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El PSOE benicarlando demana explicacions a l’alcalde pel cas Soriano

2-11-2008 Diumenge.  
Dumche – Rimche

Com toca, el primer que fem és baixar
a desdejunar. Seiem a la mateixa taula on
hi ha un monjo budista que s’està foten
dos entrepans vegetals ben carregats. No
es morirà de fam, pensem. Nosaltres,
avui, ens fen un senzill muesli amb iogurt. 

Carregats amb les motxilles, som els
únics que sortim d’ací caminant, els altres
turistes ho faran de Syabru Besi on diu la
guia, pel camí nou. Comencem a seguir
les esses que fa la carretera. En ser a
Thulo Barku preguntem d’on surt el camí.
Al cap de pocs metres ja veiem a la nostra
dreta un indicador que ens envia cap a
Thulo Syabru.

Jo com porto un guia molt especial li pregunto de tot,
així que també li pregunto pels topònims: thulo és gran
i besi, vall.

Poc després el camí es perd així que per a tornar a
la senda ens cal fer unes peripècies i m’esgarro els
pantalons amb un aram d‘una tela metàl·lica de
contenció de roques. Bé, comencem.

A partir d’ací no hi ha cap problema, la senda està
molt definida, però tenim set i no portem aigua. 

En ser a Barkal, a cal el veterinari, que també és
hotel, hostal i/o el que siga, parem a beure. D’ací
podem veure el Ganesh Himal i un munt de pics que ja
pertanyen a Xina, o el Tibet, com es vulga. Fem la
xarrada amb l’amo i seguim el nostre camí cap a
Syabru. Ens diu que a la marxa que anem aplegarem a
Lama Hotel avui sense cap problema, inclús podem fer
molt més.

Dinem a Syabru tranquil·lament i comencem la llarga
baixada cap al riu.

Normalment la gent es quedava ací a fer nit. Fem el
camí antic i avui tenim programades dues etapes de la
guia vella ja que ací no hi ha cap problema per l’altitud,
2300 m. 

En tot el matí no hem trobat cap turista però ara en
trobem molts, rojos i sufocats, però en sentit contrari.
Estan pujant a Thulo Syabru.

Trobo que el que farem nosaltres, el camí a l’inrevés,
és més lògic: fer aquesta pujada ha de ser més dur que
la nostra baixada.  

Quan estem a una hora del punt d’on volem arribar
Bijay nota un cruixit. Al pujar li fa molt de mal però com
és tant sofert tira igual cap avant. El que sí que em
demana és el bastó que no havia volgut agarrar en un
principi.

Quan estem a Rimche li dic que ja n’hi ha prou, ens
quedem ací. El poblet on volíem anar és a deu o quinze
minuts, però ja està be de patir.

Ens peguem una dutxa calenta, amb energia solar,
per després prendre un suc i menjar-nos una xocolatina

d’eixes que li agraden tant a Vicent Prats i no pot trobar
a Benicarló.

Quan es fa de nit, poc més de les sis, anem a sopar.
Al menjador som cinc persones: una parella
d’americans, un israelià mal carat i nosaltres dos. Hi ha
tres taules col·locades en forma d’U i estem un a una,
dos a l’altra i dos més a la tercera. Jo li dic a Bijay: Cinc
que en som i semblem tots barallats.

El guia-portador del jueu està fart del seu client, no
camina. Sobre un tram que a nosaltres ens ha constat
1:26 hores, a ell li ha costat 2:28, i això que Bijay va
tocat i no camina bé.

Quan sortim de sopar veiem un cel preciós, més
estrelles no pot ser. La Via Làctia és veu clareta: fa un
moment, mentre sopàvem, veiem la Lluna creixent i
Venus per la finestra.

Tot el dia hem caminat entre una vegetació
exuberant i sobre algun arbre hem pogut veure algun
que altre mico. La senda després de la baixada de
Syabru va a buscar el riu Lantang que va d’oest a est i
que anirem seguint duran tot el trek. En aquest trek no
hi ha grans pujades: és una pujada suau però
continuada.

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XVIII)
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es quatre poblacions
del Maestrat amb litoral,

volen tenir el seu port esportiu i
com més gran, millor. Així,
Peníscola pretén crear un port en
Racó Calent. El projecte, que
promou des de fa sis anys
l'empresa Marina Racó Calent SA,
ha estat liderat pel Consell, va ser
presentat el novembre passat i es
troba en fase d'anàlisi de l'impacte
ambiental per part del Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
El conseller d'Infraestructures,

Mario Flores, va anunciar que,
d'aquí al final de la legislatura, es
posaran en marxa a la província
2.000 noves places d'amarratge,
de les quals 800 correspondran al
nou port esportiu de Peníscola.
Els amarratges tindrien de vuit
metres a als 60 metres d'eslora,
dels que n’hi haurien un parell. El
port de Peníscola va ser construït
als anys 40 i ja estava previst
remodelar. 

L'obra, de materialitzar-se,
suposarà una inversió de 69,4
milions d'euros. Marina Racó

Calent es reemborsarà el 1,5
milions d'euros, en què han
quedat valorats els seus treballs, i
que pagarà l'empresa que resulte
adjudicatària en un procés de
lliure concurrència. El projecte, de
manera el·líptica, ha estat
concebut per la societat
Europrincipa Consultors Associats
SL i la mà de l’arquitecte Ricardo
Bofill, empreses que tenen obres
fetes com el Port Olímpic de
Barcelona o el Fòrum. La mateixa
empresa Europrincipa Consultors
Associats SL, al costat de
Intercontrol, ha redactat l'Estudi

Tres pobles, tres ports, 1.800 amarratges 
Vinaròs, Benicarló i Peníscola tramiten els seus projectes d'ampliació dels

seus respectius ports en un radi de 7 quilòmetres. Alcossebre també

projecta l'ampliació del seu port. La bogeria especulativa-econòmica

sembla no haver acabat

L

E S P O R T S

text REDACCIÓ

Va finalitzar el IV Open Internacional de Tennis
Junior “Ciutat de Benicarló”, amb la disputa de les
finals d'individuals, on es va poder veure un tennis
de gran qualitat, aconseguint els tennistes nacionals
el doblet.

Un torneig que enguany no va suspendre cap jornada
per la pluja com en edicions anteriors. En la final
femenina Alejandra Sala s'imposava a Paula Nocete, cap
de sèrie número dos, per 6/3 6/4, en un partit molt més
igualat com assenyala el marcador, atès que ambdues
tennistes ho van donar tot sobre l'argila del Tennis
Benicarló. Aconseguiren diversos punts amb jugades de
gran qualitat que agradare molt als afeccionats que es
van donar allí cita. La lluita va ser tan dura que en
diverses ocasions van aconseguir trencar-se el servei, el
que va donar major interès a la gran final femenina. 

Després d’aquest partit, i condicionada la pista central,
es va disputar la final masculina, en la qual solament va
haver lluita en el primer set, ja que el segon va ser un
monòleg del jugador espanyol. Andrés Ortuñedo, cap de
sèrie número ú, va demostrar el seu rànquing al guanyar

al belga Joris de Loore per 6/4 6/0. El joc sòlid de
l'éspanyol des del fons de la pista no va poder ser mai
contrarestat pel belga, malgrat que aquest, sobretot en el
primer set, va buscar els angles en un intent de forçar
errors del seu rival. Tot i així, Ortuñedo, va retornar
diverses boles que semblaven impossible, amb el que va
anar minant la moral del rival. La segona mànega la va
dominar per complet, ja que el belga es va ensorrar a
mesura que passaven els jocs. 

El divendres es van disputar les finals de dobles. En
fèmines l'austríaca Alexandra Nancarrolo i la francesa
Marine Partaud es van imposar a la final a l’espanyola
Candela Muñoz i la romanesa, del club amfitrió, Diana
Stomlega. En categoria masculina la final va ser
espanyola Roberto Cabrales i Oriol Roca guanyaren a
Andrés Artuñedo i Víctor Gimeno. Després de les finals
individuals es va procedir al lliurament de trofeus als
guanyadors i finalistes.

text i foto VICENT FERRER

Alejandra Sala i Andrés Ortueño guanyadors de l’Open de Tennis de Benicarló

En la final femenina Alejandra Sala
s'imposava a Paula Nocete, cap de sèrie
número dos, per 6/3 6/4, en un partit molt
més igualat com assenyala el marcador.
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d'Integració Paisatgística del
projecte d'ampliació del port de
Benicarló, set quilòmetres al nord
i que es troba en exposició
pública. De fet les alternatives de
port exposades per Benicarló
semblen els ports germans del de
Peníscola. El port de Benicarló es
troba més allunyat d'espais
naturals i suposa l'ampliació d'un
existent. 

L'actual port es duplicaria i
sumaria entre 450 i 650 nous
amarratges als 293 existents en
l'actualitat. De fet els grups
conservacionistes han mostrat el
seu malestar i presentat legacions
al projecte de Peníscola ja que
creuen que tindrà impactes sobre
la Serra d'Irta i la seua reserva
marina i espècies com el dàtil o la
posidònia. Ecologistes en Acció
ha arribat fins i tot a proposar
l'ampliació de l'actual o la
utilització de la platja sud com a
emplaçament del port, evitant
l'ocupació d'una zona allunyada,
proposta inusual en el món
ecologista. EAPV assenyala que
en un radi de 15 quilòmetres hi ha
els ports esportius de Vinaròs i
Alcossebre i que tenen previsions
d'ampliacions en els propers anys.
Segons ell les estimacions de
demanda són exagerades i
quedaran buits o semi-buits
durant més de la meitat de l'any. A
Vinaròs, on la Conselleria
d'Infraestructures escomet la
reforma del port, es mantindran
els 293 amarratges que ja
existeixen en l’actualitat en el club
nàutic. La futura marina que falta
per desenvolupar i concessions,
suposarà també la creació de més
amarratges. Encara no s'ha
determinat el nombre, que
oscil·larà entre els 300 i 400
amarratges, depenent de les
eslores, que oscil·laran entre els 6
i 20 metres. 

'Es ven amarratge' 
La conjuntura econòmica ha fet

que alguns luxes que, durant

alguns anys, molta gent va poder
permetre’s, s'hagen posat en
dubte. La retallada de despeses
en moltes economies
domèstiques ha fet que molts
aficionats al món nàutic hagen
optat per vendre els seus
amarratges o, en altres casos,
han posat les embarcacions a la

venda o en lloguer. Les dades de
cadascuna de les estacions al
portal d'aquest sector, constata
que des del sud de l'Ebre fins
Borriana, el sector nàutic no
passa pel seu millor moment. Uns
100 amarratges i embarcacions
estan a la venda en aquests
moments. 

ve de la pàgina anterior

“L'actual port es duplicaria i sumaria entre 450 i 650 nous amarratges als 293 existents en l'actualitat.”

Nous triomfs del Club Ciclista Esports Balaguer,
però en una nova modalitat, la pista, després del
ciclocròs i la ruta. 

Els dies 3 i 4 d'abril s'han celebrat en el velòdrom Luis
Puig de València els Campionats Autonòmics de pista
de totes les categories amb la participació de dos
corredors de l'equip cadet NOVO-INFORMO,
SUPERPINT-BENICARLO. Francisco López ha estat el
millor cadet amb dos ors i dues plates de les quatre
proves que ha disputat. David León s'ha classificat en
llocs d'honor, molt meritori per a ser el tercer dia que es
muntava en una bicicleta de pista, amb pinyó fix i sense
frens.

Classificació
SCRATCH  1r Francisco López ( OR)
VELOCITAT 1r Francisco López ( OR), 6é David León
PERSECUCIÓ INDIVIDUAL
2n Francisco López (PLATA), 5é David León
500 METRES CRI
2n Francisco López (PLATA), 7é David León 

text i foto CC DEPORTES BALAGUER BENICARLÓ

Campionat autonòmic de ciclisme en pista

La retallada de despeses en moltes economies
domèstiques ha fet que molts aficionats al món
nàutic hagen optat per vendre els seus
amarratges o, en altres casos, han posat les
embarcacions a la venda o en lloguer.

Organitzada per la Unió Ciclista Benicarló, la
XXXVII Edició de la tradicional Ronda Ciclista al
Maestrat ja té perfilades les dues etapes de la qual
consta i que es correran els dies 15 i 16 de Maig.

La primera: Benicarló - Sant Mateu (Ermita dels
Àngels), de 110 km, amb tres premis de muntanya de 3ª
categoria, començarà a les 15:00 h amb eixida

neutralitzada des de la Plaça Constitució i, si es
compleix l'horari previst per l'organització, acabarà a l'alt
de l'ermita al voltant de les 18:22 h.

La 2ª, Santa Magdalena de Polpis – Benicarló, de 139
km, amb quatre alts de muntanya (dos de 1ª, un de 2ª i
un de 3ª). Començarà a les 10:00 h. i té l'arribada
prevista all carrer Sant Francesc a les 13:37 h. La prova
està reservada a corredors de les categories Elit Sub 23
i l'organització espera comptar amb 12 o 13 equips de 7
corredors en la línia d'eixida. 

text GREGORIO SEGARRA

La Ronda Ciclista al Maestrat calenta motors
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Les Roques de la Barbada han estat estudiades per
destacats científics i ja es van veure afectades per la
construcció de l’emissari submarí. El projecte en
exposició pública de l'ampliació de l'actual port
pesquer i esportiu en un altre de majors dimensions
que preveu duplicar a l'actual i crear entre 450 i 650
nous amarratges, se situaria a escassos metres d'un
conegut jaciment arqueològic i un lloc de busseig on
es troba un pecio romà del segle I. El propi pla de
paisatge i el procés de participació pública destaca
com llocs d'interès cultural les Roques de la Barbada,
molt conegudes pels pescadors, el pecio d’Almenarín i
la Roca del Dentó. El propi concert previ del PGOU de
la localitat els identifica en el seu apartat de béns
culturals. Així, el pecio Almenarín, com es denomina a
aquest jaciment subaquàtic, tindria una datació entre l'I
aC i l'I dC. Les Roques de la Barbada són de l'III aC –
I dC i estan datades en la Iberia romana. En les Pedres
de la Força (segles III aC a II dC), es van trobar en el
fons marí àmfores grecoromanes i en la Roca del
Dentó troballes aïllades de la ibèria romana medieval.

A la zona es van trobar a més cascs fenicis, que
estan en exposició en el propi Museu de la Ciutat de
Benicarló. L'arqueòleg Ferran Arasa, situa en les
Roques de la Barbada un moll utilitzat des de l'època
ibera que va tenir gran importància en els períodes
ibero-romà i alt imperial. “El conjunt pot datar-se des
del segle III fins al VI i pel considerable volum de
troballes, en el lloc va haver d’existir un trànsit
comercial important i continuat. Degué ser, en aquest
període, el moll més important de l'extrem nord del
litoral valencià, amb materials que reflecteixen
l’existència de contactes tant en el sud de França com
amb Andalusia i el nord d'Àfrica. En opinió d’Arturo
Oliver, del Servei d'Investigacions Arqueològiques de
la Diputació, aquest ancoratge es troba sota el control
del poblat de l'El Puig de la Nau. Per la zona podrien
haver arribat els morters, àmfores de vi de l’illa de
l'actual Eivissa, productes púnics, salaons i un
assentat mercat indígena. L'actual emissari submarí
de Benicarló, de la seua depuradora primària, va
travessar la zona –avui reconeguda d'elevat valor
patrimonial- en la qual es troba el pecio i on s'han
trobat restes arqueològiques. L'incorrecte

funcionament de l'emissari va omplir de residus
aquesta zona, de manera que és més que probable
que avui es troben sota una profunda capa de
sediments residuals dipositats en els últims 20 anys.

L'edil d'Urbanisme assegura que la Generalitat
vetlarà per la integritat del pecio romà enfonsat en
la desembocadura del Riu Sec 

La proximitat a la zona triada per a l'ampliació del
port de Benicarló d'un pecio romà amb més de 2.000
anys d’antiguitat no ha de suposar cap impediment per
a l'execució del projecte nàutic. Així ho creu l'edil
d'Urbanisme de la localitat i membre del Centre
d'Estudis del Maestrat, Antonio Cuenca. Al seu judici,
“qualsevol obra que s'escomet a la Comunitat
Valenciana ja siga marina o terrestre, ha de tenir un
estudi arqueològic de la zona que es valora”. El regidor
va explicar que fa més de 2.000 anys “els rius duien
aigua i estarien oberts al mar i es comunicaven. Allí
entrarien els vaixells, descarregarien i altres i per això
s'han anat descobrint àmfores i altres”. Per altra banda
el regidor creu que en els últims anys les condicions en
les quals es trobaven aquestes restes de navili romà
han pogut empitjorar. “M'imagine que estarà
pràcticament liquidat, però seran els tècnics, quan en
el seu moment es faça l'estudi arqueològic, qui diguen
si s'ha de preservar o no”, va indicar. Cuenca a més va
assenyalar que, a pesar de com es poguera pensar
per la seua proximitat, “el projecte d'ampliació del port
no té res a veure amb la desembocadura del Riu Sec”
i que “l'ampliació que es realitzaria sobre el dic de
llevant no arribaria a aqueixa zona i crec que no ho
afectarà en res perquè la Conselleria vetllarà com ho
ha fet en l'obertura de l'avinguda de les Corts
Valencianes, que ens ha obligat a fer un estudi
arqueològic per si haguera alguna cosa a preservar o
estudiar”.

text  JORDI MAURA

L’ampliació del port esportiu de Benicarló se situa a escassos metres
d’un pecio romà i jaciments arqueològics fenicis i ibers

Es denomina pecio (del llatí postclàssic, pecia o

petia, o en baix llatí pecium o petium, ‘fragment o
peça trencada’) a les restes d'un artefacte o nau
fabricat per l'ésser humà, enfonsat total o parcialment
en una massa d’aigua (mar, riu, llac,
embassament...).

esprés d’una setmana
intensa, de gran passió,
fervor i fe sense límits,
ens tornem a trobar la

mateixa cosa de la setmana
passada. Es veu que l’accent
religiós i les seues conseqüències
balsàmiques no han estat
suficients per a resoldre el darrer
embolic de la política municipal.
Després de llegir les pàgines dos
i tres, he arribat a la conclusió de
que tots els problemes que ara
van apareixent en el si del nostre
govern municipal tenen en comú
que la elecció del candidats no va
ser la més encertada. Potser la
llista es va fer amb tota la bona fe
del món, amb gent suposadament
preparada i coneixedora de
cadascuna de les àrees
municipals. Però el temps ha estat
implacable i, amb només tres
anys, hem assistit a la
incompetència dels que van ser
cridats a portar al nostre poble en
la bona direcció. Potser els casos
més cridaners han estat els del
regidor Soriano i la regidora Durà
per la seua transcendència
informativa, especialment el de
qui va ser regidor de governació i
va anar d’embolic en embolic fins
que s’ha arribat a un punt
absolutament sorprenent que
només es pot acabar amb la seua
baixa com a regidor. Perquè
potser no és massa coherent vore
a una persona condemnada per
un jutge per coaccions asseguda
a un lloc de decisió municipal com
és el ple de l’ajuntament. Però no
ha estat els únics nyaps que hem
tingut. Si comencem a repassar la
llista dels regidors que ens
governen, ens adonarem que són
molt pocs els que treballen i molts
els que, tot i demostrar la seua
incompetència, segueixen a
l’equip de govern. Això si, passant
per caixa cada mes. Suposo que
no és aquest el lloc per a fer
balanç de la feina que cadascú ha

desenvolupat, però queda clar
que algunes delegacions són
escandalosament inoperants i els
regidors encarregats
extraordinàriament incompetents.
No vull posar exemples que
tothom tenim al cap. Suposo que
això s’haurà de fer al final de la
legislatura, ben a prop de les
eleccions per tal que el vot siga
meditat i el votant ben informat.
Però el que queda ben clar és que
el PP haurà de fer una purga
important i desfer-se dels
elements que, amb més passió,
han demostrat que aquesta feina
els ve massa gran, encara que no
els manca celeritat a l’hora de
parar la mà a final de mes. Però
ara arribem a l’hora de la veritat,
que no és altra que vore què fem
ara fins al final de la legislatura. Jo
tinc la solució a tots els
problemes, i no entenc com
encara no ho ha vist ningú.
Efectivament, no hi ha més remei
que donar-li plens poders al gran
crack de la política local, a la
caixa de Pandora de les
solucions, a la llum i guia del
nostre poble en els darrers anys.
Però és que ningú no se n’ha
adonat de l’enorme capital polític
que tenim a consistori i que estem
malbaratant? Bé, s’ha acabat el
suspens. El gran remei a les
nostres penúries no és un altre
que Jaime Mundo. Jo, des
d’aquestes línies, suggereixo dos
possibles camins a seguir. Per un

costat, tenim la possibilitat que
Mundo assolisca totes les
delegacions que han deixat al seu
darrere Durà i Soriano. Per a ell,
això, serà bufar i fer ampolles,
perquè no hi ha res que li vinga de
nou. Són àmbits que ell domina a
la perfecció i sense despentinar-
se i no enfrontar-se amb ningú,
perquè ell és la veu del consens i
de les coses ben fetes. Una
segona opció, una mica més
radical, es que Marcelino
Domingo deixe el seu càrrec en
benefici de Mundo. Això ja seria la
llet amb pot. Des del mateix
moment que la vara canviés de
mans, tot tornaria a ser una bassa
d’oli i les coses tornarien al seu
lloc. El “dolce far niente” tornaria
al nostre poble i tots seriem més
feliços perquè Mundo seria la
nostra medicina contra la crisi,
l’estrès i els problemes locals. Ja
sé que aquesta setmana me n’he
passat amb la política, però la
ocasió ho demanava i jo, que soc
un gran benicarlando que estimo
molt el meu poble, no podia deixar
passar aquesta oportunitat d’oferir
una solució efectiva, pràctica,
econòmica i no traumàtica a l
política local. Així que ara estic
més tranquil amb la meua
consciència, malgrat que no he
comentat cap cosa més de la
revista que m’he deixat.

Per acabar, només vull dir una
petita cosa. Quan deixaran de
posar accent a “Ferran”?

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

text EL LECTOR
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Asseguren que l'alcalde va llençar terra sobre
l’assumpte i no ha volgut afrontar la situació. Cada
deu mesos l'Alcalde ha anat revocant delegacions
a Soriano des de 2008. 

Així, el portaveu del PSPV de Benicarló, Enric
Escuder, va arremetre contra l'alcalde popular,
Marcelino Domingo, per la posició d’“encobriment,
complicitat i incapacitat de donar una resposta” davant
la sentència que condemnava l'edil Ramón Soriano per
coaccions a un empresari. Diversos testimonis van
manifestar que, fins i to,t van arribar a reunir-se amb ell
en un despatx de l'Ajuntament quan els reclamava
quantitats econòmiques a canvi d'uns discos de
tacògraf robats a una empresa de transports local. Al
seu judici “l'obligació del PP no és la de tapar, sinó
donar transparència a la vida pública i han fet tot el
contrari”, va assenyalar. Escuder va lamentar que
l'alcalde “es creguera tot el que li van dir des del seu
partit, no té en compte la sentència de la jutgessa ni les
apreciacions publicades”. Segons els socialistes,
l'alcalde té responsabilitats individuals i ha de donar
explicacions “del que va passar i com, així com de les
mesures que ell creu que s’han de prendre”. 

D'altra banda Escuder va assenyalar que l'alcalde
coneix la situació des de fa mesos  i ha permès la
degradació de les delegacions de Soriano i que ha

romàs desaparegut. Finalment va qualificar d'acte
“preparat” l'instant del Ple en el qual Soriano li demana
que se l’aparte temporalment de les seues funcions,
pel que va exigir “una investigació que aclarisca quines
situacions es van donar i quines no”.

La cursa pel descrèdit La compareixença d'Escuder
va servir per a mostrar un quadre en el qual es plasma
l'evolució de l'edil –un exagent de policia local- dins
l'equip de govern. Si al juny de 2007 se’l nomenava
cinquè tinent d'alcalde i se li conferien delegacions per
a la gestió de l'àrea de policia local, seguretat i
participació ciutadana i, a l'agost, les d'incoació i
resolució d'expedients sancionadors en matèria de
trànsit, la situació dóna un tomb a finals d’any. El 27 de
desembre s'aprova amb excepcions la compatibilitat de
la dedicació exclusiva com advocat. A finals d’abril de
2008 un decret d'ajuntament li revoca la delegació de
policia local i seguretat. En aqueixa època la justificació
oficial va estar que es presentava a unes oposicions en
altra localitat. Un mes mes tard s'aprova la seua
dedicació parcial i en febrer de 2009 se li revoca la
delegació especial per a la incoació i resolució
d'expedients sancionadors en matèria de trànsit. El
passat 26 de març un nou Decret d'ajuntament revoca
amb caràcter temporal les seues delegacions per
l'exercici de delegacions genèriques i especials, com la
signatura de documents en nom del Consistori, de
manera que Soriano és ja un simple espectador dins de
l’executiu local.

text JORDI MAURA

El PSOE benicarlando demana explicacions a l’alcalde pel cas Soriano i
que s’investiguen els fets

Per fi ens arriba la última obra guanyadora del
Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil, La
maledicció del Graal càtar, del reconegut
escriptor Joan PlaAquesta novel·la que, narrada
des dels temps actuals, s'endinsa en els temps
de l'heretgia càtar. 

Per tant, la història passa en terres valencianes i
a Carcassona, en terres occitanes. La protagonista,
Maria, no se sent còmoda a casa. Hi ha els típics
conflictes familiars amb els pares i un germà
drogoaddicte. Davant la por que pren al seu germà,
fuig a Carcassona on viu Charles, un jove a qui va
conéixer en un viatge d'intercanvi estudiantil. Però
amb ella s'enduu una estranya medalla que conté
una maragda. Només quan la llueix en un dels actes
culturals que es fan a l'estiu a Carcassona, M.
Brouart la reconeixerà i començarà una llarga i
trepidant història per aconseguir el 'grial càtar',
sobre el qual pesa una greu maledicció que s'anirà
complint sense excepcions.Joan Pla (Artana, 1942),
actualment resideix a Borriana des de fa molts anys.
Va cursar uns anys d'Econòmiques i Magisteri i ha
exercit com a professor fins a la seua jubilació. Com
a escriptor va començar a publicar l'any 1980,
després que guanyà el Premi Malva-rosa de
València i l'any 1981 quedà finalista dels Premis
Ciutat de València amb Mor una vida, es trenca un
amor. Des d'aleshores ha emprés una llarga i

prolífica cursa literària amb més de cinquanta títols
publicats. En Edicions del Bullent, ha publicat:
L'ordinador màgic, El poble que recuperà la lluna,
L'Omicrom, El secret de Hassan, el morisc, Tots els
noms d'Eva, Un cadàver amanit amb xampany, i
recentment, El crim del mas maleït.Ha guanyat
diversos premis literaris, com el de Bancaixa, Vicent
Silvestre, el de la crítica de l'IIFV, Vila de l'Eliana,
Ciutat de Vila-real, Torrent i de Borriana.

Joan Pla publica La maledicció del Graal càtar Llibres

text  REDACCIÓ

El ara regidor de Policia Marzal tampoc ha volgut dir res
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“Cercanías ahora” augura que
la creació del servei potenciarà la
mobilitat dels estudiants del
Maestrat i redundarà
econòmicament en els municipis.
A pesar d'això, encara no està
garantida la creació d'aquesta
línia. En l'actualitat l'alternativa
als “borregueros” són Talgos,
quatre vegades més cars.

El principi d'acord al que es podria
haver arribat entre Govern central i
Generalitat sobre el Pla de rodalies
valencià podria solucionar el
problema històric de les males
comunicacions entre les poblacions
litorals per les que discorre la línia
ferroviària i Castelló de la Plana i,
per extensió amb València o altres
punts. La xarxa de rodalies en
l'actualitat acaba a Castelló. El
mateix ocorre a Catalunya i els trens
de rodalies acaben a Tortosa.
Aquestes terres del nord de Castelló
i sud de Tarragona han d'apanyar-
se-les en l'actualitat amb una
escassa oferta de trens Regionals.
“Estem en terra de ningú i eixim
perjudicats”, va explicar un
treballador que es desplaçava cap a
Castelló al finalitzar la seua jornada
laboral en una indústria de Benicarló. 

A l'estiu la xarxa de rodalies es perllonga fins
Oropesa però ningú sap el motiu pel qual no segueixen
cap amunt, connectant al Maestrat amb les capitals
valencianes d'una manera digna. Tan sols tres trens
enllacen diàriament Vinaròs i Benicarló-Peníscola,
Santa Magdalena, Alcossebre i Torreblanca amb
València i Barcelona. Així, per exemple, ixen a les 7.26,
13.18 i 14.10 hores des de Benicarló i es tornen cap a
Benicarló-Peníscola i Vinaròs a hores com les 11.34,
17.59 o 21.04, que no acaben de quadrar amb els
horaris dels seus potencials usuaris. Aquests sempre
han criticat que els horaris dificulten el que siguen
considerats com alternativa de transport útil, per això el
cotxe particular és el mètode de transport més utilitzat
per a cobrir els 60 o 70 quilòmetres que separen
Castelló del nord de la província. Davant l'estat d'intens
tràfic de la N-340 i la seua elevada accidentalitat els
conductors opten per utilitzar l'autopista de peatge Ap-7
per a major alegria de la concessionària. 

Tant usuaris com plataforma ‘Cercanías ahora’,
creada recentment per l'entorn del PP de Vinaròs, per a
reclamar trens, assenyalen que “no és necessari que
haja trens cada 20 minuts com a Castelló però si seria
bo que hagueren combois d'aquestes característiques
cada dues hores”, el que facilitaria moltíssim la vida als
usuaris. 

Viatjar amb tren suposa avui dia un pressupost
altíssim per a treballadors i estudiants, davant
l'absència de regionals. “El preu d'un bitllet de rodalies
o regional, en la seua tarifa bàsica des de Benicarló, és
de 4,85 euros, quatre vegades inferior als ràpids Talgo,
que costen 16,60 euros per un trajecte que tot just dura
29 minuts. Aquestes dificultats compliquen la vida a
malalts que reben tractaments en la capital o
estudiantes que, farts dels horaris, opten finalment per
buscacar-se pis o compartir-lo a Castelló. 

text  REDACCIÓ

El Maestrat augura una dignificació en les comunicacions
amb la transferència de la xarxa de rodalies 

Estem immersos en la Setmana Santa, una de les
celebracions fonamentals del cristianisme i l’única –com
el ramadà musulmà- que es belluga pel calendari i es
marca en funció de la lluna. I ens podem preguntar què
representen realment aquests dies per a nosaltres, quin
lloc ocupen en el nostre univers personal i social. O dit
d’una altra manera, potser és bo que reflexionem fins a
quin punt aquests dies són uns bons i fantàstics dies de
vacances –pels qui treballem o tenim la sort de tenir-ne-
que s’emmarquen dins la celebració del retrobament de la
primavera o si, més enllà d’aquest caràcter obertament
lúdic, aquests dies tenen un sentit religiós. No sé fins a
quin punt poden ser compatibles les dues dimensions
d’aquests dies, però tampoc cal instal·lar-se en
dicotomies estrictes: vivim en un temps de mínims i de
desdibuixaments i això no ha de ser necessàriament
negatiu.

Repasso la meva biografia i penso en el lloc que
ocupava aquesta Setmana Santa a la meva infantesa i
crec que trobo certes claus per entendre la meva vivència
actual. Els dies de vacances escolars, amb gust
d’acaballes vergonyoses del franquisme,  tenien el
paisatge d’una televisió en blanc i negre plena
d’evocacions del dolor, de pel·lícules de romans i de
màrtirs i del Via Crucis –Jesús cau per tercera vegada-
retransmès  des de  Roma. Però això era un decorat. Al
seu costat, hi havia la vivència íntima i silenciosa dels
pares, especialment del pare,que deixava entendre –no
sé com però clarament- que per a ell el que passava
aquests dies era una cosa important, que era un moment
de pensar seriosament sobre coses. També cal dir que al
barri de Terrassa on vaig viure la meva infantesa no hi
havia cap expressió de carrer,  cap processó,  ni cap
parafernàlia diguem-ne teatral de manifestació de la fe.
Potser per tot plegat sempre he pensat que les coses de
la fe, si són realment autèntiques, demanen silenci i
intimitat i s’allunyen molt de certes expressions públiques
que poden tenir més a veure amb la tradició, els costums,
la festa i les ganes de demostrar el poder que no pas amb
la vivència sincera –i per tant necessàriament complexa-
d’unes creences religioses que puguin donar sentit a la
pròpia existència.

Vivim en un context en què el catolicisme ha volgut
manifestar el seu poder –durant molts anys perfectament
beneït pel poder polític del dictador- i que encara avui
s’enroca amb la idea que la presència al carrer li dóna
força. Si repasso de nou la meva biografia, he de
constatar que la primera processó de veritat  de Setmana
Santa que vaig veure i viure  en directe va ser  a Eivissa
i per casualitat :passàvem allà uns dies de vacances de la

nostra joventut  i vam coincidir amb aquell espectacle.
Sempre m’he preguntat què hi ha d’autèntica fe en tot
allò. Sí que hi havia, d’una manera molt evident, l’orgull i
el plaer d’un bisbe que tancava la comitiva, satisfet de ser
el pastor que guia pel bon camí a tot un ramat. Però de
nou la pregunta és clara: ¿fins a quin punt aquell bisbe
guiava realment la vida d’aquells centenars o milers de
fidels seguidors i sofrents?

Estic convençut que, tal i com va afirmar Nietzsche fa
quasi un segle i mig, a la nostra cultura Déu ha mort, és
a dir, Déu ha deixat de tenir un lloc i un sentit a la nostra
manera d’entendre el món i la vida. La ciència i, en certa
manera, altres substituts com les religions d’altres indrets
del món  que semblen més exòtiques i modernes, , han
ocupat el seu lloc. I en una part molt important dels qui
encara avui es consideren creients passa allò que Sartre
descriu meravellosament en Els mots a propòsit de la
seva família materna, una família benestant i il·lustrada
de la França de principis del XIX: ningú es confessava
obertament ateu, perquè quedava malament i feia soroll,
però Déu passava de llarg de les seves vides. Queda,
està clar, una part important de la ciutadania que viu
sincerament la fe, sens dubte, però pel conjunt de la
població Déu ha passat de llarg, ha perdut el seu lloc. En
queda, això, sí, tot un ressò en les tradicions que els
dirigents de l’Església s’apressen a fer fortes perquè
creuen que amb això salven la fe del naufragi. Potser
aquest és l’error –i la grandesa- del catolicisme: separar
les aparences de la realitat i fer fortes les primeres com a
cuirassa. Avui, però, tot plegat grinyola una mica. Té cap
sentit que un  grapat de nois i noies participin a les
processons quan no tenen cap vivència de la fe, més
enllà de quatre paraules buides?

Ara bé, el fet que la Setmana Santa em quedi molt
lluny en molts aspectes no es contradiu amb el fet que
considero  que és bo conèixer a fons el sentit d’aquests
dies. Conèixer la base cultural de la pròpia societat és un
exercici necessari i  útil per a moure’ns amb certa claredat
en el propi context social i també és molt útil per acostar-
nos sense prejudicis a altres referències culturals, que ara
també tenim a casa nostra,  amb serenitat, respecte i
sentit crític. Estic convençut que seria molt més
interessant i productiu per  a tothom  que els
representants del catolicisme es dediquessin a explicar
sense voluntat evangelitzadora quin és el seu missatge,
quins valors defensa, quina ha estat la seva importància
en els nostres fonaments culturals i socials –tot fent una
autocrítica sana- enlloc de voler aprofitar l’impuls del pes
de la tradició per fer forts els seus plantejaments i
consolidar fragilíssimes cotes de poder. No sembla, però,
que la cúpula del catolicisme aposti més per la fe que pel
poder.

Setmana Santa Fronteres

text  JOAN HERAS

Tant usuaris com plataforma ‘Cercanías ahora’,
creada recentment per l'entorn del PP de Vinaròs,
per a reclamar trens, assenyalen que “no és
necessari que haja trens cada 20 minuts com a
Castelló però si seria bo que hagueren combois
d'aquestes característiques cada dues hores”, el
que facilitaria moltíssim la vida als usuaris.
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Segons ha explicat Antoni Royo, delegat a Castelló
d’Acció Cultural, entitat promotora de la Iniciativa
Legislativa Popular “Televisió sense fronteres”, en favor de
la lliure recepció de TV3, “a les comarques de Castelló hem
superat ja les 40.000 signatures recollides per a demanar
aquesta llibertat de recepció de TV3 i de la resta de canals
de la Corporació Catalana, la qual cosa suposa més del
10% del cens electoral de la província, una xifra difícil
d’aconseguir per a qualsevol iniciativa legislativa, siga quin
siga el seu contingut”. 

Royo ha expressat la seua satisfacció “per la magnífica
resposta que estan donant els castellonencs a la iniciativa
que, recordem-ho, continuarà encara recollint signatures
durant dos mesos, fins els primers dies de juny”, ha
destacat “de manera especial l’elevada quantitat de
signatures que hem recollit en algunes poblacions, com ara
Vinaròs, Onda o Atzeneta, i la bona resposta en els dos
principals nuclis de població, Vila-real i, per suposat, la
ciutat de Castelló” i s’ha referit al fet  que “són centenars les

persones que recullen signatures, no només entre
familiars, amics i companys de feina, sinó també en
establiments i parades al carrer, durant els caps de
setmana o en celebracions i festes que concentren la gent
en un punt determinat; sense el gran treball que estan
duent a terme totes elles, mai no hauríem pogut assolir una
xifra tan elevada de signants”. 

Segons diu el delegat d’Acció Cultural, “aquesta
magnífica acceptació de la campanya deixa ben clara
també la voluntat majoritària dels castellonencs de
continuar veient amb tota normalitat TV3, com ho han fet
des de fa més de vint anys, i l’absurditat dels intents de
tancament dels repetidors, uns intents, però, que, per
desgràcia, encara continuen”.

ACPV Castelló de la Plana, 6 d’abril de 2010

A LES COMARQUES DE CASTELLÓ
S’HAN SUPERAT JA LES  40.000
SIGNATURES EN FAVOR DE LA

CONTINUÏTAT DE TV3

La campanya global és ben a prop del mig milió
de signatures exigides per la llei.

Del 1 al 15. Mostra del llibre Infantil i Juvenil. 
Coincidint amb el Dia Internacional del llibre Infantil i Juvenil

Divendres 9 11.30 Conta contes “Tots a escena” a càrrec de Sénia Activitats.  Edats de 6 a 9 anys.

Del 19 al 30 exposició de novetats bibliogràfiques de la FESTA DEL LLIBRE de 2010. 

Dimarts 27
11.00h Reunió de l Club de Lectura amb el comentari del llibre Cuentos de Eva Luna de Isabel
Allende. 
18 h Reunió Club de Lectura amb el comentari del llibre Sólo los hombres sin patria pintan lobos de mar de

Juan Manuel Velasco. 
19.30 h Presentació del llibre Sólo los hombres sin patria pintan lobos de mar a càrrec de l'autor Juan

Manuel Velasco. 

ABRIL 2010 MES DEL LLIBRE
A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANEL GARCIA I GRAU

Desarrelament

El regidor del PP i gurú de la lluita pro-proximitats en
el Maestrat, Luis Gandía, va denunciar que tal situació
crea desarrelament entre els joves, que “després de
molts anys vivint forçosament lluny de les seues cases
estableixen altres cercles d'amistat i acaben canviant
de lloc de residència o adquirint pisos a Castelló”.
Gandía va crear un grup en la xarxa social Facebook
que compta amb més de 5.100 adhesions, ha enviat
carbó a autoritats de Adif o el propi president del
Govern i s'han arreplegat milers de signatures de joves,
ja que, a pesar que la proposta surt d'un grup polític, és
una reivindicació compartida per tots. Gandía va
assenyalar a més l'enorme impacte econòmic que
suposarien 500 joves més a Benicarló i 500 més a
Vinaròs, estudiants de la UNIVERSITAT JAUME I
consumint en els seus pobles, utilitzant els seus cafès
o compaginant estudis amb treball. “Els bons són
*baratíssims, molt més que els lloguers. És un clar
greuge per als estudiants del nord”, assenyala, 

Segons va informar el regidor popular “el conseller
Mario Flores li va transmetre al Secretari d'Estat Victor
Morlán que, a pesar de ser trens de mitja distància, la
millora de les freqüències entre Vinaròs i Castelló és
una de les prioritats de la Generalitat, al ser una de les
zones que més greument pateix el dèficit de
comunicacions ferroviàries i que per tant se sol·licitava
que aquesta millora de freqüències s'incloguera en el
Pla de rodalies”. 

Algunes opinions en Facebook 

Lorda Fernández considera “vergonyós que, amb la
gent que fa aquest trajecte, no s'haja engegat. Más d'un
se lliuraria d'haver de buscar lloguer a Castelló. A veure
si és veritat i els polítics de torn es posen les piles i
s'assabenten del que veritablement ens importa als
votants”. Alicia Argente lamenta que “molts van amb
cotxe perquè no hi ha suficients trens i l'horari és reduït.
Si porten fulls de signatures als instituts de Vinaròs,
Benicarló i Peníscola molta gent signarà”. 

Albert Pascual es pregunta: “Està molt bé demanar
rodalies de València a Vinaròs, però s'hauria de veure
la voluntat de fer-los arribar a l’Aldea, Amposta o
Tortosa, i que permetera enllaçar amb el Catalunya
Exprés Tortosa-Barcelona fàcilment. Així qui estudiem a
Tarragona o Barcelona tindríem les mateixes facilitats
que els que van A Castelló o València. Dubto que els
nostres “intrèpids” polítics es plantegen o pensen
aquestes coses”. Juan Carlos Segarra es felicita que es
parle de tallar la via fèrria “encara que és una llàstima
que s'hàgen de portar a terme aquestes mogudes

perquè se0ns escolte. Allí estarem. Un usuari
multianual de Renfe”. 

“Mai votaria al PP, però vaig signar la petició perquè
està ben feta i és justa” explica Joan Carles Adell.
Finalment la Yol Martí manifesta estar “farta de tenir tan
limitat l'horari i quantitat de trens diaris Castelló-Vinaròs
i viceversa. Els que depenem del transport públic, o
d'altra persona, per nassos anem a necessitar encara
més, si cap, el servei i, encara que ací siguem pocs,
tenim els mateixos drets i oportunitats que la resta”. El
grup de Facebook ha estat durant mesos un formiguer
que podria acabar organitzant una festa si és cert que
existeix voluntat d'acord, final del que dubten de
moment des de “Cercanías ahora”. 

La UJI no es mulla 

La UNIVERSITAT JAUME I ha realitzat un estudi
sobre la mobilitat en el campus. El problema de la gent
del Maestrat, que ha figurat en programes electorals de
col·lectius estudiantils s'aborda molt de passada en
l'informe en el qual es tracta la conexió de la universitat
amb Vinaròs. “És bastant decebedor, tenint en compte
que en alguna ocasió el rector ha manifestat
públicament que era un greu problema el que la gent
del Maestrat no tinguera suficients trens per vindre a
Castelló”, assenyala un veí de Benicarló que s'ha vist
obligat a adquirir un pis a Castelló fart dels
inconvenients d'un servei públic de transports deficient. 

“Mai votaria al PP, però vaig signar la petició perquè està ben feta i és justa”

ve de la pàgina anterior
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La Fundació Blasco
d’Alagón ha presentat el
resultat dels treballs de
restauració del Crist de l'Asil
de Benicarló, realitzats
recentment. 

La presentació es va produir
només uns dies abans de l'inici
de la Setmana Santa ja que la
peça participa habitualment en el
Viacrucis de l'alba que es
desenvolupa la matinada del
Divendres Sant. L'acte ha
comptat amb l’assistència de la
directora general de Patrimoni
Cultural de la Generalitat, Paz
Olmos, l'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo i la gerent de la Fundació Blasco
d’Alagón, Lucía Martí. Els benicarlandos podran gaudir
d'aquesta manera de la nova imatge del Crist de la
Bona Mort, que presenta ara un aspecte més tranquil i
assossegat, amb teixidura i tonalitats com en la
policromia original. A més, la restauració permet
apreciar la qualitat de la talla d'una obra que suposa
una bona representació del Renaixement a la
Comunitat Valenciana. 

El procés de restauració va començar el passat mes
de setembre en el taller de restauració de la Fundació
Blasco d’Alagón, després de la realització d'un estudi
previ on la peça va ser sotmesa a radiografies. L'obra
es trobava en mal estat i havia patit importants
esquerdes en les juntes dels muscles. Abans de la
restauració comptava també amb una capa de pintura

acrílica que s'havia aplicat en algun moment anterior.
Els treballs han consistit en una eliminació de totes
aquestes actuacions prèvies sobre l'obra, a més de
portar a terme una neteja en profunditat de la figura.
L'equip de restauració ha executat també la
consolidació de les juntes i l'estucat de les parts que
faltaven abans de realitzar la reintegració cromàtica i la
protecció final de la peça. El Crist de l'Asil de Benicarló
participa des de fa dècades en les celebracions de
Setmana Santa, ja que els encarregats de la seua
custòdia són els integrants de la Hermandad de la

Buena Muerte y del Santo Entierro de Benicarló. L'obra,
de la qual es desconeix tant l’origen com data i autor, es
guarda habitualment en la parròquia de Sant Bartomeu,
encara que, durant dècades va estar a l'antic Asil
d'Ancians, on ara es troba el casal municipal.

text  REDACCIÓ

Restauració del Crist de l'Asil de Benicarló 

L'obra es trobava en mal
estat i havia patit importants
esquerdes en les juntes dels
muscles. Abans de la
restauració comptava també
amb una capa de pintura
acrílica que s'havia aplicat en
algun moment anterior. 

Diumenge 11

8.00 h Concursos socials de pesca. Categoria
Sènior. Riu Sec. Organitza: Club de Pesca

Deportiva El Mero. Col·labora: Àrea d'Esports. 

10.00 h II Jornada Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana. Categoria Benjamí, Aleví ,
Infantil i Cadet. Pistes d'Atletisme. Pda. de Povet.

Organitza: Club d'Atletisme Baix Maestrat.
Col·labora: Area d'Esports.

16.30 h Futbol Regional Preferent. CD Benicarló
vs. CF San Jorge. Camp de Futbol Municipal.

Organitza: CF Benicarló.

Del 15 al 30 d'abril. Assumiràs la veu d'Estellés.
Jornades d'Homenatge a Vicent Andrés Estellés.

IES Joan Coromines.

Dijous 15

18.00 h Jornades d'Homenatge a Vicent Andrés
Estellés. Inauguració de l'exposició “Retrospectiva

de la vida i obra de Vicent Estellés” (fins al 2 de
maig). Lògia del Mucbe. Organitza: Associació

Estellesiana Rodonors Invictes i Mucbe.

19.00 h Inauguració de l'exposició històrica “La
Guerra de la Independència a la província de

Castelló”, de l'Aula Militar Bermúdez de Castro.
Segona planta del Mucbe (fins al 9 de

maig).Organitza: Mucbe.

Divendres 16

17.30 h Jornades d'Esport Escolar. Futbol sala.
Categoria Benjamí, Aleví i Infantil. Pavelló

Poliesportiu (pista annexa exterior). Organitza: Àrea
d'Esports. Col·labora: Col·legi La Salle. 

16.00 h Jornades d'Homenatge a Vicent Andrés
Estellés. Presentació del llibre Homes, a càrrec de

l'autora Isabel Clara Simó. A continuació
conferència: “L'home Estellés”. l'IES Joan

Coromines. Organitza: Associació Estellesiana
Rodonors Invictes.

19.15 h Jornades d'Homenatge a Vicent Andrés
Estellés. Inauguració, a càrrec de Vicent Pitarch,

sociolingüista i membre de l'IEC. Organitza:
Associació Estellesiana Rodonors Invictes.

19.30 h Jornades d'Homenatge a Vicent Andrés
Estellés. Conferència “VAE: entre el particular i

l'universal”, a càrrec de Dominic Keown, president
de l'Anglo-Catalan Society i professor de la

Universitat de Cambridge. A continuació, taula
rodona amb Vicent Salvador, Dominic Keown,

Josep Sanabdon, Ramón París, Miquel Pujadó,
Josep Igual i Vicent Sanz. IES Joan Coromines.

Organitza: Associació Estellesiana Rodonors
Invictes.

21.45 h Jornades d'Homenatge a Vicent Andrés
Estellés. Recital/concert de Miquel Pujadó, poeta i

compositor. IES Joan Coromines. Organitza:
Associació Estellesiana Rodonors Invictes.

AGENDA                              ABRIL 2010

La Veu de Benicarló 
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Propósito de enmienda

Els tafaners aquesta passada
Setmana Santa hem volgut fer
bondat i, així, hem considerat
que ens calia una mica d’asento

religioso a les nostres vides una
mica, massa, destarotades. I és
per això que vam decidir que la
millor manera de fer-ho era
apropar-nos, en esperit, i fer un
seguiment, de totes i cadascuna
de les processons del nostre
poble... i alguna més. I vet ací
que vam tindre la idea, després
de molta reflexió i d’haver vist
un bon grapat de processons a
la tele, de les que es fan a
Andalusia, que podíem fer com
allí fan. Ens referim que així
com en aquella zona hi ha
pobles que alliberen un reu per
aquestes dates nosaltres
podríem fer una cosa semblant
ací al nostre. I, tenint en compte
tot el sarau que s’ha muntat al
voltant del regidor Soriano, amb
l’afer de les coaccions, i pensant
que segur que ja haurà fet la
penitència i tindrà el propósito

de enmienda corresponent,
quina manera millor de
començar que aplicant-li-ho a
ell. Ja, ja sabem que arriba una
mica tard però, considerant que
encara ens queda la Pasqua
Granada, doncs... ho podíem
aprofitar i pelillos a la mar que
tampoc n’hi hagut per tant i a
més encara només hi ha una
sentència... que es pot recórrer.  

Propósito de enmienda ( i 2)
I, com a novetat, que millor

que prendre la idea de regalar
un ou (de xocolata, per
exemple), que en la tradició
cristiana representa, en aquests
dies la sortida a una nova vida
(la resurrecció). A banda
podríem aprofitar-ho i

promocionar-ho de cara a l’any
vinent. Seríem, quasi, del tot
originals.

Multes
Hi ha coses que semblen

curioses i aquesta, no ho pot ser
més, tenint en compte els últims
esdeveniments del regidor
Soriano. Els tafaners ens hem
assabentat que aquest bon
home, en el seu temps
d’advocat, també es dedica al
noble art de recórrer les multes
de trànsit i així s’anuncia a
l’internet. A veure, d’advocats
que recorren multes en tenim
uns quants però que a més
siguen policies municipals i
regidors... És com allò del Juan

Palom yo me lo guiso, yo me lo

com. 

Processons
Açò de les processons no cal

dir-ho, dóna per molt. Sí la del
Crist va tindre les seues
“particularitats”, per dir-ho
d’alguna manera fina, la primera
de les de Setmana Santa, la del
dimecres, no ho va ser menys.
La primera, el temps que va
durar, menys mal que va
començar prompte perquè, amb
la passa de formiga que
portaven, un poc més i arriba a
la mitja nit. No entropessaven
entre ells de miracle. Mireu si la
cosa va arribar a ser caòtica
que, a la rotonda del principi del
passeig del taüt, ningú sabia qui
tenia prioritat  i l’encontre dels
passos semblava la sortida d’un

peatge de l’autopista en hora
punta. No els aniria malament
que contractaren un municipal
per dirigir el trànsit dels passos
(de tota manera hi era, encara
que no feia eixa funció).

Processons (2)
Ara, el més divertit de tot va

arribar amb els disfressats de
romans que, entre botet i botet, i
volta i volta, semblava que
estigueren ballant sevillanes. El
més paregut a un romà era la
llança que portaven. Certament
donaven la nota. I és que ací ja
no saben què portar, entre
passos nous, importats de fora,
els bombos, els tabals, els
romans... qualsevol dia ja
veureu com també ens fiquen,
fins i tot, a les falleres... o al
ninot. Al temps. I per acabar
d’arrodonir-ho, dos magribinets
en bicicleta fent cabrioles i
passant pel mig de la processó
sense que ningú fera res (el
municipal mirava cap un altre
costat). Ni la banda de
l’empastre.

Colesterol
Han obert un “nou”

supermercat”, és a dir, que el
que abans era “intermarche“ ara
és “bon preu“ (els tinells són els
mateixos, els productes sí que
han canviat i tenen millor preu)
El tema és que,com obsequi
d’obertura, regalaven uns
bombons. Els tafaners pensem
que no està massa bé que,
precisament a la meitat del
passeig del colesterol, conegut
per ser la instal·lació esportiva
més llarga d’Espanya, ja que
més que un passeig se sap que
és un “caminòdrom“, et regalen
aqueixes bombes calòriques.
De tota manera a ningú li
amarga un dolç. Però també
podien haver regalat carxofes
que són més del terreny i més
aptes per baixar el colesterol.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

OFERTA FORMATIVA IES JOAN COROMINES

CICLES DE GRAU MITJÀ (1400 i 2000 hores)
Gestió Administrativa Diurn/Nocturn
Sistemes Microinformàtics i Xarxes Diurn/Vespertí

CICLES DE GRAU SUPERIOR (2000 hores)
Administració i Finances Nocturn
Administració de Sistemes Informàtics Nocturn
Desenrotllament i Aplicació de Projectes de Construcció Vespertí

TERMINI SOL·LICITUDS: Del 20 d'abril al 4 de maig de 2010
Normativa proves: http://www.edu.gva.es/eva/val/fp/pruacc.htm

Més Informació: IES JOAN COROMINES, Passeig Marítim, 5, 12580 Benicarló, 
Telf. 964 472 355, www.iesjoancoromines.org

Més informació de cadascun dels cicles: http://www.edu.gva.es/eva/val/fp/oferta_fp.htm

INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS  CICLES FORMATIUS
CURS 2010/2011

Inminent publicaçió del llibre “Oliveres
Mil·lenàries”

Després de l'inventari d'oliveres mil·lenàries al
Territori del Sénia, l'empresa SUMMUM ha fet el llibre,
però amb la col·laboració total de la gent de la
Mancomunitat i l'Associació. Hi ha escrits i fotos de 21
persones (des de J.M. Serrat a diversos Consellers),
refranys, poemes, texts diversos, i sobretot moltes fotos
de les oliveres més espectaculars..Es vendrà a 10 € a
les Oficines de la M-TdS i altres llocs.

Les visites guiades al Puig de la Nau, l'èxit de la
Setmana Santa

Un centenar de persones han disfrutat aquesta
Setmana Santa de la primera visita guiada teatralitzada
al poblat iber del Puig de la Nau, organitzada per la
Regidoria de Turisme amb la col·laboració de
l'associació Pere de Thous. La segona visita, prevista
per al 10 d'abril, ja està completa.

Els residents del Centre d'Acollida Baix Maestrat
col·laboraran en la Ludoteca 

Benestar Social ha firmat un conveni de col·laboració
amb el Centre d'Acollida Especial Baix Maestrat perquè
els usuaris del centre puguen participar en les activitats
de la Ludoteca Municipal realitzant tasques de suport
als monitors. Aquesta participació, entesa com una eina
que facilita la integració social dels residents, serà
sempre voluntària i anirà en funció del criteri tècnic del
personal responsable del centre d'acollida. De fet,
aquesta activitat està destinada específicament a
residents amb un programa educatiu que incloga
activitats de participació en recursos d'àmbit comunitari,
sempre sota la supervisió del personal del centre
d'acollida. 

El Centre d'Acollida Especial Baix Maestrat, ubicat a
Vinaròs, és un centre de protecció de menors integrat
en la xarxa de protecció de menors de la Generalitat.
Activitats com aquesta faciliten la integració social
d'aquests menors que tenen algun tipus de dificultat a
nivell social, personal o familiar.

text  REDACCIÓ

BREUS

Ludoteca 
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Les vaques flaques corren en desbandada 
En temps de crisis sembla que

regna el “salve's qui puga” i així,
aqueixa sensació de
descoordinació completa entre
administracions, ciutats veïnes i
empreses en general que durant
els temps de vaques grasses no
ens semblava tan gran problema,
és ara qüestió principal.

Si tres localitats veïnes es llancen
a la increïble aposta simultània d'envair el mar
amb artefactes humans com abans envaïren els
camps de cultiu serà que han pensat que aqueix
ha de ser el seu pont de salvació. Aqueixa seria
l'única explicació lògica. La il·lògica, és altra: que
l'addicció per especular duu als addictes a cercar
on siga la seua dosi de diners en moviment, diners
amb els qual continuar la interminable cursa de
luxes i deutes en la quals el boom immobiliari els
va permetre viure. Encara a risc de tallar-me amb
la navalla d’Ockham, diria que aquesta segona i
més maquiavélica versió de la història és la
correcta. No ho dic per malpensar, simplement em
remet als fets: per què què volem més port
esportiu si el qual hi ha és una veritable ruïna
econòmica? És aquest creixement una fugida cap
endavant? Si amb el conte que l'esport naútic ha
de ser la nostra taula de salvació, amb quota de
mercat inclosa, volen llançar-nos a aquest
despropòsit, cal pensar alguna cosa abans: què

faran els navegants quan amarren
amb els seus iots i baixen a terra?
passejar per la platja? menjar pipes?

llençar monedes a la font de Kuen-ka? Ni tenim
oferta cultural, ni d'oci, ni reclam de cap classe per
a passar ací més de quatre dies. No ens
enganyem, ací, com a molt, et pots pegar un bany
en una platja per a turisme de nivell mig-baix, sent
generosos; et pots passejar pel castell del Papa
Lluna; et menjaràs quatre calamars i, amb sort i
esforç, podràs assistir-hi a alguna “digna”
representació teatral, exposició o concert... i
després al vaixell. La situació em recorda a les
pel·lícules de pirates, quan els mariners de mala
fama baixaven a port a beure ron i ha consolar-se
de la seua solitud. S’imaginen que atraque “la
Perla Negra” i... en terra i no hi ha ron ni dones?
Doncs això els passarà als que vingen en els seus
vaixells d'esbarjo. Açò, o l’emprenem entre tots, i
fem tot el necessari per a sustentar els serveis que
facen rendibles els 1800 amarratges, o serà una
esttupidesa especulativa com tantes altres a les
que ens tenen acostumats els polítics de torn. 
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Carxofa: al nostre ajuntament per la ràpida actuació de llevar les pintades racistes i xenòfobes
que estan apareixen últimament pel nostre poble. Tot i la rapidesa amb que actuen els brètols
que les fan, l’ajuntament les lleva encara més ràpid. Això sí, de les parets públiques. Tal volta ho
podrien fer també de les privades. Per dos raons: perquè queda ben malament (en tots els
sentits), i perquè, altres vegades, quan la pintada, en una paret privada, feia referència a algun
càrrec del govern municipal, també la llevaven.

Panissola: a l’alcalde Domingo pel descrèdit continuat al que està sotmeten la política
municipal. Mirar cap un altre costat mentre els regidors li dimiteixen per les seues “incorrectes”
actuacions no diu res a favor seu (ni del seu partit). El cas Soriano no ha fet més que redundar
en la seua ineficàcia al front del consistori al no haver sabut tallar-ho de soca-rel.

Cultura
Món rural
Esports

Gastronomia
Classificats

Llibres

Açò, o l’emprenem entre
tots, i fem tot el necessari
per a sustentar els serveis
que facen rendibles els 1800
amarratges, o serà una
esttupidesa especulativa
com tantes altres. 


