doncs no vinga, home,

no vinga més, vaja-se'n , per exem

ple , a Marbella a fer-li costat a

Zaplana en la seua croada contra la

corruptela.
Un altre espectador destacat va

ser Ximo Bel, que ja feia dies que no

es deixava caure pel Municipal de la

Carxofa . I el regidor d'esports del

Magnífic Ajuntament de Vinaròs i el

de l'Illustrissirn ídem de Benicarló .

En fi, el que deia, tot molt descafeï

nat.
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Alqueries 35 - eH Indret 8

text GREGORIO SEGARRA

El Juvenil del Benicarló,
assegura la permanència

text C.H.INDRET BENICARLÓ

SÈNIOR .
Part it molt semblant al de la set
mana anterior. L'Indret va
començar fort en els primers
minuts, dominant l'encontre en el
joc i en el marcador. Però les bai
xes que tenía l'equip eren massa
importants i al final es va notar en 
el joc i el resultat. Els benicarlan
dos van intentar durant tot el partit
retallar diferències, però aquesta
va ser una tasca impossible.

En la segona part , la lesió del
porter José Roldan ja va suposar
perdre les darreres opcions que
tenía l'equ ip de treure un resultat
positiu , o si més no, més igualat.
AI final , derrota cadufera davant
d'un dels equips importants de la
categoria.

Per part de l'Indret van jugar:
Roldan en la porteria, Rafa (2),
José (3) , Venan, Miguel (2) ,
Albert, Sebasti àn (2), Forcadell (1)
i Ulises .

Benicarló Juvenil, 4 
Onda, 2

En un part it que semblava deci
dit després dels primers quaranta
cinc minuts i que es va compl icar
en la segona meitat, els de Xoco
van assegurar la permanència
després d'una ratxa de derrotes
que els havien posat massa prop
de les últimes posicions.

L'Onda va començar demos
trant el perquè és un dels que van
a sofr ir fins al final per a mantenir
la categoria i en la primera part va
ser una titella en mans del
Benicarló, que no va acusar les
nombroses baixes, va marcar tres

EQUIPS DE LA BASE

INFANTIL FEMENí
CH INDRET BENICARLÓ - 29
lES VALL D'ALBA - 14

Part it molt important el jugat en el
polisportiu benicarlando davant
del tercer classificat de la lliga

gols - tots obra de Néstor - i van
poder ser mitja dotzena perfecta
ment. Però en la segona part els
rojillos es van confiar i l'Onda es
va posar 3-2 mancant cinc minuts
per al final , encara sort que
Fuentes, en una genialitat, ja en
temps afeg it, va marcar el gol de
la tranqu il·litat.

Alineació del Benicarló
Juvenil: Castañeda, Fuentes,
Víctor Gonzàlez, Carlos, Emilio,
Escura (Pantoni) , Juanjo, L1orens,
Borr às (Alberto), Albert i Néstor.

femen ina. Durant tot el partit va
anar dominant l'Indret, amb una
molt bona defensa que ens va per
metre montar contraatacs que es
van material itzar.
Durant la segona part l'equip va
seguir jugant amb molta serietat,
realitzant jugades força intere
sants en atac . AI final , victoria molt
important per a les caduferes.

Per l'Indret van jugar: Andrea en
la porteria, Jennifer (2), Amina, Iris
(4), Sara , Vanessa (7), Tifan i (2),
Rosa Mari (6), Andrea (5) i Anna
(3).

INFANTIL MASCulí
CH INDRET BENICARLÓ - 21
BM CASTELLÓ - 24

Partit que enfrontava al segon i al
tercer de la lliga Durant tota la pri
mera part el domin i va ser per als
benicarlandos, però malaurada
ment s'arribava al descans amb
un ajust 12-10 . En la segona part
els visitants van demostrar per
què són els segons de la competi
ció. AI final , derrota molt lluitada
per 21 a 24.

Per part de l'Indret van jugar
Juanma en la porteria , Joe l,
Cristopher, Alexis (1) , Rubén
Constante (10) , Manu (4), Rubén
Vicente, Adrian (2), Fran Pérez (3)
i Bilal (1).

................................................................................................
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~ ~ ~ ES PORTS ~ ~ ~

Tots a l'aigua
•

text C.N. BENICARLÓ

El Club Natació Benicarló cada
vegada es troba més representat
en els actes esport ius de la
Comunitat Valenciana i
açò és a conseqüència
de les ganes que fiquen
estos nadadors i nada
dores i dels resultats que
setmana a setmana con
quisten en unió amb els
seus seguidors i fami
liars .

Este passat cap de
setmana, 8 i 9 d'abril , es
van desplaçar a Vinaròs i
Castelló . El grup de
nadadors G4 ( Mari
Carmen Sorlí , Patricia
O'connor, Ramón Boix, Antonio
Àv ila , Miguel Piñana, Marc
Fresquet, Marcos Fuente i David
Marqués), van viatjar fins a la pis
cina provincial de Castelló a dis
putar el trofeu interclubs 4.
Destacar el 1r lloc aconseguit en
200 m. esquena 2:20.07 i mínima
autonòmica d'estiu i 2n lloc en 50
m papallona 29.02 de Miguel
Piñana i el 2n lloc en 100 m braça
1:16.83 i mínima autonòmica
d'estiu de Marc Fresquet.

El grup de nadadors G1 ( Marc
Calduch , Marc Octavio, Adrian
Adell , Pau Paris , José Julian
Jaén , David Valdearcos, Josep
Febrer, Alejandro Companys,

Mario Tornàs, Esther Giner , María
José Drago, Nerea i Irene
Sorando, Marta Valdearcos i
Elena Ozaez) es van desplaçar el
dissabte 8 a la piscina de Vinaròs
a disputar la VI Jornada de la
Lliga Nacional G1. Destacar el 2n
lloc aconsegu it en els 200 m lliu
res 3:31 .16 per Nerea Sorando i
el 2n lloc per equips en els 4 x 50
est ils mascu lins i el 3r lloc per
equips en els 4 x 50 estils feme
nins .

El grup de nadadors G2 (Albert
Astor, Manuel Montserrat, Carlos
Fuente, Ferran Marza, Marc
Àvila , Joan Ferran Barrachina,
Paula Gil, Lucía Piñana, Raquel

Fabregat, María Coll ,
Meritxell Sospedra,
Inmaculada Cerda i
Marina Herrero) es van
desplaçar el diumenge 9
a la piscina de Vinaròs a
disputar la VI Jornada de
la Liga Nacional G2.
Destacar la gran autori 
tat dels nostres jóvens
nadadors en la prova
dels 800 m lliures mas
culins on Albert Astor
11 :57.13, Manuel
Montserrat 12:06 .68 ,

Carlos Fuente 12:15.43 i Ferran
Marzà 12:23.43 van copar els pri
mers llocs 2°_3°_4° i 5t respectiva
ment, el 2n lloc de Raquel
Fabregat en els 800 m lliures
11 :08.63 i mínima autonòmica
d'estiu en 12 A, el 3r lloc de Paula
Gil Jovani en els 800 m lliures
12:12.80 en 11 A així com els 2n
per equips en mascu lí i femení en
els 4 x 100 estils.

Més handbol a la comarca
text HANDBOL BENICARLÓ

Aquest passat dijous dia 6 d'a
bril va tindre lloc a la sala de prem
sa del pavelló polisportiu de
Benicarló la presentació de la II
Lliga d'handbol al -leví Baix
Maestrat "Grupo Peinado" organit
zat per la Delegació d'Handbol els
Ports-Maestrat, el Club Handbol
Benicarló , i amb la co l-laborac i ó
de la Conselleria d'Esports de la
Generalitat Valenciana, l'il·lustrís
sim Ajuntament de Benicarló i del
"Grup Peinado".

La competició es desenvolu
parà per concentració a pobles
com Sant Jordi , La Jana , Canet lo
Roig , Cervera , Alcossebre i
Benicarló .

En primer lloc va prendre la
paraula Juan Fran Pons com a
representant de la Delegació
d'handbol els Ports-Maestrat i va
explicar el nou sistema de compe
tició dels partits amb 4 parts de 10
minuts cadascuna i amb un siste 
ma de puntuació nou , per tal d'a
favorir la igualtat.

Per part de la Conselleria
Manuel Muñoz, coordinador d'es-

ports de Castelló , va agrair la
tasca del Club Handbol Benicarló
a nivell de base i va oferir la seua
col -laboració als desplaçaments
dels equips que seran sufragats
juntament amb el "Grup Peinado"
espònsor oficial de la lliga .

Va tancar l'acte el regidor d'es
ports de l'Ajuntament de Benicarló
Utiliano Martínez, valorant molt
positivament la funció educadora
d'aquesta activitat esportiva a més
d'oferir les instal -lacions munici
pals per a poder dur-la a terme .

....................................................................................
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entrevista JORDI MAURA

Nom: Josep-Manel Barberà
Any de naixement: 1983 (Benicarló)
Estudis: Cursant licenciatura d'Història
Càrrec d'Esquerra Republicana
Benicarló: Secretari d'Organització i
d'Imatge i Comunicació
Historial politic: L'any 2001 em poso
en contacte amb el Partit Socialista
d'Alliberament Nacional dels Països
Catalans (PSAN) a l'estar ja interessat
en la qüestió nacional dels valencians.
Quan es refunda Esquerra Republicana
del País Valencià -que, com jo, es defi
neix socialdemòcrata-, dóno el pas pri
mer com a amic i col -laborador i des de
fa quasi dos anys, com a militant.

Com una persona tant jove es co n
verteix en secretari d'organització?
Bé, si hi ha una cosa que m'il·lusione
d'Esquerra , és que qualla, sobretot,
entre la joventut; açò indica que, encara
que poc a poc, les coses canvien i el
País s'està retrobant a ell mateix. Per
què jo i no un altre com a secretari
d'Organització? Caldria preguntar-ho
als militants de Benicarló, que van creu
re que jo era la persona adequada per
al càrrec.

Quina és la seua nacionalitat?
La resposta és clara: com molts abans
que jo, em defineixo "valencià de nació
catalana"

Quin vaticini fa de les eleccions de
l'any vinent? El pp recuperarà la
majoria absoluta?
Pareix que la política del consistori
s'està "judicialitzant" perillosament,
estem en una situació on la notícia més
important de la setmana és l'intercanvi
de retrets constant entre el PP i el
BLOC. Però bé, és el que té la bigàmia,
el BLOC ja habia d'haver pensat que, si
canviava de parella al mig del ball,
podia ocorrer açò. Però a mi em preo
cupen molt més les conseqüències;
quan cert partit politic - i ara no em refe
reixo a cap en concret- està més pen
dent d'atacar a un altre que de fer políti
ca per als ciutadans -els que l'han votat
i els que no- és que té un problema, i
crec que la gent ha de tenir clar açò
abans de dipositar la papereta a la uma.
Quant als possibles resultats ... És
promte per saber-ho. No m'agradaria
que el PP recuperara la majoria absolu
ta; crec que les majories absolutes mai
són bones i que és important per la salut
democràtica d'un consistori que no
manen sempre els mateixos. Crec que
Benicarló va fer una aposta a les darre-

Barberà
(ERP\I)

"'~ ntarrat
s'està

jLdidailzant
llaxnmf'

majoria progressista. Si Benicarló creu que aixó és el millor i ens atorga la confiança que
li demanem, per nosaltres no quedarà. Repeteixo, la bigamia no és el nostre estil.

Tant d'aire fresc en la política local no ens costiparà a tots?
(riu) I ara! L'aire fresc sempre és bo, i més en una política com la benicarlanda i, per
extensió, la valenciana. Posaré un exemple, la família de Fabra porta govemant la dipu
tació de Castelló des que es creà, el 1833. Crec que, coses com aquesta, "enrareixen"
l'ambient. Què millor que obrir la finestra per a que entre aire fresc i es puga respirar
millor? La salut democràtica sempre ho agraeix.

Quina és la postura d'ERPV sobre la festa dels bous?
Els bous al carrer són un tret diferencial d'una part important de les comarques del País
Valencià -i dels Països Catalans-, i alhora constitueixen una part essencial de la nostra
tradició, de la nostra idiosincràsia i de la nostra cultura. Òbviament si la pregunta versa
ra sobre les curses de braus, la resposta seria de rebuig frontal.

L'objectiu és que la celebració dels bous a les nostres comarques interioritze el prin
cipi de respecte als animals. S'ha de procedir a una regulació exhaustiva d'aquestes
celebracions miljançant la qual s'incorporen millores vers el tracte, tan físic com psíquic,
de l'animal -reduint el temps d'exposició del bou en l'espectacle, millorant les condicions
dels espais físics, regulant les franges horàries per evitar altes temperatures, compro
vant l'estat de l'animal al final de la celebració, etc. No podem permetre que, des de fora,
s'explique com veuen ells els bous sense coneixer-Ios, i molt menys, que aquesta siga
la única visió que es desprenga cap a l'exterior. La imatge d'aquest País ho necessita.

Quin llibre està llegint ara mateix?
Ara mateix estic rellegint "Despullant Espanya", de Victor Alexandre, un bon llibre per a
reforçar l'autoestima dels catalans i que ajuda a desmuntar algus tòpics del nacionalis
me espanyol. Encara que també tinc damunt la tauleta de nit ''Tots els contes de Woody
Alien", un gran llibre del meu director favorit.

Què en pensa de La Veu?
Crec que és un setmanari plural -cosa que es troba a faltar en altres publicacions-, amb
un bon enfocament de l'actualitat i que fuig de la rigidesa periodística clàssica, donant
cabuda a les seues pàgines a les més diverses opinions, reivindicacions, autocrítica,
etc... Aprofito aquestes línies que em brindeu, per a felicitar a l'equip que la fa possible i
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