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Mercat Central: “Tancat per ORA de pintura”

La setmana passada ens va deixar als

97 anys el pare de Mukti i avi de Bijay,

Gyan i Nabin, a qui jo ací anomeno baje

(avi). Allà on estiga: “Gur ba: Taremam!”

8-11-2008 dissabte
Avui hi ha faena, cal netejar tota la roba

del trek, és a dir, tot el que portàvem a la
motxilla. Quasi no em queda res per
posar-me.

Bijay està ajudant a son pare, així poso
tota la roba bruta en una bossa i me'n pujo
cap al terrat, ací la roba es renta al terrat i
a mà.

Des d'ací dalt tiro unes fotos a la
cerimònia de benedicció d'uns terrenys on
van a edificar, crec haver entés que un
banc.

Vull enviar algunes fotos a la gent i per a això em
toca reduir-les ja que ací internet va molt lenta i els
fitxers com més petits millor.

Em torno foll amb el llapis de memòria. L'ordinador el
reconeix però no com a un disc així que després d'una
bona estona se m'acut que puc usar l'mp3.

Amb la foto carregada vaig al cyber i em passo més
d'una hora ja que també faig algun comentari per a la
Veu.

Per la vesprada he quedat amb Mukti per a fer
algunes coses a l'ordinador de les nebodes i després
de sopar anem a fer una cervesa amb uns amics
músics: van molt carregats! En concret, un que és
cantant i és molt altot, sobretot per a ser nepalí, fa una
olor que tomba, si encenc una cerilla prop d'ell
explotem.

Fan música en directe i canta un nepalí emigrat al
Japó que sona igual quan afina que quan canta. Tot
sembla igual. Els músics també feien comentaris de la
monotonia de les cançons.

Mukti i la colla d'amics van pujar a l'escenari i van
donar una mica de marxa a la nit. A les 10:30 ens
retirem cap a casa, hora en que la policia ja venia per
tancar el local. A les onze han d'estar tots el locals
tancats.

9-11-2008 Diumenge
Dia de trànsit. Això de fer un té per la vesprada, fer

una cervesa per la nit i gitar-te tard no li ha semblat bé
al meu cos i he passat mala nit i no he dormit gens bé.
Per tant m'he alçat més tard i a més cansat.

M'he posat a arreglar la roba d'ahir, cosir alguna
cosa que calia, botons, esgarro dels pantalons i
sobretot netejar l'habitació que ja li tocava.

A les 12 he quedat amb Bijay i he fet 7 minuts tard.
S'ha mirat el rellotge i per la cara que ha fet no li ha
semblat bé. Com soc molt puntual, i ell també, ha
pensat que m'havia passat alguna cosa. Ha trucat a
casa però no li ha contestat ningú. 

Hem anat a comprar la roba per al vestit que ens
hem de fer per al casament de son germà i a prendre'ns
mesures. Hem tria una llana índia negra que té molt
bon tacte i és bonica. De fet era més cara que la
italiana i anglesa. Per a la camisa Bijay ha triat un setí
blanc lluent, jo un cotó blau cel molt clar. Fer-te un
vestit ací et resulta molt bé de preu. Calculem que en
3500 rupies tindrem vestit, camisa, mà d'obra, corbata
i sabates. El vestit i la camisa fets a mà, és clar. 

He anat a comprar dvd's, tres, 48 cèntims i he tornat
cap a casa. 

Quan aplego a csa la tenda esta tancada, la porta
entornada i sembla que no hi ha ningú, però em trobo
a Bikram al llit i em diu que li fa mal el cap. Li dono un
paracetamol i li dic que a les vuit hores se'n prenga un
altre.

Després de sopar m'assbento que son pare també
està malalt, té un constipat que no s'aguanta. No ha
menjat res en tot el dia. Més paracetamol. Per això que
no siga.

Fen una xarrada, repassem comptes, pugem a veure
com està son pare i anem a dormir.

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XXIV)
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ixò ha assegurat Manolo
Roca, president de

l'Associació de veïns Riu, Surrach i
Aiguaoliva, basant-se en l'estudi que
el propi ministeri va redactar al
desembre del 2006. 

Una de les conclusions fixava el
2013 com l'any que “les vivendes
d'aquesta partida es desplomaran
si no s'actua frenant la regressió
litoral”, recorda Roca, qui assegura
que és el temps mínim que es tardarà
a finalitzar el procés administratiu

després que “l'administració central
ha tornat a començar de zero”. El
president dels veïns mostrava així la
seua inquietud per l'anunci publicat en
el BOE sobre la licitació del servei per
a la rehabilitació del tram de costa
comprès entre el port de Benicarló i el
límit amb el terme municipal de
Vinaròs. El projecte està encaminat a
la redacció del projecte per a la
restauració de la zona però, com
puntualitza Roca, “s'oblida que ja hi
ha un estudi fet pel propi ministeri,
en el qual només cal corregir
alguns errors que presenta” i que
es va acabar de redactar al 2006. 

Un d'ells és que obvia la protecció
de les timbes de terra “amb escolleres
dins del mar, que és la solució que
ens han donat tots els experts perquè
les ones trenquen abans d'arribar al
litoral i no destrossen els penya-
segats”, detalla Roca. El projecte del
2006 només contempla la construcció
de murs de formigó en la base dels
penya-segats “però en altres zones
s'ha demostrat que a la llarga, el mar
els acaba soscavant”, explicava el
president veïnal. Roca ha lamentat
que no es prenga com base aquest
projecte i que el ministeri torne a
iniciar tot el procés des de zero

La regressió de la Costa Nord pot fer caure molt aviat 
algunes vivendes allí instal·lades

Els veïns de la partida Surrach de Benicarló fa anys que no dormen quan hi ha temporal a la mar. Les seues
cases han quedat en primera línia de costa després que la regressió marina haja acabat amb bona part de les

timbes del penya-segat d'aquesta zona de la costa nord. I com han denunciat “és molt probable que
desapareguen abans que el Ministeri de Medi Ambient acabe de redactar el projecte per a frenar la regressió”.
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text REDACCIÓ

Dissabte, el despertador va
tornar a sonar molt de matí  a
casa d'aquests llauradors,
aquesta vegada per acudir a la
missa en honor a Sant Isidre
Llaurador. El sector agrícola de
Benicarló va tornar a
mobilitzar-se de nou per a
honrar a un altre dels sants protectors de les collites i a
més, titular de la cooperativa agrícola del municipi. Els
actes organitzats per aquesta última, es van iniciar el
divendres a la vesprada  amb la celebració d'una missa
funeral en sufragi dels socis difunts. Dissabte, festivitat
del sant, els xiquets com Blai i Clara van ser els
protagonistes de la Missa Major concelebrada per tots els
rectors de Benicarló en el temple de Sant Bertomeu. La
benedicció i ofrena dels fruits del camp realitzada pels
fills dels llauradors, simbolitzava la petició de protecció
que aquests esforçats treballadors realitzen cada any a
Sant Isidre. Les campanes al vol van acompanyar a la
solta de colomes amb que es va tancar la part religiosa
de la celebració. A continuació, els socis de la
cooperativa es van desplaçar a les instal·lacions que
l’empresa té en el polígon industrial per a participar en el
multitudinari Dinar de Germanor que allí es va celebrar.
Un bon plat de paella per a sadollar l'apetit i uns balls per
a fomentar la unió. La vesprada va acabar tard per a
molts, que van voler aprofitar la jornada festiva per a
estrènyer més si cap els llaços d'unió en aquest
tradicional sector benicarlando.

text REDACCIÓ

SANT ISIDRE LLAURADOR

No fa ni una
setmana que a Blai i
a Clara els va tocar
matinar per a
peregrinar amb el
carro de Sant Antoni
a l'ermita de Sant
Gregori. 
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“perquè anem a perdre uns anys
precisos i necessaris per a la
conservació de la costa”. Tant l’estudi
de l’associació com el del ministeri
constaten que cada any es perden
entre 2 i 3 metres de costa a causa de
la regressió del litoral per l'erosió
marina. “Així que si ens hem d'esperar
que acaben l'estudi general, l'estudi
d'impacte ambiental, la licitació i les
obres, tardarem més de cinc anys a
solucionar el problema”, temps en què
si es complixen les previsions, les
cases ja hauràn caigut per la
regressió de la costa.  Si, per contra,
s'adapta l'estudi que ja està ha fet,
con reclamen els veïns, “serà la meitat
de temps”, recordava Roca. Per si de
cas, els veïns continuen endavant
amb la denúncia que van presentar
davant Fiscalia contra l'administració
central per la situació en la que es
troba la costa nord per
l’abandonament al que ha estat
sotmesa al llarg dels anys. L'últim
capítol d'aquesta particular lluita el va
escriure el temporal que va assotar la
costa el passat mes de març,
enduent-se per davant un nou tram de
litoral. Els veïns van alçar una nova
acta notarial que van adjuntar al
procés judicial que tenen en marxa. 

LES SOLUCIONS DE L’ESTUDI

L'estudi que ara ha eixit a licitació
per part del ministeri haurà d'estar
llest en un termini màxim de nou
mesos comptant des del moment de
l'adjudicació. L'empresa adjudicatària
haurà d'aportar almenys tres
solucions al problema de la regressió
per estabilitzar la zona. Les
alternatives es descriuran
expressament i haurien de ser
acceptades pel director del treball
abans del seu desenvolupament.
Especialment, s'analitzarà l'estabilitat
de cada alternativa, avaluant la
viabilitat de la regeneració. L'elecció
de la millor solució tindrà en compte el
pressupost d'execució, el nivell
d'impacte ambiental, el grau
d'efectivitat necessari i la viabilitat
jurídic-administrativa de la solució

adoptada, tenint en compte factors
com la disponibilitat dels terrenys. 

ELS NOSTRES VEÏNS

Benicarló representa un cas aïllat
dins la comarca, ja que als nostres
pobles veïns del nord i del sud se'ls
protegeix la costa sense que ells ho
demanen o, si de cas, amb una
senzilla queixa ja obtenen els
resultats reclamats. Peníscola està en
plena fase de construcció de
l'ampliació del Passeig Sud, amb el
que aquesta part de la seua façana
quedarà embellida perquè no té
necessitat de protecció. En el cas de
la Platja Nord, el passeig marítim
construït fa uns anys va arribar sense
que ningú ho demanara, si bé és cert
que ha provocat més problemes que

beneficis als veïns de la zona. En el
cas dels nostres veïns del nord, al
ministeri no li dolen peces a invertir
per a la protecció del la seua costa.
En el tram sud, un magnífic passeig fa
les delícies dels caminants, mentre
que la zona nord, afectada per la
regressió com en el cas de Benicarló,
les intervencions de contenció són
constants. Què esta fallant a
Benicarló? Si tenim un consistori que
fa anys que reclama la intervenció
ministerial i una associació de veïns
que lluita per frenar la regressió, què
s’està fent malament? Les respostes
són moltes, les mateixes que les
possibilitats que es plantegen. Hi ha
qui fa travesses i els resultats, en la
major part dels casos, apunten en una
sola direcció i en una sola causa. I no
és tan fàcil d'endevinar.

ve de la pàgina anterior

“Benicarló representa un cas aïllat dins la comarca...”

Una edició més la Ronda Ciclista al Maestrat es va
decidir en l'ascensió del dur Alt de La Bandereta. 

Allí es van quedar totes les esperances de Sergio
Casanova, al faltar-li equip suficient per a poder
aguantar tots els atacs dels seus rivals, i allí es va fargar
la victòria final d’Eloy Teruel, que va arribar a la meta de
Benicarló amb dos minuts d'avantatge formant part
d'una escapada de cinc corredors amb dos companys
d'equip, imposant-se a l’esprint Javier Benítez del
Guerola València Terra i Mar. Les hostilitats van
començar tan sols deixar Santa Magdalena de Polpís
amb l'ascens de l'Alt de La Salzadella. Havia molts
aspirants a la victòria final, el que va beneficiar a
l'espectacle esportiu, passant pel cim grupets de
corredors, doncs el gran grup s'havia trencat en mil
trossos. Va haver temps després per els
reagrupaments, però amb gent escapada per davant.

Les primeres rampes de La Tafanera van realitzar una
primera selecció entre els que aspiraven a guanyar la
carrera, però un any més el jutge de la Ronda Ciclista al
Maestrat va ser La Bandereta, allí el guanyador de la
primera etapa Sergio Casanova es va quedar arrere i
això en la ronda es paga car. Va ser un ascens nerviós,
amb lluita constant i per l'alt va passar un grup entre els
que anaven els cinc que arribarien a meta amb
avantatge. D'ací a la meta el director de Azysa va indicar
als seus corredors  capdavanters deixar-se caure per
ajudar al cap de files, William Aranzazu, però la decisió
no va ser bona. Eloy Teruel comptava amb dos
companys en l'escapada i malgrat que ni Benítez ni
Miguel no els van donar ni un relleu, van llençar el
suficient per anar incrementant l'avantatge i arribar a la
meta amb avantatge perquè Teruel s'alçara amb la
victòria final. Els perseguidors van entrar a 1.59 del
guanyador de l'etapa Javier Benítez que es va imposar
en l’esprint final a Antonio Miguel i al guanyador final de
la ronda.

General individual:
1.Eloy Teruel, Mutua

Levante-Café Max, 06.56.59.
2.William Aranzazu, Azysa-

Cetya-Conor, a 1.06.
3.Antonio Miguel,

Universidad Politécnica
Valencia, a 1.46.

4.Heliodoro Moltó, Guerola-
Valencia Terra i Mar, a 2.32.

5.Sergio Casanova,
Ajuntament Tarragona, a3.43.

General per equips:
1.Mutua Levante-Café Max,

20.59.07.
2.Guerola-Valencia Terra i

Mar, a 3.49.
3.Azysa-Cetya-Conor, a

4.03.
4.Universidad Politécnica

Valencia, a 8.07.
5.Ajuntament Tarragona, a

1.01.52.

text i foto VICENT FERRER

Sergio Casanova no aguanta i Eloy Teruel s’emporta la victòria

L’Alt de La Bandereta decideix la Ronda al Maestrat

Eloy Teruel
comptava amb dos
companys en
l'escapada
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La companyia Purna Teatre és la convidada
d'enguany a la III Mostra de Teatre Jove que organitza
la Regidoria de Cultura. L'espectacle “Coses de Pau”,
un monòleg del televisiu Pau Blanco, inaugurarà la
Mostra i oferirà posteriorment una xarrada oberta a tot
el públic. L'entrada serà gratuïta i l'espectacle
començarà a les 22.30 hores. La programació de les
companyies amateurs de Benicarló començarà
dissabte amb l'escola de teatre L'Escenari, que
presenta dos espectacles en aquesta Mostra:
“Supertot”, del dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, i
“El club de los poetas muertos”, una adaptació teatral
del clàssic que va portar al cinema el director Peter
Weir. En aquesta ocasió, i al contrari que en la versió
cinematogràfica, els protagonistes seran un grup de
dones capitanejades per un jove actor de 16 anys en
el paper del professor Keating. La tercera edició de la
Mostra de Teatre Jove, sota la direcció de Josi
Ganzenmüller, s'ha plantejat com una aposta decidida
pels grups teatrals amateurs de Benicarló que pretén
no només mostrar els treballs que realitzen sinó també
reconèixer l'esforç i el sacrifici dels joves que es volen
obrir camí en el món del teatre. 

text REDACCIÓ

La Mostra de Teatre Jove comença divendres amb “Coses de Pau”

III Jornades de Teatre Jove de Benicarló
La Escalera presenta l’adaptació teatral de

"El Club de los poetas muertos"
Auditori Municipal 22 de maig a les 22.30h y 23 de maig a las 19.30h.

"El club de los poetas muertos", una producció de l’Escola de Teatre l'Escenari

L'actor Pau Blanco, amb l'espectacle “Coses de
Pau”, obrirà la III Mostra de Teatre Jove el proper
divendres. La companyia L'Escenari completarà el
primer cap de setmana de la Mostra amb
“Supertot” i “El club de los poetas muertos”.

Cicle de conferències “Els divendres del Setrill”

Local social Penya Setrill, 28 de maig de 2010, 20,00 h.

EL TEATRE: Un món de somnis.
Conferenciant: XIMO SOLANO

Un benicarlando universal enamorat de la seua professió, actor de cinema, teatre i televisió, que ens

oferirà una conferència al voltant d’alló que més l’apassiona: el món del teatre.

El Dissabte passat 15 de Maig es va celebrar en la
piscina municipal de Vila-real el trofeu Ciutat de Vila-
real (Sant Pasqual) en el que va ser el seua XLIV edició.
En aquesta ocasió van participar un total de 11 equips i
277 nedadors i nedadores, quedant novament per a la
història la participació benicarlanda amb un saldo de 27
medalles. Per equips participants la primera posició en
el trofeu va ser per al CN Vila-real, la segona posició per
al Club Fuensanta i la 3a per al Club Natació Benicarló. 

Els resultats dels nostres nedadors i nedadores van
ser excel·lents a nivell individual per a aquesta ocasió
compost amb un total de 26 nedadors i nedadores
representant al CN Benicarló per part de: Joan Ferran
Barrachina, José Antonio Adell, Carlos Fuente, Marc
Fresquet, Vicent Prats, Marc Avila, Alberto Año, Agustín
Parra, Adrián Adell, Albert Astor, Guillermo Soriano,
Manuel Monserrat, Ferran Marzà, Nerea Sorando,
Montserrat Astor, Claudia Campos, Marta Valdearcos,
María Coll, Lucía Piñana, Andrea Fuentes, Irene
Sorando, Meritxell Sospedra, Sara Marqués, Raquel
Fabregat, Inmaculada Cerdá y Marina Herrero. 

Un medaller impressionant que va deixar una jornada
plena de celebracions tant en la categoria masculina
com en la femenina. I el pròxim 23 de Maig en la piscina
municipal de Benicarló es disputarà el interclubs 7 Aleví
autonòmic, t'esperem.

text i foto CNB

BRILLANT ACTUACIÓ DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ EN VILA-REAL 

Rotund èxit del Club Natació Benicarló amb els
nedadors i nedadores alevines, junior i absoluts
que van tornar a casa amb 27 medalles (3 ors, 9
plates i 15 bronzes). 



laveudebenicarlo laveudebenicarlo

E S P O R T S16 L O C A L 5

L'Institut Valencià d'Habitatge (IVVSA), entitat
depenent de la Conselleria de Medi ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge, promociona a través de la
seua pàgina web l'accés a 12 habitatges de
protecció pública (VPP) de preu concertat a
Benicarló. 

Els habitatges que s'ofereixen oscil·len entre els
144.712 euros la més barata, amb 84,85 metres de
superfície útil, i els 153.495 euros per a les cases de
90,00 metres. En el preu no estan inclosos ni els
garatges ni els trasters. Aquests 12 habitatges
protegides de preu concertat s'adjudicaran en règim de
compravenda i el projecte se situa en el carrer
Peníscola, en la Partida de Solaes de Benicarló.
L'empresa seleccionarà directament als adjudicataris
dels immobles d'entre els sol·licitants que complisquen
els requisits establits per la normativa vigent i
presenten la documentació requerida en les seues

oficines. De moment, els benicarlandos que s'han
inscrit en altres ofertes de VPP en el consistori, ja han
rebut una carta en la qual se'ls informa de la promoció,
encara que molts d'ells han mostrat la seua indignació
per l'elevat preu de la promoció. 

El Gerent del IVVSA, Javier Sogorb, ha explicat que
“gràcies al protocol de col·laboració que hem signat
amb l'empresa promotora Uma Gestió Integral de
Promoció CVUno, podem donar la màxima promoció i
difusió informativa d'aquest projecte d'habitatge
protegit. Amb aquest tipus d'acords, la Generalitat
afavoreix que el ciutadà conega de forma més
accessible tota l'oferta d'aquest tipus d'habitatges a la
Comunitat Valenciana”. Sogorb també ha explicat que
“el termini per a poder apuntar-se a aquesta promoció
estarà obert fins que s'adjudiquen els 12 habitatges
protegides disponibles.” La inscripció ja aquesta oberta
i es pot consultar a través d'aquesta web tota la
informació necessària per a apuntar-se a aquesta
promoció i conèixer les característiques d'aquests
habitatges protegits.

text REDACCIÓ

EL IVVSA OFERTA VPP

El recorregut va ser un tot encert de l'organització, i
l'Escola de Ciclisme de l'O.C. Benicarló, no va faltar a la
cita amb els seus joves ciclistes, i de nou aconseguiren
notables resultats. En gimcana el benicarlando Raúl
García Calvet, es va classificar en el primer lloc. La
mala sort es va encebar en aquesta ocasió amb el seu
company d'equip, Marc Arnau Balaguer, que marcà una
falta al tombar un obstacle. Per la seua banda el també
corredor benicarlando Àlex Arnau Balaguer, finalitzà en
la segona posició en la modalitat de gimcana. Aquesta
prova també la van passar molt bé, dos dels ciclistes
sense llicència de l'escola, Valentín Carpentier i Teresa
Climent, debutants aquesta temporada. En carrera i en
la disputa d'un sprint quasi de professionals el cadufero

Raúl García Calvet es va haver de conformar amb la
segona plaça; Marc Arnau Balaguer va acabar en
cinquè lloc; i Àlex Arnau Balaguer va finalitzar en
l’onzena posició, en una carrera que literalment es va
volar, doncs els joves ciclistes sapigueren aprofitar el
bon circuit preparat per la Unión Ciclista Vinaròs.

text i foto VICENT FERRER

Raúl García s’imposa en la gimcana de les escoles de ciclisme

Dissabte passat 15 la ciutat de
Vinaròs va ser l'organitzadora de les
proves de gimcana i carrera de les
Escoles Provincials de Ciclisme. 

El Mucbe va acollir el lliurament dels premis del
XVII Concurs de Primavera de Dibuix i Pintura
Ciutat de Benicarló, en el qual només poden
participar els empadronats en el municipi. 

Les obres guanyadores són “La Palmera ”, de
Martina Gil Jovaní, en la categoria de dibuix, i “Hora de
descanso”, d'Alfredo Altabás Felipo, en pintura. L'obra
de Martina Gil, una jove afeccionada a l'art i sobretot a
la tècnica del pastís, reflecteix precisament una
palmera, com mostra de la seua afició per pintar
paisatges i elements de la naturalesa. Per la seua
banda, Alfredo Altabás, autodidacta de formació, ha
volgut reflectir en la seua obra la situació delicada que

viu la classe obrera a través de la imatge d'un miner en
un moment de descans. Els guanyadors dels segons i
tercers premis han estat Alejandro Ferrer i Sara Foix en
dibuix i Irene Furió i Joaquina Bel en pintura. En total,
enguany s'han presentat 19 obres per a la categoria de
dibuix i 30 en la categoria de pintura, el que suposa tot
un record de participació en aquest esdeveniment. La
regidora de Cultura, María Ortiz, ha destacat l'enorme
participació que s'ha registrat en aquesta dissetena
edició i ha donat les gràcies a tots els participants per
fer cada any més gran aquest concurs. El certamen,
segons va recordar la regidora, pretén motivar els
benicarlandos i benicarlandas a introduir-se en el món
de l'art. Els treballs que s'han presentat al Concurs
estaran exposats en la tercera planta del Mucbe fins al
24 de maig.

text REDACCIÓ

XVII Concurs de Primavera de Dibuix i Pintura Ciutat de Benicarló  

Ha començat la COPA PRIMAVERA "4 COLORS" en
categoria infantil, organitzada pel Club Handbol
Benicarló, en la qual participen equips dels Instituts
Ramon Cid i Joan Coromines. Aquesta competició es
durà a terme durant el mes de maig.

La classificació de la primera jornada és:

1r LOS TROMBONES, 4 punts
2n SUBIETIC JUNIOR, 3 punts
3r LOS BOATS 63, 2 punts
4t  LOS GALÁCTICOS, 1 punts
5é  ELS TORRATS, 0 punts
6é  LOS MAGOS DEL BALÓN, 0 punts

text CHB

COPA PRIMAVERA "4 COLORS"
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Els veïns de l'avinguda València de Benicarló han
reclamat a l'ajuntament que complisca l'acord de
ple que els obliga a invertir 80 milions de les
antigues pessetes en la urbanització del vial.

Les protestes s'han alçat quan el consistori ha
reactivat el pla d'urbanització del vial, aprovat per la
corporació municipal en un ple celebrat en l'any 2000.
Un dels punts, feia referència a la subvenció de la
urbanització del sector amb 80 milions de pessetes per
part del consistori, que els veïns s'han encarregat de
recordar ara que comencen a rebre les cartes
anunciant les quotes que haurien d'abonar en concepte
d'urbanització del vial. El procés es troba ara en fase
d'al·legacions públiques i aquesta és una de les que
s'han presentant. La reclamació també l'ha fet pública el
portaveu del PSPV, Enric Escuder, qui va recordar que
“els compromisos es fan per a complir-los”, malgrat que
reconeixia que existeix un greuge comparatiu amb els
veïns d'altres vials. En el cas dels de la paral·lela, el
carrer Peníscola “s'ha reduït l'amplitud de 18 a 14
metres i els veïns no l'haurien de pagar” al tractar-se de

la carretera que uneix Benicarló amb Peníscola. Per
contra, els propietaris del carrer València mantindran
els 20 metres d'amplitud de vial, però el carrer deixarà
de ser una via estructural per a ser una ràpida per la
negativa de la Generalitat a construir un pont sobre el
Barranquet per a salvar el pas del riu. Així, el vial es
veurà interromput a aquesta altura, devent els usuaris
desviar-se per a creuar al costat contrari, on continuarà
el carrer urbanitzat. 

“És normal que els veïns es queixen pel greuge
comparatiu que suposa pel que fa a altres carrers” en
les que no han existit aquesta classe de problemes. El
cost inicial de l'obertura del vial suposava uns 580
milions de pessetes quan es va aprovar el PAI en l'any
2000, així la subvenció a la qual es va comprometre el
consistori suposa una vuitena part del total. L'equip de
govern, com recordava Escuder, haurà ara de resoldre
les al·legacions que es presentaran a la urbanització del
vial “i després decidir què fa amb els 80 milions”. El
socialista ha augurat que el consistori es veurà obligat
a aportar-los “si vol veure la urbanització feta”, a causa
de la forta oposició veïnal amb la qual s'han trobat.

text  REDACCIÓ

RECLAMEN UNA SUBVENCIÓ COMPROMESA EN EL 2000

ixí com per exemple la
ratlla de nicotina dels
calçotets del pobre Ángel
Cristo és un tema

“Sálvame de Luxe”, o la nova capa de
vellut de don Jaime de Marichalar és
un tema “Hola” o la carrera de los
autos lokos (sic) és un tema “7 dies”,
la merda en el sentit més escatològic
i ecològic de la paraula és un tema
“La Veu”. M’he entretingut a
comprovar-ho i en el que va d’any
han dedicat ja vuit portades a parlar
de residus en general. Bé siga versió
depuradora, bé siga  abocador, bé
siga géixerbox. El seu afany per
tractar qüestions tan desgradables
els porta necessàriament a la
marginalitat. El personal vol vore –i
no llegir, que això cansa molt- coses
agradables, alegres, divertides,
festives i fins i tot morboses, però hi
ha coses que no interessen. Hem de
ser feliços amb les miquetes de goig
que ens permet la nostra existència, i
per ser feliços què necessitem?
Disfressar-nos, mudar-nos, atipar-
nos, sortir a les fotos a color i no que
ens expliquen que els nostres néts
(que es facen fotre) es moriran
ofegats en xumeles. I vostés sempre
igual. Així, qui els ha de voler, si són
uns radicals que només escriuen en
catalanot i només parlen de coses
d’aquelles que no convé airejar
perquè fan pudor? Facen-s’ho mirar,
per favor!

Però encara puc dir-li més coses,
senyora Garcia. Trobo que aquesta
passada setmana haguera sigut una
gran ocasió per congraciar-se
mínimament amb la societat
benpensat i d’ordre benicarlanda.
Amb lletres ben grosses havien
d’haver fet una portada dedicada a la
futura Escola Oficial d’Idiomes que
definitivament s’instal·larà a Benicarló
i no a un altre poble.  Això sí que és
una gran notícia, això. Perquè el tema
dels residus tindran temps de tractar-
lo (segur) en les properes tres o
quatre dècades, però una fita

històrica com aquesta només passa
una vegada en la vida. Estem tan
acostumats que totes les coses ens
passen de llarg que no en fem ni sis
ni set quan hem de recórrer catorze
quilòmetres (set d’anar i set de tornar)
per fer qualsevol nimietat. I fins ara
ens ho hem empassat tot. És més, a
set quilòmetres estan també tan
acostumats a vore que tot els arriba
que una vegada que la cosa s’ha
quedat a meitat camí han perdut
literalment l’oremus. Que si Romeu,
Balada, Juan de Juanes i Fontanet
cap a València, ie, ie, que mos ho han
pillat, que això és nostre, que tot és
nostre... No, no és tot seu, que no ho
diu a cap banda que són la capital de
res, que la diferència entre els dos
pobles no és tan gran, que ja és hora
que ens la juguem per la capitalitat de
la comarca compartida. Que
n’aprenguin que va dir aquell que ja
s’ha retirat. No troba, senyora?

Estic també disgustat. No em
sembla bé que no aparega en el seu
darrer número ni una imatge
acolorida dedicada a la romeria a

l’ermita de sant Gregori. Dona, dona,
que és molta gent la que hi va! Ja sé
que ni volen ni poden competir en el
tema de les fotos i els colorins amb la
resta de la premsa local. Ho sé i ho
comprenc. Però vostés se n’han de
valer de picardies i fer allò que no
gosen fer els altres. Per exemple:
quin ranxo es van menjar regidors i
regidores en acabar exhaustos la
romeria?, quin es va llençar més?, on
van seure?, qui va posar-li cirets al
sant?, quants van comprar paperina?,
de qui va ser la meravellosa i quitx
idea de les canyes amb un cadufet?
Així i només així se’n poden sortir, ja
ho sap, no?

Ja n’hi ha prou per avui. Tot i que
la cosa dóna per a molt. El cas Gürtel,
quina gràcia, veritat? Si jo fóra
l’alcalde –no ho sóc, sap- me’n
donaria vergonya d’haver aparegut
fotografiat, per exemple,  amb el
senyor Camps (amiguito del alma);
aquests xicots d’ací són bona gent,
però ignoren que estan envoltats de
voltors i a la que s’encanten els fotran
en un embolic. M’ha agradat el còmic,
l’article de Carles Lluch (ja està bé
que per una vegada se li veu una
miqueta –tampoc no massa, no cal
passar-se’n-  d’optimisme), l’article de
Joan Heras... i el pelegrí pel Nepal,
per a això surt de casa, per a patir:
quatre hores per fer quaranta-vuit
quilòmetres!, vinga, va, no el deixen
anar més a cap banda que ja té una
edat.

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

text EL LECTOR

A

Estic també disgustat.
No em sembla bé que
no aparega en el seu
darrer número ni una
imatge acolorida
dedicada a la romeria a
l’ermita de sant Gregori.
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ABOVE THE TREE   
dissabte 15/05/10

Dissabte passat gaudírem d’una curiosa barreja entre música i teatre al Cafè de l’Arc. El duet Italià “Above
the tree” no dubta en provocar al públic amb sorolls estridents i sons quotidians: Una percepció singular que
pot sentir un pollastre de granja.

Dr. Climent
L'Ajuntament de Benicarló incrementarà la

freqüència de recollida de paper i cartó en els
contenidors blaus, passant de 3 a 6 vegades per
setmana. Aquesta aposta per la recollida selectiva
de residus urbans és deguda a l'esgotament de la
capacitat dels contenidors per l'aportació
domiciliària.

Davant aquesta iniciativa, l'Ajuntament ha sol·licitat
la col·laboració dels ciutadans en la separació en els
seus domicilis d'aquest tipus de material i el seu dipòsit
en el contenidor blau, tenint en compte que amb un
xicotet esforç es redueixen els residus que hauran de
ser lliurats a un gestor autoritzat, així com un estalvi en
costos de transport i eliminació en abocador. D'aquesta
manera, a més, s'ofereix un reciclatge adequat i la
reducció de tales d'arbres. Antonio Cuenca, regidor de
Medi Ambient, destacava que la implicació dels
ciutadans en la separació selectiva ha arribat a tal punt
que “és una gestió que s'autofinança: amb el que ens
paguen del cartó que arrepleguem, es fa la recollida”.
El nou sistema que s'està negociant permetrà que la
recollida siga diària, inclosos els dies festius, excepte
els diumenges, encara que no es descarta realitzar
també el servei eixe dia festiu en cas que el volum de
residus de paper i cartó ho facen necessari. 

La quantitat de paper i cartó arreplegats de forma
selectiva durant el 2009 va ser de 772.820 quilos, la
qual cosa suposa que cada ciutadà va separar 29
quilos d'aquesta fracció de residus. Amb l'increment de
la freqüència de recollida, el servei municipal de
recollida selectiva de paper i cartó permetrà assumir
fins a 1.600.000 quilos cada any, el que suposa doblar
la quantitat de recollida efectiva actual. L'Ajuntament
de Benicarló signarà pròximament un conveni amb el
sistema integrat de gestió Ecoembes pel qual aquest
últim cedirà 10 contenidors per a la recollida selectiva
de paper i cartó que s'incorporaran al parc de
contenidors de recollida selectiva de residus municipal. 

D'altra banda, el regidor de Medi Ambient ha
sol·licitat als ciutadans que “els residus de poda no es
llencen als contenidors, perquè pesen molt i hem de
pagar pel seu trasllat quantitats molt elevades”. A més,
recordava la campanya que s'ha iniciat pel que fa a
mobles i estris que, per desgràcia, els veïns segueixen
abandonant al costat dels contenidors sense fer ús de
la recollida gratuïta a domicili. Cuenca detallava que
“s'està estudiant que poda i mobles s'arrepleguen i en
comptes de traslladar-los al Punt Verd, s'embenen per
a convertir-los en biomassa”, amb el que també
s'aconseguiria valorizar aquest tipus de residus urbans.

text REDACCIÓ

RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTÓ 
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l’exregidor Flos. I és que, per molt
faraó que siga Kuen-ka, el potet de
Flos és el potet de Flos i, com el
potet de flos “no hay ninguno”. Així
que la nostra més sincera repudia
d’aquesta actitud per voler
apropiar-se d’un fet, d’una idea que
no és seua. La cobdícia humana no
té fronteres. El que diem al punt de
dalt, compte!

Versió Original
Al llegir la programació de les

activitats culturals d’aquest més
ens hem quedat molt sorpresos en
veure que a Benicarló es faran
versions de “Camilo Sexto”. A
veure, els tafaners no tenim clar de
a qui es refereix aquesta
programació. I és que, de Camilos
que han quedat sisens en alguna
competició, o que anaven a escola
a sisè o, fins i tot, capellans com el
literari, també, Don Camilo, en
podem trobar molts. Ara, que facen
versions musicals... ni un. A no ser
que, a qui es refereix la
programació, siga al nostre
valencià, Camilo” Sesto” i no al del
“6º”. I és que confondre al nostre
Camilo Sesto Superstar... amb un
vulgar sisè lloc, de ves-te’n tu a
saber que, no està gens bé.

Polos per a les missions
El tafaners hem hagut de recular

per a confirmar-ho: a costura de les
monges, (mira que som antics,
encara parlem de costura en
comptes de col·legi) venen polos.
Sí, com sona, venen polos. Polos a
0.80 € per a las misiones

consolación. No ho entenem
massa bé. Les missions les tenen
ací i se'n van a buscar-les fora.
Amb la quantitat de criatures no
creients que hi ha per ací ... També
podrien reservar un 25% de places
per a elles. Al cap i a la fi, les seues
mares també porten mocador com
les monges. I tot i així no tenim
massa clar això de fer la
competència a les gelateries d’ací.
Primer els llibres de text, després

algun que altre material, ara els
gelats. Amb aquesta marxa aviat
ficaran una botiga de “todo a ...”.
Les missions estaran contentes.

Malifetes
Dimarts al llarg d'un acte on es

donaven certificacions de qualitat al
Ródenas, unes joves periodistes es
van entretindre a jugar al joc 'del
cós humà'. Després de desgraciar
els dos models, mesclar-los els
òrgans vitals, com que no sabien
molt be on anaven les peces, ho
van deixar allà, tot pel mig entre
rialles. Malifetes de criatures...
grandetes.

ve de la pàgina anterior

El del CEIP Eduardo
Martínez Ródenas no és un
menjador escolar com els
de la resta de la província
de Castelló. 

Des d'esta setmana, és el
millor pel quefa a seguretat
alimentària, com ho certifica
la ISO 22.000 que els va ser
atorgada per José Manuel
Gil, del Bureau Veritas
Certificació. Al mateix temps,
el menjador escolar gestionat
per Servalia va rebre la ISO
9.001. Gil va destacar que el
Ródenas s'ha convertit en “un
exemple d'eficàcia de
competitivitat empresarial i
seguretat per als
consumidors” gràcies a la garantia que ofereix l'haver
passat tots els controls de la norma amb la suficient
puntuació per a rebre el guardó. “Els xiquets que
mengen ací poden estar tranquils, i els pares més”,
assegurava el responsable de l'empresa garant de les
ISO, qui recordava el gran esforç que cal realitzar per a
obtenir-les. Així mateix, Gil assenyalava que el centre
escolar “obté des d'aquest moment una posició de
privilegi dins del sector” al ser l'únic en la província de
Castelló que ho ha aconseguit. 

I tot, recordava el director del centre “quan encara no
s'ha complit un any des que estem en aquestes noves
instal·lacions”. Ximo Besalduch rememorava que els
alumnes van inaugurar les instal·lacions l'any passat
per aquestes dates i des de llavors va començar a
funcionar el servei de menjador utilitzant la cuina del
centre escolar “que a poc a poc hem anat condicionant”.

David Martínez ha estat el cuiner encarregat de
desenvolupar el pla de traçabilitat que ha permès
aconseguir la ISO. El jove, exalumne del centre escolar,
comparteix amb la seua mare les tasques de la cuina i
assegurava que el procés ha estat complicat, encara
que finalment satisfactori. “Es controla des que l'aliment
entra per la porta de la cuina fins que el xiquet s’ho
menja”, explicava David. Els complicats i complets
qüestionaris i inspeccions als quals s'ha sotmès al
menjador escolar, han permès certificar finalment que la
qualitat dels productes alimentaris que els xiquets del
Ródenas consumeixen diàriament estan fora de tot
dubte. No és estrany que el director del centre escolar
mostrara  la seua gran satisfacció. “Més del 50% dels
alumnes, uns 240, mengen ací diàriament i per a
nosaltres és un servei molt important”. I tant ho han
cuidat que des de la passada setmana, és el millor de la
província de Castelló. 

text REDACCIÓ

UN COL·LEGI DE BENICARLÓ REP L'ÚNICA CERTIFICACIÓ DE
SEGURETAT ALIMENTÀRIA DE CASTELLÓ Aviat tindrem ací un

carrer de l'alquímia
en honor al
faroalaquimista
Kuen-ka

55 alumnes de l'IES Joan Coromines i
l'IES Ramón Cid visitaran demà Fira
València per assistir a la Jornada del Dia de
la Persona Emprenedora. El viatge l'ha
subvencionat la Regidoria de Comerç, a
través de l'Agència per al Foment de la
Innovació Comercial (AFIC).

La Jornada té com a objectiu promoure la iniciativa
privada i generar expectatives de negoci i la majoria
d'activitats estan pensades per a gent jove però també
van adreçades a empresaris consolidats o creatius amb
ganes de dur a terme els seus projectes. Aquesta
iniciativa es du a terme des del 2001 i va dirigida a
promoure la creació de noves empreses i a la innovació
i creixement de les que ja existeixen amb l'objectiu
d'impulsar la iniciativa emprenedora com un motor de
desenvolupament econòmic. S'espera que més de
6.000 emprenedors es donen cita demà a Fira València. 

text REDACCIÓ

L'Ajuntament subvenciona el viatge de 55 alumnes de secundària 
al Dia de la Persona Emprenedora 
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25 Minuts
Resulta que a la canallesca del

nostre poble, segons sembla, el
nostre il·lustríssim els hi havia
regalat una targeta d’estacionament
a la plaça de la constitució per a
poder anar a les rodes de premsa
que els nostres Marce i Kuen-ka
convocaren (suposem que també
serviria per els altres polítics). Però,
ara, resulta que han canviat
l’empresa concessionària dels
susdit aparcament i, pobrets meus,
ja no poden deixar allí, debades, el
vehicle estacionat. La canallesca,
òbviament segons ràdio macuto, ja
ha insinuat que les rodes de premsa
del nostre Marce i companyia
poden quedar-se desertes per
aquest motiu. Però Marce, després
d’esprémer-se la cocorota ha trobat
la solució i els ha dit que, com que
la primera mitja hora del pàrking és
debades, a partir d’ara les rodes de
premsa seran... només de 25
minuts. I d’una tacada ha solucionat
el problema. Llest el xic, eh!

25 Minuts (i 2)
Doncs no. No ha solucionat el

problema. Resulta que els de la
canallesca, quan van anar a la roda
de premsa del nostre il·lustre faraó,
que també en fa, i prou, els ho van
comentar. I allà va que trona que
Kuen-ka va dir que ell no estava
d’acord. No res, com si hagués
estat un atac directe a la seua
llibertat d’expressió o, si ens
apureu, a la seua llibertat de
càtedra, va dir que a ell no li
pareixia bé que les rodes de
premsa d’ell havien de durar el que
havien de durar (com les Duracell,
vinga). Us pensàveu que el faraó
retallaria l’eloqüència de les seues
dissertacions? Dons no. I així, amb
un acte de la seua gran eloqüència
(disculpeu la redundància però és el
que hi ha), va dir que si les rodes de

premsa duraven més de 25
minuts... ell pagaria la diferència.
Total, amb aquesta despesa no
s’arruïnaria. “Genio y figura”.
Sobren més adjectius. Diferències
de criteri, entre Marce i Kuenk, no?

La nova pedra filosofal
Fotre tu. No surt, en l’última roda

de premsa, el nostre faraó imitant el
llavors benicarlando, més
benicarlando, de tots el
benicarlandos, l’exregidor Paco
Flos, famós pel seu potet d’aigua
cristal·lina? Doncs, no va i Kuen-ka,
en roda de premsa, apareix amb un
altre potet a les mans, de una altra
suposada aigua cristal·lina, tot
imitant el passat regidor, dient que
l’aigua que el nostre poble aboca a
la mar, per l’emissari submarí, no
està contaminada. I és que,
independentment de la història del
potet volen emular l’exregidor Flos,
del que ja en parlarem més tard,
sembla com si hagués redescobert
la pedra filosofal, l’elixir dec la vida,
tot imitant Fulcanelli. ¿Serà que la
seua veritable intenció final és
acabar el tercer i últim llibre de
Fulcanelli, Finis Gloriae Mundi, que
havia de ser el colofó de la seua

obra, on es desvetllaria la revelació
del misteri alquímic o verbum

dimissum (La paraula perduda),
donant resposta als mils d’anys de
cerca dels alquimistes? Un faraó
alquímic! 

La nova pedra filosofal (2)
I és que els tafaners, picats per

la curiositat, i per si estàvem davant
una nova alquímia moderna hem
volgut tirar de la Història per
comprovar que les referències a la
pedra filosofal, i a l’elixir de la vida,
coses tan buscades pels antics, per
les sues suposades virtuts
miraculoses de curar infermetats i
atorgar la immortalitat, només era
possible pel que fa a la
transmutació de metalls innobles en
or. Pel que fa a aquesta nova
transmutació, proposada pel faraó,
de la de transformar la merda en
aigua cristal·lina, no hem trobat
res, de res. Però, i si, realment,
estem davant del verbum

dimissum? I és que aquesta
transmutació podria ser la panacea
pel nostre Camps que encara està
buscant “el agua para todos”. 

La nova pedra filosofal (i 3)
Tot i així, un aclariment, una altra

llegenda de la pedra filosofal també
diu que la persona que la posseeix
pot acabar convertint-se en or. En el
cas del faraó seria en merda. I és
que això seria un càstig de l’ús i
abús dels poders de la pedra per la
cobdícia humana. Per si de cas,
més val que s’ho facen mirar.

El potet
I ara, retornant al “potet”, al que

sempre hem conegut, al “potet”
d’aigua del benicarlando més
benicarlando de tots els
benicarlandos, tot i el que puga
representar el redescobriment de
dalt, encara així, ens pareix una
falta d’ètica per part del faraó copiar
d’aquesta manera un fet que ja és
història benicarlanda atorgada a

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Sra. Directora:
Per mes  que s'encabote la dreta del Partit Popular

a intentar vendre'ns una radiografia diferent del que
de veritat porten en les seues entranyes, tots els
esdeveniments recents confirmen que encara no han
aconseguit trencar eixe cordó umbilical que els manté
lligats al franquisme. Perquè s'oposen que siga
efectiva la Llei de Memòria Històrica i que per
consegüent s'investiguen  responsabilitats de fets
succeïts durant l'etapa franquista, quan a Argentina i
a Xile han assentat en la banqueta dels acusats, a
membres de les dictadures per crims de fa mes de 40
anys. Perquè s'oposen que familiars de mates del
franquisme busquen en cunetes i fosses comunes als
seus morts ?.Perquè rabien quan es retiren de llocs
públics, símbols del franquisme?.Perquè s'oposen
que tinguem  un estat aconfessional ?.Perquè
s'oposen que cada vegada, col•lectius mes
nombrosos reivindiquen la república com a forma de
govern de l'Estat i com a reparació d'eixe atropelli que
es va realitzar contra la voluntat majoritària, al
derrocar-la pel colp de l'any 36 ? La monarquia va ser
un martingala que es va realitzar des del franquisme,
convençuts que així perpetuarien els Principis del
Moviment franquista, els mateixos que se li va posar
davant a l'actual monarca perquè jurara en la seua

presa de possessió. Mentrestant, s'ha realitzat una
transició pacífica i tolerada per l'esquerra , però hem
de ser conscients que la monarquia ja va complir el
seu paper i que ara sense xantatges, ni soroll de
sabres, ni possibilitats d'un altre 23F, hem de poder
decidir lliurement la forma de governar-nos. Té el  P.P.
en Rajoy  un  candidat que ni ells mateixos accepten
per unanimitat, que s'ha convertit en una espècie de
carronyer, que té el convenciment que mentre pitjor
estiguen les coses, mes opcions tindrà. Ha de
lamentar-se que ací no ens caiga un terratrèmol ,un
sunami, o un huracà per al plantar-se  sobre les
ruïnes. El seu programa de govern és clar, mes
privatitzacions de servicis públics, retall  de pensions,
rebaixa dels subsidis per desocupacions,
acomiadament gratuït, etc. Els importa un rave això
de la trama Gurtell, ja ha dit que passa del que diguen
els tribunals sobre Camps, que el li continuarà
recolzant, i si érem  molts, va parir la iaia, resulta que
ara torna a la política el famós dòberman, el Cascos.
I com la corrupció és un plus favorable dins del P.P.
ací a nivell local s'apliquen les normes del partit,
mantenim un regidor, no imputat, i per tant, no en via
de presumpció d'innocència, és un regidor
condemnat per un jutge, per fets provats, i seguix
tranquil•lament assentat en el seu escó i presidint
inauguracions i actes en representació de
l'Ajuntament. 

Cesar  Isaza

Carta a la directora

HI HA AMORS QUE MATEN

Com el de l’alcaldessa de València cap al seu
“protegit” Francisco Camps. Novament apareix la
senyora Rita Barberà denunciant que ell no és l’únic
polític que rep “regals” (!) –però ell no ha negat,
repetidament, haver rebut regals de ningú?-. Al
principi de l’affaire, la regidora acusava Zapatero de
deixar-se obsequiar anxoves pel president de
Cantàbria, mentre Camps jurava haver-se pagat els
vestits de la seua butxaca i en metàlic(!). Ara
l’alcaldessa desafia a trobar-se a cap càrrec
socialista –els polítics dels altres partits sembla que
no compten- que no haja rebut regals, mentre Camps
continua negant haver-se deixat comprar por cuatro

trajes.

La senyora Barberà hauria de canviar d’argument,
per no deixar en evidència –encara més- al seu
“protegit”.

Marc Antoni Adell

laveubenicarlo@terra.es
Recordem que les cartes han d’anar acompanyades del DNI de l’autor. Moltes gràcies.
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Una costa per ensorrar
Des de La Veu sempre hem estat

crítics amb aquestes obres
faraòniques d’adequació de les
diverses parts del nostre litoral
perquè, tot i que acabades sempre
queden molt boniques, després,
massa vegades, s’acaba demostrant
que el que fan és portar més
problemes dels que, en teoria, haurien
de solucionar i per l’únic que
serveixen és, massa vegades, per a
l’especulació urbanística.

Per exemple, la costa nord peniscolana n’ha estat, i
encara és, una excel·lent mostra de com no s’han de fer
les coses. Ara, també a l’altra banda de la costa
peniscolana, la sud, comencen a endreçar-la, esperem
que una mica millor. A la nostra altra ciutat veïna del
nord, Vinaròs, tampoc el ministeri té problemes en
deixar-se un bon grapat de milions d’euros per apanyar
els defectes que arrossegava: un passeig marítim sud
que vol fer les delícies dels veïns, esperem que amb
més sort que el de Peníscola, i una zona sud que ja està
preparada per aturar la seua regressió amb les
intervencions necessàries.

Una vegada ficats en antecedents del que tenim al
nord i al sud de la nostra població no tenim més remei
que mirar el que hi ha al mig: Benicarló. I com tenim
nosaltres la nostra costa nord i sud? Feta una autèntica
vergonya. Les actuacions costaneres a les dos bandes
de la nostra població han brillat per la seua absència. 

I quan, suposadament, ha de començar a solucionar-
se la problemàtica, la cosa torna a endarrerir-se. El
ministeri de Medi Ambient que va elaborar un complet

estudi en el 2006 sobre la regressió que
afecta el litoral doncs, aquesta mateixa
setmana, n’encarrega un altre. Un altre
que costarà altre munt de diners i que
ens tornarà a contar, si fa o no fa, el
mateix. On està la trampa? Quins
interessos hi ha per duplicar l'estudi?

No res, que algú es ficarà a la butxaca
una bona quantitat d'euros, que es
pagaran amb els nostres diners.
Dupliquem esforços i treball sense cap

necessitat. I és que segons indiquen els veïns una
xicoteta modificació a l’estudi existent, que fera
referència als espigons marins... i poca cosa més
caldria. Però sembla que no. A més, els mateixos veïns
ja han advertit que almenys passaran cinc anys més fins
que estiga altra volta tot el procés conclòs i, per tant,
creuaran els dits perquè no és s’acomplisquen els
pronòstics del primer informe del Ministeri que indica
que, si no s’actua aviat, al 2013 ja podrem buscar les
vivendes... a la mar.

Entre edificacions il·legals, altres que ocupen un
espai reservat de la línia costanera de domini públic i
altres que estant en un “ai”, de caure, el panorama
sembla una mica tètric. És clar que els de l’associació
busquen el màxim benefici del seus associats (és lògic
i normal), però és també ben cert que les
administracions, que haurien de vetllar per fer acomplir
la legalitat, han demostrat, i demostren, una ineptitud
difícilment superable. Però, amb tota probabilitat, i si les
enquestes no ens enganyen, els que manen ara no
estaran en el poder. Així que la cosa anirà per llarg.

Ja podem preparar els buldòzers i la pala per
replegar el que s’ensorre. Increïble!
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PublicitatAmb el suport Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: a totes les escoles que van participar el dia 8 a la trobada d'escoles en valencià a
Atzeneta i el dia 16  a València, multitudinàries. Desgraciadament encara hi ha altres ajuntaments
del PP que no hi donen suport ni faciliten que es duguen a terme al seu poble. Esperem que els
entre el seny.

Panissola: per als que no veuen, ni són capaços de veure (i dubten que algun dia ho vegen),
el valencià, com l'única llengua de cohesió i integració. En realitat, són els únics que es queden
fora: els monolingües de pedra picada. I estos, segurament no canviaran mai.
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Món rural

Esports

Gastronomia

Classificats

Llibres

“Tancat per ORA de pintura”. Així podríem titular
el llibre de queixes que ben aviat li podrien fer
arribar al nostre il·lustríssim ajuntament.

I és que, dimecres passat a migdia, després d’haver-
se replegat les paradetes exteriors del mercat, i que els
treballadors de la neteja deixaren expedit tot el el
recinte de fora del mercat, van aparéixer uns altres
treballadors, aquests de la “pintamenta”, que havien de
marcar al terra les ratlles blaves de l’aparcament de la
zona blava per a la nova empresa concessionària. I
aleshores van començar els problemes per els
comerciants i els ususris del Mercat.

De resultes d’haver de pintar aquesta zona ORA, tot
el recinte exterior del Mercat es va tancar, des que va
acabar la neteja, a les 15 hores aproximadament, fins a
les 19:30. Poc abans de les cinc de la tarde, hora
d’obertura del Mercat, quan els comerciants
començaven a arribar als seus llocs de treball, la gent
es va trobar que els accessos a la zona estaven tots
tancats i barrats. Així també ho van patir els vehicles de
subministrament que anaven a portar el gènere i que,
de cap de les maneres, no van poder descarregar els
seus productes. La indignació dels comerciants,
principalment, i dels usuaris que quasi tampoc no
podien ni accedir, i menys comprar perquè faltaven
molts dels productes, va ser màxima. A tot això cal

afegir l’agreujant que ningú havia avisat que s’anava a
fer aquest repintat i a aquesta hora.

Els comentaris d’alguns comerciants anaven des  del
“és que no hi havia altres hores per ficar-se a pintar?”,
o d’altres com “Per quina raó no avisen de les coses
abans de fer-les”, o  “qui ens pagarà les pèrdues que
hem sofert” i alguns que, pel seu contingut, tot i que
imaginable no reproduirem. A més. també és
preguntaven per què, alguns carrers adjacents els van
pintar de matinada i ací, en canvi on la zona és molt
més concorreguda, ho van fer a l’hora que pitjor anava?
Veurem quina serà la resposta de l’ajuntament, si és
que la hi ha, perquè les pèrdues de comerciants i
subministradors no estat minses.

text REDACCIÓ

Indignació dels comerciants del Mercat Central

Tanquen els accesos al Mercat, sense previ avis, en horari comercial... per pintar l’ORA


