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JA TENIM UN CANDIDAT A L’ALCALDÍA!

02-12-2008   Dimarts.  Pokhara 
Esperem veure una bonica sortida del sol però està

tot núvol. Avui teníem previst pujar a Sarankot d'on hi
ha una vista preciosa de tota la serralada dels
Annapurnes però no val la pena perquè tal i com van
passant les hores hi ha més boires; així que hem
canviat el pla i anirem a veure el museu internacional
de les muntanyes que ens han dit que està molt bé. 

Encara que el museu està un poc apartat de la ciutat,
hem anat a peu, i els camins i carrers que hi porten són
infames, l'edifici i els jardins que l'envolten són de les
coses amb més cura que he vist a Nepal. El jardins
estan molt ben conreats i l'edifici molt digne. A
Kathmandu no he vist edificis i jardins com ací. 

Està dedicat sobre tot a la etnografia i geologia,
encara que toca també la botànica, la zoologia i les
expedicions.  

No pot oblidar, com és normal, el tema del ieti. Al
final conclou que les petjades famoses que s'han trobat
moltes vegades no són altra cosa que xafades d'algun
tipus d'ós tibetà. 

Només tornem al centre turístic de Pokhara anem a
dinar per a que no se'ns ajunte aquesta menjada amb
el sopar com va passar ahir.  

Després de pegar una cabotada, Àlvar em pregunta:
“No anirem a que ens facen un massatge?” 

No he tingut temps de dir-li que sí quan va i es tira
un pet ben potent. 

Llavors de cop li dic: “Jo, no. Ves-hi tu si vols. No vull
que amb una pressió a l'esquena se me'n escape un i
li pegue una ensulfatada a la xica que la deixe
inconscient. Quina vergonya!” 

Resulta que amb el canvi d'alimentació tenim uns
aires terribles. Des de que hem començat el trek a
partir de mig dia no parem. Li ho fem pagar a la col que
forma part del dhalbad i mengem a diari.  

Peguem una volta i anem a buscar a Dani i Rajan per
anar a sopar. Rajan m'ensenya les fotos d'una xiqueta
que han adoptat avui mateix. Ha vingut la dona i han
signat els papers. 

Resulta que se li va morir un xiquet i l'astròleg li va
dir que n'adoptara un o una de la mateixa edat. Jo li he
preguntat per l'adopció ací a Nepal per a nepalís i m'ha
respost que és prou fàcil, amb uns pocs diner, unes
5000 prs, 50 €, és fàcil.  

Quan anem a comprar el disc de Mukti per a Rajan,
el venedor ens demana més diners que ahir, ja que
segons ell aquest és l'ultim que ha tret.

–Seràs poca vergonya. Aquest és l'últim? Aquest és
el segon. A nosaltres ens ho diràs? Aquest cantant és
són cunyat – li dic senyalant a Àlvar.

Total que ens el dona al preu d'ahir. Més tard, quan
estem sopant Rajan, a partir del títol de la cançó, ens
explica de què va. Ens fa un discurs de cada cançó.
Àlvar em mira i diu: “Tot això que diu ho trau del títol?” 
̶̶ “Es veu que sí”   ̶̶ contesto. De fet Rajan és molt,

molt parlador.  

03-12-2008   Dimecres. Pokhara – Kathmandu
A la mateixa habitació ens mengem unes pastetes i

un suc que vam comprar ahir per a desdejunar i quan
baixem ens diuen que el taxi està esperant-nos per a
dur-nos a l'estació d'autobusos. Tenim l'autobús 73
però allí no n'hi ha cap de numerat. Només baixar del
taxi ja ens demanen el bitllet i ens diuen: “Aquest!” ens
agarren les motxilles i ... a esperar que moga. T'has de
fiar d'ells, suposem que estarà tot bé. 

Mentre esperem l'hora de sortida, que oficialment és
a les set, anem a prendre un té. Mentre no paren de
venir gent amb unes safates de palma per a vendre'ns
ensaïmades, croissants o similars. Aquesta no ens la
sabíem, si no, ahir no ens haguera calgut comprar el
desdejuni. 

L'autobús turístic està molt bé, no té res a veure amb
els autobusos locals però la realitat és que aquests
vehicles són utilitzats majoritàriament, en un 80 %, per
nepalís. Com només fa dues parades t'estalvies al
menys dues hores. Són dos-cents, i set hores de
viatge. Estem a Nepal.

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XLIII)
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ixí, el President del
Consorci de Residus de la

Zona I, Joaquín Puig, ha fet pública
l’acta tant de la reunió mantinguda per
la comissió de govern com la de la
Junta General del Consorci i, en
ambdues, s’arreplega no només
l’assistència sinó el vot favorable dels
socialistes representants en el
consorci com el vicepresident,
Evaristo Martí de Rossell, i els vocals
Eleuterio Gimeno Gimeno de Canet lo
Roig, Antonio Lluch Cardona de
Cervera del Maestrat i Agustín
Guimerà Ribera de Vinaròs. A la
mateixa acta es pot comprovar també
que hi estava present Antonio
Cuenca, representant de Benicarló en
el consorci. Que l’acta veja la llum ve
a demostrar que els nostres
representants ni están ni se les
espera en el Concorci. I ens referim
tant als de dretes com els
d’esquerres. És a dir, que van però
com si no anaren. 

PARLA EL PRESIDENT DEL
CONSORCI

El President del Consorci de
Residus de la Zona I, Joaquín Puig,
lamenta profundament que Enric
Escuder, exdiputat provincial i
portaveu socialista en l’Ajuntament de
Benicarló “seguisca els passos del
secretari general Francesc Colomer
en la seua estratègia de dinamitar el
consens arribat en la zona 1”. Puig ha
estat molt clar al sentenciar que
“Escuder o bé ignora la realitat o
menteix a gratcient” afegint que “és un
nou atac per a dinamitar el consens i
el bon desenvolupament que tenen
les obres en execució de la planta de
Cervera”, ha manifestat Puig. “Resulta
lamentable que s’atrevisquen a
afirmar que s’ha ocultat informació, i
molt més lamentable que s’assegure
que s’ha vulnerat la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques
quan no és cert i les decisions i els
acords del Consorci s’adopten
sempre per majoria, amb el beneplàcit
dels representants del Partit

Socialista, als quals ara Escuder, com
anteriorment Colomer, deixen com
monigots acusant-los de no
assabentar-se del que aproven”,
reiterava Puig. 

El president del consorci a més ha
recalcat que “les manifestacions
d’Escuder es poden catalogar de
insidioses, calumnioses i totalment
deslleials doncs procedeixen d’una
persona que hauria de conèixer
perfectament tot el procés seguit des
de l’adjudicació a la UTE. Però
tristament segueixen els mateixos
passos de les anteriors declaracions
tendencioses de Colomer amb qui
comparteix l’interès a retardar, a
qualsevol preu, la ficada en marxa de
la Planta i l’abocador de Cervera.
Encara que siga a costa de cometre
una greu irresponsabilitat, pel que fa
al comportament tant de Colomer com
d’Escuder, que es pot qualificar de
cínic i irresponsable”, pel que fa a que
Escuder va assegurar aquesta
setmana que desconeixien l’informe.
El popular Ximo  Puig ha facilitat als
mitjans el fragment de l’extensa acta

Embolics de merda. No saben què fer amb ella

La notícia sortia a la llum després que Escuder denunciara públicament la passada
setmana l’existència d’un informe del Consell Consultiu Valencià que recomanava

tornar a començar tot el procés d’adjudicació de la gestió dels Residus Sòlid Urbans i
ara contrarestada pel president del Consorci de Residus de la Zona I, Joaquín Puig.
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text REDACCIÓ

Benicarló es va despertar el 12 d'octubre amb els
problemes típics després d'una nit de pluges
intenses: camins rurals tallats, passos inferiors i
túnels de carretera impracticables i acumulació
d'aigua en diferents carrers de la ciutat que van
complicar el trànsit rodat durant tota la jornada. 

La carretera de la Ratlla del Terme amb Peníscola va
clarejar tancada al trànsit, igual que el pas inferior de la
N 340 a l'altura de la caserna de la Guàrdia Civil i altres
túnels de comunicació dels passos inferiors de RENFE.
La borrasca va començar a descarregar amb força al
voltant de la una de la matinada, donava una treva a
primera hora del matí i tornava a caure de forma
insistent durant tota la jornada. Així, pocs s'aventuraven
a eixir al carrer per a gaudir de la jornada festiva donada
la intensitat que en alguns moments adquiria la pluja. Al
migdia, els observatoris locals ja acumulaven més de
61 litres per metre quadrat. D'altra banda, el temporal
marítim complicava la comunicació en els trams de
costa, alçant ones de fins a quatre metres.

La situació es va complicar segons avançaven les
hores. Després d'un xicotet lapsus d'unes dues hores
en les quals no va ploure, a les sis i mitja de la vesprada
va tornar a refermar el temporal. En la Ratlla del Terme
amb Peníscola, va ser necessària la intervenció d'una
pala excavadora per a obrir la connexió entre terra
ferma i el mar, que permetera desguassar les quantitats

que es començaven a acumular en terra ferma. No
obstant això, el fort onatge va penetrar pel canal,
deixant la situació pitjor que estava. Els veïns del carrer,
van quedar de nou incomunicats, igual que els del
primer tram del Passeig Marítim. En aquesta zona,
malgrat l'intens treball de la zona per obrir passos de
drenatge, el temporal marítim aconseguia negar alguns
habitatges. Más de 75 litres per metre quadrat eren els
causants del desastre, que es va estendre fins al dia 13,
data que la ciutat tornava a despertar  pràcticament
incomunicada per l'aigua que s'acumulava en camins i
vies secundàries.

text NATÀLIA SANZ

CICLOGÈNESI EXPLOSIVA O TEMPORAL DELS DE TOTA LA VIDA
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de la Junta del 21 de desembre de
2009, on s’arreplega explícitament
com es va tractar l’informe del Consell
Jurídic Consultiu i com va ser l’acord
finalment adoptat. Davant aquesta
prova irrefutable ha sol·licitat a
Escuder que “si li queda una mica de
dignitat política, que demane
públicament disculpes per les seues
declaracions que han faltat a la veritat,
o caldrà entendre que l’única cosa que
persegueix amb la seua actuació, no
és col·laborar a solucionar el problema
de les escombraries en el qual s’està
treballant intensament des del Partit
Popular, sinó interferir malèvolament,
com Colomer,  inventant nous
problemes i buscant ocurrències per a
retardar de nou les instal·lacions en la
zona”. 

I REMATA L’EMBOLIC CUENCA

Pel que fa a la polèmica sorgida,
també s’ha manifestat l’edil de Medi
Ambient i representant de l’ajuntament
de Benicarló en el consorci, Antonio
Cuenca. L’edil ha recordat que
l’informe del consell “recomana, no és
d’obligat compliment”. Cuenca ha
recordat que l’augment en el preu de
la concessió que centra la polèmica
“és el que va protestar en el seu
moment Benicarló, proposant com
alternativa el Geisser Box, en defensa
del qual ens van deixar sols”. L’edil
s’ha mostrat d’acord que “quan es va
conèixer l’informe, s’havia d’haver
convocat el consorci per a plantejar-lo”
i ha assegurat que “demanarem
explicacions a qui corresponga perquè
és un informe que havíem de conèixer
els membres del consorci”. Cuenca
tindrà oportunitat de fer-lo el pròxim
dia 14, quan se celebre la reunió de
l’ens en l’ajuntament de Benicarló. Per
la seua banda l’alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, ha refusat fer
declaracions sobre el tema, però ha
incidit que “hem estat l’equip de
govern que més ha fet per a trobar una
solució al problema de les
escombraries”. 

CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR  QUE
JA TENIM PAGADA DES DE FA
ANYS

Comencen les obres de la EDAR de
Benicarló després que el passat
divendres es signara l’acta de
replanteig. Així ho anunciava el regidor
de Medi Ambient i Urbanisme de
l’ajuntament de Benicarló, Antonio
Cuenca, qui mostrava la seua
satisfacció per l’inici dels treballs. El
projecte s’ha adjudicat definitivament
per un import de 22.118.374,81 euros
a la UTE DRACE-SAV -DAM. Les
obres es desenvoluparan en la partida
de Villaperdiu, tenen un termini
d’execució de 18 mesos i un període
de garantia de dos anys. De moment,
per a l’any 2010 ja hi ha prevists
4.021.656,82 euros per a les obres,
però serà l’any 2011 quan s’executarà
gran part dels treballs, ja que el
pressupost consignat per a l’any que
ve és de 14.075.789,87 euros.
Finalment, per a 2012 es preveuen
2.010.828,41 euros. Cuenca ha
recordat que “duem quatre anys de
retard en l’obra, però ha estat per
culpa del canvi d’ubicació per part de
l’anterior equip de govern”, format per
la coalició PSPV-Bloc, que van al·legar
que l’emplaçament triat estava a
menys de dos quilòmetres del nucli
urbà i, per tant, incomplia la normativa
vigent en aquest aspecte. “Un any
més tard aqueixa condició era
derogada i avui dia ja no existeix”, va
lamentar. 

LA GUERRA DELS FAX DEL
REGIDOR CUENCA

D’altra banda, l’edil de Medi
Ambient va anunciar l’inici dels treballs
de reparació de l’emissari submarí de
la Mar Xica. Cuenca ha recordat que
“fins el 10 de setembre la qualitat de
les aigües va ser òptima”, obviant les
analítiques de conselleria de Medi
Ambient que les dues últimes
setmanes d’agost van evidenciar que
era insuficient i de les que La Veu es
va fer ressò. Així es va publicar en la
web oficial de seguiment de qualitat
d’aigües i es va penjar en el propi
cartell informatiu de la platja,

provocant que el 9 de setembre, tal
com va publicar este setmanari,
arreplegant les declaracions de
l’edil, es tancara la platja al bany per
contaminació microbiológica i per
ordre de conselleria. Per contra, ara,
Cuenca, mostra la comunicació per fax
de conselleria de Medi Ambient datada
en 10 de setembre de 2010. En la
mateixa es fa referència a les
analítiques practicades el 6 de
setembre i que llançaven
“contaminació d’origen fecal
d’aqueixes aigües. Una vegada
obtinguts els resultats dels
remostratges practicats en el dia 8 de
setembre” en la zona contaminada,
es comprova que els valors es
poden considerar normals sobre la
base de la legislació d’aplicació “pel
que pot procedir a obrir a l’ús públic
la Platja Nord”, interpretant-se de
l’escrit que hi ha una ordre anterior a
este fax que ordena el tancament.
Però  fins a eixa data, i almenys
oficialment, la Mar Xica no havia estat
tancada al bany. 

L’ajuntament només va actuar el  9
de setembre, un dia abans de rebre el
fax, que es quan es col·loquen les
tanques en el tram més proper a
l’emissari, advertint als usuaris amb
cartells que es prohibia el bany en la
zona “per contaminació
microbiològica”. Així mateix, es va
llevar la bandera Q i en el mateix
masteler es va arriar una roja que,
segons assegurava l’edil basant-se en
la ordenança de platges, significa que
està prohibit el bany. L’edil de Medi
Ambient continua sostenint que “no
va ser fins el dia 14 quan es demana
que es tanque la platja”. Sembla
oblidar l’edil que el tema ha estat
seguit de prop per tots els diaris locals,
comarcals i provincials des de fa
moltes setmanes. Només cal pegar-li
una ullada a les hemeroteques, en
particular La Veu 748 de 3 de
setembre, per comprovar que allí ja es
feia esment de les analítiques
“insuficients” de l’aigua de bany
d’aquella zona, tot i que el regidor,
llavors, no ho va considerar perillós.
Això si, la tancava 6 dies després, el 9
de setembre, tal com apareix indicat a
La veu 750 .

ve de la pàgina anterior

Comencen les obres de la EDAR de Benicarló després que es signara l’acta de replanteig

1 BENICARLÓ AEROPORT
CASTELLÓ: Gus, Chaguinha,
Vadillo, Chicho, Lolo; cinco inicial;
Xapa, Retamar, Javi Alonso,
Gonzalo i Joselito.

3 INTER MOVISTAR: Luís
amado, Ciço, Borja, Betao, Juanra;
cinco inicial; Marquinho, Gabriel,
Schumacher, Hugo i Ortiz.

ÀRBITRES: López García i
Sánchez Ayala, col·legi valencià,
actuació d’escàndol. Ensenyaren
tarja groga al local Lolo; als visitants
Gabriel, Borja y Betao; expulsaren
per doble groga als locals Xapa
(min. 38) i Vadillo (min. 39)

GOLS: 1-0 min. 5, Chaguinha. 1-1 min. 31, Ciço. 1-2 min.
35, Betao. 1-3 min. 38, Luís amado.

INCIDÈNCIES: Uns 1800 espectadores all Pavelló
Poliesportiu que expressaren en repetides ocasiones les
seues protestes davant la parcial actuació arbitral.

El Benicarló Aeroport Castelló va fer tot el treball i
l’Inter Movistar es va endur els tres punts, després d'un
partit on la parella arbitral no va estar a l'altura i van
acabar per barrar els locals. 

Un primer temps que podríem qualificar com perfecte del
conjunt benicarlando, jugant al primer toc i sorprenent a un
Inter que no sabia com contrarestar la seua velocitat de joc, i
en la primera acció van assenyalar falta per retenció del baló
del porter, mesura que no van aplicar més tard als visitants.
Aqueixa velocitat va propiciar als cinc minuts una contra de

Chaguinha qui envoltat de tres defensors fintà i va batre de tir
ras a Luís Amadot. Gol que va fer embogir al pavelló i que va
donar més força als de Juanlu Alonso, que seguien dominant

el partit. Va poder marcar Lolo el
segon d'espectacular volea però el
meta visitant va traure el baló a
corner. L'equip se’n va anar al
descans mereixent més davant un
rival que tot just no inquietà la
porteria de Gus. 

En la represa l’Inter ho intentava
tot, però la forta pressió defensiva
desfeia tots els intents per arribar a
l'àrea. De nou Luís Amado treia a
corner una rematada de Chicho
quan l'equip local començava a
recuperar el domini, però en una

contra Ciço va saber aprofitar un rebuig per a empatar. Un gol
que va fer mossa en els locals, que van passar mals moments,
veient com Marquinho rematava al pal als 33 minuts, i dos
minuts més tard Betao va rebre d'esquena i donant-se la volta
marcava. El partit se'ls va anar complicant als locals amb les
polèmiques decisions arbitrals i mancant cinc minuts van
veure la cinquena falta. Encara així l'equip buscava l'empat i
Xapa va tenir en una falta l'oportunitat d'empatar però Amado
treia de nou amb el peu a corner, després que Joselito va
creuar massa el baló. 

Va arribar l'escàndol amb l'expulsió de Xapa, després de
ser objecte d'una falta i mostrar-li a ell i no al rival la targeta. I
va arribar el gol definitiu quan Luís Amado marcà després de
fer-se amb el baló des de la seua pròpia àrea. Quedaven dos
minuts i encara va seguir l'equip lluitant, rematant Lolo al pal i
a la jugada següent els col·legiats van posar la guinda a la
seua desastrosa actuació al mostrar-li a Vadillo la segona
groga.

text i foto VICENT FERRER

Només amb el col·legiats van poder amb el Benicarló

A mesura que van passant les temporades es va
incrementant el nombre d'equips femenins en la
província. Enguany la Lliga provincial comptarà amb
dotze equips, tres més que la passada temporada i, un
d'ells, el Benicarló Aeroport Castelló. 

Dissabte que ve 16 d'octubre començarà la competició, en
la qual van a participar els següents equips: FEME Castelló
CFSF, AAVV La Unión FS de Vila-real, CE La Serra, CF
Borriol, RC La Salzadella FS, FS Alcalá, CF Traiguera FS, CD
Els Ibarsos FS, Les Useres FS, FS Ben-lloc, L´L'Alcora FS i
Benicarló Aeroport Castelló. Tots aquests equips jugaran des
d'aquest dissabte pels títols de Lliga i Copa. 

El conjunt benicarlando debutarà a casa contra l'Alcalá FS.
La resta de partits són els següents: FEME Castelló-CE La

Serra, CF Borriol-AAVV La Unión FS, CF Traiguera FS-RC La
Salzadella FS, CD Els Ibarsos FS-Les Useres FS, FS Ben-
lloc-L´L'Alcora FS.

text i foto VICENT FERRER

Comença la Lliga Femenina de Futbol Sala
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Quede clar que la motivació per
escriure cròniques de futbol de
primera regional és escassa. No em
diu res parlar del Canet, del Xert o de
l’Almassora B. Què hi farem? Sóc
però un professional de la gaseta i
malgrat que no em vinga de gust dir
res del que ocórrer dissabte passat a
Càlig, m’he compromés  amb
l’empresa a omplir-embrutar aquesta
pàgina. Ara mateix no em veig en
condicions de lligar tres oracions
seguides i és per això que recorreré al
vell engany de posar paràgrafs breus
amb titulars llargs i una foto que
confio que el senyor maquetador
dispose amb al major tamany
possible. 

LA SENTÈNCIA
“No tenim res”, aficionat

benicarlando escèptic després del
partit.

ÉS BO
No haver perdut, encara que siga

al camp del Càlig. 
NO ÉS BO

No poder guanyar ni al Càlig. 
LA DADA
El Benicarló no ha perdut mai cap

partit oficial contra el Càlig. En canvi,
el Vinaròs, sí.

EL RESULTAT
Òbviament, zero a zero.
LA CLASSIFICACIÓ
Després de la debacle calijona,

anem tercers. A dos punts del Vinaròs
i empatats amb l’Almassora B. 

LA IMATGE DE LA JORNADA
L’única estona en què els

aficionats es van divertir veient jugar a
futbol va ser durant la mitja part en
què dos xiquets rossets perseguien
bojament una pilota sota l’atenta
mirada del seu progenitor. Veieu
fotografia. El pare no surt perquè ell
mateix va fer la foto. 

LES OCASIONS
Dos del Benicarló. Un xut al pal i un

u contra u mal resolt pel davanter. Del
Càlig, ni una. 

LA CRÒNICA
El partit va ser avorrit, tant que els

còdols del riu que voreja el camp van
presentar una denúncia formal a la
guàrdia civil per incitació a
l’ostracisme. 

LA JUSTIFICACIÓ
No. Tot això m’ho han contat,

naturalment. No hi vaig pujar. Vaig
tenir por de banyar-me, de gastar-me
diners... i sobretot, de perdre. Ja se
sap que aquests equips contra
nosaltres sempre juguen la final de la
Xàmpions. 

UNA ALTRA JUSTIFICACIÓ
Era nou d’octubre. Com a bon

valencià, vaig fer festa tot el dia i el
dinar, en una data tan assenyalada,
va ser opípar (o era ovípar?) i amb els
traguinyols que havia fet de més vaig
prendre temor d’agarrar el cotxe. A
més, l’emoció de vore tots aquells
valencians que vaig vore per la tele de
matí em va deixar sempre poder-me
menejar. 

EL PROPER RIVAL
Ja comencem. Diumenge vinent, a

partir de les quatre i mitja, ens visita
l’Almassora B. Una final. Si els
guanyem podrem tornar a ser segons.
És impensable que el Vinaròs perda
cap partit en tota la temporada (llevat
dels dos que jugarà contra nosaltres,
és clar). 

EL COMIAT
Adéu.  

CRÒNICA DESGANADA

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLOBenicarló va celebrar el 9 d'octubre amb una sèrie
d'actes que es van iniciar el dia anterior amb
l'arribada del Correllengua a la ciutat.  

Un any més, la flama del Correllengua era rebuda
per centenars d'escolars de tercer i quart de primària
dels centres educatius de la ciutat i també de l'Ivadis. El
regidor Ramón Soriano, en nom de l'Ajuntament, els va
donar la benvinguda i els animava a treballar pel futur
de la llengua. Mentrestant, deu alumnes dels diversos
centres llegien diversos textos reivindicatius i
seguidament començava la representació de l'obra
“Supereccos”, a càrrec de la companyia de teatre de
carrer Scura Splats. El dissabte, els actes s'iniciaven a
les nou del matí amb el llançament de les campanes de
l'Església de San Bartolomé, propietat del municipi, al
vol. Era el començament d'un atapeït programa d'actes
que va omplir el matí de festa en els carrers del
municipi. Així, a les 10h els afeccionats a la bicicleta es

van citar en la plaça de la Comunitat Valenciana per a
participar en la Marxa Popular Ciclista que va recórrer
diversos carrers del municipi. Una hora més tard la
comitiva oficial es donava cita a les portes de
l'ajuntament, des d'on va partir la colorida cercavila
format pels Gegants i Cabuts, Reina de les Festes i
Dames de la seua cort d'Honor, alcalde, regidors i
autoritats civils i militars. En la plaça de la Comunitat
Valenciana es realitzava l'acte institucional de
celebració del 9 d'octubre, que va començar amb la
hissada de la bandera de la Comunitat Valenciana. A
continuació l'alcalde del municipi, Marcelino Domingo,
recordava en el seu parlament l'essència de la
celebració de la festa del poble valencià. Nou carcasses
posaven la banda sonora a l'esdeveniment, mentre que
pels altaveus sonava l'Himne Regional Valencià. A
continuació, la Colla de Dolçainers i Tabaleters
interpretava la Muixeranga. Els actes els tancava el Cor
de Cant Gregorià de La Salle, que interpretava diverses
peces del seu repertori a l’interior de l’Auditori
Municipal.

text i foto NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ CEL.LEBRA EL 9 D’OCTUBRE
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vui aniré
directament per feina,
sense perdre temps ni
espai amb coses

meues que no interessen a ningú
ni fan cap profit a aquesta revista.
Així ha de ser i així vaig a fer-ho
perquè aquesta pàgina no és ell
lloc més adequat per a proposar
coses que potser una altra gent
més preparada i més entesa que
jo ja està posant en marxa per tal
de millorar-la. O almenys és el que
jo suposo perquè si no es així,
anem malament i caldria anar
pensant altres alternatives més
dràstiques. Però aquesta no és la
meua feina, així que vaig al gra.
Mire, senyora Garcia, m’he llegit el
tema de la setmana i no he entès
res de res. M’he perdut enmig de
paraules del llenguatge
administratiu i legal com dates,
decrets, sentències, notificacions,
procediments sancionadors,
activitats, articles, execucions
subsidiàries, subarrendataris,
informes, recursos, llicències,
demandes, impugnacions, ordres
de tancament, requeriments,
compliments, notificacions, actors,
tramitacions, indefensions,
recurrents, processos, expedients,
lleis, funcionaris, demandants,
fonaments, contenciós
administratiu, infraccions,
procediments sancionadors,
recursos d’apel·lació ... La veritat
és que ho he aclarit un borrall. No
m’he assabentat del que realment
ha passat –els fets- i, el que és
pitjor, estic pensant que potser
aquesta “notícia” no és
mereixedora d’una portada de La
Veu. Jo només he tret tres dades
clares: el tinent delegat
d’urbanisme, el lletrat Sergi
Pitarch i l’avinguda Juan
Sebastián Elcano. I no res més.
Totes les altre coses a mi no em
diuen res ni fan que ara mateix
sentiga una especial mania cap al
senyor Cuenca perquè un jutge

haja dit que ha hagut un defecte
de forma en la notificació de no sé
què que, segons vostès, li lleva la
raó a aquest regidor. A més a més,
estic segur que el tancament
d’aquest misteriós negoci tenia
algun tipus de fonament. Però jo
no soc qui ha de jutjar ningú, així
que em quedo amb que no he
entès res i amb la sensació
d’haver perdut el temps esperant
alguna cosa molt grossa i no
trobant pràcticament res de profit.
I damunt un els personatges
d’aquest misteri viu o vivia a
Vinaròs, així que ja pot comptar
vostè l’interès que puc tindre jo en
el cas. 

Pàgina quatre. Alguna –o vàries
en comandita- administració
pretén gastar-se quasi dos milions
i mig d’euros en un “pla de
competitivitat turística”. O siga, no
res. Potser podrien fomentar
aquesta competitivitat invertint
una part d’aquesta indecent

quantitat de diners en el
conservatori. Tot i que he de
reconèixer que això de
“promocionar el producte nàutic”
m’ha arribat a l’ànima i ha
aconseguir que em pose a plorar
d’emoció. Amb la mateixa
intensitat que  una fallera davant
la immisericorde combustió del
polispan.

Cuenca és molt bo i té més raó
que un sant amb això dels
fariseus. Una vegada que estiga
reparada l’avaria de l’emissari,
l’únic que passarà és que la
merda sortirà a la mar una mica
més lluny. I prou. La Mar Xica
continuarà sent un abocador de
merda, però una mica més lluny
d’allà on ens banyem.

L’ESPIFIADA DE LA
SETMANA

Monumental. A la pàgina
quinze, l’agosarada i intrèpida
Natàlia ens fa una magnífica
crònica al voltant dels possibles
aspirants a ocupar les poltrones
del saló de plens del nostre
ajuntament. En un moment donat,
quans ens conta que la senyora
Xaro Miralles podria ser la cap de
llista dels socialistes locals, diu
que si s’arriba a produir aquesta
circumstància, “serà la primera
vegada que una dona socialista
opta a l’ajuntament de Benicarló”.
Doncs no. A les eleccions de 1999
(La Veu de Benicarló, número
186) es va presentar com a cap de
llista del PSOE local Maria Teresa
Burguillo, que no va poder accedir
a ser al màxima autoritat local
perquè el ja aleshores
incombustible Jaime Mundo va
guanyar per majoria absoluta.

Una altra gracieta del SALT:
hem transformat el senyor
Argimiro del Valle  en “Argimiro de
la Vall”. En canvi, he de felicitar a
Natàlia per la esplèndida foto que
li va donar el premi de la regata en
qüestió.  

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

text EL LECTOR

A

Els alumnes del Ballet Lupe de Benicarló convertiran
en realitat el somni de qualsevol estudiant de dansa:
compartir escenari amb ballarins professionals. Serà
possible gràcies a la col·laboració entre el prestigiós
centre de dansa i la companyia La corona del Ballet

Ruso, que està de gira en el nostre país i ha requerit la
participació dels alumnes en el muntatge El Cascanueces

que representaran el pròxim mes de novembre en el
Palau de Congressos de Peníscola. 

La coreógrafa Marina Levochkina s'ha traslladat a
Benicarló per a iniciar el muntatge de la coreografia.
“Convoquem als alumnes per nivells i grups per a realitzar el
casting” que va donar com resultat la selecció de 78 alumnes

del centre amb edats compreses entre els 5 i 18 anys. Des de
dilluns passat les aules del Ballet Lupe registren més activitat
de l'habitual ja que Marina ha iniciat el treball amb els xiquets
amb la intenció de deixar-lo tot enllestit de cara a la
representació de les 12 coreografíes de ball en els que
intervindran els alumnes. “Cada dia aprenen un poc més i la
principal dificultat ha estat la que han d'entendre que, a més
de ballar, han d'interpretar, s'han de ficar en el paper a fons”,
explicava Levochkina.

Després de quatre dies de treball, el balanç segons la
ballarina russa no pot ser més satisfactori: els xiquets es
mostren entusiasmats amb el repte que se’ls ha plantejat.
Quan Marina els diga adéu ho farà deixant darrere seu
l'enregistrament en vídeo dels assajos perquè siga Lupe qui
s'encarregue “de polir xicotets detalles”. Per a aquesta
professional del ballet el  repte no va ser tan senzill d'assumir.

“M'ho van plantejar al juliol i vaig estar a punt de dir
que no por culpa d'una lesió d'esquena bastant
complicada. Però després vaig pensar que havia
de fer-ho pels meus alumnes i a l'agost vaig
acceptar”, recorda Lupe. A partir d'ací, tot s'ha
accelerat. Els assajos han començat quassi a
l’hora que el curs en aquesta prestigiosa
acadèmia, que ja porta anys ensenyant dansa en
la comarca. “Vaig a intentar per tots els mitjans que
el Ballet Lupe estiga a l'altura i que valga la pena
l'esforç”, va assegurar. I es que segons recordava
Levochkina “no volem que siguen mers figurants,
els alumnes interactuaran amb els ballarins
professionals”. Això requereix un esforç extra a les
ja de per sí sacrificades classes de ballet. Aquests
dies el parquet de les aules està més polit que mai
com a conseqüència de les contínues repeticions
de les coreografies.

El Cascanueces és un ballet en dos actes i 5
escenes i va ser estrenada el 17 de desembre de
1892 en el llegendari teatre Mariinskii de Sant
Petersburg sota la coreografia original de Lev
Ivanov, el llibre de Marius Petipa i la música de
Piotr I. Tchaikovsky. La primera història que es
coneix del Cascanueces està basada en el llibre
de contes de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann,
titulat: "El Cascanueces i el Rei dels ratolins"
(1816). No obstant això, l’argument que donaria
vida, anys més tard al ballet de Tchaikovsky deriva
d'una adaptació que Alejandro Dumas (pare) fera
del text de Hoffmann. La companyia La corona del
ballet rus està dirigit per Anatoly Amelyanov i va
ser fundada en 1997. Entre el seu elenc
d'integrants figuren ballarins amb una llarga
experiència, de gran projecció i que han passat
pels teatres més importants de Rússia. La
companyia ha realitzat gires molt aclamades por
Anglaterra, Estats Units, Taiwán, Tailàndia, Japó i
Espanya.

text NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ BALLA A RITME DE EL CASCANUECES
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Via l'amic Jaume m'arriba un article de
Jesús Civera publicat a El Levante, el qual m'ha
portat a fer algunes reflexions sobre la
possibilitat de l'existència d'un altre partit de
dreta en l'espectre polític valencià, que
competiria pel vot conservador amb el PPCV.

Certament, aquesta possibilitat s'ha comentat
moltes vegades, pot ser més a nivell estatal.
L'esquerra està fragmentada en diversos partits,
mentre que tota la dreta, des del centre fins a
l'extrema dreta, troba cabuda al PP. Jo sempre m'he
preguntat com alguns votants centristes, de tradició
cristiana o europeista, -la dreta "civilitzada", que es
sol dir- es trobaven a gust votant el mateix partit que
ex-fff (franquistes, feixistes i falangistes, si és que
alguna vegada es deixa de ser-ho). 

Per una altra banda, no és exactament correcte
pensar que els partits polítics de drets i esquerres
funcionen igual: en el seu origen històric, al caliu de
la revolució industrial i l'expansió del sufragi
electoral, els motius de la seua constitució són ben
diferents: els progressistes buscaven defensar els
drets de les noves classes treballadores, els
conservadors van "reaccionar" front açò amb els
instruments disponibles: la democràcia i els partits
polítics. També queda bastant clar una diferència en
el funcionament psicològic del pensament
progressista i del conservador: El pensament

progressista està més ideologitzat, admet la
discrepància interna, fomenta la participació i la
crítica, rebutja el dogmatisme, l'autoritarisme i les
estructures verticals. Té una visió positiva del ser
humà: "l'home es bo per naturalesa". En l'altra
banda, el pensament conservador, pel contrari,
parteix d'una imatge del ser humà negativa: "l'home
és un llop per als propi home", per tant cal una única
autoritat forta, que es troba en possessió de la
veritat, per a que faça complir la llei. És un
pensament més paternalista. Amb tot aquest rotllo
vull dir que no té per que ser possible una simetria
en l'organització política als dos costats del centre
polític.

En tot cas, des del meu punt de vista, la creació
d'un nou partit polític de centre dreta depèn
fonamentalment de que grups d'interessos troben
incapaç l'actual PPCV de crear un entorn favorable
a les seues activitats econòmiques. En aquest
sentit, sí és cert que darrerament els empresaris
valencians han estat crítics com mai amb el govern. 

Crípticament crítics, en absolut de forma
oberta, però d'una manera que no s'havia vist mai al
País Valencià, quan sempre la sintonia entre els
empresaris i el Consell/PPCV ha estat total. En la
mesura que la situació econòmica valenciana
empitjore -i aquest empitjorament concret del nostre
país els empresaris saben ben bé que en part és
culpa del govern de Camps- és possible que algú
trobe oportú o necessari l'aparició d'un partit polític
que es situe en la mateixa franja electoral del PP,
oferint-se com alternativa i substituint-lo en el poder.
Ja veurem.

Quant espai queda a la dreta? Irreflexions

text RAÜL BURRIEL

http://irreflexions.blogspot.com/

L'ajuntament de Benicarló no és el responsable
del manteniment de la senyalització del tram de
carretera en el qual va perdre la vida un jove de
Benicàssim. 

Així ho han assegurat Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló i Marcos Marzal, regidor de Governació.
Domingo incidia que abans del punt d'impacte entre la
motocicleta i el cotxe que la va “atropellar hi ha una
frenada de 14 metres” que poden donar idea de les
causes de l'accident. A més, després de l'impacte el
conductor i la motocicleta van volar literalment per l'aire
13 metres més fins que van tornar a impactar contra el
terra. Marzal ha recordat que “aqueix tram de carretera
el va fer el ministeri de Foment” per a procurar una
eixida del municipi a la N340. “Però l'obra està tan mal
feta que l'ajuntament no ha volgut recepcionarla mai”,
assegurava Domingo. Així, l'edil de Governació
recordava que és Carreteres l'encarregada de realitzar
el manteniment dels senyals, però després de l'accident
mortal “el cap de la Policia Local va pensar que en
comptes d'anar al ministeri a demanar que ho
repintaren, ja que la brigada d'obres està fent
manteniment pel poble que ho pintaren ells”.

Aqueixa és la raó, va adduir Marzal, de la ràpida
actuació municipal, criticada aquesta setmana pels
grups en l'oposició a l'entendre que l'encarregat del
manteniment dels senyals en mal estat era l'equip de
govern. “Poc pot fer l'ajuntament, només posar-nos amb
contacte amb carreteres per a veure com es pot millorar
aqueix tram”, va incidir Marzal. Tant l'alcalde com l'edil
de Governació van lamentar que l'oposició “vulga traure
rèdit electoral d'una mort”, a la vegada que Domingo
anunciava que “si açò va a ser la campanya electoral, a
mi no em van a trobar per este camí”.

text i foto NATÀLIA SANZ

NO SÓN RESPONSABLES DE LA CARRETERA
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El Bloc tria al seu candidat a l’alcaldia de
Benicarló en una assemblea celebrada el passat
divendres 8 d’octubre. A l’assemblea, que es va
celebrar a Benicarló divendres a la nit, Ricardo
Mascarell va ser proclamat per unanimitat candidat
a l’alcaldia.

Ricardo Mascarel Moros ha dedicat la seua vida a
treballar pels seus i ara ha decidit iniciar una nova
etapa personal en la que considera  “es el moment de
treballar intensament per Benicarló”. Coneixedor  del
mon urbanístic i de l’Ajuntament de Benicarló per la
seua professió creu sincerament que les coses es
poden millorar i ficar a  “l’administració local al servei
dels Benicarlandos”. Mascarell va voler agrair a
l’agrupació Local del BLOC la confiança rebuda per
“una responsabilitat tan gran com es ser candidat a
l’alcaldia de Benicarló” i felicitava  pel treball realitzar
als anteriors regidors i en especial la tasca que durant
els darrers vuit anys ha desenvolupat José Luís
Guzmán com a portaveu del BLOC a l’ajuntament de
Benicarló. També va dedicar les seues primeres
paraules als afiliats, simpatitzants i assistents als que
va voler transmetre un missatge d’il·lusió compartida i
afirmava que “davant el panorama polític valencià dels
dos partits majoritaris, el BLOC es l’alternativa de
govern en molts municipis del País Valencià”. Així, el
candidat a l’alcaldia de Benicarló pel Bloc es mostra

convençut que “és possible canviar l’actual tristor que
es respira tant a l’equip de govern com entre els
benicarlandos, i oferir un alè de confiança, alegria i
força al nostre municipi gràcies al Bloc”. Les primeres
persones en felicitar a Ricardo Mascarell desprès de
l’elecció foren la seua dona i els seus fills així com el
Diputat Autonòmic del BLOC Josep Maria Pañella que
estigué present en l’assemblea com a President del
BLOC. Pañella  va recolzar l’elecció del col·lectiu
benicarlando i  es va sentir plenament satisfet de
l’elecció.  El president del Bloc destacava de Mascarell
el seu treball constant al costat del Bloc i la defensa del
Valencianisme com a persona.

Ricardo Mascarel Moros va néixer  a Benicarló l’any
1952, es soci fundador de la Penya Setrill, de
l’associació cultural L’Estel del Collet i de la Falla
Mercat Vell de Benicarló. A més, és soci de la Coral
Polifònica Benicarlanda,  l’associació cultural La
Feram, Club de Ajedrez, Club de Pilota Valenciana
Arrea-li Bona i Creu Roja de Benicarló.  Tota esta
vinculació amb el món associatiu, li fa gran coneixedor
d’este aspecte de la vida benicarlanda.
Professionalment ha treballat des dels 21 anys al
finalitzar els estudis a Fontcuberta, Banc de Valencia,
Banc de Vizcaya, Mobel-4, Fimasa, Cinegestion i al
despatx d’arquitectes Enric Moya de Benicarló. Casat
amb la regidora del BLOC  Mª Pilar Bayarri Bellés,  és
pare de dos fills i ha estat durant molts anys seguidor i
col·laborador de l’agrupació valencianista del Bloc
Nacionalista Valencià.

text NATÀLIA SANZ

El Bloc tria al seu candidat a l’alcaldia de Benicarló

Els dies 1, 2 i 3 d'octubre han tingut lloc a Rossell
les XII Jornades d'Estudi que cada dos anys
desenvolupa el Centre d'Estudis del Maestrat. I amb
la finalitat de continuar el treball que es va engegar
l'any 1978 a fi d'estudiar, analitzar i debatre diferents
aportacions sobre els valors patrimonials del
Maestrat.

I així es va continuar a Rossell al llarg del passat cap
de setmana. Hi va haver les ponències de Miquel Àngel
Pradilla i Cardona, d'Àlvar Monferrer i Monfort i de
Vicent Doménech i Querol. I acompanyades d'un bon
grapat de comunicadors,  poemes i música de corda al
voltant del Maestrat, taules redones, exposicions i
presentacions de llibres, conferència a l'església de La
Pobla de Benifassà, visita guiada pels llocs més
emblemàtics de la vila de Rossell, premis d'investigació
sobre Rossell, i l'exposició de les Cartes Pobles de les
poblacions del Maestrat que va preparar el professor de
la Universitat de Barcelona Pere-Enric Barreda.

I com a cloenda de tres dies de profit i goig es va
gaudir d'un dinar de germanor ofert per l'Ajuntament de
Rossell.

text i foto NATÀLIA SANZ

El CEM a ROSSELL
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oficial. Digna d’un museu, pareixien
una representació fallera. No serà
que ja tenen ppreparada la nova
falla de l’ajuntament? Al temps.

La foto oficial (i 2)
Per cert, també s’ho podien fer

mirar això de la vestimenta per a la
foto oficial. El quimono rosa bufat
que porten les dametes a la foto
oficial del 9 d’octubre... . Amb raó:
qui voldria participar d’un país que
ridiculitza la infància d’aquesta
manera!

Encara anem així? 
Hi ha alguns que sembla que

encara no s’han assabentat que
això d’ofrenar... ja ha passat a la
història. Certament, tenim l’himne
que tenim, el de l’exposició regional
de 1909, que ja ha plogut des de
llavors però... quan de temps més li
hem d’anar rascant l’esquena a
Espanya? Som tan sucursalistes
que, fins i tot, ho hem de publicar al
mitjans locals i damunt la versió
“Per ofrenar...”, en comptes de
“Sota els plecs...”. Ni els blaveros a
valència ho canten ja!

Vehicle municipal
Per què una persona que no és

funcionari ni empleat de
l’ajuntament usa un vehicle de la
flota municipal per a difondre la
celebració de partits de futbol sala?
Recursos públics al servei dels
privats? A veure, no ens importa tot
el que siga promocionar el que fan
al poble, que ja fa falta, ja, però... .
Proposta: per què no li fan anunciar
també tots els actes culturals que
tenen lloc al poble? Així, tots
iguals... i nosaltres no parlarem.

Infraestructures vergonyoses
El que passa a aquest poble

cada vegada que plou o que hi ha
un mínim temporal de Llevant és,
simplement el súmmum de la
incompetència dels nostres
governants. I és que no pot ser. No
pot ser de cap de les maneres, Pas

inferior de la Guàrdia Civil cap a
Sant Gregori, inundat i tancat.
Pas soterrat d’entrada al Centre
Comercial, inundat i tancat. Pas
soterrat d’anada a Càlig, inundat
i tancat. Pas de la Mar Xica,
inundat i tancat. Pas del
Barranquet, inundat i tancat. Pas
de darrera del Centre Comercial,
inundat i tancat. Ratlla del Terme
amb avinguda Papa Luna,
inundada, tancada i amb tots els
xalets i apartaments de la ratlla
del terme negats d’aigua. És
simplement increïble. És que ací no
hi ha cap polític que tinga el que ha
de tindre i apanyar, o fer que
apanyen, sota pena de fer una
revolució o enviar-los a tots a fer la
ma, d’una vegada, totes aquestes
infraestructures viàries fetes tan
rematadament malament? I
després l’alcalde, Marcelino, dirà
que ell igual es presenta a la
reelecció... encara que no apanyen
la carretera vella de Peníscola ni la
de Càlig! Ni tenen vergonya ni la

coneixen. Si totes aquestes
infraestructures públiques foren
privades estarien tots sota set
forrellats a la garjola. Però ací no
passa res! Ah, i se’ns oblidava,
damunt de les inundacions la
Merda, en majúscules, tota la
contornada de la zona del
Morrongo estava plena de
cagallons. També alguna
claveguera embossada, no? Fàstic,
fan!

Línia corporal, Ajuntament de
Benicarló

Premi a la Renovació Comercial,
a Benihort, per la seua aposta per
la imatge CORPORAL (María ortiz,
regidora de comerç, dixit, durant la
roda de premsa de presentació
dels premis de la tercera setmana
del comerç local). Suposem que la
regidora en qüestió deu ser una
gran fan de les verduretes, la fruita
i la vida sana (que ja ens està bé).
Ho devia voler referir-se a la imatge
CORPORATIVA?

ve de la pàgina anterior

Aquest matí, el Consell Valencià ha acordat
concedir 62.688 euros de subvenció a les
organitzacions sindicals per a la realització
d’activitats de promoció o foment de l’ús del valencià
durant 2010. STEPV ha estat exclosa d’aquestes
ajudes, malgrat comptar amb un conveni signat amb
el Conseller d’Educació per a fomentar l’ús del
valencià, que no ha estat denunciat per cap de les
parts i que fins ara es concedien amb normalitat.

Recordem que els pressupostos de 2010 van
excloure el Sindicat, no només d’aquesta partida
pressupostària, sinó també de la corresponent a les
ajudes per a activitats sindicals que fins ara
s’otorgaven atenent la representativitat sindical. Com
ja va denunciar STEPV en aquell moment, ha estat
l’únic sindicat que s’ha vist exclós de totes aquestes
ajudes econòmiques que venien concedint-se amb
total normalitat. 

Fruit d’aquest intent d’exclusió, el Sindicat va
engegar una campanya de denúncia i es va
entrevistar amb els grups de l’oposició perquè
esmenaren els pressupostos, esmenes que van ser
rebutjades pel grup popular. Tanmateix, el Conseller
d’Educació, Alejandro Font de Mora, va haver de

contestar en abril una pregunta parlamentària sobre
els motius de l’exclusió de STEPV d’aquestes
subvencions, i va al·legar una “incidència
administrativa” com a causa de l’exclusió.

A més de la campanya, el Sindicat va presentar el
corresponent recurs contenciós-administratiu per a
restituir el dret a rebre les subvencions que
legalment li corresponen, recurs que STEPV entén
desestimat per l’acord assolit aquest matí pel
Consell.

La decisió de mantindre aquesta exclusió i la
desestimació del recurs confirmen que no es tracta
d’un error administratiu, com afirmava el conseller,
sinó d’una decisió política plenament conscient
d’intentar marginar i arraconar el sindicat majoritari a
l’ensenyament. 

En eixe sentit, STEPV presentarà un nou recurs
contra la resolució que publique les ajudes que el
Consell ha acordat concedir, per discriminació
sindical i per tal de restituir els drets que com a
organització sindical li corresponen.

STEPV, 8 d’octubre de 2010

El Consell manté exclós a l’STEPV 
de les subvencions per a la promoció del valencià

El Sindicat presentarà el corresponent recurs per discriminació sindical

Inútil i degradant, l’execució d’una dona amb
retard mental a Virgínia, als EEUU. Inútil perquè els
experts ja han demostrat a abastament que la pena
de mort no és cap garantia ni “alliçona” els
delinqüents. I degradant, perquè a una persona amb
les seues capacitats mentals disminuïdes –ni que
siga un criminal confés-, el que cal aplicar-li és el
tractament psicològic subsegüent, amb les mesures
de seguretat –per a ella i els altres- que s’escaiguen.
Més encara quan no ha resultat evident que Teresa
Lewis fora la inductora dels crímens jutjats, dues
jutgesses –de les tres magistrades dones- de l’alt
tribunal d’apel·lació votaren a favor de l’indult i la UE
va apel·lar, argumentant que l’execució de persones
amb malalties mentals és contrària als paràmetres
que defineixen els drets humans.

Amb quina moral es poden, ara, donar lliçons de
justícia i civilitat als països “tercermundistes”, si
alguns del primer món –i el primer de tots els EEUU-
procedeixen d’una tal manera?

Marc Antoni Adell

CRUELTAT INNECESSÀRIA

Inútil i degradant, l’execució
d’una dona amb retard mental a
Virgínia, als EEUU...
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Crítiques
La passada setmana el lector

que sempre critica tot el que surt a
La Veu, i no deixa ningú indiferent
amb el seus comentaris, ficava en
dubte, si més no, d’una manera
molt... planera, si la imatge del
regidor Salinas, per allò que estava
gitat prenen el bany amb tota la
seua expressivitat a la font de
davant de l’ajuntament, era veritat.
Tot i que aquest senyor, al lector
ens referim, ho intenta apanyar
després, els tafaners no hem tingut
més remei que demostrar-li-ho altra
volta amb una l’altra fotografia del
mateix acte. Esperem que així se li
lleven els dubtes i entenga que és
que a aquest home li agrada
l’aigua... tot i que siga de les fonts. I
certament, la seua expressivitat no
deixa lloc al dubte.  

La cinta... d’un altre poble
Plaça de la constitució. Hora: 10

del matí. Uns tafaners que voltaven
per allí es troben la sorpresa. Hi
havia envoltada una part de la
plaça, on hi eren unes quantes
carcasses de coets, amb una cinta
que ficava... Ajuntament de
Torreblanca. Sí, el que heu escoltat.
Per a més detall, una cinta roja que
ficava Ajuntament de Torreblanca,
amb lletres blanques. Chupate esa

morena, que diría un castizo. Si que
estem malament que ja no tenim ni
per a una miserable cinta de plàstic!
No vam poder fer la foto perquè
quan vam tornar amb la càmera ja
l’havien llevada. 

Correllengua 
Horari oficial de convocatòria a la

premsa i als ciutadans, segons
l’agenda cultural, 10’30h, horari
reial de començament de l’acte, lo
de reial és perquè devia ser només
per a la realeza consistorial i el
seua allegats, 10 del matí. Per què

seria? Hi ha qui malpensa i sembla
que ha encertat.

Parlar... per no callar
Això si, el representant oficial de

l’ajutnament de Benicarló a l’acte va
ser Ramón Soriano, regidor de no-
res però tinent d’alcalde, també, de
no sabem que. L’edil puja a
l’escenari i diu “Correllengua: córrer
és bo per a la salut i la llengua és la
llengua”. Sabut, si senyor. Molt
sabut. Quina oratòria! Ara enteneu
perquè no volien que la premsa
estiguera present, no?????

Horror, no hi són
9 d’octubre, acte institucional: on

està el faraó Kuen-ka??? I la
Rechidora de Cultura, María
Ortiz??? No, tampoc hi és. Que
Jaime Mundo faltara  a la cita és
comprensible, és que ens havia de
representar-nos al Cap i Casal
però... el primer tinent d’alcalde i la
representant de Cultura d’este
poble, a tots els actes culturals... .
No té perdó. De tota manera si
anaven a fer, o dir, el mateix que el
de dalt...

A crit pelat 
El protocol a l’acte, lamentable.

Eixa que mane de la comissió de
festes pegant crits a les xiquetes pel
mig amb una minifalda poc
adequada per a l’acte, els regidors
que no sabien cóm, ni on ficar-se, i
els agents de la Policia Local
preguntant si s’havien de ficar els
guants per pujar la bandereta...
increïble. Això si, mudats per

l’ocasió i amb la medalla
institucional penjada al coll... com si
estigueren al dia del patró, que per
cert, ha tornat, després que
l’alcalde i el Ple el tornaren a ra-
ratificar (per allò de llevar-lo, i
tornar-lo a ficar). Hi és que això de
les medalles sembla que farda molt.

Enganxina
Diuen que damunt de la placa on

fica “plaça de la Comunitat
Valenciana” van ficar una
enganxina que ho rectificava amb
altra que ficava “plaça del país
Valencià”. Diuen... perquè no es va
poder fer constància del fet. Algú la
va fer desaparèixer abans que la
comitiva oficial la llevés... i la
premsa arribara per poder-ho
fotografiar i donar constància. 

La foto oficial 
Que algú s’ho faça mirar, això de

fer un acte al costat d’un parc
infantil... ple de xiquets. Es sentien
més els seus crits que la
Muixerenga. Amb el desgavell
imperant entres tots els participants
a la folklorada  només calia la foto

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

El llibre El perquè de la vegueria ebrenca, de
Jordi Jordan Farnós (Onada Edicions, 2010), porta
un subtítol molt aclaridor: Breu repàs de la

geografia històrica de les Terres de l’Ebre. En
efecte, l’autor, tortosí, ressegueix com al llarg de la
història s’ha estructurat administrativament la
comarca o regió que té Tortosa com a capital
històrica. Des de la Ilercavònia ibera, passant pel
bisbat de Tortosa, la vegueria de l’època medieval,
i fins a l’annexió a la província de Tarragona, els
intents republicans de recuperar l’autonomia del
territori i la situació actual.

Es tracta d’una obra molt breu (70 pàgines) que
exposa de manera molt directa i entenedora una
història que, encara que no ho puga
paréixer, ens és molt propera. Hi podem
descobrir, o redescobrir, els estrets
vincles territorials entre el Maestrat i el
sud de Catalunya. Uns vincles que avui
dia testimonia el fet que tots dos territoris
pertanyen al bisbat de Tortosa, divisió
eclesiàstica establerta en èpo

ca visigòtica sobre un antic substrat
comú.

Per exemple, és curiós veure com,
quan la Corona d’Aragó va conquerir
Tortosa i es va aturar al Sénia, es van
redactar els Costums de Tortosa amb la
voluntat que arribaren a regir els territoris
de més al sud, que ja havien format una
unitat durant l’època romana, visigòtica i
àrab. En canvi, amb la conquesta del
Regne de València per part de Jaume I,
s’esmicolà la unitat del territori.
Certament, fou per un atzar històric que
actualment no siguem administrativament
tortosins.

Jordan aporta elements de reflexió
sobre la relació entre els territoris al nord i
al sud del Sénia. Una relació que els
filòlegs han estudiat en profunditat, ja que
el Maestrat i els Ports s’adscriuen
lingüísticament al mateix dialecte que
Tortosa, un dialecte que corrobora amb la
seua mateixa existència transfronterera la
unitat de la llengua. Qualsevol persona
d’una certa edat, d’altra banda, recorda
encara com la gent de Benicarló tenia una

tendència natural cap a les terres ebrenques: hom
anava al metge i a fer altres gestions a Tortosa, per
exemple. 

Paradoxalment, la divisió autonòmica de la
democràcia ha afeblit la consciència d’aquesta
unitat. Cada cop té més pes la capital de província,
un Castelló que històricament ha tingut ben pocs
vincles culturals amb el Maestrat. Aquesta pèrdua
de relació amb les Terres de l’Ebre comporta la
pèrdua o el debilitament d’alguns dels nostres trets
d’identitat més propis.

El llibre de Jordi Jordan serà
presentat a Benicarló el proper
divendres 22 d’octubre a les 20 h, a la
Penya Setrill, en el marc dels Divendres
Literaris que organitza Alambor.

El Maestrat i les Terres de l’Ebre Exilis

text  CARLES LLUCH

http://elsexilis.blogspot.com
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Sentit escatològic
La veritat és que se’ns acaben els

titulars pel que fa a les històries “de
merda” (i  no és cap insult), en que
està envoltat este poble i el regidor
Cuenca. I és que per allà on fa pudor
sempre apareix ell. Que si l’emissari
submamari... allí està ell. Que si la
depuradora... allí que també està ell.
Que si ara el Consorci de Residus
que ha de replegar la nostra merda,...
allí que també ens el trobem. No
voldríem pensar si aquest home té alguna mena
d’iman per allò escatològic però és que... . Ara,
s’han unit el PSOE i PP benicarlandos contra el
Consorci de Residus de la Zona I, alçant la veu
sobre la seua ajudicació. Tots dos partits, en veu
dels seus portaveus valga la redundància,
Escuder i Cuenca, han criticat la seua adjudicació
arran de l’informe contrari, no vinculant, del
Consell Consultiu. Ara bé, el que no diuen és que,
cap dels dos partits, en el Consorci, no va votar
contràriament a aqueixa adjudicació.

Però ara, resulta que, com si la cosa no anara
amb ells, i com el preu s’ha disparat una
barbaritat, fan allò tan conegut del ”dónde dije
digo, digo Diego”. S’entén la raó per la qual el
president del consorci estigués emprenyat.

Però més emprenyats estan els
ciutadans que veuen com els polítics es passen la
pilota d’una teulada a l’altra... per acabar cobrant-
nos, fins i tot, la seua incompetència, convertida
en un bon grapat de milions de més. I cap d’ells
dimitirà ni deixarà de percebre el seu sou, segur.

Ofegats... per incompetència
I encara més incompetència és la demostrada

per tots els governs locals que, any rere any, miren
cap un altre lloc mentre els mateixos ponts,
carrers, avingudes, carreteres s’inunden cada
vegada que plou o hi ha mala mar. I és que, com
pot ser possible que el nostre poble es quede
completament incomunicat cada any, sume una
babaritat de desperfectes en les propietats
públiques i privades, que costen a la ciutadania un
fum de diners i ningú faça res? I tampoc dimitiran.
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Per Xavi Burriel

"TORNEN LES AIGÜES, TANQUEN ELS PONTS""
El còmic

Súper panissola: no podia ser d’altra manera, per a tots els polítics locals, provincials i
autonòmics que, després de tants d’anys, no han fet absolutament res per solucionar els
problemes de les zones inundables d’aquest poble. És inconcebible que, en ple segle XXI,
encara haguèssem de patir el tancament de la ciutat durant les pluges, per tots el seus punts
d’entrada, per tots, i no passe res. I encara esperem que algun polític, del signe que siga, surta
i diga prou perquè açò, d’una vegada es solucione. O que dimitisquen tots en bloc, per la seua
veritable i fefaent incompetència manifesta.
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Que si ara el Consorci de
Residus que ha de replegar
la nostra merda, allí que
també ens el trobem. No
voldríem pensar si aquest
home té alguna mena
d’iman per allò escatològic
però és que... 

Nota de la redacció: 
La nostra més sincera disculpa per l’errada ortogràfica que apareix a la portada i al titular de la plana 2.

Òbviament, “jutgat”, s’escriu “jutjat”. De vegades els follets de les impremtes fan aquestes coses. Intentarem
esmenar-nos.


