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Bamboo – Syabru Besi

Avui no tenim cap pressa. En dues
hores estem al lloc, així que esperem
que puge el sol per a tirar quatre fotos
al riu.

Només sortir, en gelat, no camino
gens bé, em trobo pesat. El camí
comença pujant una mica i quan ve la
baixada se'm fa difícil. Els peus no
em van, no sé on posar-los.

Quan les cames s'escalfen, tot va
de meravella, el genoll quasi no em fa
mal, només al forçar-lo a les pujades.

Poc després de sortir deixem a la
nostra esquerra el camí per on vam
baixar de Thulo Syabru. Ara nosaltres
seguint la vall del riu Langtang. Com
estem molt baixos, a uns 1500
metres d'altitud, la vegetació tropical és exuberant a les
dues bandes del riu. El camí, en general, és de baixada
però de vegades hi ha alguna pujada forta i llarga on he
de parar compte de no forçar massa el genoll. En una
setmana començo un altre trek, el de veritat, la volta als
Annapaunes i he d'estar perfectament de cap i de
cames. Seran una vintena de dies i cal pujar a més de
5000 metres.

Passem dos ponts, ja prop del poble, un que creua
el riu Langtang i l'altre el Bhote, els dos formaran el riu
Trisuli, nom equivalent a Forcall, i, prou abans de dinar
apleguem al poble. Ens dirigim directament a l'hotel
que ens ha dit Gopar, el guia dels americans.

Açò sí que és un hotel de luxe! No havia vist tant de
luxe en cap lloc de la muntanya.

Mentre m'estic dutxant Bijay em pega un crit i em diu
que Obama ha guanyat les eleccions.

Els americans estan molt contents per la victòria
d'Obama. Els hem preguntat si havien votat i ens han
contestat amb molta satisfacció que per suposat. Han
comentat que, pel que han vist, la majoria de neplís són
partidaris d'Obama.

La tarde se'ns fa eterna: no surt una conversa com la
d'ahir, no hi ha cobertura i Bijay està nerviós perquè vol
fer unes trucades.

Bijay ha arreglat, amb Gopar, el viatge amb jeep per
a demà en companyia dels americans així ens
estalviarem l'autobús. Prou vam patir per a venir.

A meitat tarde hem anat a beure amb Gopar a una
taverna típica nepalí. Jo no sé quin negoci es porten
Bijay i Gopar amb el viatge de demà. El americans
pagaran 6000 rupies, nosaltres 2000. Millor dit jo en
pagaré 2000, Bijay com és nepalí, no paga.

Després apareixen uns altres tres turistes que volen
venir amb nosaltres però no s'aclareixen amb el preu.
Els guiris volen regatejar però el guia els diu que no, no
hi a regateig possible. Clar, els americans estan davant

del negoci parlat en anglès, i està sonat que si puja
més gent, els han de tornar part de les 6000 rupies que
paguen ells.

Ací a Nepal, moltes coses no les aclariràs mai bé del
tot. Ja pots preguntar que la resposta clara no la tindràs
mai, pegaran cinquanta mil voltes i al final no en trauràs
res en clar. Són així. 

Total que al final serem els que havíem se ser en uc
principi, cinc. Els turistes que volien venir amb
nosaltres no s'han aclarir amb el preu.

Quan entrem a sopar hi ha una colla de russos que
armen una gresca impressionant: parlen molt fort,
cridant. Tots els miren pel soroll que fan però ells no se
senten per al·ludits. Per l'altra part els turistes, i n'hi ha
prou, quasi bé no se senten. Seiem a sopar i la gent del
costat quasi bé ni ens saluda. Uns massa i altres
massa poc. 

Sortim per a pegar una volta i de passada a veure si
ara hi ha cobertura. Sí, n'hi ha. La nit és ben fosca i el
poble, el carrer, només hi ha un carrer sorgit a banda i
banda de la carrera de Xina, està completament desert.

D'ací ens n'anem de seguida al llit. Sort que els
russos han acabat prompte de fer festa. Ells comencen
demà el trek.

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XXII)

Mira, fill: aquesta carretera es va quedar
sense acabar perquè van inventar abans
els cotxes voladors. 
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n aquests moments, va
assegurar, “l'únic

projecte que tenim a l'ajuntament
és el del 2003”. Malgrat aquesta
circumstància, les obres van
començar l'any passat i com ha
posat en evidència l'alcalde “van
fent les obres a trossos, per on
saben que es farà segur”. De fet,
hi ha trams on s’ha arribat a alçar
ponts sobre camins rurals i altres
en els que no se sap amb
seguretat què passarà.
Lògicament és a ell a qui, els
llauradors, s'han dirigit en
diverses ocasions per demanar
explicacions i conèixer de primera
mà el projecte definitiu, resultant

de la resolució de les nombroses
al·legacions rebudes durant
l'exposició al públic.

Però, curiosament, Domingo
sembla ‘oblidar’ que en el ple del
mes de novembre del 2005 (ell ja
hi era, tot i que no d’alcalde), es va
aprovar a l'ajuntament un altre
traçat de la variant que incloïa la
famosa corba que afecta a uns
hivernacles i un habitatge, i que ha
estat recorregut davant els
tribunals. Aquesta és una de les
zones on les màquines de Foment
no han entrat, a l'espera que es
resolga el judici. Entre d’altres
qüestions, aquests i altres afectats
es van adonar que ho eren quan
els tècnics de Foment van
començar a marcar el terreny,

perquè el traçat no ha estat mai
exposat al públic malgrat les
modificacions que s’havien fet
posteriorment. L'alcalde de
Benicarló, tot i així, sí recordava
l’existència d'un projecte aprovat
en el ple, però acusava el
secretari comarcal del Bloc d'alçar
la mà per aprovar el projecte. El
primer edil responia així a les
acusacions del secretari comarcal
del Bloc, Juan Manuel Ferrer, que
havia denunciat que “si l'equip de
govern del PP benicarlando no es
posa d'acord amb el Ministeri de
Foment, vies tradicionals com el
Camí Mallols o el Camí Sant
Mateu podrien quedar tallades pel
desdoblament de l’N-340”. 

“EN CRIDA I CERCA” EL PROJECTE DEFINITIU DE L’N-340

Malestar en l'ajuntament de Benicarló per l'estat en que es troben les obres de desdoblament de l’N340 on,
en aquests moments “es treballa a ralentí per que no hi ha un projecte definitiu”. És la denúncia que fa
l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, el qual ha lamentat que “sapiguem més de les obres per
l’empresa adjudicatària que pel ministeri de Foment”.
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text REDACCIÓ

El benicarlando Samuel Herrero ha participat
enguany com pelegrí en la tradicional romería dels
Pelegrins de Les Useres. Samuel ha estat un dels
agraciats en el torn pel que es regeix l'elecció dels
pelegrins gràcies a que el seu pare, Vicente Herrero,
és natural de la població. 

El sistema d'elecció dels pelegrins es fa per rigorós
ordre rotatiu i seguint un criteri selectiu homogeni, ja que
recorren tots els barris i carrers del poble, sense deixar
cap casa sense visitar. La inscripció dels pelegrins es fa
el quart diumenge anterior a la celebració i comença per
la casa següent a l'últim pelegrí de l'any anterior, fins a
aconseguir els tretze i algun reserva per si fallara algun
en l'últim moment. L'alegria en la família al conèixer la
notícia ha estat gran, ja que a més de continuar amb la
tradició familiar, Samuel ha peregrinat en l'any que es
compleix el 25 aniversari de la participació del seu pare
com pelegrí. El benicarlando ha realitzat la romería amb
nombrosos rosaris procedents de la seua ciutat natal
perquè siguen beneïts, altra de les tradicions unides a la
peregrinació. 

L'últim divendres del mes d'abril en la població de Les
Useres (Castelló), té lloc aquesta tradicional peregrinació
els orígens de la qual es remunten cap al segle XIV. La
rogativa té com finalitat demanar-li a Déu salut, pau i
pluja del cel -dóna nobis salutem et pacem, et pluviam de

caeli- per a alleujar a aquestes terres de la pesta, les
guerres i la sequera que en aquells dies eren freqüents.
Així, fidels a aquesta tradició secular, dotze pelegrins i el
guia, amb tot el personal que conforma aquesta
peregrinació, ixen d'aquest poble del Alcalatén fins a
l'ermita de Sant Joan de Penyagolosa, recorrent més de
35 quilòmetres a peu. Tres dies abans de l'eixida, el
poble i els pelegrins es reuneixen en el temple parroquial
per a celebrar el Triduo en el qual meditaran sobre
diversos aspectes de la vida cristiana.

text REDACCIÓ

UN BENICARLANDO, PELEGRÍ DE LES USERES



E L  T E M A 3

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

E S P O R T S18

CONSELL AGRARI
Així ho va indicar el

representant del Bloc en el primer
Consell Agrari celebrat després de
la Festa de la Carxofa del passat
mes de gener. En la reunió van
comparèixer el regidor
d'Agricultura, Eduardo Arín,
acompanyat de l'edil d'Urbanisme,
Antonio Cuenca. El popular
Antonio Cuenca va demanar als
llauradors benicarlandos que
decidiren quines vies d'accés a les
finques volien, ja que, segons van
assegurar, havia de ser el consell
Agrari “el que es mullara” i diguera
a l'equip de govern les seues
preferències, que s'encarregaria
de traslladar-les al Ministeri de
Foment.  Assistents al consell
agrari asseguren que “existeixen
diferències de criteri entre
l'alcalde i el regidor d'Urbanisme
sobre el traçat i la manera de fer
les coses” pel que fa a la nacional.
Segons Ferrer, el regidor
d'Urbanisme “es va fer el despistat
quan se li va preguntar si
passarien els tractors i els
vehicles agrícoles pels ponts” o si
el camí Mallols i el camí Sant
Mateu tindrien pont o quedarien
tallats. 

DENÚNCIES DEL BLOC
Sempre segons el representant

del Bloc, el regidor d'Urbanisme
va evidenciar un desconeixement
lamentable del projecte, ja que
ignoraven determinats detalls que
per als agricultors són vitals per a
desenvolupar el seu treball. “El
súmmum va arribar quan Cuenca
va manifestar en el mateix Consell
Agrari que si ell haguera pogut
decidir, l’N-340 passaria pel costat
de la AP7”, va denunciar Ferrer,
qui es pregunta “si el traçat aniria
per damunt  de la gravera de
l'alcalde o per les finques de la
part de dalt i així evitar destruir el
negoci que hi ha muntat i
perjudicar els interessos del
senyor Domingo”. Ferrer indicava
que una cosa és el traçat i una

altra el projecte definitiu, i que
l'equip de govern, presidit per
l'alcalde Marcelino Domingo,
havia de defensar els interessos
dels propietaris perquè els facen
tot el cas possible i el menor dany
possible. En aquest sentit,
l'alcalde de Benicarló ha
tranquil·litzat al nacionalista i li ha
garantit que “l'ajuntament es
posicionarà quan tinguem el
projecte definitiu per a defensar el
nostre terme municipal” i els drets
dels llauradors, salvaguardant els
passos tradicionals”. A més, l’ha
acusat d’intentar polititzar el
consell agrari. 

LA VERSIÓ DEL PSPV
Per al portaveu del PSPV, Enric

Escuder, la situació que s'està
vivint en l'ajuntament de Benicarló
“és estranya”. Escuder no
s'explica com és possible que el
consistori encara no dispose d'un
projecte definitiu “si en
l’ajuntament de Vinaròs ja fa
temps que el tenen”. Per a l'edil
socialista, la solució és molt fàcil:
“que ho demanen a través de la
subdelegació del govern, que allí
encara no han anat”. Escuder a
més reclama que es conega ja el
preu definitiu de l’expropiació dels
terrenys que, en aquests
moments, encara és una incògnita
per els propietaris. 

ve de la pàgina anterior

“Segons el Bloc, el regidor d'Urbanisme va evidenciar un desconeixement lamentable del projecte”

La Unión Ciclista Benicarló va aprofitar l'acte de
presentació de la seua escola de ciclisme per a
donar a conèixer el recorregut oficial de la XXXVII
Ronda Ciclista al Maestrat, que es disputarà per
carreteres de la nostra província els dies 15 i 16 de
maig i en la qual participaren deu equips. 

Dues etapes en línia, amb suficients dificultats
muntanyenques perquè la cursa no es decidisca fins a
l'ultim pas de muntanya, i amb una primera etapa on el
seu fort final farà una selecció entre els possibles
candidats al triomf final. La primera etapa es disputarà
el dissabte, prèvia concentració dels participants en la
Plaça de la Constitució, punt de control de signatures,

amb eixida neutralitzada a les tres de la vesprada fins a
la carretera de Peníscola on se'ls donarà als corredors
l'eixida real. Seguirà per Càlig (meta volant), Sant Jordi,
Cervera del Maestrat (alt de tercera categoria), Sant
Mateu, La Serafina, Anroig, Catí (esprint especial), Tírig
(alt de tercera categoria), Albocàsser, Coves de
Vinromà (esprint especial), Alt de la Tafanera (tercera
categoria), La Salzadella, Sant Mateu i meta en l'Ermita
Mare de Déu dels Àngels, amb dures rampes que faran
una primera selecció, després de recórrer 110
quilòmetres.

La segona etapa a disputar el diumenge eixirà de
Santa Magdalena de Polpís per a recórrer 139
quilòmetres, passant per l'Alt de La Salzedella (primera
categoria/), Alt de La Tafanera (segona categoria),
Albocasser (meta volant), Els Rosildos, Alt de La
Bandereta (primera categoria), Serra Engarceran (sprint
especial), Ben-lloc, Tírig (meta volant), Alt de la Valltorta
(tercera categoria), Sant Mateu (esprint especial),
Cervera del Maestrat, Càlig i Benicarló, amb la meta
instal·lada en el carrer Sant Francesc al costat del Casal
Municipal. L'organització ha donat a conèixer els equips
que participaren enguany en la ronda: CC. Alcoletge-
Serveto (Lleida), Benicàssim-FIB-LUK (Benicàssim),
Viuveros Alcanar-Vital Dent (Alcanar), Coves de Sant
Josep (La Vall d’Uixó), Azysa Conor VRC (Navarra),
Ajuntament de Tarragona, Guerol-València Terra i mar
(València), Universitat Politècnica València-Bancaixa
(València), Cafè Max (Alacant) i Ceràmiques Onda-
ECP/ (Onda).

text i foto VICENT FERRER

Presentació de la 37a Ronda Ciclista al Maestrat

Per al portaveu del PSPV, Enric
Escuder, la situació que s'està vivint
en l'ajuntament de Benicarló “és
estranya”. Escuder no s'explica com
és possible que el consistori encara
no dispose d'un projecte definitiu “si
en l’ajuntament de Vinaròs ja fa
temps que el tenen”.
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El Benicarló va perdre per
quatre a un davant l’Acero, que
juga el seus partits al Port de
Sagunt, a un terreny de joc
anomenat el Fornàs. Aquest
curiós nom té un origen estrany.
Diuen que als terrenys on ara es
troba el camp, hi vivia un flequer
que tenia un òrgan olfactiu d’un
volum extremadament
desmesurat. Segurament seu ser
una llegenda urbana local. Encara
que només el resultat semble
poca informació, per a mi és
molta, perquè tinc la sensació que
la única cosa important d’aquest
magne esdeveniment esportiu és
precisament això, el resultat.
Principalment per a ells, que
s’allunyen dels llocs que obren la
porta a gaudir del privilegi de
militar la propera temporada, com
nosaltres farem, a la primera
regional i passejar-se pel
preciosos poblets de nuestra
provincia. Ells s’ho perdran. Ara,
el que realment importa és qui
serà l’equip que ens acompanyarà
en aquesta emocionant aventura
de la caiguda en picat a l’avern
que hi ha per sota de la preferent.
Els candidats en són molts i
encara no hi ha res decidit. Jo
tampoc no tinc cap de favorit, així
que tant em fa un com un altre.
Tornant al partit, si hi ha una cosa
de la que no tinc cap dubte és que
els nostres jugadors es van deixar
la pell al camp. Per cert, aquesta
és una frase d’aquelles que
s’anomenen tòpiques perquè es
fan servir molt al món del futbol
per a descriure una actitud
heroica dels jugadors als que es
refereix. Però res més lluny de la
realitat. La interpretació que la
immensa majoria de mitjans de
comunicació fan d’aquesta
expressió és errònia. Per més que
he estat pensant, no he arribat a
trobar l’evolució de la frase des
del seu naixement fins al desficaci
en que s’ha convertit. Que no

pense ningú que la frase és literal
i, per tant, que hi ha jugadors que
s’escorxen i van deixant trossos
de teixit cutani pels terrenys de
joc. No. Aquesta expressió té a
veure amb la característica
d’alguns rèptils que, a mesura que
van creixent, van mudant la pell
i... on es queda aquesta pell? Al
seu hàbitat natural, al camp. De
manera que podem afirmar sense
cap mena de dubte que la pell al
camp se la deixen els rèptils, i no
els jugadors de futbol. Aquests,
sobretot els de la lliga que té nom
de banc, el que no es deixen mai
són els bitllets de curs legal. Per
tant, aquesta frase, quan vinga
referida als jugadors de futbol d’alt
nivell hauria de prendre aquesta
forma: “avui els jugadors no s’han
deixat al camp ni la xavalla”. 

Segurament demà dissabte,
dins d’una franja horària
compresa entre les set i mitja i les
vuit i mitja de la tarde (avui
dimarts es baralla aquesta
possibilitat), el nostre CDB
s’enfrontarà al Vilafamés, un altre
dels equips candidats i que vindrà
a per totes. Mire si ho farà, que els
passat diumenge va guanyar el
Castelló “B” per un a zero. Això és
allò que els experts anomenen
“solidaritat veïnal”, que consisteix
en que si tu ja ho tens tot fet i no
pots aspirar a més (ni a menys)
fas una obra de caritat per tal

d’estalviar-te quatre duros en els
desplaçaments de la propera
temporada. Per cert, i ara que
parlo del Vilafamés, és molt curiós
l’origen del nom d’aquest equip de
futbol. Segons que m’han contat
fonts ben informades, es veu que
a començaments de no sé quins
anys, hi havia al poble un jugador
que després va esdevenir mític
anomenat Guavil. Era la figura de
l’equip i el que tirava del carro
quan feia falta. Es posava l’equip
a l’esquena i encomanava
aquesta empenta als seus
companys. Per l’abús del nom,
aquest va esdevenir el “Vil”. A tota
la comarca era famosa la seua
qualitat i punt d’honor i el seus
rivals consideraven que feia més
feina que ningú. Per això tots
deien “Vil fa més que els altres”.
Aquesta expressió va evolucionar
amb el temps i va donar el nom de
l’equip. No cal dir que tot lo poble
va assumir que els destí de l’equip
passava per aquest brau jugador,
i van posar-li l’actual nom. Una
altra cosa és l’origen del nom de
poble, que això no ho he
investigat. 

Ara ja acabo per aquesta
setmana. Properament seguiré
desgranant i desmitificant frases
fetes del futbol que no tenen ni
peus ni cap ni, el que és pitjor, res
a veure amb aquest fantàstic
esport. Més cultura. 

COSES DEL FUTBOL

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLOA Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, ja no li
valen les bones paraules de l'administració
autonòmica pel que fa a l'execució de les carreteres
Benicarló-Peníscola i Benicarló-Càlig. El primer edil
s'ha encarregat de recordar a la direcció provincial i
nacional del PP, que “el meu futur polític va lligat a
aquestes dues obres” en referència a la promesa que
en el seu moment va fer als benicarlandos posant a la
seua disposició el càrrec que ostenta si les obres no es
realitzaven durant el seu mandat. Domingo ha advertit
que “entenc que les promeses estan per a complir-les
i ara no em val que no hi ha diners. Jo sóc un peó de
treball i he complit, ara ha de fer-ho l'administració”.
L'alcalde de Benicarló manifestava així el seu malestar
pel resultat de la reunió que va mantenir la passada
setmana a València amb el director general
d'Infraestructures, Ismael Ferrer, que li va confirmar
que “els dos expedients estan complets i fa un any que
estan en la conselleria d'Hisenda a l'espera de rebre el
vist-i-plau”. 

Així les coses i amb la intenció d'alleugerir els
tràmits administratius, Domingo va sol·licitar al vice-
alcalde de Castelló, Javier Moliner, que concertara una
cita en conselleria d'Hisenda “per a saber què està
passant” i el perquè de la paralització dels dos
expedients. “Les dues carreteres són primordials”,
recordava l'alcalde de Benicarló, qui ha assegurat que
continuarà insistint per aconseguir que les obres
comencen dins d'aquesta legislatura. D'altra banda,
dilluns que ve l'alcalde de Benicarló es traslladarà a

València per a mantenir una reunió amb el conseller
d'Educació, Alejandro Font de Mora. Un dels temes
que es tractarà és la construcció del nou col·legi Ángel
Esteban, dels terrenys del qual ja és propietari
l'ajuntament després d'aconseguir la certificació del
registre de la propietat. Les obres podrien començar
en breu ja que, segons va recordar Domingo “el
projecte d'aquest tipus de col·legis prefabricats és el
mateix per a tots els llocs, només fa falta adaptar-lo a
la parcel·la”. El primer edil confia en la celeritat dels
tràmits perquè, segons va “recordar és el projecte més
urgent de tota la Comunitat Valenciana per l'estat en el
qual es troben els xiquets en l'actual centre escolar”. 

Finalment, l'alcalde de Benicarló mostrava el
projecte del nou parc comarcal de bombers, que durà
el nom de Benicarló a canvi de la cessió dels terrenys.
Finalment, se situarà en el sector 3 del Polígon
Industrial, on el consistori disposa d'un dotacional de
9.000 metres quadrats “que no afecta a cap zona
verda”. El projecte és pràcticament el mateix que es va
dissenyar per als primers terrenys oferits al consorci,
situats en la zona del Palmar. Aquesta ubicació,
segons va explicar l'alcalde, va ser rebutjada per que
“allí es necessitaven molts informes externs i ells
tenen pressa per construir”. El projecte ha estat
adaptat a la nova parcel·la oferida i en aquests
moments ja es poden iniciar els tràmits legals, que
passen en primer lloc per la “petició formal del consorci
a l'ajuntament de la cessió dels terrenys”. El nou parc
comarcal es construirà molt proper al desdoblament
de la N340, una de les peticions necessàries per a
l'acceptació de la ubicació per part del consorci.

text i foto REDACCIÓ

BENICARLÓ PRESSIONA PER A DESBLOQUEJAR DUES CARRETERES 
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L'ajuntament de Benicarló ha demanat a la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer que
“exercisquen les seues obligacions i mantinguen
nets les lleres”.

Antonio Cuenca, regidor de Medi Ambient, ha fet
aquestes declaracions arran de l'estat en el que es
troba la desembocadura del Barranquet, la zona
humida que culmina la Rambla d'Alcalá en el terme
municipal de Benicarló. Cuenca ha assegurat que el
consistori es veurà obligat “a buscar un grup de gent
per a netejar-lo, perquè dóna mala imatge”, donat
l'estat que presenta la zona. L'edil de Medi Ambient feia
aquestes declaracions contestant a les acusacions del
grup municipal socialista, que va denunciar l'estat de
brutícia que es troba la llera. La socialista Xaro Miralles
va posar en evidència que “hi ha ànecs morts, plàstics,
caixes, brutícia i això fa vergonya”. El pont construït
sobre la desembocadura serveix de connexió amb la
veïna ciutat de Peníscola i és un lloc molt transitat pels
usuaris de la popularment coneguda com Ruta del
Colesterol. “Si volem que Benicarló siga un municipi
turístic, la imatge que es dóna és patètica. En la
desembocadura hi ha un cartell que posa zona humida,
demana que es respecte i està signat per l'ajuntament”,
li instava. Cuenca va admetre l'existència d'aquesta
senyalització i va puntualitzar a la socialista que
“aqueix cartell estava llençat i va ser aquest regidor el
que va dir que es posara al seu lloc”. 

D'altra banda, va assegurar ser conscient de l'estat
en el qual es troba la desembocadura i per això el
consistori procedirà a netejar-la “encara que no és de
la nostra competència. Són del seu partit, així que
exigisquen-los que exercisquen les seues obligacions i
que tinguen netes les lleres”, els instava. No és l'única
queixa que els socialistes tenen referent a l'estat de la
llera, ja que han tornat a insistir en l'existència
d'abocaments de gasoli a l'altura d'un conegut centre
geriàtric. L'edil de Medi ambient, no obstant això, va
rebutjar aquesta afirmació desvetlant que “jo vaig
manar al tècnic de medi ambient i em vaig personar en
la zona i no hem detectat abocaments. L'informe que
tinc és negatiu, no s'aprecia cap abocament. Si hi ha
algú que va llençar una mica, quan ells van ser no
estava”, va afirmar. La socialista Miralles rebatia
aquesta afirmació assegurant que “només fa falta
passar pel pont per a notar l'olor a gasoli”. 

En aquesta línia d'acusacions, el portaveu del Bloc,
José Luís Guzmán, va demanar una còpia de l'analítica
de les aigües, al que l'edil de Medi Ambient responia
que “jo tinc l'avanç, però oficialment no tinc el definitiu
signat pel tècnic, que és el que anem a remetre a la

Confederació Hidrogràfica del Xúquer”, malgrat que en
el ple del mes de març va assegurar que ja disposava
d'una analítica i que no s'apreciava res tòxic en ella.
Així les coses, els nacionalistes han tornat a sol·licitar
una còpia de l'analítica que es va practicar a les aigües
que presumptament procedeixen d'un abocament tòxic
de gasoli, com va denunciar Iniciativa fa un mes. La
formació va presentar davant les Corts Valencianes
una pregunta al conseller Cotino, la família del qual és
la propietària del centre geriàtric, referent als
presumptes abocaments. La resposta de conselleria
afirma que no ha rebut cap denúncia sobre els fets que
es refereix la pregunta. “En tot cas, ha de tenir en
compte que, d'acord amb la Llei d'aigües, la
competència per a autoritzar, controlar i sancionar els
abocaments en un domini públic hidràulic correspon a
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX)”. Cal
recordar que Iniciativa va denunciar aquest fet
igualment davant el Govern Central, demanant
mesures contundents a la CHX per via del diputat al
Congrés Joan Herrera, resposta pendent de resoldre.

text REDACCIÓ

L'ajuntament de Benicarló ha demanat a la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer que “exercisquen les seues obligacions
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La Comissió Europea ha denunciat Espanya
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea
(TUE) per no depurar les aigües residuals urbanes
en 38 localitats -entre elles La Corunya i Santiago
(Galícia), Gijón (Astúries) i Benicarló (C Valènciana),
el que suposa una infracció de la normativa
mediambiental comunitària. 

"És inadmissible que hagen transcorregut més de
vuit anys des del venciment del termini i que Itàlia i
Espanya seguisquen sense donar compliment a
aquesta normativa tan important. La Comissió es veu,
doncs, obligada a sotmetre aquests assumptes al
Tribunal de Justícia de la Unió Europea", va dir el
comissari de Medi ambient, Janez Potocnik, en un
comunicat. "Les aigües residuals urbanes no depurades
constitueixen un perill per a la salut pública i la font més
significativa de contaminació en aigües costaneres i
interiors", va alertar. En virtut de la directiva sobre
tractament d'aigües residuals urbanes, Itàlia i Espanya
tenien de termini fins al 31 de desembre de 2000 per a
implantar sistemes adequats de recollida i depuració
d'aigües residuals en les zones urbanes de més de
15.000 habitants. 

En 2004, la Comissió va enviar a ambdós països una
primera carta de prevenció a l'haver-se rebut informació
que demostrava que un considerable nombre de ciutats
no complia les disposicions de la directiva. Es va enviar
una segona i última carta de prevenció a Espanya al
desembre de 2008 i a Itàlia, al febrer de 2009, però cap
dels dos països va adoptar les mesures exigides.

"Aquest incompliment greu i continuat de la normativa
és motiu de gran preocupació per a la Comissió, que ha
decidit per tant dur A Itàlia i Espanya davant el Tribunal
de Justícia de la Unió Europea", va explicar l'Executiu
comunitari. 

Antonio Cuenca, regidor de Medi ambient de
Benicarló, reconeix que “Benicarló no té depuradora,
només té una planta de pre-tractament”, però recorda
que les obres de construcció de la depuradora del
municipi “estan adjudicades, només falta nomenar al
director d'obra” perquè els treballs puguen començar.
Cuenca recordava que “hem estat lluitant per a
alleugerir els tràmits” que s'han demorat més del
previst, va puntualitzar “per culpa d'algunes persones
que, estant tot preparat, van prendre la decisió de
canviar-la de lloc”. L'edil de Medi ambient es referia als
dos últims anys de govern de la passada legislatura,
quan l'ajuntament estava en mans del socialista Enric
Escuder, que governava gràcies al pacte arribat amb el
Bloc per Benicarló. El ple del mes de maig del 2006,
decidia el canvi d'ubicació, passant dels terrenys triats
pel PP prop del cementiri municipal, a altres situats en
la partida Vilaperdiu. “De vegades els polítics prenen
decisions que es creuen que no passarà res, però
passa. Cada palo que aguante su vela”, lamentava
Cuenca. El responsable de Medi ambient benicarlando
destacava que quan ell va accedir al lloc en aquesta
legislatura va acatar la decisió per a no entorpir encara
més els tràmits administratius “i hem treballat perquè
estiga tot a punt”. Cal recordar que la conselleria de
Medi ambient va licitar les obres de la nova depuradora
de Benicarló a l'agost de l'any passat. Des d'aqueix
moment, els tràmits administratius no han parat i ara
s'està a l'espera del nomenament de director d'obres. 

text REDACCIÓ

Brussel·les porta Espanya davant el Tribunal Europeu per no depurar les
aigües residuals en 38 ciutats, entre elles Benicarló
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Un incendi en un domicili del carrer Mare de Deu dels
Dolors de Benicarló ha provocat la preocupació entre els
veïns del nucli antic del municipi, que van assistir estupefactes
a les nombroses maniobres que el camió dels bombers va
haver de realitzar per a accedir al lloc dels fets. L'incendi es
produïa en el rafal de la tercera planta d'un habitatge
unifamiliar, situada dins del nucli antic per als vianants,
provocat pel que sembla per un curtcircuit de la rentadora.
Immediatament es va donar avís als cossos de seguretat,
personant-se en el lloc dels fets una patrulla de la Guàrdia
Civil i altra de Policia Municipal. Els problemes van vindre a
l'intentar els bombers accedir al carrer de l'habitatge incendiat.
Segons conten els veïns “quan va arribar el camió dels
bombers, van haver de fer moltes maniobres i van arribar a
tocar a la façana d'una de les cases del carrer Sant Joan”, per
on la dotació va intentar accedir a través de les pilones que
tanquen el casc històric. 

“Passaven els minuts, l'incendi cada vegada anava a més i
els bombers no podien entrar”, explicava angoixada una
veïna, que es preguntava “que haguera passat si en la casa
hagueren hagut persones atrapades”. Per fortuna, els

habitants de
l'habitatge incendiat
van poder eixir a
l'exterior sense cap
problema ja que
l'eixida no es va
veure afectada. Però
l'incident ha provocat
la preocupació dels
veïns que viuen en la
zona i ha destapat un
possible problema
que podria afectar a
la seguretat
ciutadana dels quals
viuen en el nucli antic. Així les coses, els fets han estat
denunciats pel portaveu del PSPV, Enric Escuder, qui va ser
testimoni directe dels fets. Escuder ha demanat que
l'ajuntament “busque una solució al tema en col·laboració amb
els bombers, perquè les pilones en la major part dels casos
són un obstacle per a ells”. En aquest sentit, ha demanat que
“es revise tot el mobiliari urbà i tots els obstacles que hi ha a
la ciutat per als vehicles d'emergència”. Escuder ha conclòs
assegurant que “la seguretat és prioritària”.

text REDACCIÓ

DENUNCIEN LA INCOMUNICACIÓ DEL CASC HISTÒRIC

El ple ordinari del mes d'abril va aprovar, no sense
polèmica, el dictamen a diverses propostes de
recuperació de la possessió de béns de domini públic. 

L'origen del conflicte que es va generar entre l'equip de
govern i el grup municipal socialista cal buscar-lo en el
conveni que en el seu moment va signar l'ajuntament amb els
propietaris que, ja fa trenta anys, se sabria estarien afectats
pel futur vial. En aquell moment se'ls sol·licitava la cessió de
deu metres quan demanaven la llicència d'obres per a edificar
en les vores del camí. Així ho van fer un bon nombre de veïns,
que es van encarregar d'alçar les seues vivendes i la tanca
corresponent de tancament a la distància que el consistori els
marcava. Ara, les necessitats del vial s'han reduït a set metres
i així se'ls ha demanat als que no han construït ni tenien el
conveni signat amb el consistori. José Sánchez, portaveu del
PSPV, va posar damunt de la taula del debat del ple que
existeix “un greuge comparatiu” entre els propietaris. En el
nou conveni que ara se'ls ha presentat “en cap lloc diem que
es retrotrauen els altres tres metres que sobren i l'ajuntament
no renuncia a ells. A aquesta gent a més se'ls diu en el
conveni que la tanca de tancament de la finca l'haurien de
retranquear fins a la línia de set metres al seu càrrec”. 

Per contra, segons desvetlava el portaveu socialista, els
que no van fer la cessió, serà l'ajuntament el qui els farà la
tanca. Antonio Cuenca, regidor d'Urbanisme, li replicava que

“he d'entendre que prefereixen que l'ajuntament
incomplisquen els acords que signa amb els veïns”, recordant-
li que hi ha acords que fa anys que estan signats. “És cert que
hi ha veïns que van signar deu metres, però ho van signar
lliurement. No hi ha greuge comparatiu perquè els qui han
cedit en el seu moment es van construir un habitatge en zona
no urbanitzada i han gaudit d'uns privilegis que no han tingut
els que no van construir”, defensava. L'argument del popular
era rebatut pel socialista, qui li va puntualitzar que “els qui
tenen la tanca feta, tots tenen la seua llicència d'obres. És al
revés del que vostè està dient. En els anys 70 i 80 edificar en
aquella zona era legal”. Sánchez lamentava que la defensa de
Cuenca es basara en aquest argument de no trencar els
acords signats pels veïns i els felicitava que els afectats “no
signaren la cessió de 20 metres en el seu moment”, ja que en
aquests moments estarien perdent  3 metres de la seua
propietat. 

Referent a això, el regidor d'Urbanisme va sol·licitar al
portaveu socialista que “no ens demane que anem en contra
d'allò que està estipulat de manera legal, no ho anem a fer”. A
més, va convenir que no es pot trencar el conveni i retornar els
tres metres sobrants de les necessitats del vial als propietaris,
encara que va matisar que “si algú afectat amb aqueixos tres
metres fa la petició a l'ajuntament de si va a fer ús o no, se li
informarà i depenent dels informes, es podrà accedir a deixar
lliure d'afeccions aqueixos tres metres”. El punt va ser aprovat
pels 12 vots a favor de l'equip de govern i 9 abstencions de
l'oposició.

text  REDACCIÓ

CRÍTIQUES AL CONVENI PER LA CARRETERA BENICARLÓ-PENÍSCOLA
Polèmica a Benicarló per la cessió de terrenys amb destinació a la carretera Benicarló-Peníscola. 

especialitat de la casa
és desentendre's de tot
per sistema i també per
sistema acusar

l'enemic. En la qüestió de les
rodalies, els dos grans partits fan
riure. Qualsevol iniciativa que es
prenga per part del PP -tants anys
al govern de Madrid i tants segles
al govern valencià- és patètica;
els actuals representants de la
dreta són hereus directes i per
tant continuadors de la tasca dels
seus antecessors.  Per
entendre'ns, si no hi ha un servei
de comunicacions amb Castelló
com Nostre Senyor mana és
perquè quan manava Aznar i en
tots els anys de l'entratjat Camps
no s'ha fet absolutament res per
solucionar un problema que no és
rendible des del punt de vista
electoral. Els de ZP, el mateix; cal
tindre fetges per engolir-se tot el
que va manifestar el senyor
Blanco i després, anar pels
pobles explicant que ells ho han
fet tot d'allò més bé. 

De tota manera, ja li ho he
contat en altres ocasions. El
jovent actual tendeix a la
comoditat absoluta. Em diuen que
se'n van a estudiar i ja s'emporten
de casa el menjar fet per les
mamàs, que surten tots els caps
de setmana si poden i estudiar
deu ser, segur que jo no ho sé,
molt de treball i molt de sacrifici.
Quede clar que vull un millor
servei per al poble, no només per
a joves sinó per a gent gran que
s'ha de desplaçar a la capital de la
Plana per anar al metge o per
omplir paperassa en general. 

Més coses que m'han cridat
l'atenció. L'Ajuntament es veu que
condiciona la cessió de terrenys a
l'IES Joan Coromines a la con-
cessió per part de la Conselleria
d'Educació de l'Escola Oficial
d'Idiomes a Benicarló. On hem

arribat! Aqueixa figura es diu
xantatge. Però molt de compte,
xantatge als seus camarades de
partit. Em sembla sensacional i
valent. I al mateix temps també
em permet compredre qui és el
pes específic que tenen els
nostres representants a València.
Han de recórrer a l'amenaça i el
xambo perquè els facen cas. Tan
greu deu ser la cosa que fins i tot
ho maniofesten públicament. No
se'n refien dels seus! És
comprensible, jo tampoc ho faria.
Tots els embolics que apreixen
pels mitjans de comunicació no
tenen comparança en cap lloc del
món i comprenc que no tinguen
més remei que acudir a les seues
males arts per ser atesos.
Segurament és l'únic llenguatge
que entenen i les úniques
maneres en què es deuen trobar
a gust. 

No tinc ja ganes de contar-li res
més, senyora meua. Segueixo les
peripècies de Fibla pel Nepal (no
s'ha fet dolent amb les coses que
menja i les coses que fa!), me
n'alegro que vagen bé les
jornades d'homenatge a Estellés,
no em sembla bé que entre el
clero hi haja capellans que
peguen mà a les criatures... bé,
tot bé, en la línia de sempre. Però
el que jo vull, permeta-m'ho, és

parlar de falles. M'entusiamen les
falles. 

No sé on he llegit que per al
proper any tindreem u n nou
monument faller al nostre poble.
Estic orgullosíssim de ser
benicarlando. Penso que cada
carrer hauria de tindre la seua
falla. És més, hem d'aspirar que
cada casa benicaranda tinga una
falla. Des de la JLF s'hauria de
començar una campanya: “cap
casa sense la seua falla”. I així,
totes les cses esdevindrein
barraquetes valencianes, el cap
de família seria el president de
l'organització, la mare la madrina
de l'estendard, l'àvia la padrina
del foc, les filles les falleres
majors major i infantil
respectivament... Ah, quin goig,
quin somni més desitjat. Per cert,
que es comprén que la falla es
dirà o ja es diu “Amics del Foc”.
Suposo que no es deu tractar de
cap associació de piròmans
avorrits i amb ganes de
manifestar les seues inquietuds
públicament, no?

Vinga, senyora, que no tinc
més ganes de parlar. Me'n vaig a
comprar-me una paperina de
confits. Com que no tinc ningú a
qui regalar-li-la, me la fotre jo
mateix... 

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

text EL LECTOR

L’
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El Facebook del “Ficus” Bertomeu

L’han batejat com Bertomeu i ha
estat l'encarregat de renovar la
vella i tradicional rivalitat entre
dues poblacions veïnes: Benicarló i
Vinaròs. 

El monumental Ficus Nítida, o
Llorer de la Índia, ha aconseguit
deslligar un sentiment que molts
creien adormit i que ara, gràcies a les
xarxes socials, s'ha posat en
evidència. Faceboock alberga des de
fa uns dies un grup denominat “Es pot
saber quina classe d'arbre han plantat
en la rotonda de Mercadona?”, creat
per vinarossencs que es van
despertar un dia amb un misteriós
arbre plantat en la rotonda d'accés a
la ciutat des de Benicarló. El grup, que
ha arribat a reunir a més de mil
persones, arreplega un interessant
debat entre vinarossencs, que, en
clau d'humor, es preguntaven per
l’origen i l’espècie de l’arbre que els
seus dirigents havien plantat. I és que,
a més de monumental, l'arbre està
exempt de fulles i té innombrables
arrels aèries que contribueixen a
atorgar-li un aspecte encara més tètric
a la rotonda, sobretot en dies de boira.
Amb sentit de l'humor, els
vinarossencs van especular durant un
temps sobre el seu origen i espècie,

arribant a demanar a les autoritats
que el llevaren de l'entrada a la ciutat,
adduint que semblava tret d’una
pel·lícula de terror. Raó no els faltava.
L'edil de Medi ambient, Agustín
Guimerá, va serr l'encarregat de
traure'ls de dubtes i informar que
l'arbre era donació d'un benicarlando,
que el tenia plantat en un terreny
afectat per un PAI. El curiós del tema
és que Guimerá va assegurar, i així es
va poder confirmar més tard, que
aquest benicarlando el va oferir primer
a l'ajuntament de Benicarló, que el va
rebutjar malgrat que el seu valor
econòmic és molt elevat, arribant a
poder valdre milers d'euros. A més, es
tracta d'una espècie protegida per la
seua monumentalitat. Va ser en
aquest punt quan els ànims en el
fòrum van començar a caldejar-se
perquè els vinarossencs van acusar
als seus dirigents d'arreplegar el que
els altres no volien. I en aquest punt
van entrar en joc els benicarlandos,
que van començar a sumar-se al
fòrum reclamant el que asseguraven,
és seu, i criticant durament a l'edil de
Benicarló que el va rebutjar. La guerra
està servida, encara que tan en clau
d'humor que fins i tot el partit de
l'alcalde, el PSPV de Vinaròs, es va
atrevir a entrar en el joc per batejar al
ficus. Les propostes eren Sebastianet
(patró de Vinaròs) o Bertomeu (ídem
de Benicarló). I clar, va guanyar la
segona per a recordar la seua
procedència. D'altra banda, l'edil de
Medi ambient es va encarregar
d’assegurar que l'arbre no tenia fulles
perquè s’havia hagut de podar per a
facilitar el trasplantat, però que, a la
primavera es podria veure en tot el
seu esplendor.

Entra un nou element de discussió.
I és que si fins al moment a pocs
vinarossencs els agradava, al
descobrir que l’espècimen tenia un
valor incalculable es va acabar el
problema i va ser acceptat sense
majors reserves. Ara el temor està a
pensar que els benicarlandos, que
lamenten profundament la seua

pèrdua, se’l puguen emportar quan
arribe la primavera. Hi ha fins i tot
amenaces d'algun benicarlando que
assegura que  “l'arbre traurà les arrels
del sòl i se’n tornarà caminant a
Benicarló per la mala acollida que li
han donat els vinarossencs”. Uns
altres, els més reticents, han creat la
teoria que “els benicarlandos estan
amagats en el tronc de l'arbre com si
fos el cavall de Troia i que, amb
l'arribada de la primavera, envairan
Vinaròs”. Siga quina siga la veritat
sobre el tema, el ben cert és que
l'arbre ha aconseguit reunir en un sol
fòrum a benicarlandos i vinarossencs
que, en clau d'humor, han reviscut la
rivalitat entre les dues poblacions. 

Tot i que el rerefons d’aquesta
història que us hem contat es basa en
el ressorgiment de la clàssica rivalitat
veïnal entre els dos pobles, el que ha
quedat palès és, a banda del regust
amarg dels benicarlandos, veure com
hem perdut un arbre monumental per
la incompetència supina dels nostres
dirigents i, sense rubor, donar gràcies
a Vinaròs per la seua responsabilitat.

Però ara cal esbrinar, sense més
demora, qui va ser el brètol que va
rebutjar aquest imponent arbre, que
ben bé podia haver estat destinat a
alguna de les poques zones verdes
que existeixen en el nostre municipi,...
i demanar-li responsabilitats!

text LA COLLA DE TAFANERS

El passat 22 d'abril  la companyia de teatre
benicarlanda Factoria Los Sánchez va estrenar a
Barcelona el seu espectacle Educador social en
Alaska. La cita va ser en la sala Almazen. En principi,
la companyia tenia concertada una actuació en la sala,
però les entrades es van esgotar dues setmanes abans
de l'estrena, i les actuacions s'han prorrogat per dos
dias més. Per altra banda, la sala de teatre
Tantarantana, una de les sales alternatives de teatre
amb més prestigi de l'escena catalana, va a programar
l'obra Educador social en Alaska durant tres setmanes
del mes de juny. Factoria Els Sánchez entra així amb
èxit en el circuit teatral català amb una obra que des de
la seua estrena en el Teatre Principal de Castelló està
acollint un gran èxit de públic i crítica. La gira
d'Educador social en Alaska ha visitat ja més de quinze
ciutats d'Espanya.

UNA MIRADA AL VOLTANT
Una mirada al voltant és el titol triat per a l'exposició

fotogràfica col·lectiva amb la qual es celebra el segon
aniversari de la creació i engegada de la web
vinarosphotobloggers.org . Igual que la de l'any passat,
l'exposició està formada per un conjunt d’imatges molt
variades. Un total de 106 fotografies que formen una
xicoteta mostra molt particular de cadascun dels 21
companys i companyes que participen en la mostra,
triades com exemple del treball que habitualment
exposen en els nostres photoblogs, i en la qual es
podrà veure un ampli ventall de temàtiques i estils
fotogràfics.  L'exposició es podrà veure en el Claustre
del Mucbe de Benicarló fins al dia 16 de Maig. 

POESIA VISUAL EN CAFE DE L'ARC
Ja es pot visitar en el benicarlando cafè de l'Arc,

carrer Alemanys, una mostra retrospectiva de poesia
visual de l'artista local Jesús Maestro. Maestro exposa
a més diverses pintures en "Nessum Dorma", carrer
Sán Cristòfol, Vinaròs. Més informació en
www.jesusmaestro.com 

text REDACCIÓ

EDUCADOR SOCIAL TRIONFA ALS ESCENARIS
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resta són falòrnies. I és que si
no s’actua amb contundència, a
banda del que deixem de
recaptar (que ja és important,
sobretot en aquests temps que
corren on els ajuntament no
tenen massa liquiditat), aquesta
gent se n’acaba fotent i l’únic
que aconseguim és un poble...
més porc. 

El ficus de la discòrdia
Esglaiats. Però esglaiats de

debò és com ens vam quedar
quan vam llegir la història de del
ficus que una lectora va enviar
a La Veu la passada setmana
per a la seua publicació. Per
més que ho llegíem no ens ho
podíem creure: un ficus
monumental seria llenya si
s’hagués fet cas al nostre
“il·lustre” ajuntament. No anem
ací a ficar el qualificatiu que és
mereix la resposta del nostre
consistori volent-se’l carregar
(podeu ficar el que vulgueu
perquè segur que us quedareu
curts), perquè no té nom, tot el
contrari de la que és mereixen
els propietaris dels terrenys, i
del PAI, per la seua
preocupació i, tot i que ens
pese, per allò de la rivalitat
veïnal entre els nostres dos
pobles, la de l’ajuntament de
Vinaròs, amb el seu regidor de

Medi Ambient al capdavant, per
voler-lo protegir. De veritable
terrorisme ecològic podríem
catalogar l’actitud del, o dels
responsables, del nostre
consistori volen convertir en
fum aquest magnífic exemplar
d’arbre. Simplement increïble.

El ficus de la discòrdia (i 2)
Però així  com la setmana

passada vam veure com
quedava el ficus, podat i
trasplantat, a la rotonda de
l’entrada de Vinaròs (certament
no massa estètic, però ja

veureu, ja), per gentilesa del
nostre bon reporter Vicent
Ferrer (que quan el va veure va
saber de seguida que podia
sortir una gran foto), a la plana
següent, i amb tota la seua
magnificència, la visió, real, de
futur, de com serà en pocs
anys. I és que la imatge no
deixa lloc al dubte del que ens
hem perdut... i del que han
guanyat. Passat i futur al mateix
temps. El present, altra volta,
se’ns ha escapolit entre les
mans. 

ve de la pàgina anterior

L'Ajuntament de Benicarló i la
Direcció general de l'Energia van
signar un conveni que permetrà la
redacció d'un Pla de Mobilitat per a
reduir les emissions de CO2.

El compromís de les dues
administracions, suposarà per a
Benicarló rebre 36.000 euros per a la
redacció d'un Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible. El cost total de l'estudi és de
60.000 euros i l'objectiu és estalviar prop
de 2.400 tones de CO2 a l'any. El
director general d'Energia, Antonio
Cejalvo, ha assegurat referent a això
que “gràcies a l'aplicació de mesures de
mobilitat sostenible, la ciutat de
Benicarló podrà reduir el consum de
combustibles en el transport en 829 tones equivalents de
petroli a l'any, el que suposa que podrà evitar l'emissió a
l'atmosfera 3.412 tones de CO2 cada any”. Entre els aspectes
més importants que arreplegarà l'estudi destaca la regulació i

control d'accés i estacionament en el centre urbà, un aspecte
en el qual ja ha vingut treballant el consistori de la ciutat. Una
de les manques del municipi, la del transport urbà, també serà
abordada en l'estudi.

text REDACCIÓ

BENICARLÓ SIGNA UN CONVENI PER A REDUIR L'EMISSIÓ DE CO2

El PSPV de Benicarló ha demanat que se li retire
l'acta de regidor a l'edil popular Ramón Soriano,
recentment condemnat per un delicte de coaccions en
l'exercici del seu treball com advocat. Enric Escuder,
portaveu del grup municipal socialista, ha lamentat que
Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, continue
mantenint la tinença d'alcaldía  a Soriano i assegurava
no entendre que “no conte amb cap delegació, no tinga
atribucions i no faça, per tant, cap treball. Si és tinent
alcalde és perquè treballe i sinó per qué l'alcalde li
manté la confiança?”. El socialista a més va reptar a
Domingo que “si algú de la gent que té al costat no
serveix als interessos generals del poble li demane
l'acta de regidor”. Escuder va lamentar que el primer
edil no haja donat explicacions a la ciutadania sobre els
fets recentment esdevinguts en relació a un regidor del
seu equip de govern “al que se li ha d'exigir treball i

responsabilitat”. “Ha de ser valent i estar convençut que
els benicarlandos agrairan que qui té la responsabilitat
prenga decisions amb contundència i en el moment que
ha de fer-ho”, va sentenciar.

Per la seua part, Marcelino Domingo li recordava que
“van demanar que li retirara les delegacions i aixó és el
que vaig fer”. Referent a les noves demandes dels
socialistes, el primer edil asegurava que “ara venen
eleccions i Escuder vol viure de la política i no vol que
el seu partir el deixe de costat, per aixó demane més
coses”. Per a l’alcalde, les demandes d’Escuder
responen a “una questió personal” i li ha recomant que
“es prenga una tila i s’ho faça mirar”. 

text REDACCIÓ

SORIANO VERSUS PSPV
Per a l’alcalde, les demandes

d’Escuder responen a “una cuestió
personal” i li ha recomant que “es
prenga una tila i s’ho faça mirar”. 

El grup de saxos Spookysax del Conservatori de Música
“Mestre Feliu” de Benicarló ha guanyat el primer premi del
Concurs d'Interpretació per a Joves de Betxí. El premi va anar
en la modalitat d'interpretació grupal. L'aula de saxo del
Conservatori va presentar al concurs el quartet format per Iris
Guzmán amb saxo soprano, Guillem Fernández amb saxo alt,

Carlos Xifre amb saxo tenor i Néstor Vinaixa amb saxo
barítono. El grup va interpretar en la fase selectiva l'obra
Ofrena a Bach, de Ferrer Ferran, i en la fase final es van
decantar per Tango Virtuós, de T. Escaich, amb la qual van
aconseguir el primer premi. El concurs de Betxí, que es va
celebrar els passats 17 i 18 d'abril, és un concurs de primer
nivell on es presenten alumnes procedents de tota la
Comunitat Valenciana.”. 

text REDACCIÓ

PREMI A ALUMNES DEL CONSERVATORI

NI A FRANQUISME TAMPOC

El sr. Fraga –que en un règim democràtic homologable hauria estat processat, per col·laboració activa amb
la dictadura- no para de significar-se. Ara ho ha fet amb ocasió què, al Senat, els partits moderadament
progressistes han demanat la presència, també, de les altres llengües espanyoles –com les defineix la
Constitució-. Doncs no, els del PP s’han oposat i en retraure’ls-ho als populars i en concret a Don Manuel,
justament el representant del bloc gallec, aquell ha respost de manera irada i maleducada –com és propi de
l’exministre de Franco-, escridassant  que a ell a galleguisme no li guanya ningú.

A galleguisme no ho sé, però a franquisme segur que no. Un franquisme què fa exhibició sense rubor, tot i
els honors que ve rebent de la democràcia des de la seua implantació. Així d’agraïts són alguns que, en lloc
de mantindre’s en un segon pla i en un discret silenci, no para de presumir de conviccions parafeixistes.

Clar, en una transició de fira com la que ens  han venut, encara en veurem de més grosses: el
processament de Garzón és només un avís a navegants.  

Marc Antoni Adell

Els tafaners la passada
setmana van poder veure,
clarament, de quina manera
alguns mitjans es prenien això
de la llibertat d’expressió. 
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Repassada periodística
Els tafaners la passada

setmana van poder veure,
clarament, de quina manera
alguns mitjans es prenien això
de la llibertat d’expressió.
Mentre a alguns la cosa sortia
com havia de ser, amb noms i

cognoms, al cap i a la fi només
estan defensant allò que hauria
de ser correcte (i de retruc els
mitjans on escriuen), a d’altres,
una mica més i no surt.
Semblava que se’n donaven
vergonya. Ay, el que costa ser
lliure!

Incivisme...
Que a tot arreu tenim

persones incíviques, que
pensen que els carrers són el
seu femer particular, és una
evidència. Que ací, al nostre
poble no som una excepció,
doncs igual. Què normalment
campen per on els dóna la gana
i no els passa res... també. Però
que damunt és lliuren, per la
seua cara dura, de pagar,
sobretot ara que hi ha crisi
econòmica, la multa
corresponent... per la ineficàcia
municipal, ja ens sembla
excessiu. I és que només cal
mirar com es troben els
contenidors de la brossa, per
fora, cada dia, per veure del que
estem parlant. Brutícia i més
brutícia.

... i ordenances
I tot allò d’abans ve al cas

perquè estan apareixent uns
papers apegats als estris
deixats al carrer, per aquests
ciutadans “tan cívics”, amb els
logos de l’ajuntament i de
l’empresa de la brossa,
summament curiosos. I diem
curiosos perquè ja és prou que
tinguem que aguantar les
porcades d’algunes persones
que, a més, els hagem de
condonar la sanció que està
estipulada per aquesta
conducta incívica. I és que
segons apareix explicat en ells,
aquesta conducta incívica serà
sancionada amb multa de 90 a
750 €. A veure, si tenim una
ordenança per aquests casos el
que cal és fer-la acomplir. La

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Els carrers de Benicarló van ser atrapats per
estranys artilugis de quatre rodes pilotats per uns
no menys estranys pilots.

La cinquena edició dels Autos Lokos, aconseguia
reunir a les vuit penyes de la ciutat a l’entorn d'un
objectiu comú: passar una jornada de festa i
convivència entre els més joves participants de les
festes patronals que se celebren en el mes d'agost, a
qui poc els importa guanyar o perdre. L'atapeït
programa d'actes va començar a les 11 del matí en la
plaça Constitució amb la concentració i exposició de
vehicles. Els nombrosos turistes procedents de
Peníscola que a aqueixa hora es dirigirien a missa, es
van veure sorpresos per la imaginació desbordant dels
penyeros. I és que no era per a menys. L'únic requisit
per a participar en l'esdeveniment sense ser
desqualificats era construir un cotxe amb unes mesures
determinades. La resta, quedava a lliure albir dels
participants, que cada any assoleixen superar el llistó
deixat l'any anterior. En aquesta edició, els penyeros
van apostar per un bressol assassí, envoltat de
nombrosos nadons. Uns altres dels participants, van
realitzar una divertida crítica al voltant del cas del jutge
Garzón. No van faltar tampoc els vigilants de la platja,
que es van encarregar de ‘salvar’ als banyistes que van
envair la font monumental de la plaça. 

Cadascun dels grups participants va realitzar una
divertida posada en escena relacionada amb l'argument
del seu vehicle, puntuable per al rànquing final. El jurat
no va perdre detall de les seues evolucions, que van
realitzar un veritable esforç per ésser del gust del jurat.
A continuació, una carrera cronometrada decidia la
‘pole position’. No obstant això, la competició definitiva
no va arribar a realitzar-se, ja que la pluja va obligar a
suspendre-la. Així les coses, només es va decidir el
premi al cotxe més bonic, que per segon any es va dur
la penya Els Salats.

text i foto REDACCIÓ

AUTOS LOKOS, LOKOS
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On és l’N-340?
El nostre alcalde no troba

el projecte definitiu.
L’empresa constructora
tampoc el coneix però
l’alcalde diu que el que sap
ho sap per ella.

El projecte que està a
l’ajuntament, segons l’alcalde,
és el del 2003. Però
recorda que un dia es va
aprovar un al Ple que no
era el del 2003. El Bloc
diu que era del 2005. Els
llauradors li pregunten on
és el projecte definitiu. Ell
se’n va a València a
buscar-lo. El PSOE li diu
que  si a València no hi és
que el busque a la
delegació del govern. El
BLOC que ens quedarem
sense alguns camins.
Cuenca es fa el longuis i no sap si els

tractors passaran pels nous
ponts dels nous camins. A
urbanisme tampoc saben res.
El PSOE diu que a Vinaròs ja
tenen el projecte definitiu. Una
corba fantasma apareix
sobtadament. Un llaurador
envia la carretera als tribunals.

Foment està a Madrid. La
constructora obra a
trossos, ara per ací ara
per enllà. Cuenca diu que
el Consell Agrari s’ha de
mullar però que si per ell
fos la ficaria al costat de
l’AP-7. El BLOC contesta
que si per damunt la
gravera de l’alcalde... .

Al final, entre pocs
diners i que no la troben,

qualsevol dia... pel mig del poble. 
Ni la millor versió de Perduts (Lost).
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Carxofa: encara que ens dol de mala manera, la carxofa se l'emporta el regidor de medi
ambient del poble del costat, de Vinaròs. Al menys quan anirem a hisenda podrem veure el
magnífic arbre que va créixer ací i que el nostre regidor del ram a menyspreat. Ell es dedica a
posar fonts horribles.

Merda: La panissola, parenta llunyana i humil del ficus, no es mereix caure en mans d'uns
personatges tant rucs, els rucs tampoc mereixen similar comparació, com els representants
polítics del nostre poble, alcalde i resta de regidors. Si un no té coneixement, per a això estan els
altres per fer-los entrar en raó. Sembla mentida que la regidoria de medi ambient, representada
pel tot poderós senyor Cuenca no haja acceptat l’esplèndid ficus que li regalaven i l'haja plantat
a qualsevol lloc del poble. És una vergonya que gent tan curta ens governe. I després parlaran
del pi que va fer llevar Juanito. Ara per a vergonya nostra, per culpa d'uns impresentables, el
veurem, noblement, al poble del costat.

No pretenem insultar ningú, aquestes dures paraules són el reflex d'un sentiment cadufero.

La cloenda de les Jornades literàries
que han homenatjat a Vicent Andrés
Estellés, per a commemorar el 25é
anniversari de la seva visita a Benicarló,
gràcies a la Societat Alambor, van tenir dos
actes acadèmics que han mantingut el
nivell de rigorositat de les anteriors
sessions.       

Dijous, 29 d’abril,  Ferran Carbó,
professor de filologia catalana de la
Universitat de València i director de l’IIFV,
va desenrotllar la seva intervenció entorn al
seu assaig, Com un vers mai no escrit. La poesia de Vicent

Andrés Estellés en els anys cinquanta.,intercalada amb
poemes musicats; dintre de l’interessant estructuració
d’activitats elaborada per rodonorsinvictes, el format de la
intervenció del professor Carbó va consistir en una entrevista
traçada de manera àgil per Olga Suàrez, que va ser agraït pel
nombrós públic assistent.

El concert de Jaume Arnella ha estat, sense cap dubte, el
concert anhelat, compartit, inclús nostàlgic, ja que no van ser
pocs qui recordaven el seu pas en altres concerts per
Benicarló,l’últim d’ells fa 15 anys. Els records de tots i totes,
inclòs el mateix Arnella anaven sorgint abans,durant i després
el concert. Jaume Arnella, a l’igual que han fet tots els
cantautors que han participat a les jornades, va complir el seu
compromís de musicar poemes d’Estellés, en total 7 poemes
extrets del seu particular llibre de la saviesa,i que van ser
estrenats a Benicarló, al que va afegir La canço de la rosa de
paper, que ja va musicar fa uns anys. Jaume Arnella , l’ultim
romancer en català, va enganxar des del primer moment, no
només als seus incondicionals, sinó als que el sentien per
primera volta gràcies al seu carisma, transmetent al public la
seva alegria i compromís de cantar. Seguidament va oferir, part
dels romanços i personatges més coneguts.

Divendres, 30 d’Abril,Jaume Pérez Muntaner professor,
escriptor i especialista en Estellés, va complir el seu desig de

ser a Benicarló, exposant la ponència L’aportació d’Estellés a

la literatura contemporània. Una vegada més a elecció dels
conferenciants, s’intercalaren poemes musicats, que van
recitar alumnes del centre. L’aportacio de Pérez Muntaner va
completar per al públic assistent una completa visió de
l’univers del poeta de Burjassot. Tot un èxit per als
organitzadors de les Jornades, tot un premi per als fidels
assistents. 

Les Jornades van finalitzar amb el Recital-poètic, dut a
terme pels alumnes, professores i professors,amb un final
majestuós amb la fusió de la Balada de la garsa i l‘esmerla de
Roís de Corella,a càrrec dels alumnes de Batxillerat  i Em

moriré…Direu de mí d’Estellés , amb Pepa Alvarez i Oscar
Coll.

text REDACCIÓ

CLOENDA DE LES JORNADES D’HOMENATGE A ESTELLÉS


