
l/

de Bentcortó
:. ~ especulac¡ó urbanística

I ( ' -.J arri -a a les escoles
' q,-

eí~rcentlies e ~~Jcatiu$ començaran el
curs se~se r.esoldr.~5!. les deficiències

o 'O
) (1J

~ % ~ I
~ rv ro¡
.~ "'C$l (J

Q -o
C$l ~

~ ~
~ \.I

°0.,
~



·' ~ ~ ~ EL TEMA ~ ~ ~

La passió del C .P. Francesc Catalan

La inacció en política educativa dels governs local i autonòmic ha condemnat al
Colleqi Públic Francesc Catalan a quedar encaixonat entre edificis i amb un
número creixent d'alumnes. Des dels anys 80 tot el que s'ha fet al centre educatiu
té un regust d'improvisació

text REDACCiÓ

I] I col-leqi públic Francesc
Catalan acabarà el curs
amb 241 alumnes matri 
culats que superen la

capacitat real fixada d'un escola
d'una línia, és a dir 225 , i sense
solucionar els prob lemes d'espai
que pateix des de sempre. El
canvi de color al govern mun icipal
no ha servit de revulsiu per als
problemes d'aquest centre edu
catiu, tot i la trajectòr ia educativa
del primer tinen t d'alcalde i el
mateix alca lde que va ser profes
sor i director d'aquesta esco la. Els
patiments que ha tingut el cen tre
educat iu són propis de la Setmana
Santa.
Des de fa molts anys que hi ha
negociacions amb les autoritats
loca ls Jaime Mundo, Francisco
Flos i Enric Escuder i també amb
el Director Territorial d'Educació
Francisco Baila, per buscar dife
rents poss ibilitats per anar solucio
nant la manca d'espai que pateix
l'escola, però sobretot en el tema
del menjador escolar, ja que des

li

del 2000 es busca una solució per
al dèficit que suposa no ten ir cuina
pròpia ni uns serveis dignes on
l'alumnat puga rentar -se les mans ,
les dents o fer les seus necessitats
sense tenir que travessar tot el pati
f ins els serveis de l'escola. Però
aquesta no arriba mai, i f ins i tot,
s'esvaeixen les poss ibil itats de tro
bar-la pels forts moviments espec
ulatius que hi ha als voltants de
l'escola.
El mate ix ajuntament ha entrat en
el joc de les permutes de terrenys
en comptes d'apostar per alleuja r
les necessitats del centre educatiu
al no voler intercanviar uns ter
renys dotacionals a la zona per
uns baixos que hagueren servit
per so lucionar el problema del
menjador escol ar.
Els proj ectes reclamats a la
Conselleria tampoc donen senyals
de vida : fer les noves tanques per
poder utilitzar tot l'espai de l'esco
la; un gimnàs nou ,....
El proper curs escolar s'augura
traumàtic amb el trencament de
ràtios pel degoteig constant
d'alumnes d'incorporac ió tardana ,
les aules prefabricades i la falta de

--

terrenys construir una escola nova
de dob le línia. Els problemes dels
centres estan a un pas però ningú
sembl a moure fitxa .

Un poc d'història

El CP Francesc Catalan va nàixer el
curs 1966-67 depenent del CP
Marqués de Benicarló amb 6 aules
de 40 metres quadrats on ara s'ubi
ca l'alumnat d'educació infantil i els
primers nivells de primària. L'any
1979 es constitueix l'actual centre i
s'aixequen els despatxos , classes
de 60 metres quadrats. Anys
després es va fer el laboratori i la
pista polisportiva , tot això en un
solar que està molt per sota del que
ara es demana per una escola de
nova creació.
Les nec ess itats van obl igar a
començament dels 90 a tancar la
galeria per poder-la utilitzar com
petit gimnàs i sala d'audiovisuals .
En aquesta època es canv ia el terra
i les finestres i també la calefacció
gràcies a la sensib ilitat de les insti
tucions. Però el col -leqi es queda
poc a poc sense espais i comença
la "guerra del menjad or" que va dur
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"davant la indiferència municipal, les empreses "

ve de la pàgina anterior

als alumnes i pares a dinar al car
rer per reclamar un servei de men
jador escolar.
La Conselleria juntament amb la
col·laboració de l'Ajuntament l'any
2000 va fer a un cantó del solar
del centre una sala multiusos on
poder oferir el reclamat servei de
menjador escolar, això si, en un
espai sense els serveis mínims,
com cuina o lavabos. La comun itat
educativa des d'aleshores ve
demanant a l'Ajuntament que
compre uns terrenys per fer la
cuina i serveis, però per pro
blemes d'herència o bé, per desí
dia política , aquesta problemàtica
perdura.
I ara fa uns tres anys el laboratori
es va dividir en dos per donar pas
a l'aula de música i una aula de
desdoblament per alumnes de
sisè.
L'adquisició de nous solars edu
catius als voltants de l'escola
també es complica per la pressió
urbanística. Les peticions que fa el
Consell Escolar de Centre l'any
2001 a l'equip de govern del pp
per comprar o permutar els ter
renys entre l'escola i els carrers
Joan Fuster, Vinaters i Prades
com una alternativa per edificar
una escola nova i més moderna
són menyspreades. Fins i tot ,
davant la indiferència municipal,
les empreses que construeixen en
aquest espai fan servir un solar de

500 metres quadrats propietat del
centre educatiu per posar els seus
transformadors elèctrics i com
abocador de material d'obra, i fins
i tot fent perillar la integritat de
l'alumnat i personal del centre al
desprendre's una pila de puntals
metàl·lics de la grua que passava
per dalt del pati.
A les acaballes de l'anterior legis
latura i després de converses per
veure com solucionar la pro
blemàtica del menjador escolar,
l'alcalde Jaime Mundo va informar
a la direcció de l'escola i a l'Apa
que hi havia la possib ilitat de per
mutar uns solarets propietat
municipal per uns baixos d'uns
170 metres que l'empresa
Dercons tenia al costat mateix de
l'escola i així donar resposta a les
necessitats del centre educat iu en
el tema del menjador escolar.
Però després de moltes conver
ses, finalment, aquesta proposta
no és estimada pel nou equip de
govern del bipartit. Les justifica
cions són, segons les paraules de
l'alcalde, la manca d'acord en del
preu de mercat dels terrenys
municipals i del local de la con
structora, cosa que ara fa un any
van fer des istir l'Alcalde Enric
Escuder a tirar endavant aquest
canvi i l'empresa des d'aleshores
té a la venda l'esmentat local.

Però ara sembla que l'Ajuntament
si que ha arribat a un acord amb la
constructora i ha canviat aquest
terrenys per un altres força allun
yats, oblidant-se , casualment, de
les necessitats que té el CP
Mestre Francesc Catalan .
El local haguera pogut servir com
a local multiusos tant per a l'esco
la (menjador amb cuina i lavabos ,
lloc de reunió de l'APA, sala d'au
diovisuals,...) com per al barri.
Els anys de negociació no servei
xen de res i el greu problema de
congestió i d'espai persisteix. Els
alumnes han de seguir sortint del
menjador acompanyats d'un edu
cador per anar al bany que es
troba dins del centre educat iu per
evitar, entre d'altres coses , les
bretolades . En dies de pluja, l'a
greujant és que a més poden
acabar xops. La impossibilitat de
fer una cuina condemna el centre
a seguir alimentant els 70 o 80
usuaris diaris del menjador amb
els menús d'un servei de càtering
que ve des de Puçol. Si hi
haguera un accident amb el vehi
cle de transport els alumnes es
quedarien sense menjar o si la
empresa renunciara al servei per
la manca de rendibilitat aquesta
escola tornaria a no poder oferir
aquest servei. Tot plegat un verita
ble desgavell !.
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Carta a la directora
Sra. Garcia:

Jo sempre tinc ganes d'escr iure-li,
i de fet, començo moltes cartes
que es queden així, començades.
Vaig a dir-li perquè no ho faig més
sovint, encara que em fa una mica
de vergonya . Mire, no ho sé, entre
el castellà que parlava la meua
mare, el valencià-català o català
valencià (a mi, això em dona igual,
ho dic pels polítics i demés per
sonatges), i el benicarlando que
parlava el meu pare, i parlo jo ara,
em faig un embolic que no n'hi ha
manera de desfer-lo. Si me
esforço en fer-ho bé perdo el fil i
també m'embolico.
Com el que jo faig no pot sortir a
La Veu, sense correcció , necessi
to ajuda i em sap greu emprenyar
sempre a qui m'ho ha fet fins ara,
molt amablement, ja que té molta
feina i, apanyar-me les meues
cartes no és "moco de pavo".
Em passa una altra cosa , no tinc,
en absolut , capacitat de síntesi i,
si algú no m'ho arreglara , en mitja

Veu no en tindria prou, i el maque
tador no la podria ficar.
A i allò que m'agrada de veritat és
dirigir-me als meus paisans, com
parlen, sense que això em faça
sentir, més, o menys, benicarlan 
da (ho dic també pel polítics que
són tan propicis a fer el ridícul).
Mire, el que em té fregidà és que
quan vaig a València em diguen
que parlo català i, si vaig a
Barcelona , que ho faig en valen
cià. Sap que senyora Garcia? He
trobat la meua solució, parlo beni
carlando, i soc del límit entre
Catalunya i València . Açò se'n diu
la franja?
No sé si m'explico però, espero
que vosté em comprenga. Veu
senyor Lector, per què no escric
més? Tal vegada, la senyora
Garcia ens podria ficar en con
tacte i li demanaria ajuda a vosté.
No sé com d'atrafegat està, el que
sí crec és que, la seua fulla, la deu
fer en un tres i no res.
Dit açò, com diuen els comen
taristes , m'he d'acomiadar, sinó la

carta seria massa llarga. En la
propera , si és que trobo ajuda ,
m'agradaria parlar-li d'un tema
que està summament d'actual itat
a la nostra societat: el sentit de la
competitivitat. Si em publica aque
sta poca lliga de carta entendré
que m'ha absolt d'aquesta confes
sió.

Atentament.

Glòria

PD. Li voldria fer una pregunta, les
obres que entorpeixen el pas i el
trànsit pel poble, a més del permís
municipa l, paguen algun impost?
Seria just que, si paguen, es bus
cara la manera que eixos diners
revertiren en els ciutadans , que
són, al cap i a la fi, els que ho
patim. Ja que rar per ara no ho
notem!

Diverses empreses busquen poder créixer en
sòl no urbanitzable

text JORDI MAURA

Diverses empreses de la localitat , situades en parti
des eminentment agrícoles de la localitat busquen
poder créixer en els voltants de la seua actual ubica
ció tot i tractar-se de sòls no urbanitzables. Per això és
necessari que aconsegu isquen la declaració d'Interès
Comunítari. El DOGV publicava el passat dilluns la
sol·licitud de Hormigones del Maestrazgo SA (HOR
MASA) , el gerent de la qual és el regidor socialista
José Antonio Sanchez. Com Hormasa, altres empre
ses de la localitat com JJP busquen convertir sòl agrí
cola i no urbanitzable en industrial en els voltants del
Riu Sec o Rambla de Cervera.

En un termini de 20 dies els interessats poden con
sultar l'expedient de Declaració d'Interès Comunitari i
formular per escrit les observacions que estimen perti
nents a les oficines del Servei Territorial de Planificació
i Ordenació del Territori de la Conselleria de Territori i

Habitatge. Segons dades de l'Institut Valencià de la
Edificacion , Hormasa va facturar en 2005 un total de
2,11 mílions d'euros i dedica la seua activitat a la fabri
cació i subministrament de formigó preparat. També el
portaveu del PP, Marcelino Domingo , treballa en el
mateix sector.
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.. .. .. OPINiÓ ~ ~ ~

Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 535

text EL LECTOR

vui no tinc molt clar si
això que hi ha a contin
uació té molt a veure

amb les coses que van aparèixer
a La Veu la setmana passada
perquè no me l'he pogut llegir
amb profunditat, aixi que potser
escriga una cosa quan realment
allò que apareix a la revista no té
res a veure amb les coses que
vénen a continuació .
Fet aquest aclariment, aniré a les
coses que més m'han agradat.
Està molt bé això que la televisió
digital aqueixa ens perjudica. Ara
resulta que ens vindran uns de la
Plana a explicar-nos coses per tal
que cada dia siguem més caste
llonencs i més provincians . No sé
com seran aquests personatges
que pròx imament ens
colonitzaran, encara que espero
que no siguen com els que ara
han envaït la televisió d'Orpesa.
Mare meua! He vist alguns per
sonatges que llancen escuma per
la boca. Comentaristes amb més
caspa que Cine de Barrio i opi
nions que deixarien a l'alçada del
betum el mateix Blas Piñar. Quina
cosa més cutre ! Ara entenc quina
és la tele que vol que veiem
Gonzàlez Pons i tota la colla de
peperets que ens governen . La
sort que tenim és que estem més
a prop d'Europa que ells i potser
ens arribe alguna esquitxada de
civilització. I el nom? Planavisió ,

tota una declaració d'intencions.
Jo trobo que CSNTV hauria de
canviar de nom, perquè sembla
que tot siga el mateix: caste
IIonord , planavisió , televisio
castella.. . AI final de la jugada,
com sempre , els polítics repartint
als seus afins , i els de sempre a
pagar els seus capricis . Per cert,
alguna d'eixes cadenes emetrà
pelis porno? Només és un sug
geriment sense segones .
Ara vaig a allò que realment
m'agrada. Vull tornar a parlar del
meu ídol, del polític que represen
ta el nord i guia de la meua vida,
de l'ideal a seguir, del meu model,
de la meua aspiració , de tot allò
que jo voldria ser i no crec que hi
arribe mai. El diputat autonòmic
Mundo. M'emociono cada vegada
que escric o evoco el seu nom.
Vaja, ja he tornat a empastrar la
pantalla de l'ord inador amb les
meues llàgrimes i els meus san
glots. He anat a buscar el crista
sol i ara sembla que ho veig una
mica millor. Encara que les llà
grimes regalimen les meues
galtes fins arribar mansament a la
barbeta , seguiré escivint perquè
no em canso mai de parlar d'ell.
La setmana passada el vaig vare
en una foto del diari. Allà estava
ell, a les Corts, aixecat del seu
seient amb la seua corbata i
mostrant un objecte que duia a la
mà. Quin goig em va fer veure 'l
treballar per tots els valencians.
L'objecte era una gavadora com
les que fan servir els periodistes .

Quina categoria ! Quina personal i
tat! Quina pose! Quina originalitat!
Quin sou de diputat més ben tre
ballat ! ídol de les masses, cavall
vencedor, actitud encisadora, pou
de saviesa , caixa de Pandora ,
flauta de Bartolo... Oh, Jaime! Qui
no et venera , s'equivoca, ha errat
el camí. Jo proposo la creació , no
ja d'un club de fans, que això està
passat de moda, sinó una unitat
espiritual, una comunió d'ànimes
per arribar al cim de l'èxtasi mis
tic. Quin detall més fantàstic:
esgrimir una gravadora. Símbol
de la força de les paraules , que a
la seua trajectòria política no cap
la mentida ni les mitges veritats .
Transparència, honradesa i tre
ball, molt de treball. Ja no em
queden més mocadors i el crista
sol també s'ha acabat. Ara és don
limpio uvecé qui treu els colors de
la pantalla , perquè les mucositats
també s'han afegit a la festa.

L'ESPIFIADA DE LA SETMANA

S'està jugant un playoff o no? Jo
sé que hi ha molta gent que en
parla i que el proper dissabte hi
ha un esdeveniment esportiu
esperat amb molta expectació per
un bon grapat de gent del nostre
poble. Serà això?
Un suggeriment: si volen vendre
més (o no), posen les fotos de
grup (com les de la pàgina dotze)
a la zona dels colorins.

I
Bailes de Salón

¿Te gustaría aprender
a bai lar sin moverte

de tu casa?

José Luis te enseña
tel.: 676 290 626
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A darreries de.
pnmavera,

de pas per la llibreria.
text SUSANNA ANGLÉS

Quant el dia s'est ira i s 'est ira hi ha ganes de sortir de
casa i esperar a que el dia es vagi ensorrant, perdent el
brill del sol..., tot això fins que una llibreria es creua per
davant nostre. Quan entrem i ens sumergim, entre les
pàgines de les estants , all í trobarem moltes maneres de
coompartir una tarda que es fa llarga... així que la tempta
ció és, com diria?, inmisericòrdie. Anem a per feina:
Idefonso Falcones, amb una molt potent campanya de
marketig al darrera ha escrit un dels fenòmens literaris
recents, almentys a Barcelona i a la resta de l'Estat
Espanyol. Es tracta de La Catedral del mar, editada en lle
gua catalana i, també, en castellà i que pertany al gènere
de la novel-Ia històrica amb cert rerafons de trhiller.
En alguna que altra columna ja vos he parlat d'un dels
escriptors de detectius que més m'estan agradant , darre
rament, es tracta de Henning Mankel que endinsa, novel
la rera novel-Ia, al detect iu suec Wallander , "Antes de que
hiele".
Un clàssic que semmpre vend és en John Irving, un novel
Iista hereu de la gran novel-Ia americana , però que amb el
temps va agafant una regularitat més que notable. Ara ,
ens invita a compart ir una grandiosa contalla que, penso,
ens pot anar molt bé per aquests temps que vivim: "Hasta
que te encuentre".
Fernando Schwart ens apropa a la França de comença
ments de la 11 Guerra Mundial amb Vichy 1.940.
Robert Fisk, exemple de reporterisme i de periodisme
consagrat, va traure fa uns pocs mesos: "La Gran Guerra
per la Civilització", assaig que val molt la pena i que ens
ajudarà a tractar d 'entendre què és això del món i de la
lletra petita que el l'envolta .
Acabarem amb la menció de tres llibres que, segur, troba
ran a un grapat de lectors, ja que els seus escriptors s'han
convert it en referències. Es tracta d'''EI pintor de batallas"
dArturo Pérez Reverte ; de "La torre oscura" de Stephen
King i de "La verdad de Agamenón " de Javier Cercas.....

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



~ ~ ~ MIS CEL

l'escola sinó una zona esportiva . Un
local que s'havia pactat amb l'antic
equip de govern i que haguera pogut
solucionar alguns problemes , ara s'ha
perdut per la disconformitat del nou
alcalde .
Fa un munt d'anys que des del
Catalan es demanen solucions , amb
el pp no es va aclarir res, això sí, molt
bones i "pequenyes palabres " del sr.
Mundo i, amb el PSOE-Bloc, la

situació s'ha tornat quasi bé absurda : els corredors
han de buscar algun terreny per a poder fer l'esco
la nova. Així funciona la seua previsió : cap ni una.
Quan la faran ja serà tard i en faltarà una altra. Si
no, al temps. Ara només cal anar esperant , i esper
ant, i ....
Segurament esperen a veure com quedaran de
trencades les ràtios, com s'amuntegaran els
xiquets i ... com, no troben, terrenys per a cap
escola. Quan comence el proper curs els mestres
faran mans i mànigues per poder escolaritzar-los a
tots (si poden), després del pròxim Nadal, amb el
ritme d'ara, ni quedaran mans i menys, mànigues .
Anirem sargint una altra vegada , i en van ..., el
descosit immens en que han convertit tot allò que
és públic. Fins al colapse . -

sense educació•••Especulem
Benicarló està creixent a un ritme
desmesurat i el que és més greu els
nostres polítics estan apostant per
aqueix model de creixement. La qual
itat de vida dels benicarlados sembla
importar-los ben poc. El que importa
és fer pisos, si pot ser, als meus
solars , als dels meus famil iars i als
dels meus amics - això sembla que
és el que deuen pensen els nostres
polítics- , quan més millor.
La salut i l'educació dels benicarlandos i benicar
landes els importa ben poquet. Ara l'ajuntament es
dedica a fer permutes de terrenys en comptes d'a
postar per alleujar les necessitats dels centres edu
catius.
El C. P. Mestre Francesc Catalan va nàixer com
unes aules dependents del Marqués de Benicarló
(el Norte). A partir d'aqueix moment tot han estat
afegits i pedaços: més aules i es transforma en
escola , després es fa el laboratori , més tard venen
els vestuaris, al cap d'uns anys el menjador i la
caseta de caldera per la calefacció , el laboratori es
transforma en dues aules, ... Havia de venir un altre
afegitó però de moment s'ha quedat en no res: la
cuina. Tot pedaços ! I ara, per rematar-lo , se'l rode
ja de pisos ja que el pati de l'escola no és el pati de

Carxo a:
Perà ~Benrcarló entre cultures '; cara que la gent 110 hfl resJJost massa. Per a una propera edi-
ció hi ha que donar-li més ressò"idur espectacles defnajor alitat. No volem desmereix èr els
d'enguany, per això els donem la rxofa, però la qualitat d activitats farà que augment~ la
participació de tots.

'/r:r:

Panissola:
No importen les causes ni els motius. La panissola per al dos equips , Las Rozas Boadilla i el
Benicarló I Grupo Poblet F.S. Això d'aribar a les mans no està bé. No està gens bé. El futbol és
un esport i un joc on l'educació dels àrbitres, jugadors i públic ha'd'estar per damunt de tot. El prob
lemes s'ha de solucionar d'una altra manera: no mai a patades i punyades.
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Un Pla Especial reservarà el sòl per a la
futura depuradora de Benicarló

A més Sanejament d'Aigües invertirà en el manteniment de l'emissari

text JORDI MAURA

L'Ajuntament de Benicarló va aprovar en el Ple ordi
nari de dijous un Pla Especial pel qual es reservarà sòl
per a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals
(EDAR) que l'Entitat Pública Sanejament d'Aigües
(EPSAR) construirà en aquesta localitat. L'alcalde de
Benicarló va explicar que una vegada es dispose del
sòl "que s'aconseguirà d'una manera més àgil amb
aquest pla ja que obté els terrenys més ràpidament,
es posarà a disposició de la Conselleria
d'Infrastructures".

La fòrmula del Pla Especial ha estat necessària per
a requalificar els terrenys rústics que s'han delimitat
com idonis per a acollir la planta i que implica una
indemnització als propietaris dels terrenys.

Canvi d'ubicació

L'Ajuntament de Benicarló va rebutjar fa un any la
ubicació prevista al costat del riu en una zona prope
ra a indústries químiques i va acordar traslladar el seu
emplaçament al costat de l'abocador de residus inerts
del Camí Moliners, prop de l'autopista AP-7. D'altra
banda el Ple va donar compte de la reparació del

sobreeixidor de l'emissari submarí i del projecte de
remodelació de l'emissari a càrrec de l'EPSAR. Els
treballs són necessaris front als efectes perniciosos
dels temporals sobre l'últim tram de l'emissari.
Finalment es va aprovar la inclusió dels terrenys del
futur centre de salut en l'inventari de béns. Els 3.000
metres quadrats de la partida Sanadorlí se cediran a
la Conselleria de Sanitat i paral -lelarnent el Consistori
els urbanitzarà. La màxima autoritat munic ipal va
augurar que el futur centre de salut que haurà d'alleu
jar el col· lapse que pateix l'actual que no ha crescut
des dels anys 80 "tardarà en ser una realitat" .

El mes passat l'arquitecte Enric Moya va guanyar
el concurs de redacció del projecte. Per a no dilatar
més els termin is del centre de salut, del que es va
posar la primera pedra un mes abans de les votades
de 2003 , el Consistori ha encarregat ja el projecte
d'urbanització de la zona . Escuder es va mostrar con
fiat que durant el present any "veurem subhastades
les obres i fins i tot adjudicades, ja que imagino que la
Conselleria també es mourà en aquests termin is". El
primer edil va assegurar que "la nostra obligació és
deixar el solar preparat i que entren a treballar quan
vulguen ", va concloure.

Vist per a sentència l'incendi que va cremar
una cabana ambtres xiquets a dins

text JORDI MAURA

El Ministeri Fiscal va rebaixar la passada setmana
de 42 a 27 anys de presó la sol·licitud de pena per a
Silverio P., acusat d'intentar matar a tres menors d'e
dat a Benicarló a l'incendiar una caseta en la qual
jugaven al 2002 , després de qualificar els fets com
tres delictes d'intent d'homicidi i no d'assassinat. En
l'última sessió del judici per aquests fets, celebrat
divendres, el fiscal va elevar la indemnització a un
milió d'euros per a cadascun dels tres menors , i va
sol-licitar el pagament de totes les despeses far
macèutiques i mèdiques, així com els prejudicis futurs.
Per la seua banda , la defensa manté la petició de lliu
re absolució per a l'acusat, mentre que l'acusació par
ticular sol, licita un total de 36 anys per tres delictes de
lesions greus i una indemnització d'un milió i mig d'eu
ros per a cada menor.

Els perits van manifestar que l'acusat no presenta
alteracions cognitives, i "és una persona normal que
distingeix entre el bé i el mal". Així mateix, van expli
car que els menors tenen entre el 70 i el 80 per cent
del cos cremat, pel que presenten cicatrius i deforma
cions . Aquestes seqüeles físiques suposaran una limi
tació en la seua vida laboral. En els informes finals , el
fiscal va assenyalar que l'acusat "no tenia intenció de
causar dany sinó d'espantar als xiquets ". Segons el
fiscal , ha quedat demostrat que l'acusat va dir als
xiquets que sortiren de la caseta mentre pegava amb
una vara a les parets de la mateixa , el que va fer que
els xiquets s'amagaren més per temor i el processat
va treure el cap per la cabanya , va encendre un moca
dor i el va llençar a dins". "Potser no tenia intenció de
cremar-los vius, com així va ocórrer, però en un lloc
com la caseta era elemental que passés el que va
passar", va assenyalar el fiscal.

................... .......... ... .. .... ........ ..... ..... ...
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Els grans simis, subjectes de dret
'abril passat, el Congrés dels Diputats adme
té a tràmit una Proposició No de Llei (PNL)

.....-.. sobre els grans simis (qorilla, ximpanzés
comú i pigmeu , i orangutan) . S'ha alçat un

gran rebombori mediàtic perquè, amb la norma , els
grans simis passin de ser objectes a subjectes de
dret, a posseir drets "per se". Aquest debat recorda ,
en to menor, al produït per les idees evolucionistes de
Charles Darwin durant el segle XIX.
La proposta fou presentada pel diputat verd Francisco
Garrido del grup socialista. La PLN consta d'un arti
cle únic: "El Congrés dels Diputats insta al Govern a
declarar la seva adhesió al Projecte Gran Simi (PGS)
i a emprendre les accions necessàries als fórums i
organ ismes internacionals per a la protecció dels
grans simis del maltractament, l'esclavatge, la tortura,
la mort i l'extinció". A la part expositiva, s'esmenten
els trets fonamentals del PGS, les semblances genè
tica, neurològica o etològica de l'espècie humana i els
grans simis , i el seu perill d'extinció.
El PGS és una organ ització internacional no governa
mental que pretén aconseguir una Declaració de les
Nacions Unides sobre els drets dels grans simis. El
projecte sorgeix a partir de la idea radical del filósof
Peter Singer, catedràtic de bioètica de la universitat
de Princenton, d'incloure als grans simis dins de la
"comunitat d'iguals" per garantir-los la protecció moral
i legal que, actualment, sols tenim els humans. Singer
afirma que, al llarg de la història, aquesta comunitat
d'iguals s'ha anat ampliant amb estrangers, esclaus,
dones , xiquets ... La inclusió dels grans simis seria
l'extensió lògica d'aquest procés , això sí, ultrapassant
les barreres d'espècie. Els gran simis són considerats
persones no humanes per tenir autoconsciència, per
sonalitats diferenciades, capacitat d'aprenentatge del
llenguatge de signes , cultura , ferramentes...
Les critiques contra la PNL s'han fet des de diversos
punts de vista . El bisbe de Tudela digué de la propos
ta: "Em fa riure . Per fer-se el progre es pot caure en
el ridícul" . El religiós considera que la persona huma
na és subjecte de dret en la mesura perquè és lliure
al tenir "ànima espiritual". Aleshores, com els grans
simis no tenen ànima no són lliures i no poden ser
subjectes de dret. El cristianisme sempre ha defensat
la diferència radical entre el éssers humans i els ani
mals. Amb reticències , s'ha acceptà l'evolució
-exceptuant als cristians integristes que defensen el
creacionisme- dels éssers vius però exigint un "salt
qualitatiu" per l'aparició de l'espècie humana, cir
cumstància que contradiu amb la continuïtat que
implica la teoria darwiniana.
Diverses crít iques al PNL han emprat aquest argu
ment però defugint, encara que sigui de forma apa
rent, de tota argumentació religiosa. L'investigador del
CSIC Àngel Pestanya ressaltava (El País 13/05/06)
"la radical especificitat de lo humà que ho fa irreducti
ble als paràmetres científics". L'afirmació és com a

poc curiosa tractant-se d'un científic perquè implica
que la ciència no podrà mai entendre que és un humà
i què el diferencia de la resta. Pestanya centra l'espe
cificitat humana en la gran capacitat simbòlica i verbal
que fa possible eleccions concretes i imprev isibles.
Estudis etològ ics de poblacions naturals i l'aprenen
tatge d'alguns individus en captiv itat demostren que
els grans sim is posseeixen aquestes capacitats
almenys de forma rudimentària. És una qüestió de
grau no de discontinuïtat. És' paradoxal que s'accepti
la cont inuïtat anatòmica, fisiològica i genètica entre
els humans i els grans simis , i tanmateix s'exigeixin
discontinuïtats quan a les capacitats mentals .
S'ha fet referència a les conseqüències negatives que
pot tenir pels humans, perquè, com José Jiménez
Losanto (ABC, 13/05/06) afirmava, "si un babuí és
reconegut com a persona, un humà és reconegut com
a babuí". S'afirma que la PNL no humanitza els simis
sinó que "animalitza" els humans. Aquestes crítiques
parteixen d'un supòsit fals: que es vol donar drets
humans als grans simis, que se'ls vol tractar com
humans. En canv i, es pretén ampl iar els éssers vius,
que per les seves característiques, són mereixedors
de drets . Aquesta nova comunitats d'iguals, de cinc
espècies, compartirà els drets dels grans simis, com
el dret a la vida , a la llibertat individual o la prohib ició
de la tortura .
També s'argumenta que els grans simis no poden ser
subjectes de dret perquè el tenir drets implica tenir
deures dels que serien responsable. Però els xiquets
recent nascuts o els mala lts mentals tenen drets i no
tenen deures. Fins i tot l'església catòlica exigeix
drets pels embrions humans encara que els nega als
grans simis. Països com Suïssa i Alemanya tenen
reconeguts els drets dels animals en les seves legis
lacions i Nova Zelanda recone ix drets als grans simis
des de 1999. I quan s'aprovi la PNL, ho farà l'Estat
Espanyol.

Pere Bausà

........................................................................:' .
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Mari Carmen Sorlí,
Dama del Club Natació Benicarló

text C. N. BENICARLÓ

El President Antonio Saura junt
amb un nombrós grup de la Junta
del Club Natació Benicarló es va
desplaçar al domicili de Mari
Carmen Sorlí Rico per a comu
nicar-li el seu nomenament com a
Dama d'esta entitat esportiva . A
l'arribada Mari Carmen ens va
brindar un impressionant somriure
de benvinguda nota habitual de la
seua felicitat i brindarem amb ella
per l'especial ocasió. Felicitats.
I de volta a la competició , durant el
cap de setmana del 20 i 21 de
maig el Club va tindre dos impor
tants cites:Una en la piscina de
Natzaret (València) on Raquel
Fabregat Roig , Albert Astor
Capafons, Paula Gil Jovaní i
Carlos Fuente Merino van repre
sentar al Club per mèrits propis en
la IV Concentració de Promeses

de la Federació de Natació de la
Comunitat Valenciana, i treballant
de valent si es jutja pels adolori
ments del dilluns. I en la piscina de
Castelló es va disputar el VII
lnterclubs on l'equip amb els seus
jòvens nadadors i nadadores del
G4 va demostrar que encara no
han arribat al seu límit. Molta qua
litat i un bon projecte que conti
nua.

50 m esquena masculí:
3°= 31.66 David Marqués;
4°= 33.86 Marcos Fuente
50 m papallona masculí:
1°= 29.17 Marc Fresquet
50 m papallona femení:
1°= 38.82 Mari Carmen Sorlí
400 m estils masculí:
3°= 5.53.05 David Marqués
100 m lliures masculí:
5°= 1:07.87 Ramón Boix

.....................................................................................
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"El treball ben fet"
text c. H. INDRET BENICARLÓ

La Benicarlanda Jana
Belmonte es proclama
Campiona de Lliga de la
Divisió d'Honor amb el
"Ciments La Unió de
Riba-Roja" .

La jugadora formada en les cate
gories inferiors del Club Handbol
Benicarló , Jana Belmonte, ha
aconseguit el títol de campiona de
la Lliga "Costa Blanca ABF"
(2005/06). Amb la seua victòria
enfront del conjunt de l'Elda
Prestigi l'equip valencià del C.
BM. CIMENTS LA UNiÓ RIBA
ROJA s'ha proclamat per primera
vegada en la seua història
Campió de la Lliga COSTA BLAN
CA - ABF.
Este títol serveix com a colofó a la
magnífica temporada realitzada
per aquest gran equip, on la regu
laritat del seu joc i resultats ha
sigut la seua arma més decisiva.
Enrique Bayarri president del
Club Handbol Benicarló i Pepe
Forés que va ser durant diversos
anys el seu entrenador, estaven
molt satisfets per l'èxit aconseguit
ja que és la primera vegada que
una jugadora de la localitat acon
segueix un títol de lliga en un
esport de conjunt de categoria
absoluta.
¡Moltes Felicitats Jana!

Cap de Semana

A la segona part, els benicarlan
dos van eixir amb ganes de posar
les coses difícils als castellonencs
anant-se 'n en el marcador amb 3
gols per davant. Diferència que,
poc a poc, va anar mimbant fins
que l'equip de La Plana va arribar
a empatar el partit. En aquest
moment, l'Indret gràcies a l'efica
cia defensiva va tornar a anar
se'n en el marcador aprofitant els
ràpids contaatacs dels extrems
locals. La major experiència del
Castelló li va permetre traure un
punt molt valiós a falta d'alguns
segons per l'acabament del partit
aprofitant un llançament de 9
metres.
Per part de l'Indret van jugar:
Miguel Puerto i Alejandro
Martínez en la portería, José
Domingo Ruiz (2), Angel Mateo,

Federico Beltràn (3), Pablo
Soriano, David Escura, Miguel
Angel Senar, Aleksandar Jovic
(6), Miguel Angel Antóri (6) ,
Guillermo Segarra (1), Fernando
Ferrer (1), Miguel Irigaray (2),
Davor Rokavec (6).

EQUIPS DE LA BASE
COPA FEDERACiÓ D'HAND
BOL AL·LEVí

Passat dissabte es van disputar
en Castelló els partits correspo
nents a la Copa Federació
d'Handbol en categoría AI·leví on
els nostres representants van
quedar campions.

Benicarló 6 - Almassora 5
Benicarló 8 - Alcalà 2
Alcalà 9 - Almassora 8

SÈNIOR
CH INDRET BENICARLÓ - 28
SP CASTELLÓN - 28

Segón partit de Copa el jugat
aquest cap de setmana en el
Polisportiu de Benicarló. El partit
va ser molt disputat en alternan
cies al marcador arribant a la
primera partam un empat a 15
gols que reflectia la gran igualtat
entre ambdós conjunts .

•.......................•..................................................•.........
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El juvenil del Benica rló va acomiadar una
temporada de sabor agridolç

text GREGORIO SEGARRA

Amb un sopar de germanor en un restaurant de la
ciutat, la plantilla i cos tècnic del Juvenil del C.D.
Benicarló, acompanyats de diversos membres de la
Junta Directiva, van acomiadar una temporada de
sabor agredolç que, segons com es miri, pot tenir
dues interpretacions diametra lment oposades . D'una
banda, si es veu l'ampolla mig plena, caldrà quedar-se
amb les paraules del president/entrenador, Xoco, en
el sentit que cal estar contents per una temporada en
la qual el principal object iu del juvenil : formar jugadors
per al primer equip, s'ha complert amb escreix i de
forma reeixida , el que es demostra a l'haver estat una

. de les temporades en tota la història moderna del club
en la qual més juvenils han jugat amb el primer equip:
Víctor Esbrí, Jordi Adell , Óscar Seva, Rubén Fuentes,
Marcos Cana, Hèctor Rodríguez, Albert Monterde ,
Juanjo Ramón i Carlos Ortí. A més, per 11 a tempora
da consecut iva s'ha aconseguit mantenir a l'equip en
1a Regional , una categoria cada vegada més compe
titiva i exigent. Però d'altra banda, si es veu l'ampolla
mig buida, la temporada no pot considerar-se com
bona atès que les expectatives creades per una plan
tilla cridada a intentar l'assalt a la Lliga Nacional i que
aquesta temporada arribava al seu punt màxim d'eclo
sió esportiva , no s'han complert . L'equip va començar
amb el mateix entrenador, José López López, que la
passada temporada va estar a punt de dur-lo a la
ligueta d'ascens i a pesar dels problemes endèmics
de l'equip, que fa que sigui impossible mantenir més o
menys estable la plantilla de jugado rs durant tota una
temporada , es va arribar a l'equador de la competició

molt prop de les posrc rons de play-off, però López
López va dimit ir, segons uns, o va ser forçat a dimitir,
segons uns altres, i l'equip va caure en picat en la
classificació , els problemes abans esmentats es van
agreujar i es va haver de recórrer cada vegada en
major nombre a jugadors del filial. Tan sols una espec
tacular reacció en el tram final de la lliga va permetre
arribar a les últimes jornades fora del perill de descens
que va aguaitar durant un parell de mesos al que, a
priori i sobre el paper, passava per ser el millor juvenil
de l'última dècada. En definitiva, 8a posició final, a 28
punts del campió u.o. Puçol i amb un saldo equilibrat
de 13 partits guanyats , 13 perduts i 2 empatats . Ara,
a pensar ja en la pròxima temporada que, en principi
es presentava com de transició, però que segons les
últimes notícies podria contar amb un equip molt més
potent de l'esperat.

Pa blo Martin ez acon segu eix la v ictòria a Burgos
text REDACCiÓ

El passat dissabte es va celebrar a Burgos la 2a tro
bada de la lliga de Club de divisió d'honor en el qual
es classificaven dos dels quatre equips que el proper
17 de juny disputaran la final d'aquesta lliga. El Futbol
Club Barcelona, equip on milita Pablo Martínez, atleta
de Benicarló, va assolir la segona posició que li dóna
accés a disputar el titol en la final. Pablo en la seua
prova -400 mts. tanques- va realitzar un temps de
51'28, que el situa en aquests moments segon en el
rànquing estatal absolut. Aquest registre és un segon
menor que la millor marca aconsegu ida per Pablo
durant el 2005. La pròxima competició que participarà
l'atleta local serà el diumenge dia 28 en el Campionat
de Catalunya de Clubs que tindrà lloc a Vic.

............. ............. ........................................ .. ... .. ............
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No puc més
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

,.,
questa lliga descafeïna

~ da en què estem embar
cats des de fa ni sap

quantes setmanes acabarà per
matar-me. No puc més, n'estic tip,
no tinc el més mínim alicient per
posar-me a escriure res, cada
vegada que em trobo davant
la pantalla blanca de l'ordina
dor m'agarren tots els mals.
"Què diré avui?, sempre igual,
l'amo perseguint-me i jo sense
saber res. Com hauran que
dat?" Fins ara me n'he sortit,
però he pres una ferma deci
sió: la de la setmana que ve
serà la darrera crònica de la
temporada. Me'n vaig de
vacances i que pete pel més
fluix-Se me'n fot que em tiren
a magistratura , que em facen
xantatge emocional o que
m'acomiaden definitivament.
Ni una ratlla més, ni una fins el
mes de juliol. Potser siga la
primavera , les allèrqies o vaja
vosté a saber, però em passà
com l'Espanya del nostre
Caudillo invicto, que estic
immers en una pertinaz sequía
que afecta sens dubte la neurone
ta que altres vegades m'ha per
més sortir-me'n del pas .Estic
absolutament bloquejat, desinfor
mat, enfonsat, abatut , exhaust,
desfet, ferit, molt ferit, fet pols i
tots els adjectius que reflectes
quen un estat de l'ànima proper al
defalliment.
Com passa sempre però als circs
de mala mort, el espectàculo debe
continuar. I això és el que hi ha. El
Benicarló va assolir un empat

.inservible al camp del Borriana B.
Dos a dos. Anàvem guanyant per 
O a 2, però com sempre vam
badar en la part final del matx. I
encara sort perquè ells en tirar
una al pal que ens hagyuera dei
xat a tots amb un pam de nassos.

Un bon senyor que va ser testimo
ni presencial de l'esdeveniment
em va assegurar que vam jugar
d'allò més bé, que Raül Martínez
n'hagUera pogut marcar encara
un parell més en sengles u contra
u amb el porter borrianenc i que
haguérem pogut aconseguir un
resultat d'escàndol de no ser per
la mala sort. I ja està. Res més a
dir.

Com passa sempre

però als circs de

mala mort,
"el espectàculo

debe continuar."
El partit de la jornada però es va
disputar al camp del Bovalar de
San Jorge entre el titular de la
localitat i el Vinaròs CF. Vaig mirar
el diari i en vaig veure el resultat ,
un a un. Algunes conc lusions.
Una: el San Jorge no guanya un
partit des d'abans de la visita del
Benicar ló. Dues: això, suposo, no

deu ser gens bo de cara a la moti
vació d'un equip que aspira a
guanyar una promoció d'ascens.
Tres: ai, ai r ai.
Ja ho he dit adés. Deu ser la pri
mavera. O l'edat. O saber què. Hi
ha hagut vegades que m'he trobat
així, sense tindre res a dir i amb
algun desencertat gir he acabat
per parlar d'afers deslligats del fut
bol local. Ara però no se m'acut

res. Em semblaria una falta
d'urbanitat contar una altra
vegada com he passat el cap
de setmana .És més, si tin
guera la cara tan dura com
alguns es pensen que tinc, no
dubtar ia a donar la meua opi
nió sobre la pelllcula que s'ha
fet basada en la novel· la el
Código da Vinci , novel-la, que
per altre costat ni he llegit ni
faig compte de llegir. Això em
faltaria . O potser aprofitara
l'avinentesa per redactar una
breu nota de societat de l'acte
d'inauguració del festival de
cinema de Peníscola a la qual
vaig tindre el gust d'assistir i
que em va permetre veure de
prop monstres de la pantalla
com el gran Fernando Esteso
o l'incombustible i presiden

ciable del Real Madrid Juanito
Navarro. Però no, no puc.
Diumenge vinent, si puc, m'allar
garé a presenciar el comiat de la
temporada. Jugarem una espècie
d'amistós contra l'Alcalà CF. Els
gaspatxers van començar molt
forts, es va reforçar fins i tot però
a l'hora de la veritat s'han hagut
de conformar amb un intranscen
dent quart lloc que des del punt de
vista pragmàt ic té el mateix inte
rés que el nostre nové. I ells s'han
gastat més diners .
NB. Per favor, senyor maquetador,
pose una foto ben gran per tal de
diss imular el meu . lamentable
estat de gasetiller acabat.

····.······· ··..·· iave·Lid;b·~~ ¡~~ ~ I~ · ····.-.···· ···
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El Setrill torna a Morella
III pujada a peu Benicarló - Morella

La crònica no ofic ial

text TONYO FIBLA

En un punt estem a Cervera. De moment només
han caigut quatre gotes però quan estem a uns cent
metres de la plaça comença a ploure prou fort. Forcem
el pas i ens clavem tots dins del bar. Uns fan la cerve
seta, altres el caferet. Fora continua plovent.
L'encarregat, Carles, se n'ha anat a comprar no sé qué
a la tenda de tot a cent que hi ha allí mateix. Anem a
veure que fa Rosa Lourdes i jo. Està comprant cara
mels, però damunt del mostrador veiem que hi ha
paraigües a dos euros. No ens ho pensem gens. Ens
en comprem un per a cadascú i només sortir de la
tenda ho diem als companys .

Com a llops! Com a llops es van tirar per a comprar
paraigües. Tants, que van esgotar les existències.
Inclús alguns se'l van haver de comprar més bo i els
va costar sis euros. N'hi havia un del Barça que no va
tenir comprador i el motiu era el preu: eixe valia nou
euros. Tot un dineral!

És que els del temps de lV3 per culpa de Carot i
l'ex-tri-partit últimament no n'encerten ni una i ens por
ten enganyats .

Amb el paraigua obert anem cap al castell . Quan
baixem ja ha parat de ploure però encara pegarà una
altra arruixada forta, curta i inesperada al sortir del
poble.

A l'hora de dinar teníem a l'equip d'intendència
esperant-nos. Després de les primeres salutacions
ens distribuïm per grupets a l'ombra de les oliveres
ben boniques que hi ha a l'indret i la intendència va
repartint gots i botelles de vi per a tots els excursionis
tes. Les atencions són totals, només cal que demanes
per la boqueta per a que et facen cas. La intendència :
un 10.

Enguany, la gent, amenaçada per l'encarregat, no
va fer com l'any passat. Tots, en ser a Xert, vam anar
a la porta de l'ajuntament vell a fer-nos la foto com
mana la tradició . La passada edició uns quants poca
vergonyes se'n van anar a fartar-se de cerveses al bar
mentre altres es feien la foto, i això no està bé.
L'encarregat ho va deixar ben clar: si algú no compleix
que s'atenga a les conseqüències.

Del sopar que va encomanar la intendència què
hem de dir: perfecte. El xurrasco un poc dur, però
d'això la culpa la té la vaca o bou que va enganyar al
cuiner. Per a l'any que ve això ja està solucionat.

Molts prenen prendre nota del modelet que vesteix
l'encarregat: malles negres ben lluentes, mitjons
blancs i sandàlies: la propera edició tindrà molts imita-
dors. .

El diumenge s'afegeixen un munt de gent però
també tenim una baixa. Sant Bartomeu es troba mala
ment i ens abandona tot i donant alguna que altra pre
ocupació als de la intendència. Una altra vegada un
10. Estos xics estan en tot.

Ja a Morella. Tots contents i pagats, com cal, i més
o menys cansats, anem a l'ajuntament: parlaments ,
diplomes , fotos, aplaudiments, samarretes , gorres,
cocs i begudes, ... i una cosa més que ja sap l'enca
rregat (és secret d'estat) .

L'any que ve repetirem.
Ah, m'oblidava, l'encarregat, és un figura, va haver

de recular un bon tros per a anar a buscar la càmera
de fotos que s'havia deixat una xicota al Peiró Trencat.
Això ens va fer perdre mitja hora i ens va fer trencar la
tradició de pujar a Morella pel camí vell. L'any que ve
es tornarà a fer com cal.

.... .. ... ..... ..... ... .. ... ..... .. ......... ..... ....... .
laveUdebenicarlo
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ve de la pàg ina anterior

El Setrill a
Morella

Del sopar que va enco
manar la intendència què
hem de dir: perfecte. El
xurrasco un poc dur, però
d'això la culpa la té la
vaca o bou que va
enganyar al cuiner. Per a
l'any que ve això ja està
solucionat.

....................................................................................
laveU debenicarlo
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Antologia poètica de Manel Garcia Grau

text RAMÓN PARis

Aques t proppassat dissabte, la seu de la Penya
Setrill acollia , al caliu del seu local, la presentació d'una
anto logia poèt ica de Manel Garcia Grau . ' Es tracta
d'una selecció de versos que recorren la seua dilatada
i intensa obra poètica. El volum, que porta per títol "Las
corr ientes invis ibles I Els corrents invisibles Antología
corregida catalan-cas tellano", magníficame nt editat per
Ellago Ediciones , és una interessant aposta per fer un
tast excel-lent de la vigorosa veu poèt ica de Manel, i
alhora acostar-la al públic castellanoparlant. La traduc
ció ha estat a càrrec de Marta Garcia Grau, germana de
l'autor. L'edició comta amb un treballadíssim i extens
pròleg del crític literari Josep San Abdon.

Els qui vam poder assistir a l'acte, organitzat per
l'Associació Cultural Alambor, vam poder percebre el
mestratge de Manel, que ha sabut aplegar de manera
rotunda ètica i estèt ica. Que ha fet del seu compromís
social i del mot una arma per construir un món més just
i feliç . Gràcies Manel per emo ciona r-nos i pel teu entu 
siasme vital.

Calze de fang
A Manel Garcia Grau ,

mestre de mots i esperances.

Com m'agradaria relligar
decentment sentit i forma
per celebrar-te
la tenacitat de l'esperança
en aquest injust hivern a destemps
on encara tracem les figurades
cartografies del somni ,
mentre treiem la pols
al calze de fang
que ens aplega en les nits
dels contracants escuradors
de ferides i fantasmes manipulats.

Josep Igual
23 de maig de 2006 .
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