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CÒMIC: “TOTS AL PSICÒLEG”

18-10-2008 Dissabte

Només sortir de l'aeroport comencen els taxistes a
empaitar-nos, com és la seua obligació i necessitat,
però a nosaltres de moment no ens cal cap taxi; el més
important és localitzar  la gent que ens ha vingut a
esperar. Bijay em deixa amb tots els estris i se'n va a
buscar el personal.

Jo, primer, saludo a l'estil nepalí, amb el típic
namaste i després a l'estil occidental, al cap i a la fi jo
sóc un turista europeu. 

Busquem un taxi i ja de camí cap a la ciutat començo
a veure la realitat de Kathmandú. No em sembla, a
primer cop d'ull, molt diferent el Kathmandú que vaig
veure al 96, ara fa dotze anys.

En ser a ca Bijay vaig tornar a constatar com són de
fredes les salutacions entre pares i fills ací a Nepal. Un
namaste, una baixada de cap i prou. L'expressió de la
cara tampoc manifesta cap tipus d'afectivitat. Com a
molt una mirada i un somriure.

Poc després envio un correu per a dir als germans
que hem aplegat bé.

19-10-2008 Diumenge

Avui dia faener ací a Nepal, tiro una foto des del
balcó als xiquets que estan apunt d'entrar a l'escola. La
foto parla sola: Quines files! Després anem a veure en
quines condicions està la casa de Mukti, buida des de
fa un any, i després, a saludar  la família. 

La casa de Sitapaila no està en condicions
habitables. Es veu que aquesta casa, la de Mukti i
Cinta, s'ha convertit en el lloc de festes per als nebots
en absència dels amos.

Sitapaila és un barri de Kathmandú on estan tant la
casa de Bijay com la de Mukti, un poc més apartada
aquesta darrera.

– Quan estava jo ací – em diu Bijay – venia cada una
o dues setmanes a netejar. Però ara no se n'encarrega
ningú, fan la festa i s'ho deixen tal i com queda.

A continuació anem amb la moto a casa dels pares
de Mukti, a cal baje (avi). 

Ara començo a veure la realitat de Kathmandú: en
dotze anys no s'ha arreglat ni un carrer, ni un camí, ni
una carretera. Està tot fet pols.

Per la ciutat ens desplacem amb moto, Bijay la porta
i jo vaig de paquet. El trànsit és un caos. Bijay fa com
tots: ni un cediu el pas, ni un stop, avançant per la
dreta, per l'esquerra, sense intermitents... cadascú fa el
que vol. Jo, una mà al muscle de Bijay i l'altra a la moto
per a intentar mantenir l'equilibri en cada bot que pega
a cada clot de la carretera o carrer. Tota una
experiència i un poc, més que menys, de temor.

Després de les salutacions i entrega de presents, a
l'avi cervesa Estrella, com no pot ser d'altra manera,
ens posen el dinar a taula, molt occidental, el seure a
taula, no el menjar. Mengem el que toca: dalbad: arròs
amb llentilles acompanyat d'unes verdures. 

Cal dir que les salutacions entre la gent jove són del
més normal. Totalment a l'estil occidental: manifestació
d'alegria i abraçades, depenent de la confiança.

Més tard tornem a agarrar la moto i ara sí que
muntem el número. 

En un dels carrers més concorreguts de Kathmandú,
en ple embús, s'atura la moto, torna a moure, es torna
a aturar, i així una vegada i una altra. Jo, incomode i
sufocat, i el motorista, patint i suant. El clàxons no
paren de sonar, cada vegada més. Al final podem
arribar on desitjàvem.

Truco a casa des d'un cyber, unes cinquanta rúpies
per quatre minuts de conversa, i cap a casa.

El canvi al mercat negre està al voltant de cent
rúpies per euro.

Jo vaig a pegar una volta per la zona del parc de
Buda i Bijay se'n va a veure als amics i a fer alguns
encàrrecs. Torna desesperat, havia de fer un munt de
coses i la moto no li ha deixat fer res. Es veu que se li
para cada dos per tres.

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (2)
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er un terme sense
barreres porta anys

oposant-se al traçat triat per
construir la variant del Maestrat,
una infraestructura necessària per
descongestionar el trànsit de la N-
340. Però ara, segons va explicar
el president de l'entitat, Francisco
Vallés, els afectats «han assumit
que les obres de la variant ja són
un fet consumat». Tot i així, els
afectats reclamen que es «deixe
clar» en què consisteix el projecte,
perquè, segons denuncien, «cada
dia que passa apareix una
novetat».

Els veïns van denunciar que
encara no saben «exactament»
quina serà la reserva de sòl, ni
tampoc la quantia de les
indemnitzacions que han de
cobrar per cedir els seus terrenys.
«Ni tan sols sabem quins camins
són els que es tallaran», van
denunciar des de la
plataforma.«Nosaltres entenem
que puga haver xicotetes
variacions, però el que no pot ser
és que cada dia aparega una
modificació distinta», critiquen des
de la plataforma. I com exemple,
citen els problemes que han existit
en punts del traçat com el de la

Fosa del Pastor, on al principi
s'anava a construir un pas
superior que finalment, segons
expliquen, «serà inferior».  Per
això, la plataforma reclama que
els tècnics aclarisquen en una
reunió en què consitirà el projecte.
«No pot ser que de vegades se'ns
diga que hi ha una reserva de sòl
i que altres vegades se'ns
negue», va retraure el president
de l'entitat. Els afectats tampoc
saben si es tallaran camins com el
de Sant Mateu, el de Mallols, o el
d'Ulldecona. I també l'Ajuntament
se suma a les crítiques per la
desinformació. «En ocasions
reben més informació els afectats

Variant N-340: opacitat informativa i econòmica

La plataforma ‘Per un terme sense barreres’ de Benicarló va exigir, una vegada més, conèixer
el preu de les indemnitzacions i els motius pels quals es va alterar la reserva de sòl destinada

a la construcció de la variant de la N-340 al seu pas per la localitat. Els afectats per les
expropiacions de la varian, es van concentrar al camí de la  Fossa del Pastor, davant la finca
de Xapall, per demanar que s'aclarisca d’una vegada i sense ambigüitats en què consisteix el

projecte constructiu d’aquest polèmic destructiu vial.
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text REDACCIÓ

Una medalla de bronze de Miguel Piñana en els
200 m estils va ser el botí del Club Natació Benicarló
en la ciutat del Castalia. 

El Dissabte passat 05/12/2009, el Club Natació
Benicarló va afrontar una difícil competició a nivell
d'absolut en la piscina municipal olímpica a Castelló en
el que va ser la VI Edició del Trofeu CST-CST Costa de
Azahar amb una participació espectacular de 23 Clubs
que van aportar un total de 216 nedadors i 184
nedadores, cosa que no li permetia al Club Natació
Benicarló cap marge a l'hora de tancar els cronos
donada la seua extremada joventut. Aquesta pressió no
havia d'afectar atès que era una prova de la imatge a
tenir en compte per al pròxim dia 19 i 20 de Desembre
en la Copa Autonòmica de Clubs a la divisió d'honor. 

Així en la categoria masculina Miguel Piñana
novament va assolir una medalla, aquesta vegada de
bronze, en els 200 estils i molt bons cronos en els 50 i
100 esquena aconseguint un còmput final de 2278
punts. També Agustín Parra va tenir el seu mèrit en els
100 braça i 200 estils. En la categoria femenina
Meritxell Sospedra va puntuar en els 200 estils millorant
la seua marca en la 6a posició i aconseguint 495 punts.
Lucía Piñana en els 100 lliures es va endur altres 500
punts. Sara Marquès va destacar amb el seua 5a
posició en els 200 papallona. L'equip de relleus mixt en
els 4 x 100 lliures va estar format per Lucía Piñana,
Marcos Fuente, Meritxell Sospedra i Miguel Piñana amb
un crono de 4:11.61 que els va valdre el 7é lloc en la
classificació. 

L'equip participant va estar format per: Agustín Parra,
Carlos Fuente, Alberto Añó, Jordi Curto, Joan Ferrán
Barrachina, Adrián Adell, Miguel Piñana, David
Marqués, Manuel Montserrat, Marcos Fuente, Albert
Astor, Javier Traver, Gerard Saura, Marc Avila, Raquel
Fabregat, Sara Marqués, Marta Valdearcos, Meritxell
Sospedra, Montse Astor, Lucía Piñana y María Coll.

text i foto  CNB

ALTRA MEDALLA PER A MIGUEL 

El Club Natació Benicarló
va afrontar una difícil
competició a nivell
d'absolut en la piscina
municipal olímpica a
Castelló
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que el propi Ajuntament», va
censurar el regidor d'Agricultura
en l'Ajuntament de Benicarló,
Eduardo Arín.

I encara que el traçat és
important, els afectats per la
construcció de la variant també
estan preocupats per les
qüestions econòmiques, sobretot
perquè no saben quines
indemnitzacions van a rebre ni
quan començaran a percebre-les.
Els membres de la plataforma es
conformarien amb cobrar les
quantitats que s'han pagat als
afectats per les expropiacions dels
terrenys de la depuradora de
Peníscola. Els propietaris, en
aqueix cas, ja saben que
obtindran 63 euros per cada metre
quadrat que perden. «Si se'ns
pagara així estaríem més que
satisfets», va assegurar Vallés. Un
altre dels problemes és que
actualment hi ha alguns llauradors
que no poden accedir a les seues
finques perquè les màquines han
«ocupat» les seues propietats
agrícoles. I això genera un
problema afegit: no només no
saben què cobraran per elles, sinó
que a més tampoc poden llaurar-
les. Per això, tant els membres de
la plataforma com els
responsables municipals confien a
poder resoldre algunes dels seus
dubtes en una reunió que
mantindran pròximament amb els
responsables de Carreteres del
Ministeri de Foment a València.

Antics problemes

La construcció de la variant de
la carretera N-340 és sinònim de
polèmica des que en 2006 es va
introduir un canvi en el traçat. Des
de llavors, un dels veïns afectats
manté un pols judicial amb el
Ministeri de Foment que va iniciar
perquè considerava que les seues
propietats es veien «greument
afectades» pel canvi. El veí va

denunciar fa poques setmanes
que tem que les màquines
s'endinsen en la seua finca abans
que l'Audiència Nacional resolga
els recursos judicials presentats.
També ha presentat desenes
d'instàncies reclamant informació
al Consistori i a Foment sense que
ningú li haja contestat i cada pas
ha estat recorregut. L'actual
carretera N-340 arrossega darrera
seua desenes de víctimes en
atropellaments i accidents de

trànsit a la comarca per la
perillositat de les seues cruilles,
l'elevat nombre de camins i la
presència d’indústries i
explotacions agrícoles pels
voltants. Resulta inexplicable que,
després d'anys de debats,
reserves de sòl i mobilitzacions,
encara haja extrems sense
solucionar, per molt que el
projecte encara puga tardar tres
anys més a cristal·litzar en forma
de vial.

ve de la pàgina anterior

La construcció de la variant de la carretera N-340 és sinònim de polèmica
des que en 2006 es va introduir un canvi en el traçat

3 BENICARLO AC: Chus López (0), Valença (2), Lolo (1),
Xapa (1), Genaro (2); cinco inicial; Vadillo (3), Chicho (2),
Pedreño (1), Juan (1) i Vinicius (0).

7 EL POZO MURCIA: Juanjo (3), Kike (2), Barroso (2),
Vinicius (2), Wilde (3); cinco inicial; Alvaro (2), Saúl (1),
Esquerdinha (0)  Mauricio (1).

ÁRBITRES: Alonso Montesinos i Rubio Fajador, col·legi
aragonés. Ensenyaren tarja groga als locals Lolo y Xapa; als
visitants Barroso, Wilde i Alvaro.

GOLS: 0-1 min. 4, Wilde. 0-2 min. 5, Wilde, 1-2 min. 20,
Valença. 2-2 min. 22, Vadillo, 2-3 min. 23, Vinicius. 2-4 min. 30,
Mauricio. 3-4 min. 30, Chicho. 3-5 min. 34, Wilde. 3-6 min. 38,
Wilde. 3-7 min. Wilde.

INCIDÈNCIES: Uns mil espectadores al poliesportiu
municipal. Els jugadors locals sortiren amb una samarreta que
deia “Animo Isco”.

Si el Benicarló Aeroport Castelló haguera tingut sota els
pals un bon porter potser El Pozo ho haguera tingut molt més
complicat per endur-se els tres punts, és més, canviat els
porters l'equip benicarlando haguera guanyat per golejada, ja
que mentre els benicarlandos van tenir moltes més
oportunitats de gol, aquest, per part benicaralanda, no va
arribar, en moltes ocasions, pel bon treball sota els pals de
Juanjo. Va eixir fort l'equip benicarlando, però no va trobar
porteria en les seues primeres rematades, ja que la defensa
visitant tancava bé i recuperant el baló eixia amb rapidesa a la
recerca de la porteria contrària, i així van arribar els dos
primers gols del partit, en un minut, que van posar en
franquícia al conjunt pimentoner. Amb l’avantatge en el
marcador els del Pozo van esperar als benicarlandos a la seua
parcel·la, deixant passar els minuts i veient com el seu porter
els salvava de les accions de major perill. Amb les seus
accions Juanjo va acabar per desesperar els de Miki, que
solament van poder escurçar diferències, quasi al descans
amb un obús de Valença. Després del descans el Benicarló va
eixir a per el partit, donant-lo tot sobre el camp, i va aconseguir
empatar el partit i amb això elevar la temperatura del pavelló.
L'equip seguia duent el pes del partit, però davant tenien a un
bloc amb molt d’ofici, que a la mínima errada ho aprofitava, i
així va passar amb els gols de Vinicius i Maurici. El gol de
Chicho sols va servir per donar una mica de llum d'esperança
als locals, que seguien estavellant-se davant el bon sistema
defensiu i el seu porter. Cada baló recuperat pels d’El Pozo
comportava perill i quan Wilde, el millor del partit al costat de
Vadillo, va marcar el cinquè gol es va acabar, ja que l'eixida de
Xapa com a porter jugador no va servir de res. Una cosa està
clara, en el mercat d'hivern ha d'arribar un porter amb un
mínim de garanties, perquè no es pot llençar d’aquesta

manera, pel desaiguat, tot el treball realitzat davant els
murcians. Un aposta per tres eixides, ara cadascun que faça
les seues travesses.

REMUNTADA DEL BENICARLÓ A ZAMORA

2 ARCEBANSA ZAMORA: Eloy, Contreras, Pipe, Israel,
Marcelo; cinc ini-cial; Campos, Serrano, Pavesio i Cogorro.

4 BENICARLO AC: Chus López, Vadillo, Valença, Lolo,
Genaro, cinc inicial; Xapa, Chicho, Juan i Vinicius.

El Benicarló Aeroport Castelló va aconseguir remuntar
els dos gols aconseguits pel conjunt local després d'un
partit on els dos equips van acusar nerviosisme per la
importància dels tres punts en litigi. 

Les ganes dels jugatdos que entrena Miki van aconseguir
imposar-se a l'experiència dels locals i al cop que va suposar
encaixar un segon gol sols començar la segona part. En
aquest partit el porter Chus López es va mostrar molt segur
sota els pals. En la primera part va haver ocasions per a
ambdós equips, sent Lolo qui va poder obrir el marcador en el
primer minut, però la seua rematada es va estavellar en el pal;
als cinc Chus treia a corner una rematada de Marcelo, el millor
jugador local; als 11 era Eloy qui rebutjava a corner un tir de
Valença i dos minuts més tard Chicho rematava per sobre del
travesser. Campos va posar a prova Chus als 16 i un minut
més tard obria el marcador. Va poder empatar Chicho i
després Valença, però va faltar punteria, i a un segon del
descans Chus López evitava el 2-0. Sols començar la segona
part el meta local evitava l'empat i a la jugada següent cop molt
fort per el Benicarló al marcar Israel. Un gol que va fer mal als
benicarlandos, ja que els va costar recuperar-se, però es van
fer amb el partit i en un minut, primer Vadillo a l'aprofitar un
rebuig després de d’aturar Chicho, i després Juan,
aconseguien empatar. Això ho va acusar el Zamora i el conjunt
cadufero se’n va anar a pel partit aconseguint Xapa trencar
l'empat, per a passar a defensar amb ordre després de
l'entrada de Campos com cinquè atacant. Aqueixa bona
defensa va permetre dues recuperacions, a la primera no va
eixir però a la segona el capità Vadlló va sentenciar.

text  i foto Vicent Ferrer

El Benicarló AC surt golejat de casa seua però...
...REMUNTA  ESPECTACULARMENT A ZAMORA

I encara que el traçat és important, els afectats
per la construcció de la variant també estan
preocupats per les qüestions econòmiques,
sobretot perquè no saben quines
indemnitzacions van a rebre ni quan començaran
a percebre-les. 
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Aquest actor
(Benicarló, 1976) encarna
el personatge de Pere, en
la popular sèrie de
l‘Alqueria Blanca (Canal
9). Als seus 33 anys té un
ampli bagatge en els
escenaris ja siga en
obres de teatre, titelles,
d o c u m e n t a l s ,
curtmetratges, dansa
contemporània o sèries 

Quin és el secret de
l’Alqueria Blanca perquè arribe a uns nivells d'audiència
del 30%? 

És una sèrie de ficció que enganxa i un fenomen social.
Agrada però va més enllà. També ha passat en altres
comunitats autònomes. La sèrie entronca bé amb la vida
d'antany i per això funciona. Cap sèrie havia parlat abans de
la història amb frases fetes que gastaven els nostres avis i
ha anat més enllà del que és una sèrie perquè està béen
feta, ben realitzada i enganxa, perquè parla de la nostra
gent. La meua mare l'altre dia em deia: “veus, aquesta cançó
que canta Blanca –la botiguera de la sèrie- la cantava la teua
àvia”. La sèrie després té les seues tensions i intrigues com
en totes les sèries.

Com vas decidir orientar la teua vida laboral i
formació cap a les arts escèniques? 

Quan eres jove busques la teua manera d'expressar-te.
Era mal estudiant però amb interès per totes les coses.  Vaig
començar a estudiar sanitària a Vinaròs i un dia quan ja
estava a quart curs, vaig baixar a la psicòloga de l'institut i li
vaig dir que m'agradava molt la microbiología però que jo el
que volia era fer teatre. Vaig començar amb Teatre de
Guàrdia quan buscaven gent per a fer ‘Las bicicletas son
para el verano’, llavors jo estava a la Creu Roja en carretera
i em vaig oferir perquè vaig veure a l'institut que les hores
extraescolars m'eren més interessants que les de classe.
Sempre he estat molt tímid i vaig trobar en el teatre un canal
d'expressió. Em vaig anar a fer uns cursos a Barcelona i vaig
conèixer l'escola d'Art Dramàtic on vaig fer les proves com
professional. D'ací vaig donar el salt, vaig ser molt bon
alumne i vaig eixir ja amb una obra a nivell professional que
vaig seguir enllaçant amb unes altres. He de donar les
gràcies als meus pares perquè no em van posar entrebancs,
perquè van veure que ho tenia clar. Començar en aquest
món va ser molt dur. Nosaltres ens quedem a l'atur tres
vegades a l'any, vam rodar a temporades, fem teatre, molts
assajos i altres coses. Ara se’m coneix de la tele, però la
meua gent em coneix a València per fer teatre. El teatre és
com el futbol, com diu Guardiola, és un grup, no et donen un
premi per a tu sol, sinó pel treball de grup. 

Com portes la fama?
Jo sóc molt tímid. És estrany que, després de portar molts

anys fent el mateix, de cop i volta i per eixir per un mitjà
massiu com la tele, quan et veu algú et diu que li has alegrat
el dia. Veus que li has donat una alegria a algú, és
agradable. Però hi ha moments que vas al super i es crea
expectació, però així funciona la tele, que entra en totes les
cases. Pròximament començarem una obra sobre la vida de
Larra, que retrata com després de 200 anys estem igual en
corrupció, funcionament de l'administració, cultura i política. 

En la sèrie t'han posat una dona molt “maja” i amb
caràcter. Com és treballar amb gent d'aquesta talla? 

Si, alguns han estudiat amb mi Art Dramàtic. Per exemple
amb “Tonet” vam estudiar junts, hem fet teatre i com
companys anem creixent junts i ens coneixem molt i tenim
molta confiança i complicitat amb tots entre els de la nostra
edat. Juan Gea, que fa de “Rafel”, és el major i tots ho
admirem perquè ha treballat amb els millors directors de
teatre d'Espanya i té un currículum impressionant. Treballar
amb ell és molt fàcil perquè és molt bo i ho facilita tot. A més
és molt divertit. 

El teu personatge ha estat unes setmanes en l'ull de
l'huracà 

Bé, cada cert temps els guionistes fan els seus canvis i
fins i tot ells van canviant perquè no sempre recaiga l'acció
sobre uns actors, sinó que van fent una roda. És cert que el
meu personatge la temporada passada va entrar per a donar
suport una trama i gràcies a que va agafar importància jo he
seguit en la sèrie. El meu personatge anava a morir prompte
però es veu que no em van matar perquè va agafar força.
Cree que el personatge és molt interessant, un poc fosc,
alcohòlic i difícil. 

Què té el carrer Mossén Lajunta perquè en 20 metres
haja dos televisius actors com tu i Ximo Solano? 

Doncs jo crec que és una coincidència. Érem veïns. Jo ho
he seguit molt en el Micalet, perquè jo veig molt teatre i he
vist créixer a molts actors allí i que són referents meus. Jo
sóc dels que tenen trenta i altres uns quaranta. Però molt
bons actors han abandonat o s'han reorientat com Anna
Foix, que se’n va anar a treballar amb Carles Santos. Al final
aquesta vida és molt dificil i amb més edat vas veient menys
actors de la teua. A la gent jove els diria que no cal fixar-se
en la fama i el que es veu en la tele perquè no és un bon
referent. Un dia apareixes en la tele i altre dia no eres ningú.
Cal començar pel teatre, formar-se en art dramàtic i dedicar-
se a això com qui és arquitecte o periodista, veure si els
agrada, construir-se i créixer. Molts xavals que han
començat en les sèries de Madrid i s'han fet famosos de cop
i volta a saber on estan ara. A mi no m'espanta perquè tinc
altres referents i em mou en altres coses.

text  REDACCIÓ

Àngel Fígols Llorach: A la gent jove els diria que no cal fixar-se en la fama i el que es
veu en la tele perquè no és un bon referent

SENIOR FEMENÍ 
GRUPO PEINADO BAIX MAESTRAT-18
CH VILA-REAL-24 

Pitjor sort van tenir les nostres xiques en el derbi
provincial.El partit, abans de començar, ja apuntava a que hi
hauria molta igualtat. I així es va demostrar des de l'inici. Amb
un equip benicarlando ple de juvenils i amb una defensa (la
3:2:1) que ens permet recuperar pilotes i evitar llançaments de
les torres contraries i una gran Laura en la porteria, el partit va
estar molt ajustat en el marcador, amb constants igualtats en
el mateix. Tan sols als darrers minuts d'aquesta primera part,
van aconseguir les forasteres un petit avantatge (9-11). 

El descans va servir per corregir petits errors tant en
defensa com en atac. Pareixia que era possible aconseguir un
resultat positiu i derrotar a les nostres rivals
provincials. Malauradament, un equip jove es veu afectat a
voltes pels nervis i la falta d'experiència, com diu una dita
popular, l'experiència és un grau. I això és el que va passar a
l'inici de la segona part. D'altra forma, és inexplicable que en
5 minuts el Vila-real es posara 6 gols amunt (9-15 al minut 35).
Però encara quedava partit i havia temps suficient per
aconseguir un resultat positiu. Malauradament, la veterania de
les forasteres els va permetre tenir el partit controlat i, encara
que va tornar a dominar la igualtat, amb alternança de gols a
una i altra porteria, la diferència de 6 gols ja no es va poder
retallar.Tan sols queda felicitar a tot l'equip per la seua actitud
i animar-les a seguir lluitant. 

Aquest dissabte tenim un partit molt important contra el
Juan Comenius, a les 18:00 en el polisportiu benicarlando. 

Pel GRUPO PEINADO van jugar Laura i Anna a la porteria,
Cris (4), Aran (4), Sandra, Tifani, Melani (2), Jasmine, Juliana,
Sheila, Zoraida, Vero (8) i Rosamari. 

SENIOR MASCULÍ 
C Bm SAGUNT-26
CH BENICARLÓ-25 

Partit molt igualat i emocionant el que es va poder veure en
el polisportiu de Sagunt.Des del primer minut ja es va intuir
que la igualtat seria la tònica dominant i que amb un poquet
d'encert, els benicarlandos podien aconseguir un resultat
positiu. Malauradament, la lesió del capità, Fede Beltran, va
suposar un contrapeu a les aspiracions caduferes ja que,
durant uns minuts, l'equip va acusar la seua veterania en
defensa. Això va permetre als locals agafar un avantatge en el
marcador de 5 gols (12-7) al minut 20 del partit. Un temps
mort demanat en aquest moment per l'entrenador del
Benicarló, va serenar una mica els ànims i va suposar una
millora en defensa, on el pivot local, ens estava creant molts
problemes. Fruit d'aquesta nova actitud va fer que s’acurçaren
les diferències, arribant al descans amb un esperançador (15-
12). El descans li va anar molt bé al nostre equip, ja que els
jugadors van començar el segon temps confiats en les seues
possibilitats. Durant els primers 10 minuts es van anar
intercanviant els gols en una i altra porteria, però el bon fer en
defensa van fer que l'equip empatara el partit (21-21 en el
minut 49). Amb eixa igualtat s'arribava al darrer minut de
l'encontre (26-25) amb possessió per als caduferos, que
disposaven d'un minut per a somniar amb l'empat, però una
molt bona defensa saguntina van impedir que aconseguirem
aquest premi. 

Pel CH BENICARLÓ van jugar Miguel i Enrique en la
portería, Jose (4), Fede, Irigaray (8), David, Jesus, Pau (4),
Angel (5) i Victor (4). 

JUVENIL MASCULÍ 
HANDBOL BENICARLÓ-VINARÒS-30
Bm ONDA-21 

Millor sort van tenir els joves del club, aconseguint la
victòria davant l'Onda en un partit entretingut, però en el que
mai van veure perillar el resultat. La resta d'equips de base del
club han descansat aquesta setmana degut al pont.

text  i foto REDACCIÓ

HANDBOL

Les regidories de Benestar Social i Esports, en col·laboració amb l'associació Patim, han programat
per al proper diumenge 13 de desembre una cursa no competitiva adreçada als joves per impulsar
alternatives saludables a l'oci nocturn.

La iniciativa està emmarcada en les activitats que l'Ajuntament organitza anualment amb l'entitat Patim en
qüestió de prevenció d'addiccions i va adreçada al públic en general, però sobretot als joves d'entre 12 i 16
anys. L'objectiu és promocionar entre aquests joves activitats alternatives a l'oci consumista enfocat a la nit.

Els corredors sortiran de la plaça de Sant Bartomeu i recorreran fins a 4 quilòmetres pel casc urbà. La ins-
cripció a la cursa és completament gratuïta i es farà a les 11.00 hores el mateix diumenge, mitja hora abans
de l'inici de la cursa.

Una cursa no competitiva 
com alternativa a l'oci nocturn 
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L'atleta benicarlanda Cristina Ferrando Forés,
del Club d'Atletisme Platges de Castelló, ha estat
Seleccionada per la Real Federació Espanyola
d’atletisme i el Consell Superior d'Esports, per a
representar al nostre país en la IV Gimnasiada que
es disputa a Doha (Qatar) del 6 al 13 de Desembre.
Aquesta competició se celebra periòdicament cada
quatre anys amb caràcter poliesportiu, per la ISF
(Federació Internacional d'Esport Escolar) i en
aquesta edició competeixen esportistes nascuts en
els anys 1992 i 1993.

Cristina Ferrando participarà en la prova de salt
d'altura; sent la seua primera internacionalitat de la
present temporada 2009-10 que acaba d'iniciar-se. En
l'anterior es va proclamar campiona d'Espanya Juvenil
en salt d'altura tant en Pista Coberta com a l'aire lliure
en el Campionat d'Espanya, que es va celebrar a Motril.
Igualment va participar en el Campionat del Món Juvenil
de Bresannone (Itàlia) i el Festival Olímpic de la
Joventut de Tampere (Finlàndia) així com l'Europeu de
clubs amb el seu club a Moscou. Al celebrar-se al
desembre, una data on s'acaba d'iniciar la temporada
atlètica, les grans marques seran difícils d'aconseguir
però, sens dubte, serà una experiència molt positiva per

a la trajectòria d'aquesta jove atleta benicarlanda que
tindrà les seues mires a arribar a la mínima de
participació per al Campionat del Món Júnior a disputar
a Canadà. Aquest és un objectiu ambiciós si tenim en
compte que és el seu primer any júnior. Tant l'atleta, el
seu tècnic com el seu club, tenen plena confiança en les
seues possibilitats.

text i foto VICENT FERRER

L’atleta benicarlanda Cristina Ferrando seleccionada 
per la Gimnasiada de Doha, a Qatar

La temporada per a l'Escola de
Ciclisme va finalitzar amb una festa
per a tots els seus integrants, la
junta directiva de la Unión Ciclista
Benicarló i els pares dels joves
esportistes. 

L'entitat va aprofitar l'ocasió per a
rendir un menut homenatge a Mónica
Mateo, una ciclista que deixa l'escola,
després de diverses temporades
defensant els colors del club, i que al
passar a la categoria cadet s'integrarà
en algun club de la província. La
directiva els va lliurar un diploma en
agraïment pel seu pas pel club, i un
detall a tots els alumnes pel bon
comportament esportiu i els resultats
obtinguts. El club va aprofitar la reunió
per a iniciar-la planificació de la
pròxima temporada en la qual espera
ja poder veure la inauguració de la pista de ciclisme que
l'Ajuntament està construint al costat del polígon
industrial. Amb això el que els alumnes de l'escola

esperen guanyar seguretat a l'hora d'entrenar, ja que
fins a la data s'han estat utilitzant els carrers del citat
polígon.

text  i foto Vicent Ferrer

Tancament de temporada a l’escola de ciclisme

La localitat de Càlig ha exposat al públic una
segona exposició del nou document de revisió del
Pla general d'Ordenació Urbana, estudi de
paisatge, d'habitatges protegits, mobilitat i tràfic i
l'estudi de compatibilitat del sector Càlig-Golf ‘el
Maestrat’ tal com va acordar el plenari d'aquesta
localitat el passat mes i en compliment de la LUV. 

El document va partir durant el govern en majoria
absoluta del PSPV, que va encarregar el document a
professionals com Pau Arrandis o Vicente García
Nebot. El document, heretat per un PP en minoria, és
molt pretencios i cerca, amb un camp de golf aïllat i
l'expansió del nucli urbà cap a l'Oest, multiplicar per
cinc el sostre poblacional, avui de quasi 2.200 veïns.
Als voltants de la CV-135 es vol situar el sòl industrial i
terciari. El sòl urbanitzable de la zona nord aprofita el
camí a Sant Jordi on s'instal·laria un nucli de població
de baixa densitat i cap a l'oest un nucli autònom de
57.027 metres quadrats d'usos residencials, així com
reserves de sòl per a hipotètics creixements. També
preveu una zona urbanitzable d'ús residencial en la
faldilla de la muntanya de la Mare de Déu del Socors. 

El document sosté en plena crisi immobiliària que la
localitat pateix la pressió urbanística, estan proliferant
camps de golf per tota la metropolis a la qual Càlig
pertany i que està afectant també “cap a l'interior i
particularment a Càlig”. El document arriba a
assegurar que es tramita el camp de golf de la
Tossa, a Benicarló, projecte definitivament
bandejat fa anys al protegir-se aquesta elevació
que limita amb Càlig. Els quatre edils del PP han
optat, no obstant això, per presentar el document a
exposició a pesar que la AEC va decidir trencar la
baralla i deixar de donar suport al PP que va mantenir
el golf en el nou PGOU. La pilota està ara en la teulada
socialista, amb els seus 4 vots. 

Falten documents 
Els documents penjats en la pàgina web no inclouen

el document de compatibilitat del camp de golf, que
s'admet en la valoració d'impactes ambientals que
tindrà un impacte “sever” sobre el paisatge a l'estar
aïllat i passar llargues temporades amb els habitatges
buits. Tampoc existeixen informes hidrogeológics que
justifiquen el subministrament d'aigua per al complex o
l'augment poblacional. La localitat rep aigua de la veïna
Benicarló, que li bomba el líquid element davant la
deficitària situació de la localitat i la presència elevada
de nitrats en alguns pous d'aquest terme. 

text  REDACCIÓ

Càlig justifica en l'exposició del seu PGOU l'existència de pressió
urbanística i inclou un camp de golf 
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Les obres del Centre Sanitari Integrat (CSI) que s'està
construint a Benicarló es troben en un grau d'execució
del 40%. La previsió de la Conselleria és que s'acaben a
finals de l'any que ve.

El Conseller de Sanitat de la Generalitat, Manuel Cervera,
ha visitat les obres de construcció del nou Centre de Salut,
que ha suposat una inversió de 2,3 milions d'euros. El centre
comptarà amb una àrea de radiologia i cinc especialitats, amb

la qual cosa millorarà notablement el servei de consultes amb
els especialistes que fins ara s'havien de fer a l'Hospital
Comarcal de Vinaròs. De fet, la construcció del nou CSI de
Benicarló s'emmarca en el compromís de la Conselleria
d'apropar els especialistes als municipis amb més de 20.000
habitants. El nou Centre de Salut tindrà una superfície
construïda de 2.400 metres quadrats i disposarà de 10 sales
de consultes de medicina general i 6 d'infermeria; 3 consultes
de pediatria i 3 d'infermeria; una consulta d'odontologia, i
diverses àrees per a maternitat, rehabilitació, treball social,
extraccions perifèriques i atenció continuada.

text  REDACCIÓ

El nou Centre de Salut estarà acabat a finals de 2010 

El matí del diumenge 13 de desembre, a partir de les 10

hores, la Plataforma Benicarló en Valencià habilitarà un

punt de recollida de signatures de la Iniciativa Legislativa

Popular "Televisió Sense Fronteres", al Passeig Ferreres

Bretó. Aquesta campanya busca garantir la reciprocitat de

la senyal de televisió entre el País Valencià i Catalunya. 

Si vols vore TV3, signa!

DECREIXEMENT

Emmirallats com estem en el suposat progrés sense fi i obcecats en el creixement indefinit, no ens agrada
massa allò que alguns economistes ens estàn proposant, des de fa un temps: decrèixer.

Perquè no és prou que els acords de Copenhaguen limiten –insuficientment, però- l’emissió de CO2, que
sembla què és el principal –que no l’únic- causant de l’efecte hivernacle, que està escalfant perillossament el
planeta. Cal escoltar –i posar-se a practicar-ho- les veus que ens conviden a limitar els nostres nivells de
benestar, quan no a rebaixar-los, en benefici de la supervivència de l’espècie humana i per solidaritat amb
els milions d’éssers humans, que no tenen l’indispensable per a viure, arreu del planeta. 

Ha arribat l’hora de l’austeritat, front a un consumisme desaforat i no es pot donar (tota) la culpa als
governs: cada ciutadà del primer món n’és responsable.

Marc Antoni Adell
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La setmana passada introduïa amb un breu
anàlisi del mercat laboral la necessitat de
prendre la iniciativa en la creació d'ocupació al
País Valencià.

Evidentment, cal emmarcar la creació d'ocupació
al País Valencià dins l'Estratègia de Lisboa de la
Unió Europea, l'objectiu de la qual és convertir
l'economia de la Unió en "l'economia del
coneixement més competitiva i dinàmica del mon,
abans de 2010, capaç d'un creixement econòmic
durador acompanyat per una millora quantitativa i
qualitativa de l'ocupació i una major cohesió social".
Com veiem, l'ocupació és situa com un dels
elements centrals d'aquesta declaració, encara que
és segur que la temporalització inicial considerada
serà impossible de complir. 

Dins aquesta estratègia s'aposta pel concepte de
flexiseguretat com a model de política d'ocupació i
protecció social basat en tres pilars: la flexibilitat a
l'hora de contractar i acomiadar, l'alta protecció
social per als aturats, i una política de formació i
reinserció laboral molt activa. No està clar que
l'economia valenciana complisca els requisits
necessaris per al funcionament desitjat d'un model
com aquest. Ens estem referint a majors impostos,
major mobilitat laboral, major nivell de formació dels
treballadors i sectors d'activitat més dinàmics,
basats en l'I+D+i.

Complementàriament, cal abordar el problema de
la creació d'ocupació des d'una perspectiva
territorial, donant protagonisme als àmbits locals i
regional. La realitat valenciana, també la seua
història i tradició econòmica --pimes, clusters
territorials...--, facilita aquesta estratègia.

En la mesura que creiem en les entitats locals i
comarcals com agents protagonistes del

desenvolupament econòmic i la creació d'ocupació,
altres realitats que afecten a aquests agents són
claus, com per exemple la falta d'infraestructures
que vertebren el país o els dèficits de finançament
dels ajuntaments. No voldríem deixar de citar-les,
encara que no és objecte d'aquest article entrar en
els detalls.

L'interès en crear nous llocs de treball ha de
articular-se amb la possibilitat potencial de de certes
activitats econòmiques de generar realment
ocupació. Ací ens trobem amb el concepte que ja ha
esdevingut tradicional/habitual de jaciment
d'ocupació. Quin sentit tindria invertir fons públics
per a l'ocupació en activitats tradicionals, madures,
amb poca capacitat d'expansió o inclús en clara
disminució d'importància en quant a generació de
riquesa o ocupació?

En tot cas, es evident la necessitat d'articular les
accions les accions d'inserció laboral amb les altres
mesures econòmiques de desenvolupament, no
quedant les accions d'inserció com merament
assistencials.

Acabant ja, els analistes econòmics pareixen
d'acord en reclamar un canvi real en l'estructura
productiva valenciana que assegure en el futur una
major estabilitat tan econòmica com en el mercat
laboral. Aquest canvi en els sectors productius, ha
de posar l'accent en la producció de bens i serveis
atractius als mercats exteriors, amb valor afegit. Ha
d'haver una aposta per la investigació i la innovació,
que de retruc, i amb el protagonisme de les
universitats, contribuïsca a augmentar la
transferència de coneixement al teixit empresarial.
Tots aquests canvis demanden una millora de la
qualificació del capital humà, incloent tant la
formació dels treballadors com la dels responsables
empresarials. En definitiva, caldrà trobar les
respostes que han de demostrar el caràcter dinàmic,
modern i europeu de la societat i economia
valencianes.

L'ocupació: un repte immediat per a l'economia valenciana (part 2)

text RAÜL BURRIEL

Una dotzena de restauradors de les comarques
del Maestrat i Els Ports van comparèixer ahir en
roda de premsa per donar a conèixer la creació de
la Federació d'Empreses Turístiques i Hosteleres
de Castelló Nord. Aquesta entitat suposa la unió
d'organitzacions ja existents com els restauradors
de Vinaròs, Benicarló i Peníscola, Mensa Mestral de
l'interior del Maestrat o Asetmico de Morella i
comarca. El seu objectiu és arrancar el 2010 fent
realitat les activitats que no han tingut cabuda en la
l'associació castellonenca. 

Rafael Miralles, portaveu d'aquest col·lectiu, va
advocar per “crear una federació o una gran associació
que ens farà més fortes i ens crearà una marca
d'identificació pròpia”. Segons va assenyalar el nord de
Castelló és un referent en cuina i cada associació té un
recorregut limitat dins de la seua localitat. Però la pedra
filosofal de la creació d'aquesta federació és el
malestar existent amb la capital provincial. Manolo
Rico, propietari de El Cortijo de Benicarló va indicar
que “volem tenir la força que no tenim a Castelló. Ens
estan demostrant que nosaltres estem a banda, ens
diuen que no hi ha diners o ganes de fer les coses.
Hauríem d'estar units així en aquestes i moltes altres
coses els diferents pobles”. D'altra banda Rico va
llançar un avís a la classe política: “que sàpien que si
ens unim tenim força” i va lloar el bon saber en els
fogons dels gastrònoms. “Som dels més artistes de la
província de Castelló, però estem apartats del món, no
vam comptar per a res, allò és la capital i fins a l'últim
poble no compta per a res”, va sentenciar. 

A la roda de premsa van acudir representants
polítics de Benicarló i Peníscola però no de Vinaròs, on
recentment es va produir un “divorci” entre la classe
política i aquest sector a conseqüència de la negativa
de l'Ajuntament d'anar a Fitur a repartir llagostins. 

Molt còmodes 

En la roda de premsa es va constatar l'harmonia i la
predisposició de col·lectius molt potents com el de
Peníscola o el de Morella, tal com va assegurar José
Luis Querol, de l'hotel Jaime I. Segons asseguren
l'oferta existent que representen és bona, “tenim molts
quilòmetres de platja, un interior amb una oferta de
qualitat i paisatges únics de gran interès turístic de mar
i muntanya”. Els primers actes els duran a Fitur,
confeccionaran un llibret amb la seua oferta per a
distribuir en fires i començaran els contactes amb
administracions per a tractar d'aconseguir projectes
que poder executar en 2010. La carxofa, el llagostí o el
caragol punxent així com la potent cuina del Maestrat
seran alguns dels atractius. Els edils de Turisme de
Benicarló i Vinaròs, Mamen Iruretagoyena i Rafael
Suescun, van mostrar el seu suport a la iniciativa. 

Campaña de Nadal 

Finalment els restauradors van assenyalar que a
pesar de la conjuntura els sopars d'empresa se
segueixen realitzant i que en els casos en els que no és
així “són grups de treballadors els qui l'organitzen pel
seu compte”. “Hem d'estar preparats per a fer el millor
que sabem, es van fent reserves però es va omplint i
esperem entrar amb bon peu el 2010”, va assegurar
Antonio García, de l'Hotel Rosi de Benicarló. 

Empresaris turístics i hostelers del nord de Castelló se separen de la
resta “farts” de no comptar per a res a Castelló 

text  REDACCIÓ

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació ha
concedit a l'Ajuntament una subvenció de 559.263 euros
per a un taller d'ocupació que donarà treball a 36
persones durant 12 mesos.

El taller, que tindrà com a lema “Benicarló, més actiu”,
comptarà amb un director, un administratiu i quatre monitors
que formaran 30 alumnes en treballs d'obra, electricitat,
pintura i ajuda a domicili. El taller constarà d'una part
formativa i una altra de pràctica que, en els casos dels tallers
d'obra, electricitat i pintura, servirà per recuperar béns

municipals, ja siguen rotondes, voreres o edificis públics. Pel
que fa a la part d'ajuda a domicili, les pràctiques es podran fer
en qualsevol dels recursos socials amb què compta
l'Ajuntament.

Amb aquest taller d'ocupació, l'Ajuntament pretén
dinamitzar el municipi i fer una aposta de futur tant pel que fa
a la formació com al treball.

Està previst que el taller d'ocupació puga estar en
funcionament a primers de l'any que ve. Els alumnes han de
complir el requisit de d'estar inscrits al Servef com a
desocupats.

text  REDACCIÓ

Benicarló comptarà amb un taller d'ocupació per a 36 persones 
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Sanitat responde
Segons resa una notícia del

País.com, a la nostra comunité,
ara al nostre centre de salut si
vas d’urgència només et poden
assistir... si parles castellà.
Resulta, i citem textual de
l’edició digital, “la queja de un
ciudadano, que se dirigió en
valenciano, y la médica de
guardia de un ambulatorio de
Benicarló (Castellón) le replicó
que "le hablara en castellano o
que se fuera del centro
sanitario" y no recibió asistencia
sanitaria”. Apa, si no volíem
caldo… dos tasses. Ja ni a casa
nostra podem parlar en la nostra
llengua que fins i tot ens envien
dels serveis públics, eixos que
paguem amb els postres
impostor, quan l’utilitzem.
Increïble però cert.

Sanitat responde(i 2)
I si vexatòria va ser la

resposta d’aquesta metgessa,
QUE SEMBLA QUE OBLIDA
ON VIU, no digna per a donar
crèdit la de la Conselleria, a
resposta de la queixa
interposada pel ciutadà davant
el Síndic de Greuges, dient que
“respeta a todos los
ciudadanos”, però que “... la

finalidad de un servicio sanitario
es la atención médica por
encima del idioma en que se
preste”. O siga que, al nostre
país, aquells ciutadans que
vulguem que se’ns atenga en la
nostra llengua, cosa a la qual
tenim dret, emparat en la
Constitució i en l’Estatut, o
anem amb un traductor o ja
podem agafar porta. I és que
cada vegada ho tenim més fosc.
I mentrestant el nostre
ajuntament fent-se fotos de la
signmatura de protocols amb
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua per promocionar el
valencià. Ja ho vam dir la
passada setmana, el que
signaven no eren més que
protoculs.

Sanitat responde(i 3)
És clar que hi ha facultatius

que contracta Conselleria que
no entenen el valencià però
d’ahí a donar-nos porta a
aquells que volem que se’ns
atenga en la nostra llengua,
sembla que és fer-ne un gra
massa. A més, no diu l’Estatut, i
tal com li recalaca el Síndic de
Greuges, els ciutadans tenen
“dret a usar la llengua cooficial
que trien en les seues relacions
amb els poders públics", el que
genera en l'Administració
"l'obligació d'adaptar les seues

estructures a aquesta situació".
Per tot això, conclou que la
Conselleria hauria de promoure
cursos de formació lingüística
perquè el personal adquirisca
coneixements suficients de
valencià i castellà. A tot això la
resposta de la Conselleria a
aquest ciutadà, com no, va ser...
en un castellà perfecte. Si
senyors, tot un signe de
respecte.

Marxa, marxa!
Tothom sap que Benicarló de

nit, especialment la zona de
l'Auditori, té un moviment de
personal entre la una i les vuit
del matí que ni a les Rambles
de Barcelona, veritat que sí? Si
a aquesta circumstància li
afegim l'elevat esperit ecològic
que té el nostre Ajuntament,
trobarem el motiu pel qual les
llumetes de l'Estel del Collet i
del rellotge de Fontcuberta
estan enceses toooota la santa
nit. O no deu ser així? Igual
aquest tafaner devia anar mig
gat perquè estem segurs que
aquests llums s'apaguen quan
no hi circula ningú en hores i
hores. I sí, després encara ens
vindran que si la il·luminació és
de baix consum i que si no val la
pena. Romanços tot. Dropos,
més que dropos!

ve de la pàgina anterior

LA POBLACIÓ CONTRA EL CLIMA (2)
Durant aquesta setmana s’està celebrant

una de les cimeres internacionals que més
expectatives ha generat, la 15a Conferència
Anual de les Parts Signatàries de la
Convenció Marc pel Canvi Climàtic
(COP13).  Té per objectiu fixar les línies
mestres d’un gran acord mundial per reduir
les emissions de gasos d’efecte hivernacle
que substitueixi al Protocol de Kyoto la
vigència del qual finalitza l’any 2012.  Hi es
conjuguen diverses circumstàncies, per una
banda la convicció aclaparadora de la major
part de la comunitat científica mundial sobre la realitat,
gravetat i responsabilitat humana del canvi climàtica, per
altra l’arribada a la Casa Blanca d’Obama, circumstancia
que ha fet albirar esperances sobre un canvi en la posició
d’aquest país que s’ha oposat fins ara a qualsevol acord per
la reducció d’emissions. 

A banda dels mandataris polítics dels diversos estats del
món i de les grans organitzacions internacionals, també hi
són presents els representants de lobbys o moviments
diversos amb interessos al voltant del canvi climàtic: grups
econòmic i financers, organitzacions ecologistes,
altermundistes... Aquests darrers volen influir en les
decisions dels polítics perquè incloguin les seves propostes
als futurs acords. En aquest sentit cal incloure l’organització
Optimum Population Trust que du a terme una campanya
per incloure el control de la natalitat com a mecanisme
important en la lluita contra el canvi climàtic. A l’anterior
article explicàvem les característiques i arguments de la
seva proposta així com les nostres crítiques. A aquest article
continuarem amb el tema, centrant-los en les idees que
defensen certs organismes de les Nacions Unides. 

El Fons de les Nacions Unides per la Població (UNFPA)
és l’agència de l’ONU encarregada d’analitzar i intentar
gestionar l’evolució de la població mundial. Anualment
publica un informe sobre la població mundial. A l’informe
“L’Estat de la Població Mundial 2002” defensava limitar la
natalitat dels països pobres per facilitar el creixement de les
seves economies i sortir del subdesenvolupament. Des dels
anys setanta, els països en vies de desenvolupament amb
menors taxes de fecunditat han enregistrat major
productivitat, més estalvi i inversió productiva segons la
UNFPA. Aquest ha segut el cas de països com Brasil, Mèxic
o altres del sud-est asiàtic. S’afirma que la superpoblació, a
banda de llastrar el creixement econòmic d’un país, causa la
marginació de les dones dels països subdesenvolupats que
estan sotmeses a l’única dedicació de portar fills al món i
cuidar de la llar i del marit. A les  societats del Tercer Món on
la dóna ha pogut tenir un cert protagonisme econòmic i
social, la seva aportació ha segut decisiva per la creació
d’un teixit de xicotetes iniciatives empresarials. 

L’informe L’Estat de la Població Mundial
2009” porta per títol “Front un món canviant:
la població, les dones i el clima”. En ella
s’afirma que “el canvi climàtic és més que
una qüestió d’eficiència energètica o
d’emissions industrials de carboni, és
també una qüestió de dinàmica de
població, pobresa i equitat de gènere”. Es
reconeix que han segut els països
industrials els que han creat el problema del
canvi climàtic i han saturat l’atmosfera de
gasos contaminants, fent impossible que

els països pobres puguin desenvolupar-se seguint el mateix
patró. I encara que els mil milions de persones més pobres
del planeta emeten tant sols un 3% del total de gasos
d’efecte hivernacle, el canvi climàtic produirà en ells una
pèrdua d’anys de vida saludable 500 vegades major que
pera les poblacions europees segons l’OMS. 

Els experts afirmen que durant el període 1970 – 2000 ha
segut l’increment d’ingressos per càpita –el creixement de la
riquesa econòmica- el principal responsable de la pujada
d’emissions; el creixement poblacionals ha segut un factor
menor que també ha contribuït. Però la discussió científica
sobre el vertader impacte del creixement de la població
sobre l’augment d’emissions no està conclòs. Als anys 90,
investigadors com Atiq Rahman assenyalà que era el
consum i no la població el responsable de la “bomba
climàtica”, imitant el títol del llibre de l’ecòleg Paul Ehrlich la
“bomba de la població”. Altres afirmaven que l’increment de
la població de finals del segle XX era la causant de gairebé
la meitat de la pujada d’emissions. Estudis posteriors han
posat de manifest la complexitat en la relació
població/emissions. Sembla que la urbanització de la
població puja les emissions i que l’envelliment de la població
les redueix. Les reduccions d’emissions a causa de
baixades de la població poden ser compensades per
l’incrementde renda i de consum que es pot produir i, fins i
tot, pel desens del nombre de membres d’una família que
viuen a una llar.

La UNFPA destaca el paper de les dones en la lluita
contra el canvi climàtic. Elles produeixen la meitat dels
recursos alimentaris mundials, sobretot al Tercer Món i
controlen els recursos naturals. Cal recordar Wangari
Maathai, Premi Nobel de la Pau per dedicar la seva vida a
mobilitzar a moltes dones per plantar milers d’arbres a sòls
desforestats de Kenya. 

Com ja assenyalàvem a l’article anterior aquesta
discussió població/consum respecte a les emissions parteix
de plantejaments clarament neomalthusians. Creiem que
voler ressaltar la responsabilitat de la població, que
nosaltres no neguem, pretén amagar la responsabilitat del
Primer Món i de l’actual model econòmic, basat en el
creixement per se, respecte al canvi climàtic.

Pere Bausà
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questa setmana faré un
monogràfic, així que tots
aquells que la setmana
passada van escriure a

aquesta revista -o el que siga- poden
estar tranquils, que no parlaré de
ningú d’ells. Encara que sone una
mica estrany i sense fonament, vull
dedicar aquesta pàgina únicament i
exclusiva al  nostre megaregidor i
polifacètic personatge Antonio
Cuenca. Jo no sé vostè, senyora
Garcia, però jo cada dia veig més clar
que aquest representant del poble
encarna l’ideal de l’home
renaixentista. No puc ara aturar-me a
enumerar tots els aspectes del
coneixement humà que domina amb
gran mestratge, perquè no hi hauria
prou espai en aquesta fulla, però és
evident que la vastitud d’aquells és
immensa. Fins i tot m’atreviria dir que
ens trobem davant d’un Leonardo o
un Michelangelo ... o més.

És tan gran el senyor Cuenca que
va i organitza una excursió amb els
representants dels mitjans de
comunicació per tal de verificar,
explicar i fer de cicerone per tots el
seus dominis. Perquè allò que els
representants de la vil canallesca van
vore no va ser una altra cosa que els
dominis de Cuenca, el camp on ell
desplega tota la seua erudició. Com
no podia ser d’una altra manera, tot
va començar a la nineta dels seus ulls
i punt culminant de la seua creació
artística: la font de la plaça
Constitució. Cuenca, coneixedor com
ningú de l’ànima benicarlanda, ha
plasmat en una senzilla composició
allò que millor representa la nostra
essència (després de les falles, és
clar). La cosa estava molt clara i és
que s’ha de dir que li ho van posar
com a Ferran setè. Per un costat,
Zapatero volia repartir uns quants
milions d’euros pels ajuntaments, que
havien de presentar ràpidament
projectes per a no perdre els caragols
que ens anaven a ploure des del foro.

Cuenca, sempre al quite, va vore la
seua oportunitat: arreglarem les
filtracions de la Plaça i deixaré la
meua petjada. Total, que l’enemic li ha
pagat la seua obra magna. El dimoni
de zetapè li ha donat els diners
perquè se’n vaja a Almeria a buscar
un marbre de qualitat. Així treballen
els grans. Però no content amb això,
ens fa una font “participativa”, que no
vol dir que haja participat la ciutadania
en la seua construcció, no. És
participativa perquè la gent pot
participar dels seus beneficis. A vore
si m’explico. Es veu que hi ha una part
no participativa i una altra
participativa. La part de marbre seria
la primera i la de baix la participativa.
I en què consisteix la participació? Ah
amic!. Ací Cuenca ha arribat a l’èxtasi.
Es veu que la gent s’asseu i escolta
“los jameos del agua”. Si senyor, els
jameos. De cop i de repent don
Antonio ens ha portat a Lanzarote,
però no tot s’acaba ací, no. Resulta
que un jameo és una espècie de tub
volcànic que els nostre regidor ens
farà reviure. Pera això la font és tan
cara i li costa tants de diners a
Zapatero, perquè un volcà deu ser
molt car. Però jo trobo, modestament,
que s’equivoca en una cosa. No
s’hauria de carregar les estalactites
de l’aparcament subterrani perquè
són boniques. Sobretot es podrien
ensenyar a la gent que ens visita i
seria un atractiu més que els nostre

poble podria oferir al món del turisme.
Ara que es parla tant de producte
turístic, i d’allargar la temporada, dins
de l’aparcament es podria habilitar un
tros fent una reconstrucció d’una cova
i mostrar com vivien els homes
primitius. Les estalactites ja les tenim
fetes.

La visita guiada va continuar per
un carrer que hauria de canviar de
nom, perquè la biografia del tal
Pizarro posa el pels de punta. Es veu
que aquesta obra no la ha pagat
Zapatero, sinó els nostres. Després
va ser l’edifici que s’ha fet allà on
estava el garatge de Martínez, que
em sembla que ens l’hem pagat
nosaltres, però que ZP ha contribuït
amb una propineta de gairebé cent
milions de pessetes. Per a finalitzar,
es van acostar al Casal Municipal,
que es veu que ha estat molt
arregladet i Zapatero s’ha gastat
molts de milions, però en cap cas
menys del que val la font de marbre,
quede clar. El que ja no se sap és si
amb els diners que ZP ens enviarà el
2010 Cuenca en farà una altra, o
potser està esperant als quartos del
pla confiança de Paquito Camps per a
fer vola la seua imaginació artística...
si és que Rita, la de la regata, deixa
algunes molles per a la resta de
valencians i no s’ho queda tot ella per
al seu poble.  

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

text EL LECTOR

A
Matxos i burros
Els tafaners, desfaenats que

no tenen més a fer que passejar
les obres, han recollit la veu de
molts avis i àvies que encara
tenen un pou i, a banda
d'aclarir-nos el poc gust que té
qui ha dissenyat eixe mausoleu,
ens han comentat que una sénia
com eixa no funcionaria mai. Si
et descuides l'únic matxo que
deu haver vist aquest home a la
seua vida és el de l'enganxina
del burro català apegada a la
part de darrera d'algun cotxe.

Faroles
I com que a tota hora estan

pel carrer, dijous passat els
tafaners també van patir la
ventada que de poc no
s'emporta la farola instal·lada a
la rotonda de la blavera, on
abans hi havia aquella palmera
de ferro que ara, visto lo visto,
recordem amb enyorança. Dels
sis fanals que té la farola, el vent
en va desmuntar tres mentre els
xiquets es dirigien a escola.
Sembla que només la
intervenció dels bombers va
evitar mals de més
consideració. 

Bocois
Ara fa uns anys, quan van

urbanitzar la plaça que ens
ocupa recordeu que a la rotonda
de pintor Sorolla amb Jacinto
Benavente van instal·lar un
parell de bocois, bella al·legoria
de l'ofici dels boters. La
pensada era original i per una
vegada la ciutat homenatjava un
altre gremi que els dels pagesos
(carxofa majúscula, llauradors
de l'Ajuntament, la sénia, el
burret decapitat...). Però una
cosa és pensar-ho i l'altra
mantindre-ho. Passeu ara per la
rotonda i veureu l'estat dels
bocois: els cèrcols rovellats han
donat via lliure a les poques
dogues que resten al seu lloc i ja
no queda més que fusta podrida
com si un vaixell vinater
haguera naufragat enmig
d'aquelles palmeres.

Bigues
De fet, els bocois deuen

necessitar el mateix tractament
que les bigues que cobreixen la
zona d'ombra de la refotuda
plaça. No som especialistes,
però per bona que siga una
fusta, si ha d'estar a l'exterior, bé
deu voler una maneta d'oli o
d'imprimació de tant en tant. Ho
saben els llauradors, els
mariners i els fusters però no els
responsables d'aquella àrea de
joc. Pel que veiem és un
comportament habitual en
alguns polítics: gastar bona
cosa de diners el dia de la
inauguració i després deixar
perdre les coses per a poder
atribuir-li a un altre les culpes.
Segurament costen poc de
guanyar.

Pas inferior
Voltant voltant dissabte vam

fer cap al Socors de Càlig per
berenar mentre recordàvem les
excursions de l'inefable rebañito

que organitzaven a primers dels
70 les parròquies
benicarlandes. Com cada
diumenge quan acudim al
municipal de la Carxofa, aquell
dia també ens vam fixar en
l'estat del pas inferior de la
general. Les baranes
despintades, els l'anclatge de la
biga arrancat, les parets plenes
de pintades, xe, un desastre! Fa
realment basarda clavar-se allí
baix i no deu fer la millor
impressió -això que preocupa
tant!- als que accedeixen al
poble des de la carretera de
Càlig. De totes maneres, l'obra
ha tingut èxit perquè, si bé ho
mirem, ha estat replicada en
l'accés al centre comercial de
Palau.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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LA VARIANT (part 2.012)
A partir d'avui hem estimat que la

inevitable destrossa mediambiental
que suposa la construcció d'una
carretera serà major si no acaben
prompte aquest desviament de la
N340. Per la nostra part, almenys, cal
afegir un arbre al balanç de danys:
l'arbre necessari per fabricar tot el
paper que hem gastat ja parlant
d’aquest assumpte. 

Però és que no queda altre remei perquè els
revolts, corbes i meandres d'aquesta carretera
donen per parlar. Ens referim en particular a
l'erràtic curs dels esdeveniments, perquè de les
corbes misterioses del traçat ja ens sabem fins a
l'última possibilitat. Debats passats, com la
conveniència de la situació de la carretera dins el
terme, el preu de les indemnitzacions, com
sufragar l'obra o els viatges al ministeri, van i
tornen. A nosaltres ens agradaria escriure sobre
altres coses però no hi ha manera, altra vegada la
N340 és l'actualitat. Al final no ens quedarà més
remei que acudir a qui de debò en sap de tot, i
que, esquadra i cartabó en mà, solucione aquest
“desaguisado”, que diria ell mateix. 

I tot aquest embolic faltant moltes
fotos que encara queden per posar: quan les
màquines excavadores entren en alguna finca de
les controvertides, quan tallen la cinta inaugural a
tot córrer sobre l'asfalt encara calent, quan
s'obliden algun accés i per arribar a l'altra part del
poble calga anar fins a Múrcia, quan arranquen
algun arbre monumental amb els de Greenpeace
lligats a ell… . Se'ns ocorren bastants històries
similars inspirats per l'esperit d'aquesta variant, un
esperit presumit que sols anhela portades i més
portades. N340: com la Montiel però en
benicarlando.

PD: Heu pensat que al 2012 s’acabarà el món i
potser no s’haurà acabat ni la crisi ni la variant?
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Carxofa: per els de l'Estel del Collet, que un any més, i ja van dotze, han tornat a portar la
il·lusió a l’escenari de l'Auditori Municipal. Els de l’associació, han estat capaços de reunir a més
de dos-centes persones en una representació que ja s'ha convertit en l'inici del Nadal
benicarlando.

Panissola: per a la regidora de Cultura (o qui corresponga). Primer eliminen l’edició escrita de
l'agenda cultural i obliguen a tothom a consultar-la per internet. Quan ja ens havien acostumat a
este sistema, la tornen a publicar en paper. I ara, ni una cosa ni l'altra. Portem dos mesos que,
a día d’avui, ningú sap que passarà este mes. I això que la de desembre, és suposa, havia de
portar tota la programació de Nadal. Quin desgavell de personal.
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Per Xavi Burriel

“Tots al psicòleg”
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Però és que no
queda altre remei
perquè els revolts,
corbes i meandres
d'aquesta carretera
donen per parlar.


