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sos: Ensenyament a Benicarló
A menys de dos mesos per finalitzar el curs escolar, la situació dels mestres, alumnes i

centres educatius deixa molt que desitjar pel que fa als mínims de qualitat recomanables .
Ràtios trencades i un degoteig constant d'alumnes al llarg del curs agreugen la situació en
uns colleqis saturats on, fins i tot, els "barracons" arribaran al Convent de Sant Francesc.

La immigració, sense dubte, ha
contribuït a evidenciar un problema

començad es les

classes a Benicarló.

jador, que estava concebut per ali
mentar 80 xiquets en té ara mateix
180, el que obliga a fer torns per a
menjar.

Per tal d'adaptar-se a la nova
situació, els centres educatius han
hagut de fer meravelles: des de des
doblar en una segona línia per

El fet de la incorporació tardana
és una normalitat al llarg del curs.
L'Ajuntament ha tramitat un total de
111 incorporacions en el que va de
curs, unes xifres que trenquen tots
els esquemes establerts per les
autoritats educat ives. "Són un
coi -lectiu amb molta mobilitat i que
van on troben treball", explica el
director del Ródenas.

que ha estat agreujat per la falta de
previsió de les autoritats valen
cianes i també locals, que si, per
contra han ingressat els impostos
dels nousvinguts, no els hi han pro
porcionat més serveis, perjudicant
també per tant a la resta de
població. Dimarts passat a les nou
del matí sis alumnes esperaven a
primera hora per ser presentats als
seus nous companys. Abans es
podia incorporar un o dos xiquets
nous a l'inici del curs. Ara és un fet
quotid ià i es dóna a qualsevol
trimestre del curs escolar. Dos
anglesos, dos magrebins i dos
colombians. Consuelo, la mare dels
dos xiquets colombians explicava
que no ha tingut més remei que
escolaritzar-los ara, just quan ha
tingut "els papers" i els ha pogut dur.
Els seus fills han passat en una set
mana de donar classe a Colòmbia a
fer-ho a Benicarló. Consuelo, expli
cava que les xiquete s estaven
nervioses i no enten ien encara
massa bé el valencià. Personal de
reforç destinat a aquests casos,
com un psicòleg, un logopeda i dos
pedagogs (PT) faran meravelles per
estar amb tots els alumnes i garan
tir el manteniment d'un nivell ade
quat a la classe.

vegadaunacurs

en l'actual situació no s'ho hagueren
cregut però, tot i que no és la man
era més adequada de treballar
s'han adaptat progressivament". Ara
tenen vint nacionalitats i el men-

11 1 alumnes s'han

i nc o r p o rat a les

aules al ll arg de l

text REDACCiÓ

Ximo Besalduch, director del CP
Eduardo Martínez Ródenas, explica
que els perjudicis de no comptar
amb infrastructures millors "són difí
cils de quantificar". Els mestres a
poc a poc han anat assimilant la
nova realitat de Benicarló i també
de tota la comarca, amb centres
educatius xicotets i un creixent
increment poblacional. "Si fa 10
anys els hagueren dit que estaríem

11 'evolució demog ràfica
que ha experimentat la
nostra ciutat no ha anat
aparellada a una millora

de les infrastructures educatives o a
la construcció de noves. Alguns
centres educatius trenquen la ràtio
de 25 alumnes per aula, per tant es
troben congestionats i sense que
les inversions en nous centres edu
catius arriben.
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"ÉS imperiosa la construcció d'una nova escola"

està desdoblegat en l'actualitat. De
moment, la ubicació de com serà i
on estarà situat el centre en el futur
"és incert" va explicar l'edil "pel que
s'explicarà als pares en el moment
de l'escolarització de com és la
situació". En cap cas els barracons
es destinaran a aquells alumnes
que s'hagen matriculat més tard,
van indicar fonts municipals .
Guzman va atacar a la falta de pre
visió per part de la Conselleria com
causant de l'actual situació.

més moderns de la comarca, són ja
una realitat.

L'Ajuntament de Benicarló, d'a
cord amb la Conselleria d'Educació
i Cultura s'ha vist obligada a establir
una mesura sorprenent per a garan
tir l'escolarització a la totalitat
d'alumnes en el pròxim curs. Així,
segons va anunciar ahir l'edil de
Cultura i portaveu municipal, José
Luís Guzman, "es construiran dues
aules prefabricades amb capacitat
per a 50 alumnes en el Casal
municipal de la localitat per a cobrir
part de les necessitats mentre s'ulti
men els tràmits per a la construcció
del nou centre educatiu de primària
que estarà adscrit al CP Francesc
Català". .El regidor va assenyalar
que les aules prefabricades
suposen l'inici "virtual" del futur cen
tre educatiu que es construirà en la
localitat. De moment se l'ha batejat
a efectes administratius com col -leqi
número 5. A part del nou centre
s'ampliarà la superfície del col -legi
Eduardo Martínez Ródenas, que ja

L'opinió de 1'5TEPV
El sindicat majoritari a l'ensenya

ment, l'STEPV, denuncia un reparti
ment no equitatiu de la distribució
dels immigrants. Així, segons sem
bla, col -leqis com la Consolación
tenen menys immigrants i d'una
manera selectiva no s'escolaritzen
marroquins en aquest centre, que
van a d'altres, un fet injust segons
denuncien i que crea malestar en la
resta de les escoles. Àlvar Anyó,
portaveu del sindicat va considerar
la solució donada com "un parxe
davant una preocupant situació". La
mesura va ser titllada de "correcta"
davant la impotència de disposar de
nous centres educatius. Malgrat la
mesura el portaveu del (STEPV) va
reclamar urgentment la construcció
del nou centre educatiu. "A l'actual
situació s'ha arribat com a conse
qüència de no disposar d'una plani
ficació educativa adequada per part
de la Generalitat", va dir......... ................................. ............ .. ... ....................... ....

ve de la pàgina anterior

necessitat a la ubicació d'aules pre
fabricades o "adossats", com els
anomenen alguns mestres. El
lloguer de cada aula prefabricada
costa uns 600 euros al mes.

Previsions
L'evolució de la població ha

agafat desprevinguda
l'Administració. A Benicarló hi ha
800 immigrants escolaritzats entre
primària i secundària. A tall d'exem
ple, si la realitat no fóra aquesta,
sobraria un centre educatiu del
tamany del CP Marqués de
Benicarló. En sis anys un centre
educatiu de Benicarló ha pogut
doblar el número d'alumnes.
Segons les dades de demografia i
natalitat la localitat necessitarà un
nou centre educatiu que no arriba i
l'estancament en la natalitat de fa
unes dècades s'ha vist trasbalsada
per l'escolarització de la immigració
i la seua natalitat. A molts colleqis la
miljana d'immigrants s'acosta al 20
25 per cent. AI Ródenas, dels actu
als 230 alumnes escolaritzats, es
disposa ja d'una previsió de 285. A
la nostra ciutat és imperiosa la con
strucció d'una nova escola i l'am
pliació d'una altra. De l'ampliació del
Ródenas es porta parlant fa massa
anys, ha tingut entrebancs de difícil
solució per l'estancament de la par
tida Povet i la manca de terrenys.
Les autoritats locals han trobat ja
solució per cedir a la Conselleria
uns terrenys de 12.000 metres
quadrats on es faran les obres. Fa
dues setmanes s'enllestien els tre
balls previs d'estudi del subsòl i els
plànols del futur col-leqi , un dels
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La Policia Local assegura que el cos està "saturat"

text JORDI MAURA

Agustín Parra, cap de la Policia Local va assegurar
en el seu balanç anual de les actuacions d'aquest cos
que "amb l'actual plantilla estem saturats i costa aten
dre als veïns amb la qualitat que volem prestar". Parra
va indicar que els veïns i la normativa reclamen cada
vegada més funcions i serveis a la policia municipal. A
tenor del balanç donat a conèixer, els jutjats han pas
sat de reclamar 277 informes en 1995 a 549 en 2005.
Les denúncies de trànsit de 1.778 en 1995 a 6.320 en

el passat any, mentre que els accidents han passat en
aquest període de 136 a 308. Comparativament, amb
el passat any, aquests han augmentat en un 12 %
També les identificacions han crescut, al passar de
294 a 492, el passat any. Malgrat l'augment poblacio
nal, que queda fixat en 25.500 persones, els robatoris
en domicilis han passat de 20 a 22, unes xifres "nor
mals", segons el regidor Juan Lores, que va admetre
"no tenír espai per a contractar els agents que ens
demanen els ciutadans ".

Benicarló incorpora tres nous agents de policia local

text REDACCiÓ Benicarló compta , a partir d'avui, amb tres nous agents de la policia local. Es trac-
--- ------- - - ta de Pedra Expósito Hervàs, Luis Meneses Oliver i M. Carmen Castro Garcés,

que han pres possessió del càrrec aquest mateix matí a l'Ajuntament de
Benicarló . Els tres agents han superat el procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d'agent de la
policia local vacants en la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Benicarló. Les proves van començar el pas
sat 20 de febrer i es van allargar durant tot el mes de març. Amb aquestes tres últimes incorporacions, el cos de
la Policia Local de Benicarló passa a disposar de 45 agents, tot i que l'equip de govern preveu convocar, dins del
2006, vuit noves places d'agents de policia local i dos per a oficials. El darrer procés selectiu per a la provis ió d'una
plaça d'oficial de la Policia Local, que ha tingut lloc aquest mesd'abril , ha quedat desert .

... ............................................ ................................. ....
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Fernando Argenta a Benicarló amb
"El Conciertazo"

text A.M. CIUTAT DE BENICARLÓ

La Banda de Música "Ciutat de
Benicarló" va acompanyar el diss
abte 29 d'abril al magnífic comuni
cador musical Fernando Argenta
en dos concerts celebrats a les 17
i 19 hores. Aquest esdeven iment
patroc inat per l'Ajuntament de
Benicarló dins del Cicle de
Concerts de Primavera, va
apropar a l'Auditori de Benicarló al
voltant de 600 persones en les
dues sessions i que van disfruta r
molt, especia lment la gent menu
da.

Argenta fa participar de forma
activa als xiquets , i també a tot el
públic, durant una hora de concert
que ell anomena el concert-festa .
AI voltant de diverses obres, el
públic pot comprova r que la músi
ca clàssica no és una cosa avorri
da sinó tot el contrari.

Pares i fills sent disfressats de

la temàtica de cada obra o inter
venint amb palmes, cantant, etc..

Dins del repertori obres com "La
Guerra de les Galax ias" de
J.Williams, "Guillem Tell" de
Rossini, "Trons i llampecs" de
J.Strauss entre d'altres van ficar
en una motivació molt alta a tots
els músics de la Banda, dirigits per
Pablo Anglés Galindo.

Especialment en l'obra
"Carmen" de Bizet on es desen
volupa el preludi del IV acte "los
toreadores", Argenta munta l'obra
a partir del sons que efectuen els
instruments greus que porten l'a
companyament a temps , després
els que fan el contratemps, la per
cussió, i la melodia lenta i ràpida
amb tots al final , és un clar exem
ple de concert didàct ic que fa
comprendre al públic, les diverses
parts que utilitza el compositor.

En "Orfeo en los infiernos" de
Offembach, convida a uns xiquets

per a dirigir la Banda i a quatre
xiquetes que fan el can-can bal
lant disfressades.

El públic va gaudir amb un
recull de música de pel.lícules i
amb els sons de "Paquito el
chocolatero" actua lment sinònim
de "cervesa triomfadora" o la
"Radetzky marxa" de J.Strauss
participant amb palmes i altres
càntics .

Un gran "conciertazo" que
recordaran durant molt de temps a
Benicarló i que el fill del gran
directo r Atau lfo Argenta, va
demostrar que els premis que té
recon eguts al millor programa
infantil de la TV i als 30 anys de
"Clàsicos populares " son dignes
exponents de la millor pedagog ia
activa i un gran repte i honor per
als músics que van acompanyar a
Fernando Argenta .

.................... ... .............................. ... .. .. .......................
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L'Ajuntament demana que es llencen les
escombraries en el seu horari

text JORDI MAURA

El regidor de Medi Ambient, Sergi
Pitarch, va presentar dimarts una
campanya amb la qual es tractarà
de conscienciar als veïns de la
localitat perquè complisquen l'ho
rari d'ús dels contenidors de reco
llida de residus. Pitarch va censu
rar l'incivisme dels veïns "que
llencen les escombraries a prime
ra hora abans d'anar-se'n a treba
llar quan l'horari és de 20 a 23
hores". Segons va explicar aques
ta pràctica provoca que les
escombrar ies fermenten després
de dotze hores de sol a l'estiu,
generant queixes entre els veïns".
En els últims estius les queixes
escr ites dels ciutadans han
oscil·lat de les dues a les 15. La
campanya, consistent en una
campanya de televisió , provoca
quelcom més impactant que els
adhesius sobre els contenidors ,
com és la pròpia denúncia social
"i que siguen els mateixos veïns
qyi controlen recriminen a aquells
que llencen les escombrar ies fora
de l'horari".
Pitarch també va recordar que en

les propostes de les empreses
per a la concessió del servei de
recollida, les diferents empreses
apostaven pel progressiu soterra
ment dels contenidors per a mini
mitzar les molèsties sobre els ciu
tadans i sobretot d'aquells que
tenen la mala sort de tenir-ne, un
o diversos, justament al capda
vant de les seues cases.
Protecció d'arbres
Pitarch també va donar a conèixer
alguns dels extrems de la nova
Ordenança d'arbrat d'interès
local, que possibili tarà cataloga r
àrbres significatius de la població.

El regidor va lamentar que un
cèntric i enorme pi susceptible de
ser protegit fora talat un dia abans
de l'aprovació de l'ordenança . Un
consell assessor format per tèc
nics, polítics , ecolog istes i del
Fòrum de Participació assenya
larà els arbres més emblemàt ics
sobre els quals actuar. "Com no
volem que el sistema siga una
càrrega per als propietaris dels
arbres serà l'Ajuntament qui farà
el manteniment dels mateixos".
La catalogació la decidirà el Ple.

.....................................................................................
laveUdebenicarlo



Què mos cal saber per a
ser bons

caduferos?
El carrer de Perez Pina és perpendicular al carrer del Puig

de la Nau i uneix aquest arnbel camí Vinaròs .

Tot i que el nostre terme es troba vora mar i és quasi pla,
saps quina és la cota màxima a la que podem ascendir dins
d'ell?

A - 166 metres

B - 168 metres

e - 193 metres

o - 205 metres

....................................................................................
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Filant la Xarxa
http://bunnyherolabs.com/adopt/

En aquesta divertida web podeu dissenyar
una mascota virtual de manera senzilla. Com
a resultat obtindreu un codi html que podeu
inserir en la vostra pàgina web o blog. Adopta
una mascota virtual!

La.Rata.Sensefils@hotmail.com

bunny~ pig!
~
ç

··········..f·
duckt
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Torre de Babel educativa

jans , materials i humans , necessaris
perquè per tant alumnes com profes
sorat puguen fer la seua feina d'una
manera digna. Caldria que
començarem a replantejar-nos la idea
d'escola-guarderia imperant en la
nostra societat i ens fixarem que l'ed
ucació pública i de qualitat està en
perill sinó fiquem tots de la nostra
part. .

AI nostre poble , els barracons i les
classes abarrotades ja s'han convertit en paisatge
habitual del nostre entorn escolar i, la tendència és
que vaja a més, si més no, si el pares i mares no
comencem a dir la nostra i exigim, a les administra
cions , que es fiquen les piles per intentar palliar,
d'una vegada , aquesta greu problemàtica ficant els
mitjans que calguin : més professorat, més escoles
i aules d'integració idiomàtiques (és una idea), per
nomenar-ne només tres.

Però, l'última que se'ls ha ocorregut als nostres
polítics , es supera , simplement surrealista: "barra
cons al Convent" i ho nomenarant, eufemística
ment, colleqi nOS. Algú s'ha begut l'enteniment?

A banda, d'històries surrealistes, la realitat és
que els fluxos migratoris no disminuiran , tot el con
trari , augmentaran , i mentre , els nostres polítics de
València , com sempre, prefereixen gastar-se els
diners en "copes amèriques" per sortir a la foto, que
cobrir les demandes educatives de la societat. I el
responsable educatiu del nostre ajuntament,
mestre ell, volent fer experiments al Convent.

Anem "cremant " mestres, resulta més barat.
Fins que no es carreguen l'escola pública no
estaran contents.

Estem en un lloc de la nostra
geografia mediterràn ia que fa que la
afluència de gent immigrant siga cada
dia més gran. La avinguda de gent
immigrada pot aportar coses positives
i, també ; de negatives . Això , que és
una obvietat, a l'administració sembla
que se li ha passat per alt en molts
aspectes al no articular les mesures
necessàries perquè la integració dels
nouvinguts és faça de la millor man
era possible. Aquesta setmana ens centrarem en
un aspecte que, conegut , per tota la família educa
tiva, sembla no ser-ho així, per molts pares i mares
que cada dia deixen a l'escola al seus fill perquè
tinguen una educació de qualitat: la integració
escolar.

Què diríeu si setmana sí, setmana també , en
l'aula dels vostres fills (això sempre i quan tinguen
aula, molts estan en "barracons", eufemísticament
nomenats "aules prefabricades"), entren alumnes
nous. Alumnes, els quals, tenen un idioma diferent,
una cultura diferent i unes costums diferents.
Simplement caòtic i de bojos.

És impossible que un mestre puga treballar,
d'una manera mitjanament acurada , en una aula
amb un percentatge d'alumnes fora de ràtios, uns
mitjans materials i humans , cada vegada més pre
caris i, damunt, amb alumnes que parlen diversos
idiomes i que no s'entenen entre ells i el mestre.
Acabem de convertir una aula escolar la Torre de
Babel educativa. Així quina qualitat volem acon
seguir, cap ni una.

El pares i mares també tenim responsabilitat en
l'educació dels nostres fills i, igualment, som
responsables perquè l'administració fique els mit-

' -'3T -'Carxofa:
per a SantGregor i, per als seus amics i amigues, per'alsque an es paelles , per tota lage,nt que
va a la romeria o puja a l'ermita i perals pesats de les tómboles (sense ells no seria Sant Gregori).
És un dia de festa del poble i totstindrem la nostra carxofa de denominació d'origen;

Panissola:
per als responsables de la neteja del poble. Els dia 30 d'abril pel matí va aparèixer una bossada de
fideus aun cantó de la cruïlla Sant Elm - Comerç. A hores d'ara, un mes, d'un mes després, encara
està allí tota seca.
Nota panissa/era: els madrilenys, manyos , bascos i catalans que han estat aquest cap de setmana
al Morrongo ha pogut gaudir dels "aromes i aigües medicinals " de la claveguera de darrera
''l'Albe,rglje''. Així PROMOCIONEM EL TURISME.
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El Pla d'Acció Territorial del Litoral (1)

IJ I dia 20 d'abril passat acabà el període d'ex
posició pública i de presentació d'al -leqa
cians del Pla d'Acció Teritorial del Litoral
(PATL) iniciat dos mesos abans. El PATL té

per objectiu l'ordenació territorial del litoral - uns 60
municipis costaners i 19 propers a la costa- des d'una
perspectiva "supramunicipal. El PATL consta de 26
actuacions a fer en un període variable de dos a deu
anys. Aquesta pla -un manament de la Llei 4/2004
d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge
(LOTPP)- és la norma urbanística de referència a la
que s'ajustaran totes les revisions de Plans Generals
d'Ordenació Urbana municipals que es facin des de la
seva aprovació .
La presentació del PATL ha estat condicionada per
una sèrie de circumstàncies. El desgavell urbanístic
del litoral valencià és ja força conegut. El programa
europeu Corine 2000 detectà que el sòl urbanitzat a la
costa valenciana havia crescut, durant la
dècada dels noranta, un 50% quan la
població sols ho havia fet un 8%. El govern
Zaplana derogà la llei d'ordenació territorial •
socialista i n'anuncià una de nova que no
s'aprovà fins 2004, la LOTPP del govern
Camps. No s'han donat massa pressa, ja
anava be la incertesa legal en espera d'una
nova llei per permetre-ho quasi tot. Però a
finals de 2005, l'urbanisme valencià tenia
mala imatge a la Unió Europea (Informe Fourtou) i el
govern de la General itat aprovà una sèrie de normes.
el PATL entre elles, per a millorar-la.
Consta d'una primera part d'anàlisi i diagnòstíc de la
zona litoral valenciana. El territori comprés entre la
línia de costa i la cota 1OOmetres representa 16,6% de
la superfície del país tanmateix conté 70% dels cul
tius, 75% de la població i és on trobem la major part
de les infrastructures i la majoria de zones turístiques ..
Es remarquen com a principals problemes del litoral la
urbanització compulsiva , la manca de serveis i d'equi
paments, la baixa qualitat de l'edificació , la congestió
del trànsit , la insuficiència de recursos hídrics, l'erosió
de la costa... que poden posar en perill "el seu atrac
tiu turístic". També s'esmenta concentració de les acti
vitats econòmiques al litoral i el desequilibri entre el
sistema urbà i el rural que porta a l'ocupació de sòls
fèrtils i a la pèrdua d'identitat. Com a factors favora
bles es contemplen el clima benigne, les platges (270
km), els trets culturals diferencials i l'existència d'eco
sistemes singulars (11 parcs naturals).
L'objectiu primordial del PATL és l'assoliment d'un
desenvolupament del litoral més sostenible que ha de
girar al voltant del turisme. Per aconsegu ir-ho, s'as
senyala, cal canviar el model de creixement urbanístic
quantitatiu per un altre qualitatiu i coordinar el planeja
ment turístic amb el territorial per a desestacionalitzar
espacial i temporalment l'ocupació del litoral.

Es pretén millorar l'equilibri i la cohesió territorial inte
grant el planejament urbanístic de municipis veïns,
donant continuïtat i homogeneïtat a la façana litoral 
tipologia edificacions, passeigs marítims...-, des
plaçant d'activitats del litoral cap a l'interior -indústries ,
infrastructures ...- i enfortint determinats nuclis urbans
litorals per reduir la dependència de les grans capitals.
Cal cercar alternatives a l'ús predominant del territori ,
centrat en els projectes immobiliaris de segones
residències que consumeixen molt d'espai. Podrien
ser la seva reconversió per primeres residències , la
substitució per complexos residencials d'alt "standing"
per jubilats estrangers i la seva complementació amb
usos terciaris com hotels, camps de golf, ports espor
tius...
El sector agrícola -important pel manteniment dels
paisatges agraris- anirà cap una producció de qualitat
(denominacions d'origen, agricultura biològica) i inte-

grarà altres activitats com el turisme rural.
El sector industrial és incompatible amb la
proposta del PATL i es recomana el seu
trasllat cap a les comarques de l'interior.
Quan els aspectes naturals , s'assenyala
que cal promoure els espais naturals d'alt
valor, protegir les costes de l'erosió i dis
minuir el risc d'inundació .
El sistema de transport segueix un corre-
dor nord-sud parallel a la costa. Es consi

dera suficient pel trànsit rodat però no pel ferroviar i.
S'afavorirà el transport col ·lectiu en general.
S'ampliarà cap el nord i sud el ferrocarril de via estre
ta Alacant-Dènia. Es construirà la Via Litoral
Valenciana que anirà de nord a sud del país per a via
nants i cicloturistes .
La diversificació i millora de l'oferta turística es basarà
en l'oferta ambiental , cultural , gastronòmica, de golf,
ports esportius ... S'afavorirà la concentració de l'ofer
ta en una sèrie de nodes o nuclis turístics com
Peníscola , Benidorm, València o Alacant.
Des d'un punt de vista urbanístic , s'afavoriran els
models compactes o intensius de concentració de les
edificacions per a reduir l'ocupació de sòl. Les urbanit
zacions d'habitatges unifamiliars es desplaçaran cap
els municipis de l'interior.
El model immobiliari - turístic valencià ha tocat sostre
i el PATL pretén ser com una millora qualitativa. Hi ha
un clar abandonament d'un model econòmic valencià
equilibrat, definitivament aspirem a ser Florida i no la
tecnològica Califòrnia. El País Valencià passa de ser
una economia exportadora , industrial i agrícola a un
altra turística amb pretensions.
L'interior és la destinació d'indústries no compatibles
amb el turisme costaner. Entren dins d'aquestes les de
residus tòxics i perillosos de Fanzarà, Les Coves i
Salzadella?

Pere Bausà

.....................................................................................
laveUdebenicarlo
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Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 532

. text EL LECTOR

me de reconèixer que
aquesta setmana , allò
que més ha cridat la
meua atenciò han estat

un parell de fotos on es veuen els
dos personatges de la vida políti
ca local que més surten als mit
jans perquè són els que manen.
En primer lloc, a la pàgina dos i en
colorins , es pot veure el primer
tinent d'alcalde en una il·lustració
que ocupa gairebé la meitat de la
plana. El primer que crida l'aten
ció no són les set carxofes ansio
ses d'informació que té al davant i
que sembla que se'l volen menjar,
sinó la corona que apareix a la
part superior del crani de
Guzman. No sóc capaç d'esbrinar
si es tracta d'un efecte òptic, un
muntatge fotogràfic , una casuali
tat o només porta una certa dosi
d'íntenció sarcàstica per part del
fotògraf. Tota una metàfora . Clar,
que tot aquest comentari me l'ha
guera pogut estalviar si l'escut de
Benicarló no portara aqueixa
corona que no sé a quin sant es
va posar al damunt i que ara fa
que el cap de llista del Bloc sem
ble un membre més de la família
reial.
L'altra foto es troba a la pàgina
onze del seu setmanari. Se n'ha
adonat , senyora Garcia? Ha arri
bat a la mateixa conclusió que jo?
També ha pensat que el càrrec
d'alcalde de Benicarló engreixa?
Potser això que estic dient és una
bajanada , però caldria posar el
cas en mans d'alguna autoritat
sanitària per tal que míre de fer
alguna cosa al respecte . També
s'hauria de fer una ullada a la but
xaca del despatx de la primera
autoritat i al seu despatx . Miro i
remiro la foto i me'n faig creus.
Abans d'acabar la legislatura
haurà arribat a les impossibles - i
fins ara inabastables- mides de
Jaime Mundo. Però ara que ho

penso, no és l'únic cas. Hi ha
pobles dels voltants als quals les
panxes dels seus regidors han
anat augmentant de mane ra
espectacular des que ocupen
càrrecs remunerats al servei de
l'ajuntament. Possiblement l'aug
ment ha estat directament propor
cional al sou que s'han posat. Cal
que nomene algun poble? Em
sembla que no. Per si algú dels
que té la pac iència de llegir
aquestes línies encara no se n'ha
adonat , que mire per la tele pro
cessons , festes populars , rome-

No tenen cap

altra foto del sen

yor Compte que

sempre trauen la

mateixa?

ries i altres actes de caràcter fes
tiu i se n'adonarà de qui estic par
lant. En molts casos , només la
cara ja els delata.
Anem a allò que em porta a
aquesta pàgina. Aquesta setmana
la portada m'ha despistat. Diu que
Compte es retira de les "opos".
Què és això? És que ara anem a
escriure el llenguatge "coleguilla"?
Abans ens haurien de facilitar una
llista de paraules i un mini diccio
nari per tal d'entendre aquest
argot tan particular. Perquè jo , en
una primera i superficial lectura
he arribat a pensar que aquest
senyor se n'havia sortit de la pia
institució fundada pel santificat
Escriv àde Balaguer y Alb às i clar,
m'he espantat una mica perquè
he pensat que ja es posaven amb
el clero. Però el que realment pas
sava és que ha renunciat a pre
sentar-se després de l'enrenou
hagut. Segueixo sense entendre
com aquest senyor regidor encara
no ha obert la boca per defensar-

se, en lloc de demanar informes
que no valen per a res i que en
res modificaran la situació creada.
Aquesta setmana, canya a la
Taula del Sénia. Es queixen que
els diners no passen del Serval.
Sempre ens passa el mateix per
què sempre arribem tard. Això és
carnassa per als del Pp, enemics
acèrrims d'aquest organisme que
trenca la unitat de los hombres y
las tierras d'españa . És que ells
són molt valenc ians i volen el
gatet d'aigua que diu Camps que
ens fa falta i que els catalans llan
cen a la mar fotent-se de nosal
tres. Ell només vol un gatet , la
resta tant li fa. Per cert , no entenc
el logotip de la Taula del Sénia.
La foto que apareix d'un aljub pin
tat no haurà espantat ningú. Si la
veu el cronista oficial en dema
narà la immediata restauració,
que es va lliurar de la lluïda de
morter de les anteriors actua 
cions. Flos diria el mateix .
Un col·laborador es queixa que
han posat el seu nom a coses que
ell no ha escrit. Jo també els dic el
mateix encara que a mi encara no
m'ha passat, i encara que em
passe , les conseqüències no
serien greus.

L'ESPIFIADA DE LA SETMANA

Secció de cultura.
Titular: Primera carrera de
"Autos Lokos".
Sí, cultura. A la propera edició ,
agafe un parell dels seus col·labo
radars i faça que es presenten a
la cursa, a vare si la cultura que
porta aquest esdeveniment els
omple i som tots una mica més
cultes i més sabuts. Així fa goig
fomentar la cultura i d'ací a un
parell d'anys , ja haurem consoli
dat una nova tradició. Anem
sumant. ..
No tenen cap altra foto del senyor
Compte que sempre trauen la
mateixa? Per què a un conjunt
uruguaià li diuen "uruguayo"?

.....................................................................................
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I
Bailes de Salón

¿Te gustaria aprender
a bai lar sin moverte

de tu casa?

José Luis te enseña
tel.: 676 290 626

.....................................................................................
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Jocs esportius escolars de la Comunitat Valenciana
text c. A. BAIX MAESTRAT

Durant el llarg cap de setmana , diumenge i dilluns,
es va competir a les pistes Benicarló dins dels Jocs
Esportius Escolars de la C.v organitzats pel Club
d'Atlet isme BAIX MAESTRAT.

En les proves Exathló van destacar les marques de
Cristina Monforte en el 100MT amb 16"8 , la marca de
Cristina Ferrando en Alçada amb 1'54mts . i la de 29"7
en el 200MLL d'Anna Delshorts en l'Heptathló .

En la prova de Pes, Guillem Esteller , cadet 7,67mt,
Nacho Violat, Cad., 6'97mt , Laura Esbrí, Promesa,
9'95mt. I Elisabet Delshorts , Junior, 8'21mt.

En el 80 MLL, Jessica Lores 12"1 i Carmen Melet
14"2.

en les mateixes proves.
En la prova de 1500 Obstacles , Francisco F. va atu

rar el crono en 3'44"3 fent 1er., Jorge Esbrí 6'13"3 i
Alejandro Marzà 6'47"5.

En el 2000 Obst. 1er Guillermo Palau amb 6'33"9 i 2n
Javi Plau amb 7'12"0.

En la segona jornada va destacar Jesús Beltr àn en
Llargada amb una marca de 6'00mt, David León en Pes
amb 8'40mt i marca personal , lñak i Giner, Cadet, en
Perxa amb 2'45mt i Javelina amb 26,24 , Nacho Violat
18'50 Javelina i Laura Esbr í 32'07 Minima pel
Campionat d'Espanya categoria Promesa .

Oscar Medinilla , Benjami, 12'30mr en disc RClub ,
Tatan Vidal, Aleví , 19'38 RClub i Fiorella Chiappe Alevi ,
16'89mt RClub. En el 1000MLI Marcos Añó , Alevi ,
3'34"2, Carmen Melet, Infantil , 3'48"1, lñaki Giner,

En Disc destacar a David León, infantil , amb
20'98mt, Guillem Esteller, Cadet , amb 23'52 i Nacho
Violat , Cadet , amb 19'94mt.

En Alçada Fco. García 1'48mt. , seguit de Youssef A.
Amb 1,30mt i Adriàn Castillo amb 1'30mt. I 54"5 en el
300MLL.

En la prova dels 100MLL Francisco Garcia 12"7 i
27"'1 en e1200MLL , Ivan Montero 13"3 en e1100MLL.

En el 50 MLL Sara l.lorach 9"7 , Mar Melet 9"8, Rosa
Delshorts 10"1. En xics Andreu Sorlí 9"9 , Damian
Alberich 10"3 i Roman Bas 12"3.

En el 150MLL David León 23"7 i Javi Giner 25"8 . En
xiques Jessica Lores 22"8.

Marcos Añó va aturar el crono del 60MLL en 9"1,
6'31mt en Pes i 3'78mt en Llargada. Tatàn Vidal 9"4 en
60 MLL, 7'19mt en Pes i Khalid Kasmi, 11 "O en 60MLL,
5'50mt en Pes., Oscar Medinilla 8"5 en el %OMLL,
2'99mt en Llargada i 4'07mt en Pes. Maite Serrat 10"3
en 50MLL, 1'59mt en Llarg. I 1'69mt en Pes, Raquel
Castillo 10"4 en 50MLL, 1'67mt en Llarg. I 2'28 mt en
Pes, Fiorella Chiappe 9"7 en 60MLL, 3'57mt en Llarg. I
4'92mt en Pes, Cristina Beltr àn 10"3 en 60MLL, 3'05mt
en Llarg. I 4'86mt en Pes , Guizlan 10"6- 3'00 - 4'90,
Leila D. 12"5-1'79-3 '70 i Cristina Lluch 13"1-2'05-3,86

Cadet, 3'18"4, Fiorella Chiappe ,Aleví, 3'53"7, Javi
palau ,Juvenil, 2'57"3 i Fran Sastre , Junior, 2'55"7 . En
Martell Fiorella Chiappe 14'07 RClub, Cristina Beltran
12'60mt, Guillem Esteller 18'82 mt, Francisco García,
Junior, 24'55mt, Rosa Delshorts, Iniciació, 3'56mt
RClub, Marcos Añó, Aleví, 17'77mt RClub i Jesus
Marzà, Aleví 14'72mt.

El dissabte 29 també van competir dos atletes,
Santiago Esteller i Marc Urgelles, representant al Baix
Maestrat en una cursa de muntanya sobre un circu it de
26Km a veïna localitat de Cabanes .

laveu
debenicarló
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I ara a perdre a casa
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

t!J
uaranta-tres especta
dors ocupaven seient a
la graderia de tribuna .
La pitjor entrada en tota

la història del Municipal de la
Carxofa segons em va fer notar
l'amic Gregorio Segarra. AI cap
d'uns minuts ja n'eren quaranta
quatre perquè Xoco va ser immi
sericordement expulsat després
d'una acalorada discussió -ador
nada d'intimidació manifesta i par
ticular invasió de camp- amb el
senyor col -leqiat i el linier de la
banda de les banquetes, tots dos
ben poqueta cosa però amb una
arrogància insuportable.
Comprenc que Xoco perda els
papers amb aquest personal.
Corn és norma de cortesia , primer
van saltar al terreny de joc en
ordenada filera els jugadors del
Betxí, vestits de blanc immaculat,
amb la sempiterna samarreta
patrocinada per Cartonajes La
Plana i encapçalats pel seu capità ,
el veteran íssim Roqueta (ex, com
a mínim , del Castelló, el Vinaròs i
el San Jorge i també ex d'una
sucursal bancària d'ací el poble
coneguda per tenir un anagrama
amb un garramanxo de Miró) .
Sense entusiame van aplaudir al
respectable i la seua salutació va
ser corresposta per mitja dotzena
d'espectadors, cosa que em va
permetre la poca eufòria uq edeu
haver entre la seua afició . De fet,
fins diumenge passat , els betxi
nencs ocupaven l'avantpenúltima
pòsició en la taula c1assificatòria i
tan deshonrós lloc dóna dret a bai
xar automàticament de catego ria.
Van vindre , pobrets meus, a jugar
s'ho tot.
Als acords de l'irrecognoscible
"Avant, Benicarló, avant!" (per
favor, Josvi, que algú te'l remaste 
ritze o com es diga, però així no el
poses més, per favor !) van trepit
jar la gespa els nostres . Un espec-

tador ve í em va recordar la possi
ble manca de motivació que hi
hauria entre els deixebles de Xoco
i, és més, me'n va asenyalar qua
tre o cinc o sis dels quals que, de
ben lluny, se'ls distingien unes lle
ganyes de mesures gegantines.
Salutacions de rigor, per compro
mís , i desganats aplaudiments
dels altres trenta o trenta-cinc

La pitjor entrada

en tota la

història del

Municipal de la

Carxofa segons

em va fer notar

l'amic Gregorio
Segarra
espectadors, tampoc tots perquè
alguns no es va molestar ni a treu
re's les mans de les butxaques.
Mentre alguns dels nostres encara
estaven burxant-se la cera de les
orelles i altres s'entretenien a fre
gar-se els ulls en acarnissats com
bat entre punys i lleganyes, el
Betxí ja ·ens n'havia marcat un
parell. I això que S ànchez ja s'ha
via lluït en seng les aturades de
molt de mèrit i havia amolla t al cel
els renencs més grossos per tal
d'encora tjar els seus companys.
Xoco , no cal dir-ho, va començar a
posar-se nerviós perquè ja anava
mitja hora i els nostres, descon
certa ts i desconcentrats, semb la
ven literalment adormits; va
mana r-li a Cristian Masip que s'a
manira per posa r ordre en aquell
desgavell defensiu. Mitja hora i Oa
3. Increïble. El' substi tuït va ser el
central Lluís, que se'n va anar
mosquejad íss im, lIevnt-se la
samarreta i castigant amb

vehemència les sofertes frontisses
de la porta del vestidor local.
Vam desperatr-nos, massa tard, i
la cosa va començar a rutllar. Els
forasteres es veia ben clar que
eren f1 uixots i la nostra davantera
va començar a posar setge a la
seua porteria. Ara Raül Mart ínez,
ara Carrillo, ara Julve ... fins que
sí, definitivament en vam marcar
un abans del descans (no me'n
recordo qui va ser, va ser a l'altra
banda de camp , la vista no la tinc
bona... ).
Ja del tot desvetllats vam sort ir a
esmenar la situació a la segona
part. Als pocs minut Carrillo ,
arrencant en clar fora de joc (que
ho vaig vore jo i no m'ho ha conta t
ningú) va batre de nou el porter
visitant. "Ja els tenim", va crida r
un simplot des de la grada. I que
va, el que vam tindre va ser un
altre gol del Betxí que deixar l'as
sumpte en un definitiu i més o
menys just 2 a 4. Sis gols, què
més volem?
Un parell de ximpleries, d'aque lles
que ajuden a pair un esdeven i
ment com el que es va pepetrar
diumenge passat al Municipal de
la Carxofa .
A la mitja part , Xoco , ja expulsat,
va fer-se amb les claus del vesti 
dor per opbrir-li la porta a l'àrb itre i
justi ficar així la sua actitud: "en mi
vida le he pegado a ningún arbi
tro".
I una altra. Diumeneg de matí vais
vo re pel pob le Oribe Arispe
Recalde , ex defensa sud-americà
del COB de la dècada dels vuitan
ta, de quan Alvarito era l'entrena
dor de Salvador, Maza, Rubèn,
Arispe, Cruselles, Raül, Paquito,
V àzquez . Ramon, Santill àn i
Vasconce llos i a la banqueta ' hi
havia homes com Ricardo Vaquer,
Juan lu, Alberto Ferrer, Ginestar o
Pallarés . De memòria , això ho he
escr it tot de memòria.
No sé qui em va recordar que
encara queden quat re jornades...

.............•........•.........•........•• •.........•.•••..•....•..•....••.....•....
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Handbol: equips de la base
text c. H. INDRET BENICARLÓ

INFANTIL FEMENí:
CH INDRET BENICARLÓ - 19,
lES CABANES - 17

Victòria molt treballada l'a
conseguida per l'equip infantil
davant el Cabanes. Durant tota la
primera part el domini va ser per a
les jugadores forasteres , de tal
forma que al descans el marcador
reflexava un preocupant 6:8.
Durant el descans l'equip es va
concienciar que es podia guanyar
aquest partit, ja que l'avantatge
que tenia el Cabanes es debía
més a errades de l'Indret que a
encerts del rival.Durant la segona
part, les xiquetes van defensar de
forma més agresiva , de tal forma
que van poder robar unes quantes
pilotes que ens van permetre
montar contracolps que van resul
tar letals. AI final , l'equip va acon
seguir una nova victòria que li per
met mantenir-se en la zona tran
quila de la taula . Per part de
l'Indret van jugar: Andrea en la
porteria , Tifani (2), Vanessa (6),
Iris, Iris Rodríguez, Amina,
Jennifer (7), Sara, Rosa Mari (1),
Andrea Fern àndez (1) i Anna (2).

CADET FEMENí:
CH INDRET BENICARLÓ - 26,
lES CABANES -16

Impresionant partit el jugat
per les més grans del club, davant
d'un dels dos únics equips que
ens ha aconseguit guanyar en tota
la temporada. L'Indret jugava mer
mat per les baixes, les quals van
ser ben cobertes per jugadores de
l'equip infantil.Durant la primera
part ja és va veure que hi havia un
equip superior a l'altre , tan en
defensa com en atac. De totes
formes , durant aquesta part el
Cabanes va plantar cara durant
uns instants i va posar les coses
força complicades per a les
caduferes .La segona part va ser
un passeig per a l'Indret, ja que
les forasteres , incompresiblement,
van tirar la tovallola i es van
dedicar a cri tica r les diferents

decisions arbitrals.AI final, impor
tant victòria per a l'Indret, que li
permet mantenir el liderat i contin
uar amb la imbatibilitat en aquesta
impresionant segona volta. Dos
partits més i aquest equip pot
proclamar-se campió de la cate
goría cadet.Per l'Indret van jugar:
Laura en la porteria,Cristina (17),
Arantxa, Àngela (6), Jennifer (1),
Vanessa (1), Tifani , Rosa Marí (1)
i Anna.

ALEVí FEMENí:
CH INDRET BENICARLÓ - 13,
CABANES - 5

Important la victòria acon
seguida per les més menudes, ja
que els darrers resultats no ens
havíen acompanyat. Aquesta
volta, però, les ganes i la lluita
demostrada durant tot el partit van
fer que s'aconsegu ís aquesta
ansiada victòria. Victòria acon
seguida davant l'equip que en la
primera volta es va dedicar a
insultar i a amenaçar a les
jugadores i als àrbit res. Aquesta
volta , sense pressió , la victòr ia va
ser per a les caduferes. Durant la
primera part ja es veia un equip
dominador, l'Indret , que amb un
joc molt ràpid va agafar distància
en el marcador. AI descans s'arrib
ava amb un clar 8:3 favorable a

les caduferes. La segona part va
seguir igual que la primera. AI
fina l, important victòria de les
benicarlandes en el seu darrer
partit de la lliga regular. Per part
de l'Indret van jugar Andrea (5) en
la portería , Leila , Iris, Iris
Rodríguez (6), Sara (1) i Amina (1)

INFANTIL MASCUlÍ:
BM VINARÒS - 18,
CH INDRET BENICARLÓ -16

Partit molt interesant el
que es va viure en la ciutat veïna .
Durant tot el partit es va notar que
tots dos equips són molt sem
blants i que qualsevol dels dos
podía emportar-se la victòr ia. En
la primera part va dominar l'Indret,
que amb una defensa molt agres
siva va manten ir frenat al
Vinaròs.En la segona part va ser
el torn dels vinarossencs en el
domini del partit. El cansament i
un parell d'errades van permetre
als de casa agafar avantatge en el
marcador. AI final , una derrota que
no treu mèrit al gran esforç real
itzat per tots els jugadors.

CADET MASCUlÍ:
BM VINARÒS- 35,
CH INDRET BENICARLÓ - 18

Partit sense historia el que
es va jugar en la capital del Baix
Maestrat. El Vinaròs va demostrar
que en aquests moments té un
equip més fort que el benicarlan
do. De totes formes , aquesta der
rota no treu mèrits al joc desplega t
per l'Indret ni al treball de tota la
temporada. Per part de l'Indret
van jugar: Juanma en la porteria ,
Vícto r, Joshua, Jonathan ,
Mustapha, Joel, Rubén, Alexis,
Manu, Fran, Bilal i Adrian .

.....•.........•.......• ...•..•..............•...................................•...•
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~ ~ ~ ESPORTS <llII <llII <llII

Seleccions Autonòmiques 2006 a Logronyo
5è Interclubs de natació a Onda

text Club Natació Benicarló Els nadadors Ferran Remolina i Susa na del Olmo , juntament amb l'entrena-
dora Luci a Vicente , van ser convocats per la Federació Valenciana de
Natació per formar part de la selecció que va acudir a este campio nat G3 per

comunitats autònomes en les instal·lacions del poliesportiu "Las Gaunas " de Logronyo", els dies 22 i 23 del ·
passat mes. Una convocatòria un tant especial i que fa història en el CN Benicarló, per un costat per les posi-

cions aconseguides dels nostres dos nadadors seleccionats i per
un altres per la gran direcció de la nostra entrenadora Lucia
Vicente al comandament de l'esquadra de la Comunitat
Valenciana , això sí, guanyat per mèrits propis, aconseguint alçar
a l'equ ip de la Comunitat en el primer lloc de la competició. Ja per
això mereix repetir. Enhorabona.

Les seleccions particip ants i per orde de classificació final van
ser :

1r Comun itat Valenciana, 2n Aragó, 3r Pais Basc, 4t La Rioja ,
5t Cantàbria

Resultats: en individual, Ferran Remolina va conqu istar el 2n
lloc en els 100 m braça i 2n lloc en els 200 m braça . Susana del
Olmo va aconsegu ir el 4t lloc en els 100 m lliures i 5t lloc en els
200 m lliures. Ambdós van formar part en els equips de relleus
gua nyadors de la selecció valenc iana .

En altra competició, en aquest cas a Onda, en la 5a Jornada
de l'lnterclubs G-4, celebrada el 29 i 30 d'abril , el Crack del CN
Benicarló va resultar ser Miguel Piñana que va acaparar 2 pri
mers i 1 segon lloc , en les diferents sèries nadades, i mínima
nacional. Un bon moment que també li arriba a Marc Fresquet
amb el 2n, 3r, i 4t lloc en les seues sèries, però el més important,
un bon grup de nadadors i nadadores que van nadar al cent per
cent.

Cadet femení de "
handbol a la pista del
Marynton (C.H.lndret)

•••••••• e ••• ••••• •• ••••• • ••••• •••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••• ·tt • ••••••••••
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~ ~ ~ L'ÚLTIMA ~ ~ ~

Garabatearte "New School"

Pròxim 6 de maig, a partir de les 17:00 h:
GARABATEARTE "OLD SCHOOL"

text i fotos JESÚS MAESTRO

El 29 d 'abril es va celebrar
al Centre Comercial Costa
Azahar la segona jornada de
la Mostra d'Art Urbà
Garabatearte. A més de la
mús ica en viu i la decoració
d 'un vehicle 4x4 , l 'exh ib ic ió
descritura de graffitis va
demostrar la pericia dels Boa

Boa Mistura (Madrid)

Autos Lokos
text REDACCiÓ

L'1 de maig , dins
dels actes programats
per la Coordinadora
de Penyes de
Benicarló, es va realit
zar pels carrers més
cèntrics de la nostra
c iutat la primera
car r e r a d '" A ut o s
Lo ko s" .

Mistura , de Madrid , i dels
Narcograffix , de V ic , que
representaven les noves ten 
denc ies , la "New School.
L'exposició de fotografies de

l'estudi Javier Roda- Equip
Fusió es va ampliar amb els
darrers treballs realitzats a
Milà .

Narcograffix (Vic)
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