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Et recordem que la sèrie de

televisió “Líneas” s'emet en

l'espai televisiu "Anem de Bòlid"

en C56 i en TVCS. L’estrena

setmanal es la nit del dijous.

També per internet en

www.vimeo.com/lineas

“LÍNEAS”

-El capítol comença amb el
ball sensual de l’Ana García
Pastor a l’estil Lap Dance en una
seqüencia que recorda el film
“Death proof” de Tarantino.

-A la capella del convent de
Sant Francesc tenim un ritual
gòtic. La bruixeta és Irene Rubio.

-”Fran” i “Dani” parlen de
cinema de lluita davant d’una
colecció de joguines “vintage”
d’Star Wars. No es pot ser més
friki.

-Jordi Reverté i José Gómez
interpretant als divertits “Vladimir”
i “Chanquete” .

-Lorena Ruiz és una de les
actrius que interpreta a les
amigues de “Teo”. Aquesta
habitació de Venècia és en
realitat el Parador de Turisme de
Benicarló. 

“LÍNEAS” també en:

www.vimeo.com/lineas

En el capítol 7 de “Líneas”...

CASALS CONTROLATS



EL TEMA

La conselleria de Medi ambient
ha emès la seua valoració sobre el
document de referència del PGOU

de Benicarló, afirmant que no

considera adequat el creixement de

la ciutat cap al nord, un dels cavalls
de batalla de l'equip de govern i els
veïns de la zona.

L'informe emès per la Direcció
General de Gestió del Mitjà Matural,
assegura que “la seua ocupació
suposaria la pèrdua de connectivitat
ecològica entre els elements
ambientals de l'interior i la zona de la
costa. Es realitza sobre terrenys d'alt
valor agrícola, en una zona en la qual
existeix el risc de regressió de la costa
a causa de temporals marins i la
pujada del nivell del mar”. En aquest
sentit, recomana la realització d'un
estudi específic sobre “aquest risc” en
el Pla general i recorda que
“l'estratègia Territorial de la Comunitat
Valenciana pretén evitar la
consolidació de nous continus
edificats en el litoral i la conurbació”.
No obstant això, el dictamen sí
considera adequat el Parc litoral
esgrafiat en el document com zona
verda. A més, demana “aplicar als
habitatges existents en la zona la
disposició transitòria 4 de la LSNU, a
fi d’evitar afeccions sobre el mitjà,
dotant-les d'infraestructures
imprescindibles” ja que considera que
aquests habitatges estan edificades
sobre sòl no urbanitzable. Els costos
derivats de la minimització de
l'impacte territorial hauran de ser
assumits pels propietaris afectats.
La conversió d'aquest tram del litoral a
urbanitzable va ser un dels acords
arribats per la pròpia conselleria, el
consistori i l’associació de veïns
propietaris d'aquesta zona, que lluiten
per frenar la regressió del litoral.
L'administració adverteix que el
Document de Referència “s'emet a
l'efecte de la legislació en matèria
d'avaluació ambiental, i per tant, no
suposa un pronunciament ambiental
definitiu a l'efecte de la legislació
urbanística”. 

MÉS ZONES QUE NO ES PODEN
URBANITZAR

El document emès per
l'administració autonòmica també es
refereix als habitatges situats prop de
les principals vies de comunicació i
recomana que no s'implanten a
menys de 500 metres d'elles. Així, es
demana l'inici d'un Pla d'Actuació
Municipal per a minimitzar l'exposició
de la població a aquests riscos.
Tampoc considera adequada
l'esgrafiat de terreny residencial cap a
l'oest, en la zona de Sant Gregori i
Ciutat Sènior, assegurant que aquest
sector està afectat per “afeccions
acústiques” i considera que “no es
considera adequat sobrepassar la
Rambla de Cervera, mantenint aquest
element com límit natural de la
població”. La direcció general
aconsella en aquest cas que se
cerquen altres zones de creixement
urbà per a li municipi. “Tot això
haurien d'estudiar-se models de
creixements intensius amb l'objectiu
d'evitar un consum de sòl innecessari,
així com d’establir una seqüència
lògica de desenvolupament”,
dictamina l'informe.

En referència al sòl industrial, el
document de contestació al PGOU de
Benicarló evidencia que es duplica el
sòl industrial i demana que “haurà de
justificar-se la demanda de sòl
destinat a activitats econòmiques,
ajustant-la a les necessitats reals del
municipi”. Pel que fa a l'àrea
destinada a ús terciari planejada al

llarg de la CV-135, l'administració
considera que “podria alterar el
funcionament de la via i provocar la
seua congestió” pel que rebutja
aquesta ubicació i recomana que se
busque altra “on quede justificat el
seu emplaçament, tractant de
fomentar la compatibilitat entre els
usos terciari i residencial”. No es
queda curta l'administració referent al
creixement poblacional contemplat en
el nou PGOU, recomanant al
consistori benicarlando que “analitze
la possible repercussió en el consum
dels recursos i la compatibilitat amb la
situació actual, així com els possibles
efectes sobre el medi ambient”. Sobre
aquest aspecte, recomana que el ISA
aporte un informe sobre la viabilitat
econòmica de les distintes
alternatives proposades. 

CIUTATS VEÏNES QUE
AL·LEGUEN...

L'ajuntament de Vinaròs ha
demanat la inclusió del futur pont
sobre la desembocadura del Barranc
de Aiguaoliva en el PGOU de
Benicarló. Així es desprèn dels
suggeriments que s'han realitzat des
de la ciutat veïna al document de
referència que el consistori
benicarlando va remetre perquè
presentaren al·legacions. El consistori
vinarossenc recorda als seus veïns
que el PGOU de Vinaròs i el
desenvolupament del Sector Urbà
Residencial 01 preveuen la
construcció d'un pont en la zona de la
desembocadura del Barranc de Aigua
Oliva, com continuïtat del previst en la
franja litoral de la Costa Sud de
Vinaròs, actualment realitzat en la
ciutat fins a li Barranc Salines, i la
continuació del qual està pendent
d'executar a mitjà termini. En
l'alternativa tècnica d'aquest sector,
asseguren que es contempla “un
estudi d'ubicació, cotes, etc.. d'aquest
pont amb la finalitat de que l'ordenació
del sector siga coherent amb aquest”.
L'estudi s'ha portat a terme per a
permetre que el pont puga ser una
passarel·la per als vianants, donant
continuïtat al passeig per als vianants
de la Costa Sud de Vinaròs o fins i tot

GARROTADA AUTONÒMICA A LA COSTA NORD

text REDACCIÓ
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5 – I – 2011
A pocs dies d’haver entrant en funcionament la nova

llei del tabac, ja han començat a escoltar-se algunes veus
procedents del sector de l’hostaleria amb un to
apocalíptic que anuncien que hauran de tancar les portes
i es quedaran milers de
treballadors al carrer. Ja han
trobat l’excusa perfecta
aquells que per la seua
incompetència són incapaços
de portar el seu negoci
endavant. Només fent una
senzilla ullada al nostre entorn
veiem que cada dia obren i
tanquen una gran quantitat de
bars i restaurants, tanmateix
n’hi ha d’altres que continuen
anys i anys. És la diferència
entre ser bons i mals
professionals. 

6 – I – 2011
Revisió de dos pel·lícules

de Fritz Lang, “L’home
atrapat” (1941) i “Els botxins
també moren”(1943). Fritz
Lang va nàixer a Alemanya,
l’any 1933 Goebbels, ministre
de propaganda de Hitler li
proposa dirigir els estudis
alemanys UFA, però contrari a
la ideologia nazi abandona
ràpidament el seu país i es
separa de la seua dona Thea von Harbon, que havia
col·laborat amb els guions de les seues pel·lícules que
simpatitzava amb les idees nazis. 

Lang va als Estats Units i és contractat per la Metro
Goldwyn Mayer, i roda aquests dos films que són un dur
al·legat contra el règim de Hitler que tant d’horror havia
d’escampar aquelles dates per tota Europa. En la primera
el capità Alan Thorndike, expert caçador té en el punt de
mira del seu fusell Hitler, però quan dispara no havia
posat la bala, en aquell moment és apressat per la
Gestapo, que el tortura per aconseguir una falsa
declaració, però ell es nega i intenten assassinar-lo,
tanmateix sobreviu i retorna a Anglaterra on es perseguit
pels agent de la policia alemanya.

En “Els botxins també moren” és narra l’atemptat que
va costar la vida a Reinhard Heydrch cap del govern nazi
a Praga per part de la Resistència, i la brutal i
indiscriminada repressió que va originar. Aquesta vegada
Lang va comptar amb un guionista de luxe, Bertold Brech.

Les dues pel·lícules encara que manifesten el
compromís de Lang en contra del nazisme, no cauen en
cap moment en el pamfletisme, sinó que més aviat es
recorre al famós distanciament brechtià, per a mostrar
amb fets la crueltat dels nazis. L’expressiu blanc i negre,
els enquadraments de la càmera, la perfecció dels
guions, el ritme amb que compta les històries,
converteixen aquestes dues pel·lícules en sengles obres

mestres de visió
imprescindible.

30 – I – 2011
Última pel·lícula de Clint

Eastwood, “Más allá de la
vida”, tres històries
s’entrecreuen, una periodista
famosa que creu haver mort
durant uns moments en el
tsunami de 2004, un xiquet que
perd el seu germà bessó
atropellat per una furgoneta, i
un home que té poders per a
comunicar-se amb els morts. 

El director nordamericà,
que ha complit vuitanta anys,
es planteja si hi ha alguna cosa
més enllà de la mort, per a això
es serveix de diversos
elements; la visió d’un túnel
amb una llum blanca al final i la
sensació de pau que afirmen
haver experimentat totes
aquelles persones que han
estat clínicament mortes i que
la periodista creu haver viscut,
o una gorra que li cau al xiquet,

que fa que perda el metro i que es salve d’un atemptat.
Són indicis que fan pensar en alguna cosa després de la
mort i que tots els mortals segurament ens hem plantejat
alguna volta. Eastwood presenta els fets obrint una via
d’esperança a que no tot no acabe en aquest món, però
també es mostra ben escèptic i mostra la gran quantitat
de farsants que viuen a expenses d’aquestes creences,
fins i tot el personatge interpretat per Matt Damon, que
sembla tenir un do especial que el permet comunicar-se
amb els morts, quan aconsegueix comunicar el xiquet
amb el seu germà – en una de les millors escenes de la
pel·lícula -,  i el perd, contesta a la pregunta d’on se n’ha
anat, “no ho sé”.

La pel·lícula té força i comunica emocions, i en cap
moment cau en la sensibleria, malgrat el que ha escrit
algun crític. Eastwood toca un tema ben delicat però se’n
surt molt bé, sense ser el millor dels seus films, és d’un
gran nivell i tornarà a ser sens dubte una de les pel·lícules
de l’any.

MESTRES

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Els Dies Gloriosos
L'informe emès per

la Direcció General de
Gestió del Mitjà
Matural, assegura que
“la seua ocupació
suposaria la pèrdua
de connectivitat
ecològica entre els
elements ambientals
de l'interior i la zona
de la costa. 



un pont per a trànsit rodat, donant
continuïtat al vial estructural rodat que
uneix tota la zona Costa Sud.
L'ajuntament de Vinaròs recorda que
aquest estudi tècnic “va ser remès a
l'ajuntament de Benicarló, havent-se
emès per la seua banda un informe de
conformitat amb la mateixa”. No
obstant això, Benicarló no té en
compte aquesta actuació i no
contempla la continuació d'aquest
passeig litoral, que podria unir per la
costa Vinaròs, Benicarló i Peníscola.
És per això que des del consistori
vinarossenc se suggereix que “seria
interessant que l'Informe de
Sostenibilitat Ambiental contemplara
una possible continuació del passeig
litoral en el municipi veí de Benicarló i
les seues possibles afeccions pel que
fa a la zona humida del barranc
d'Aigua Oliva”. Vinaròs, com veí de
Benicarló, no és l'únic que ha emès
les seues apreciacions sobre nou
PGOU. 

També han mostrat la seua
preocupació Peníscola, en aquest cas
arran de l'ampliació de l'actual port
pesquer i esportiu que s'arreplega en
el nou ordenament urbanístic de
Benicarló. Així, es puntualitza en
l'informe emès per Peníscola que “no
s'aprecia en el document que es
justifique adequadament que la futura
implantació d'una gran infraestructura.
com és l'ampliació de l'actual port
esportiu, no supose la regressió en la
Platja Nord de Peníscola”. El PGOU
de Benicarló arreplega l'ampliació de
l'actual port amb una marina
construïda sobre el dic de Llevant,
que suposarà la creació de 706 nous
amarres i 180 en marina seca.
L'experiència en la costa nord de la
província de Castelló, demostra que
les construccions de ports provoquen
danys col·laterals al sud de les
construccions. Així, l'ampliació en el
seu moment del port de Vinaròs, va
afectar a la costa nord de Benicarló.
Així ho asseguren els veïns amb
papers i mesuraments en mà. En el
cas de la creació de l'actual port de
Benicarló, també des de Peníscola
s'assegura que va afectar a la

configuració de la platja nord. Ara el
temor és que una nova ampliació
supose altra afecció per a aquest tram
del litoral, que queda minvat amb
cada temporal marítim malgrat la
regeneració del que va ser objecte fa
uns anys. D'altra banda, des del
consistori peniscolà també es fa notar
que “no es detalla el tractament que
es dóna qpel que fa a secció i
condicions al Camí de la Ratlla del
Terme” que separa ambdós municipis
i que registra continus problemes
d'inundacions marítimes i terrestres
per fortes pluges. “Qüestió que seria
d'especial interès per a l'ajuntament
de Peníscola, a fi d'unificar criteris
respecte al tractament que un àrea
conjunta s'ha de donar a aquest vial
que comparteixen ambdós municipis”,
s'assegura des del consistori
peniscolà. Les declaracions del
consistori de Peníscola sorprenen, ja
que per part dels representants
polítics s'ha assegurat en diverses
ocasions que hi ha un projecte
redactat conjuntament per tècnics de
les dues administracions amb
l'objectiu de donar solució als
problemes de inundabilidad.

... I ACÍ QUE NO EN SABEN RES

L'ajuntament de Benicarló no ha
rebut el document de referència emès
per la conselleria de Medi ambient
sobre el PGOU del municipi i que està
penjat al web de l’administració
autonòmica des de la passada
setmana. Antonio Cuenca, regidor
d'Urbanisme, va confirmar que “no
puc dir res perquè tot el que sé és el
que he llegit en la premsa”. Cuenca va
lamentar que conselleria haja penjat
la informació en Internet “abans
d'informar-nos a nosaltres.
Oficialment encara no ha arribat res a
l'ajuntament”, va confirmar. Així, el
consistori no farà valoracions sobre
els punts en els quals l'administració
autonòmica s'ha mostrat crítica. El
document de referència és un dels
últims passos administratius
necessaris per a aprovar la revisió del
PGOU en la qual la ciutat està
immersa des del 2002. Precisament a
principis d’aquest mes l'alcalde del

municipi, Marcelino Domingo, es
referia a aquest tràmit anunciant que
dins d'aquest mes estaria llest
l'informe de conselleria, necessari per
a avançar en la reforma de
l'urbanisme del municipi. Ara, amb
l'informe emès des del passat 15 de
febrer, conselleria dóna la raó als
membres de l'oposició, que ja van
advertir en el ple d'aprovació del
document previ que l'administració
autonòmica rebutjaria la conversió a
zona urbanitzable de la costa nord.
Així, el portaveu del PSPV, Enric
Escuder, va criticar l'augment de sòl
urbanitzable contemplat en
l'esborrany i sobretot, que es
requalificara a urbà les partides de la
costa nord “quan la pròpia conselleria
ja va dir que era un error i no es podia
fer”. Aquesta actuació, segons
interpreta el portaveu dels socialistes,
duu a pensar que “l'alcalde vol que el
dolent de la pel·lícula siga conselleria
i li passa la pilota a ella”, atenent als
compromisos que el primer edil va
reconèixer haver adquirit amb
diverses associacions de veïns
aquesta mateixa setmana. Per a
Escuder, el Partit Popular ha creat “un
urbanisme a la carta, basat en els
interessos dels qui van a pressionar a
la porta del despatx de l'alcalde”. En
l'informe de l'arquitecte municipal que
acompanya el concert previ
s'arreplega també la requalificació del
sòl de la costa nord com urbanitzable
“tal com es va acordar per la direcció
política amb l'associació de veïns
corresponent”. Més enllà en les seues
afirmacions va ser l'edil socialista
Pepe Sánchez, qui va vaticinar que “el
jurat pel qual haurà de passar no ho
aprovarà, perquè està fora de les
línies de composició que va marcar la
conselleria”. Cal recordar que el
concert previ, després d'una tibant i
agra sessió de ple, es va aprovar amb
els únics vots a favor de l'equip de
govern. Però tot i això, si tenim en
compte que la seua aprovació
definitiva, pel que ha pogut saber
aquesta setmanari, és competència
autonòmica, podem concloure que, a
data d’avui el concert previ a passat a
ser, com a molt, un document
consultiu. 

ve de la pàgina anterior
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pàgina 18  la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina  3

L'ajuntament no ha rebut el document  emès per la conselleria de Medi ambient 

Bons resultats els
aconseguits pels
atletes del club
d'Atletisme Baix
Maestrat de la nostra
ciutat, atès que tres
d'ells es van pujar al
podi en els seus
r e s p e c t i u s
c a m p i o n a t s
autonòmics. Ali
Herrahaoui, Adelina
Dabaran i Alexis
Sastre van
aconseguir medalla. 

El passat cap de setmana en el velòdrom Luis Puig
de València es va celebrar el campionat autonòmic
junior d'atletisme en pista coberta, al que va participar el
club benicarlando amb tres atletes. Alexis Sastre Arnau
va aconseguir el subcampionat en salt d'altura amb 1,82
metres, marca personal i rècord del club en pista
coberta; el mateix atleta va ser quart en salt de longitud;
Jesús Matías Barreda va ser sisè en longitud; i Lucia
Llopis Molina segona en salt d'altura amb 1,45, però
fora de concurs per ser juvenil. 

Per altra banda es va disputar a Torrevella
l'autonòmic escolar de cross al que el Baix Maestrat va
acudir amb tres atletes, aconseguint magnífics resultat
ja que en alevins Ali Herrahaoui va guanyar la prova; la
infantil Adelina Dabaran es va classificar segona; i
l'infantil Abdessamad Herrahaoui va ser cinquè. 

text i foto VICENT FERRER

Tres atletes del CA Baix Maestrat Guanyen medalla als autonòmics

El jugador del Benicarló Aeroport Castelló Javi Alonso
ha estat convocat per a jugar amb la Selecció
Espanyola sub-21 dos partits amistosos davant

Romania, els dies 9 i 10 de març, en les localitats de
Moraleja i Banños de Montemayor. El jugador haurà
d’estar diumenge que ve en la Terminal 4 de l'aeroport
de Madrid-Barajas, on prendran un vol rumb a terres
extremenyes per a iniciar la seua concentració. 

text VICENT FERRER

Jugador del Benicarló FS Convocat amb la selecció espanyola sub-21

EL PRIMER GRAN DERBI DE LA HISTÒRIA DEL CLUB
CAU DEL COSTAT DELS DE CASA!

I és que l´avantatge d´aquests derbis és que acaben
com acaben, els punts queden a casa! I no viatgen als
trinquets inhòspits d´aquelles terres sudenques de Déu
com Onda, Almassora o Quartell. 

Total, que diumenge passat se celebrà al carrer de
Cabanes una partida històrica: el primer enfrontament entre
equips del poble en la modalitat de galotxa.  Esteller, Peña,
Xeto i Xatet s´enfrontaren als bessons Jon i Èric i Mañes, que
és del Madrid, amb victòria per aquests últims per 70 – 35. Els
“plumilles” del poble deurien esmolar els seus llapis i anotar
aquests noms per a l´almanac de l´esport cadufer del segle
XXI perquè aquests tios estan escrivint la història de la pilota
valenciana a Benicarló. Pel que fa a la partida, segons fonts
poc fidedignes i poc fiables, però molt bones persones,
diumenge al carrer Cabanes feia vent. Això i els rebots força
complicats en un carrer ple de vorereres, reixes i finestres
(com tots els carrers) va deslluir un pèl l´espectacle. A més, els
bessons i Mañes, que és del Madrid, al cinqué joc ja havien fet
el dau i van fer un forat al marcador impossible de recuperar
per a l´equip d´Esteller. I, per cert, parlant de finestres i forats,
el forat que sí té solució és el del vidre que va trencar Jon d´un
bot de braç. Els responsables del club ja s´han posat a
treballar per reparar els danys i perjudicis causats als veïns

damnificats i divendres han quedat amb el vidrer. La cosa és
que entre el vidre trencat i els cotxes que se´n va endur la grua
municipal, alguns ja ens estan agafant tírria als d´Arrea-li
Bona. Així que els responsables municipals s´haurien de
plantejar seriosament construir un trinquet per a n´estos
xicuelos; si no, al final deixaran el poble sense vidres i sense
amistats. 

En fi, la cosa és que entre que Peña, mitger, estava
malalt, i que Mañes, que és del Madrid, dugué Esteller pel
carrer de l´amargura a la treta, a poc a poc aquests anaren
perdent les esperances, la concentració i la il·lusió per la
victòria. Al final, la partida no tingué massa història i la victòria
dels bessons i companyia va ser més còmoda d´allò que a
priori es podia suposar. 

D´altra banda, poca gent al carrer de Cabanes, unes vint
persones; els de sempre i un que deia que era regidor. Cal
destacar l´actuació de Jordi com a jutge i del jove José “el
lloero”, ben atent a la corda de la treta i que no deixà passar
ni una. 

I de matí, entrenaments lliures al frontó del Coromines per
anar calfant la lliga de la Faixa, que començarà després de
Falles. Alguns dels veterans del club, més una jove promesa
de 35 anys anomenada Rafa, estaborniren la paret del
Coromines davant la mirada d´un parell de “perroflautes” i
poca cosa més. Si de cas, encoratjar a eixos pilotaris virtuals
que últimament foten més manronades al facebook que al
frontó que deixen de navegar pel ciberespai i tornen al
Coromines si no volen que a la Faixa els calenten com un dau
(i no el dau de la treta, precisament). 

text ARREA-LI BONA

ARREA-LI BONA VS ARREA-LI BONA



GUANYEM BÉ
Sí, ja sé que va ser contra el cuer, però una victòria

per sis a zero sempre fa goig. El Xert és, de llarg, el
pitjor equip que he vist aquesta temporada per ací.
Pobres xics, quina manera de fer el ridícul. En van ser
mitja dotzena, però si els dos xuts al pal i els gols
clamorosament fallats pels nostres davanters arriben a
entrar n’hagueren sigut deu o quinze. I no exagero. 

NO CAL DIR-HO 
El partit o cercavila va ser un continu atac i gol del

Benicarló. Ni una mala puntada de peu, ni un  mal
gest. Només un parell o tres de targetes per protestar-
li a l’àrbitre. Ni un xut, ni un, entre els tres pals del
nostre porter. Així anem. 

LA MITJA DOTZENA
El primer el va marcar Víctor Esbrí amb el genoll

després d’un llastimós rebuig del porter xertolí. De
riure. Encara no feia ni cinc minuts. El segon va ser
una preciosa jugada, d’aqueixes de tiralínies. Pitu (per
què li diuen així al fill de Blai?) li va passar a Guillermo
Colom, aquest a un lateral diminut que tenim que li
diuen Víctor i aquest de bonica passada de la mort al
davanter Ismail que va empényer amb habilitat
l’esfèrica l fons de la xarxa. En altres temps, amb un
altre rival haguérem, fins i tot, tret mocadors per
mostrar la nostra admiració. Després va seguir
novament Víctor Esbrí. I ja a la segona part el nostre
Josué amb la inestimable col·laboració  d’un defensa i
consegüent celebració amb el clan familiar. Van seguir
Anta de potent xut des de fora de l’àrea i per últim el
jove Hugo Albalate –que n’havia fallat un parell de
clamorosos- de bonica vaselina va arrodonir el
marcador. 

EL MILLOR
Sens dubte Pitu va ser l’home del partit. No l’havia

vist mai tan llençat. Va dirigir, va manar, va posar-les al
peu de tots els que va voler. Fantàstic. La llàstima és
que nos empre està tan inspirat i quan li falla la
primera passada, s’enfonsa i perd la seguida. 

COSES SOLTES
Feia molt de vent. Un vent pudent. Per això em vaig

refugiar durant la primera part a la llotja que
habitualment ocupen els autoproclamats en altres
temps “homes de futbol”. No van vindre i s’ho van
perdre, fins i tot va haver qui va comentar que la seua
presència podia aportar una dosi de malastrugança
gens recomanable per als interessos del nostre club. A
la segona part, seguint sempre l’atac del Benicarló,
vaig anar a pondre a la banqueta que en altre temps
ocupaven els jugadors locals. No és que fera molt de
redòs, però primer un solet agradable em feia tancar
els ulls. 

MÉS COSES SOLTES
El tot terreny José Toledo, que feia de delegat,

enganxat al caliquenyo (és sempre el mateix?) em va
contar que en el partit que havíem jugat fora la
setmana anterior contra  l’Almassora B ell va sr l’únic
membre de la Junta Directiva que va acompanyar
l’expedició benicarlanda. Estem fotuts, no? Diuen els
castellans, a més, que el ojo del amo engorda el
caballo. 

ISMAIL
Un dels companys de banqueta em va contar

suposo que una llegenda urbana. El nostre davanter
centre Ismail –és un magnífic jugador, però poc
corredor comprenc jo- va desaparéixer d’ací al segon
partit de la temporada. Diuen que se n’havia anat a
França a vore uns parents. Per això es va haver de
fitxar Joan Guillamón. Atés però que no marcàvem els

gols necessaris, se li va picar per si podia
vindre a tirar-nos una mà. Em va explicar
també que va dir que no, que no tenia diners
per pagar-se el viatge de tornada. I encara hi
va abundar, si en vols una de bona, paga-li el
bitllet i cap ací, i ja veus, massa gros i ja
vorem si agarre el ritme. Quines coses, no?

COM ANEM
Depén de com ho mirem. Si aspirem a

quedar tercers o quarts, anem bé. Si aspirem
a quedar segons, anem malament.  El Catí
va guanyar al camp del Traiguera i ens
segueix portant quatre punts. L’Alcalà també
va punxar i fins i tot el Vinaròs es va
permetre el luxe de només empatar a Sant
Mateu. 

LA PROPERA JORNADA
No tinc ni idea d’on juguem. Només

espero que siga abans d’això de la
cavalcada del ninot. No és aquest dissabte
això? 

IMPRESSIONANT BENICARLÓ

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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LOCAL ESPORTS

Les comissions falleres de Benicarló no podran muntar els
seus casals als carrers fins al dilluns 7 de març. És l'última
paraula del consistori, que ha rebutjat la petició de les falles
que necessiten tallar carrers per a muntar les estructures
efímeres. “No creiem necessari tenir els carrers tallats tants
dies, i menys enguany amb les obres que hi ha en la
població”, va assegurar Agustín Parra, cap de la Policia Local
durant la presentació del dispositiu de seguretat que
s'engegarà amb motiu de les festes falleres. De moment, qui
han iniciat el muntatge són aquelles comissions que utilitzen
places per als vianants per a situar els casals. Els monuments
fallers començaran a plantar-se el 9 de març, amb l'objectiu
d'aqueix primer cap de setmana, tenir preparada la ciutat per
a rebre visitants i desenvolupar els actes programats, com
l'Ofrena de flors, amb total tranquil·litat. El dispositiu de
seguretat muntat al voltant de les celebracions mobilitzarà a
“145 Policies Locals treballant en els diferents torns”, a més
del reforç de Guàrdia Civil i els efectius que destinaran
Protecció Civil i Creu Roja, que també estaran presents en els
carrers de la ciutat.

Respecte a les hores de tancament dels locals, ha quedat
establit que entre setmana les portes es tancaran a les 4 de la
matinada, mentre que les vespres de festiu l'horari s'allargarà
fins a les 5. “Hem comprovat des de fa tres anys que posant
un horari de tancament dels casals, descendeixen de forma
dràstica els incidents a aquestes hores de la matinada”, va
explicar Parra. La seguretat, per tant, ha d'estar perfectament
coordinada perquè no tinguem esglais. Així, per segon any es
revisaran les instal·lacions elèctriques i els dispositius de
seguretat que les comissions realitzen en els casals que es

munten en el carrer. “Es farà una primera revisió els dies 9 i
10 de març per part dels tècnics municipals”, abans que
entren en servei “i es tornaran a repassar el dia 17, quan les
falles estiguen ja muntades per a comprovar que no haurà
problemes a l'hora de la cremà”, va detallar Marzal. L'objectiu
és arribar a la Nit de la Cremà amb les majors garanties d'èxit
per part dels cossos de seguretat involucrats en el correcte
funcionament dels festejos. I per a aqueixa nit, el consistori si
que va cedir a les peticions de les comissions falleres, que van
sol·licitar endarrerir l'hora d'inici de la cremà atenent que
enguany Sant Josep se celebrarà en dissabte. Esment a part
mereix el bàndol emès per l'alcalde, Marcelino Domingo, en el
qual, entre altres punts, es recorda que l'horari de llançament
de material pirotècnic és de 8 a 10 del matí, quedant prohibit
fer-lo fora d'aqueixa forqueta. “Es vigilarà i controlarà aquest
tema, decomissant material i posant les denúncies
corresponents en cas d'infracció”, va advertir Parra. A més, la
vigilància també s'estendrà als locals que venen aquest tipus
de material “per a controlar que realment es ven a qui ho puga
llençar”. Queda per veure si els ciutadans, d'una vegada per
totes, compleixen la normativa municipal i es fa acomplir.

text REDACCIÓ

CASALS CONTROLATS

FOTO: VICENT FERRER
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Les màquines ja han començat els treballs de
reposició de tanques i d'esbrosse de la tercera fase
d'urbanització de Corts Valencianes de Benicarló.

L'obertura d'aquest vial permetrà la connexió de la
N-340 amb la zona marítima sense necessitat de passar
per dins de la ciutat. Les obres, adjudicades a l'empresa
Pavasal, consistiran a obrir un vial de 14 metres
d'amplària, amb dos carrils per a la circulació de
vehicles, un carril per a vianants i altre per a bicicletes,
separats per una vorada de seguretat. Les obres també
inclouen la il·luminació dels més de 1.000 metres de
longitud que té el vial i preveuen cunetes per a
canalitzar les aigües. La resta de serveis que
corresponen a un carrer (telecomunicacions, gas,
canalitzacions, electricitat, etc.) s'executaran quan
s'urbanitze el sector on està situat el vial. Els treballs
està previst que es perllonguen durant 16 setmanes. No
obstant això, el BLOC considera que aquesta obra no
és una prolongació com a tal, ja que creuen que “un
camí de 12 metres d'ample no és una prolongació de
l'avinguda que ja està feta i urbanitzada”. L'avinguda de
les Corts Valencianes va ser executada en primera fase
pel partit Popular de Benicarló fins al Carrer València i
posteriorment, es va fer una unitat de major
transcendència en la qual es va urbanitzar Corts
Valencianes II, Ví de Carlón, 9 d’octubre i Doctor Coll
entre unes altres, durant el govern del BLOC i el PSOE.
També es va adequar en aquella legislatura la rotonda
entre una fase i altra.

Els nacionalistes s'han referit que la situació és
semblant al de la continuació de l'Avinguda Iecla on “els
propietaris van cedir el terreny per a accedir a la piscina
municipal i encara estan en aqueixa situació” i afegien

“en aquest cas els afectats per la prolongació de Corts
Valencianes III s'han reservat l'aprofitament urbanístic,
que segurament el veuran els seus néts”. Els
nacionalistes consideren que, al no haver necessitat,
“l'equip de govern del PP benicarlando no tindrà presa
per a urbanitzar la zona, com no la van tenir en el sector
II de Corts Valencianes o en la mateixa partida Povet”.

José Luis Guzmán ha sortit al pas de les declaracions
de Marcelino Domingo, asegurant que la falta de
credibilitat de Domingo arriba fins al punt de no dir totes
les coses i amagar veritats fonamentals per a
l’economia dels veïns del municipi. Segons Guzmán “ja
no se’l creu ningú” ja que Domingo obvia que el vial de
Corts Valencianes III costarà més de 750.000€, diners
que quan s’urbanitze definitivament, seran diners tirats.
És per això que el BLOC en el seu dia va votar en contra
d’este projecte tal i com l’ha plantejat el PP encara que
poc tenim a dir si els veïns volen cedir el seu terreny a
l’ajuntament; és seu i per això fan el que creuen
convenient. I nosaltres ho respectem, votant a favor.
Altra cosa és el projecte ja que des del BLOC es volia
una cosa ben feta i no una “xapussa”, com l’actual.

L’alcalde de Benicarló, segons afirma el portaveu del
BLOC,  també amaga la intenció d’instal·lar el mercat
del dimecres en este nou tram del vial i a més  no parla
que en un futur quan el PAI es faça, els propietaris sí
que hauran de pagar la urbanització. Guzmán ha acusat
l’equip de govern d’utilitzar diferents vares de mesura
per als veïns del municipi, atenent que al PAI del sector
7, el de la nova escola del col·legi Angel Esteban  “sí
que es fa pagar la urbanització als propietaris;  allí no li
preocupa la despesa que els propietaris han de fer, tot i
la crisi econòmica. En eixe PAI, Domingo necessita els
terrenys per a l’escola i no comenta que s’actua, per
decisions personals”.

text NATÀLIA SANZ

Tercera fase d’urbanització de Corts Valencianes

Segons Guzmán “ja no se’l creu ningú” ja que
Domingo obvia que el vial de Corts Valencianes III
costarà més de 750.000€, diners que quan
s’urbanitze definitivament, seran diners tirats.

El passat dia 23 de febrer, la sala de graus de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona s’omplia de
gom a gom. L’ocasió no era per a menys, la filla del
Che Guevara, Aleida, venia a protagonitzar una
conferència sobre els problemes econòmics i
socials als quals s’enfronta Cuba. L’acte estava
organitzat pel grup d’acció social Sageta de Foc i
pretenia sintetitzar els canvis als quals es veia
abocada la societat cubana per a continuar la
revolució. 

L’any 1959 Fidel Castro i Ernesto “Che” Guevara
eren els líders d’una revolució que enderrocava el
govern de Batista, règim titella dels EEUU. En ple
context de la Guerra Freda a l’illa no li va costar
sortir avant sempre sota l’ombra de la URRS, que
va trobar en Cuba a un valuós aliat a escassos 200
km de la costa nord-americana. Però a la dècada
dels 80, amb el debilitament de la URRS es van
girar les tornes i els EEUU van instaurar un bloqueig
econòmic que dura fins a dia d’avui. 

Aleida Guevara va parlar de les dificultats que
planteja aquest blocatge per a l’economia illenca i
per a la població. Aleida, persona important de
l’aparell polític del règim (reconeix que parla
assíduament amb Castro), no parava d’afirmar que
les condicions de vida, sanitat i educació a l’illa eren
de les millors del continent americà. Cal dir que
Cuba té fora de les seves fronteres a vora 15000
metges en diversos països del Carib i quasi han
aconseguit eradicar l’analfabetisme. També va
parlar del nou panorama econòmic i social que
afronta la població cubana amb l’ascens de Raül
Castro al capdamunt del govern. I es que el govern
cubà es veu obligat a introduir mesures de lliure
comerç per a evitar la fallida d’una economia
empobrida i malmesa seriament. 

Però la conferència va canviar totalment de rumb
quant es va obrir un petit torn de preguntes dirigides
a la conferenciant. Llavors una jove cubana (més
tard va dir que era germana d’un dissident polític) va
començar a qüestionar el discurs fet per Aleida
Guevara, creant una situació incòmoda en la seva
persona. La jove va reivindicar un canvi en el

govern de la revolució, on es garantiren els drets
democràtics i on es donés participació a una
joventut que està farta de veure passar els dies
sense poder créixer professionalment, dintre d’una
illa que ofereix poques oportunitats més que reparar
cotxes atrotinats o fer cua als locals del
racionament. Les respostes de la Aleida buscaven
allunyar-se d’un tema espinós per al règim
comunista i crear un discurs que en algun moment
va derivar en fantasia. 

Aquesta situació em va mostrar que els antics
ideals de la revolució s’havien perdut totalment, i
que 50 anys després de començar, encara s’està
definint el rumb que ha de prendre la revolució
cubana. L’altra contradicció evident és la de la falta
de llibertat d’expressió en contra del règim, i que
cada dia cala més profundament en una joventut
que està decidida a canviar el rumb d’una revolució,
per a ells, molt llunyana.

text VICENT COLLADO

LA REALITAT D’UNA REVOLUCIÓ QUE DURA CINQUANTA ANYS
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La Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Castelló comptarà amb tres
lletrades del Partit Judicial de Vinaròs si
prospera la llista encapçalada per Antonio
Esteban Estevan. 

El candidat va presentar la seua proposta a
Benicarló, on va assegurar que està convençut
“del fet diferencial del partit judicial de Vinaròs”,
al que va qualificar com d'allunyat “del centre,
amb una personalitat i una configuració pròpia,
que compta amb un col·lectiu molt important,
molt ramificat en tots els pobles de la província,
amb una presència social important i uns
interessos específics” i que per tant mereix “un
tractament específic”. Esteban va recordar que l'aposta
pel nord de la província es va iniciar amb l'anterior junta,
presidida pel degà Manolo Badenes. En aqueix moment
es va constituir la seu social del col·legi a Vinaròs obrint-
se un local propi, pel que ara és necessària “una
organització molt qualificada en aquesta àrea que
servisca de connexió amb el col·legi i de resposta
immediata als problemes que tinguen”. El candidat va
assegurar que ha presentat la seua candidatura després
de “molts anys de compromís amb el col·legi” i amb “la

il·lusió de representar a un col·lectiu molt important en la
província”. Esteban es va mostrar convençut que “estic
envoltat d'un equip molt bo”. La inclusió de dues
lletrades del nord de la província en la seua llista, que
s'unirien a la qual actualment es troba representada en
la junta i que seguirà amb el mandat, suposa que “volem
emfatitzar la rellevància que té aquest partit judicial amb
una identitat pròpia que cal mantenir, donar suport, i
desenvolupar, donar-li una musculatura que permeta
donar una resposta ràpida als problemes que es
presenten”, va concloure.

text NATÀLIA SANZ

LLETRATS DEL BAIX MAESTRAT A CASTELLÓ

Benicarló participará activament
en el I Circuit de Golf Castelló-Cala
Montero que recorrerà deu camps de
golf de diverses comunitats
autònomes. 

L'objectiu és donar a conèixer l'oferta
turística de la ciutat i Benicarló
col·labora amb aquest circuit de la mà
del Patronat Provincial de Turisme, amb
la finalitat d'arribar al públic que
s'interessa per l'oferta de golf i com
plataforma de màrqueting per a donar a
conèixer l'oferta turística de tota la
província, atès que la competició es
desenvoluparà en llocs preferentment
emissors de turisme cap a les
comarques de Castelló. El I Circuit de Gol Castelló-Cala
Montero contarà amb la col·laboració de l'Ajuntament,
que oferirà estades en la ciutat per als guanyadors del
torneig. A més, durant les diferents competicions
s'elaboraran paelles a càrrec del Restaurant El Pinche
de Oro. 

El circuit començarà el 19 de març en el Club de Golf
Panoràmica de Sant Jordi i finalitzarà el 6 de novembre
en el mateix club. Mentrestant, la competició passarà
per nou camps de golf més en províncies com Madrid,
Zaragoza, Navarra, Cantàbria, Huesca, Girona o
València.

text NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ, CIUTAT DE GOLF

Tornen les falles i torna, una vegada més,
aquesta pàgina per tal de clarificar algunes
coses que sembla que els dirigents fallers no
tenen clares. Per molts canvis que hi haja dins
l’organigrama faller, sempre hi ha coses que cal
aprendre i posar al seu lloc. Avui parlarem de
nosaltres, de la Comissió d’Experts Fallers que
vetlla per la puresa de la nostra festa més festa
i més benicarlanda de totes.

Encara que resulta una cosa òbvia, hem de
començar deixant ben clar que aquesta comissió
està formada per set membres, tots ells gent
bragada, aguerrida i ben foguejada dins
l’inabastable món faller. El motiu pel qual en som
set els integrants és ben senzill, i tothom el
comprendrà i aplaudirà de seguida. Cadascun dels
membres tenim assignada una lletra de les que
formen, com no podia ser d’una altra manera, la
paraula VALÈNCIA. Encara que aquesta paraula té
vuit lletres i no set, es va decidir no repetir cap lletra
per tal de poder identificar-nos millor, per això en
som set i no vuit. 

Tots els integrants de la Comissió som mascles.
Encara que això resulta una cosa evident i que no
admet discussió, tornarem a explicar el motiu
d’aquesta exclusió intencionada de membres
pertanyents al sexe femení. Com tothom sap
perquè això ja ha estat explicar dins d’aquesta
secció i no en fa gens de peresa repetir, la paraula
que millor reflecteix el paper de la dona dins del
món faller és “florero”. Els homes es reuneixen, es
sacrifiquen, prenen decisions falleres, assisteixen a
sopars de treball fallers, fan el tracte amb l’artista
faller, dissenyen el monument faller, fan
pressupostos fallers, tenen maldecaps fallers,
anuncien a les falleres el seu nomenament, van
personalment a casa de cadascuna d’elles a portar
la bona nova fallera, porten del braç a les falleres
amb port faller, presideixen la falla i un milió de
coses falleres més. La llista de responsabilitats dels
homes fallers és immensa, pràcticament infinita. En
canvi les dones, tot i tenir el seu important paper
dins del món de les falles, no poden ocupar-se de
les feines que fan els homes, com per exemple
pertànyer a aquesta comissió. El paper de la dona

ha de ser el que ha de ser, primer i principal acatar
i acomplir totes aquelles decisions que han acordat
els fallers de la falla. En canvi, hi ha llocs on elles
manen més que els propis fallers perquè es tracta
d’assumptes que entren dins de les seues
competències com a dones de fallers. Entre
aquestes funcions on la dona del faller és reina
absoluta podem destacar les següents: neteja i
conservació de la vestimenta fallera masculina i
femenina, elaboració i distribució del diferents
menjars fallers, preparació de tot allò necessari per
a la neteja personal del faller que ha d’assistir al
molts actes protocol·laris fallers, ordre i neteja de la
casa i casal fallers, ajuda i suport incondicional al
faller, ocupar els càrrecs d’honor pertinents, tant en
representació de la falla a actes fora de la mateixa
com en els interns, anar vestides adequadament i
moltes altres funcions. És important destacar que el
fet d’ocupar un dels càrrecs d’honor de la falla no
eximeix la fallera de complir amb totes les feines
assignades.

Aquesta Comissió es reuneix sempre i quan
considera que és necessari perquè no s’estan fent
les coses ben fetes o perquè es proposen millores
que no farien més que engrandir aquest ja immens
món de les falles. Per suposat, les dones dels
membres d’aquesta comissió acompleixen
estrictament el seu paper de dones falleres i
accepten de bon grat les reunions i sopars de
treball que periòdicament es convoquen.

El president de la Comissió d’Experts – lletra
“V”- és qui pot convocar els membres de la mateixa,
encara que si algun dels membres considera que hi
ha un tema urgent, li ho comunica al president per
tal que ell prenga la decisió més adequada al cas.

Això és un petit resum del funcionament de la
comissió. Si algun faller li interessa formar part de la
mateixa, només cal que es comunique amb la lletra
N i s’estudiarà la seua incorporació. Actualment
s’està treballant per tal d’incloure algun membre
més però ocupant lletres minúscules, ja que les
majúscules tenen un caràcter vitalici. Només tenim
clar que la “V” minúscula no existirà.   
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"FOC NOU" A LES CAIXES D'ESTALVI

No tracto de dir que calga cremar a les caixes
d'estalvi espanyoles, encara que algunes estiguen
"socarraetes". El quasi-arcaisme "foc nou" deriva
d'aquells temps en què la "xemeneia" (la llar de foc)
era determinant i quasi únic sistema de calefacció i
de cocció d'aliments en les llars.

En algunes ocasions només produïa fum per
més que atiares els troncs i per més que afegires
combustible molt sec. L'única solució passava per
apagar bé este foc i tornar a encendre´l amb nou i
adequat combustible. "Foc nou".

El funcionament correcte del "sistema econòmic"
depén de l'existència d'un "sistema financer" amb
suficient potència, que permeta que fluïsca el crèdit
per a empreses i emprenedors, que en realitat són
els que creen més llocs de treball no onerosos per
al contribuent.

Més del 50 % del sistema financer espanyol està
en mans de les caixes d'estalvi, entitats amb actius
en forma d'immobles amb una valoració comptable,
que en molts casos no subscriuria un auditor "no
imprudent".

Si una entitat bancària no és capaç de donar
crèdits, perquè els recursos aliens que capta només
servixen per a sanejar els seus dubtosos actius, per
mitjà de dotacions, o per a tornar els crèdits, que
imprudentment va sol·licitar a entitats estrangeres
en els temps de la "bambolla", el més convenient
per a què el nostre sistema econòmic torne a
funcionar és que esta "descanse en pau" i que
vinguen noves entitats (foc nou) amb capacitat de
fluir crèdit als que són capaços de crear riquesa i
llocs de treball .

Un bon cirurgià planifica bé la intervenció,
l'executa amb pols ferm i no improvisa davant del
camp operatori, sinó que té ben predefinit l'objectiu
i els protocols. Els responsables governamentals
d'economia han de deixar de marejar diàriament la
perdiu amb el ràtio (uns dies és el 8 i altres el 10%)
i amb el tipus de capital (uns dies és el "core", altres
"el principal" i altres "el bàsic") i definir clarament i
unívocament la normativa. El govern en un temps
rècord ha promulgat 6 decrets….QUO VADIS?

Afortunadament, i esperem que dure, algunes
noves decisions del govern, sobre les caixes; poden
facilitar que el crèdit torne a les empreses: 1.- No
s'inclourà en el capital principal les provisions per a
sanejar els crèdits. 2.- els ràtios de solvència
s'aconseguiran per mitjà de vendes d'actius sense
disminuir l'oferta efectiva de crèdit". És a dir, si
una caixa té un munt de pisos, xalets i promocions
que valen el que valen i no el que valien: 1.- No
utilitze els diners públics per a tapar la seva "més o
menys prudent gestió" 2.- Dedique's al que s'ha de
dedicar de tota la vida: capte diners de l'estalviador
i cedisca´ls a l'emprenedor.

EPÍLEG: Em temo que quan este article veja la
llum el BOE haurà publicat una nova normativa.

Mª. del Carmen Pitarch Ramia
ECONOMISTA AUDITORA

Carta a la Directora

Benicarló ha iniciat una campanya encaminada a
acabar amb el consum il·legal d'aigua corrent.
Responsables de l'empresa Sorea, encarregada de la
gestió d'aquest servei en el municipi, van anunciar que
“s'han posat comptadors en 120 vivendes que es va
detectar mancaven d'ell” però que estaven connectades
al servei. A aquests consumidors “en un moment
determinat, no sabem perquè, se'ls va autoritzar que
s'enganxaren a la xarxa sense tenir un comptador com
la resta”, va explicar Antonio Cuenca, edil de Medi
ambient. La situació provocava un greuge comparatiu
amb la resta de veïns que sí abonaven els serveis de
l'empresa gestora. El consistori va notificar als veïns
l'aplicació de la tarifa de consum màxima en les factures
que s'emeteren a nom dels que no tenien comptador “i
tots, menys set o vuit, van acceptar que els hi posàrem”,
va detallar Cuenca. Jordi Azorín, gerent de Sorea, va
detallar que en l'actualitat “hi ha 16.000 comptadors
d'aigua potable a Benicarló” que amiden el consum
d'aigua potable en el municipi. En aquests moments,
llars i empreses consumeixen 2.828.885 de metres
cúbics d'aigua. L'estat de la xarxa de distribució,
qualificada de bona pels tècnics que han redactat el Pla
Director de Proveïment, fa pensar que “no hi ha
problemes de pèrdua d'aigua” per l'estat de les
canonades, va assegurar Azorín.

En qualsevol cas l'empresa ha previst que en el
termini màxim de 15 anys la ciutat haurà de renovar la
seua xarxa de canalitzacions, bàsicament per a
substituir les de fibrociment “molt nocives per a la salut
per la presència d'amiant” per unes altres de fosa dúctil
o polietilè. Aquest tipus de canalitzacions també
asseguren l'absència de fugides d'aigua. Azorín
reconeixia, no obstant això, la complexitat del sistema
per a detectar si realment existeixen fugides. “Sabem el
que ix del dipòsit i el que es consumeix, però mentre es
mesuren tots els comptadors, pot haver un error en la
comptabilitat” ja que el sistema encara es realitza porta
a porta, i els tècnics encarregats de realitzar-lo poden
tardar un mes a donar la volta per tota la localitat. En
aquest temps els números poden variar, encara que
amb les estimacions i actuals simulacions informàtiques
“es pot tenir un càlcul més o menys precís, que estableix
que no hi ha problemes de fuites”. Cal recordar que el
conveni amb l'empresa Sorea, que es va adjudicar per
270.000 euros per a un període de 10 anys, també
inclou actuacions preventives en cas d'inundacions, per
això preveu un sistema automàtic d'avís de
precipitacions i la instal·lació d'alarmes en passos
inferiors. A més el nou contracte per al manteniment de
la xarxa municipal de sanejament, permetrà conèixer en
temps real la qualitat de les aigües de bany i preveu tot
un sistema de prevenció que ajudarà a millorar
l'efectivitat de la xarxa.

text NATÀLIA SANZ

CONSUMIEN AIGUA POTABLE SENSE PAGAR

Des del divendres 4 de Febrer, en la ciutat de
Vinaròs, exposa la seua obra la pintora benicarlanda
Rosa Soriano Marzal. L’acte d’inauguració es va
realitzar a la Casa Membrillera, actual seu de la
fundació Caixa Vinaròs, contant amb la presencia
d’un acollidor públic. 

Primerament, Manuel Molinos, com a president de la
fundació va presentar a l’autora, llicenciada en les
especialitats de Pintura i Gravat per la Facultat de Belles
Arts de Valencia, amb una ampla trajectòria expositiva
per tot l’estat espanyol, i professora en l’IES Ramón Cid
de la nostra població. Seguidament,  Rosa va dir unes
paraules d’agraïment, presentant aquesta nova
col·lecció de collages de gravats i pintures, on els petits
materials de la vida quotidiana tenen molta importància
i les cançonetes de jocs infantils molta presència. 

Mª José Ferrer, Reridora d’Educació de l’ajuntament
de Vinaròs, va dir unes paraules, matisant  que el títol
“Coses de Dones” no induixca a error, tan sols és un
punt de partida temàtic a partir del qual l’autora
desenvolupa el món de formes i colors que són propis
del seu estil.

Al final, José Córdoba Chaparro, artista plàstic
vinculat a Vinaròs, amb una llarga i reconeguda carrera
artística i professional, i que ha realitzat la presentació
“pura efervescència vital” per al catàleg, va reforçar la
idea que l’obra plàstica no demana tant ser explicada
com ben mirada, des de la posició lliure d’un nen, per tal
de establir un diàleg amb l’obra i que cada espectador
arribe a la seua pròpia interpretació. 

La mostra es pot vore fins el 26 de Març, en horari de
17’30 a 20’30h de dimarts a dissabte.

La pintora benicarlanda Rosa Soriano exposa la seua obra

text  REDACCIÓ

ACTES DEL XXII PREMI XAVIER ARÍN
Divendres 4 de març 2011, 19:30 h.

Actuació de VICTOR PALAU DE BELZA, Conta-Contes convidat

Lliurament  XXII PREMI DE CONTES XAVIER ARIN

Lloc: Sala d’Actes Fundació Caixa Benicarló, Joan Carles I, 18. Benicarló

Organitza: ASSOCIACIÓ CULTURAL ALAMBOR
COL·LABORA:
AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, REGIDORIA DE CULTURA,
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ, FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ

Més del 50 % del sistema financer
espanyol està en mans de les caixes
d'estalvi, entitats amb actius en forma
d'immobles amb una valoració
comptable, que en molts casos no
subscriuria un auditor "no imprudent".



l’oposició, que s’hi havia oposat
precisament amb els arguments que
ara  al·lega la Conselleria? La
repassada ha estat de tal calibre
que de poc no queda ni la portada
del paperot.

Parado jo... nunca:
subvencionado

Si ja era curiós el fet de com
emmascaren les llistes d’aturats
al nostre país deixant fora tots els
que fan cursets de formació,
d’eixos que són obligatoris (bé,
no cal ser tan radicals... quasi) i
que els van tan bé als sindicats
espanyols per cobrar
subvencions, ara ens hem
assabentat que en alguns sectors
si t’ofereixen una feina durant el
període que cobres l’atur i la
rebutges, no passa res, l’empresa
et paga l’atur. Ara, si rebutges fer
un curset d’eixos d’abans,
aleshores et quedes sense cobrar.
El món a l’inrevés.

Falla... barallada
Que les falles parlen malament

unes d’altres és una cosa ben
normal. Igual passa amb els pobles
veïns. Pos bé! Els d’una falla diuen
d’una altra que han emprat diners al
banc per a pagar la festa però el
president se’ls ha gastat en
comprar-li el vestit de fallera a sa
germana. Mira que són
embolicadors! També diuen que el
dia de la presentació es van barallar
tots els de la junta. No serà tant,
deuen haver discutit una mica i
prou. Per a organitzar cal parlar i de
vegades hi ha alguna paraula més
forta que una altra o fora de lloc i
prou. I per a posar la cirereta han dit
que s’han donat de baixa almenys
vint socis. Vols dir tants? No serà
tant! Mira que a la gent li agrada
difamar!

Falla... plantada
Segons tenim entés, a més dels

tambors de guerra dialèctica que
hem comentat abans, en aquest

món de les falles també sembla
córrer la brama que, tal volta, podria
ser, a la millor, qui ho sap... una falla
de les noves no acabarà plantant-
se. No serem nosaltres els que

ficarem la llenya al foc però, cuando
el rio suena... Compte, que a
nosaltres ni ens ve ni ens va el que
els passe a les falles però començar
així aquestes noves festes de sant
Josep no direm que siga la millor
manera de fer-ho. De tota manera,
amb el terrabastall de carrers que
tenim muntat tampoc seria
d’estranyar perquè les comissions
falleres ho tenen una mica magre
això de passejar-se amunt i avall pel
poble... a no ser que vagen amb
4x4.

Falla... canviada
Per una d’aquelles els tafaners

van escoltar l’alcalde Marcelino dir
que enguany no hi hauria cap canvi
en la situació de les falles a causa
de l’embolic de trànsit que tenim
muntat. Però, tot i així, com no ens
en refiem que la nostra màxima
autoritat estiga massa ben al cas
d’aquestes menesters, hem parat
l’orella ací i allà per veure si era cert
el que havíem escoltat sobre un
canvi de situació de la falla on
toquen el bombo. I tant de parar els
pavellons auditius que al final hem

captat que hi ha un gran quantitat
d’agüeles que han jurat i perjurat
que elles han sentit que la falla de
davant de Mercadona anirà a parar
a la cruïlla de davant de Magdala.

No vulgueu saber la que han
muntat aquestes senyores
preguntant a la veïna periodista,
que també ho és d’aquesta casa,
perquè estan amb l’ai al cor per si
la seua pau i tranquil·litat queden
rebentades. De tota manera
l’alcalde ha sortit al pas dient que
no, que no es canvia de lloc.
Poden dormir tranquil·les les
güeles.

Falla... llambordada
I si el veredicte del canvi de

dalt és encertat o no, per l’alcalde
o per l’agüelamen, sembla que
tampoc ha estat massa encertat
el nostre batlle quan li van
preguntar si la falla Els
Conquistaors podria plantar
enguany sense problemes al lloc
habitual. Ell va contestar que li

farien una mena de placeta especial
de formigó perquè es pogués
plantar allí el monument sense
entrebancs. Això sí, les llambordes
que, suposadament han d’anar
després, quan l’obra continue,
eixes, segons l’alcalde, eixes no es
ficarien perquè es farien malbé. I
nosaltres no ho entenem massa
perquè hem passat per allí i hem
vist els operaris posant a dojo les
llambordes que, suposadament, no
s’hi havien de ficar per temor a fer-
se malbé. Deu ser que hi ha una
mala comunicació entre el faraó
Kuen-ka, cap de tot el que té a
veure amb les ratlles urbanitzadores
a ca nostra i el bon Marcelino.
Segurament tot deu ser culpa de
l’estrés provocat per les falles, o
perquè no li fa cas ningú. O de ZP.

Però sense carreteres
Per cert, algú sap alguna cosa de

les famoses carreteres que ens
havien de fer abans que l’alcalde fes
el titella? I és que continuem sense
saber-ne res i ja estem al més de
març! Aviat eleccions i tornarem
l’enganyifa?

ve de la pàgina anterior
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El passat dia 1 de març l'escriptora valenciana
Carme Miquel es va apropar a l'IES Joan Coromines
per tal de presentar als alumnes de primer i segon
de batxillerat el seu assaig A cau d'orella. 

Davant un auditori expectant, l'acte va començar amb
un breu recital de poemes -de la pròpia autora, de
Bertolt Bretch, de Vicent Andrés Estellés i d'Isabel-Clara
Simó. Posteriorment, després d'una magnífica
presentació a càrrec de la professora Pepa Àlvarez,
Carme Miquel va prendre la paraula per tal d'explicar
quin va ser el procés d'elaboració del llibre i quins
havien estat els motius que l'havien duta a escriure'l. A
continuació es va obrir un interessant torn obert de
paraules que es va allargar per més d'una hora i en què
van sortir temes d'interés per al nostre jovent com ara la
influència dels mitjans de comunicació en la nostra
societat, el paper de la dona al llarg de la Història o la
situació del català en en l'actualitat. 

En definitiva, una jornada agradable i profitosa que
segur que va permetre que els alumnes tragueren
conclusions de la manera de dir les coses -
assenyadament, pausadament- de Carme Miquel. 

text REDACCIÓ

CARME MIQUEL A L'IES JOAN COROMINES

SALUT I NOVES PRÀCTIQUES POLÍTIQUES

Salut i bon ànim, sra. Aguirre, perquè supereu
l’episodi de la vostra malaltia i us recupereu aviat:
una tal i delicada situació no es pot desitjar a ningú,
per més que alguns –especialment els qui ara fan
proclames d’adhesió- se n’alegren, perquè la
lideressa és incòmoda als interessos de la cúpula
popular.

I que us reincorporeu amb l’ànim i les pràctiques

polítiques, també, renovats perquè no torne a passar
–a la comunitat de Madrid- allò dels espionatges a
gent del vostre partit, la privatització salvatge de la
sanitat pública, la degradació infame de la televisió
local, la complicitat amb el racisme d’algun centre
escolar i l’anticatalanisme militant que prefereix que
una gran empresa elèctrica es localitze a Alemanya
abans que a Catalunya.

Salut i bon ànim, sra. Aguirre –i noves pràctiques
de fer política-.

Marc Antoni Adell

CENSOR

A les conegudes “virtuts” del molt (poc) honorable
Camps –imputat, espanyolista, presumptuós,
acomplexat, infantiloide...- cal afegir ara la de censor.
Efectivament i per mirar d’amagar una situació
personal deplorable i distraure al personal, es dedica
a censurar les ones i ha manat tancar les emissions
de tv3, que ens arribaven gràcies a Acció Cultural.
Així, en l’era planetària de les comunicacions urbi et
orbe, el molt (poc) honorable Camps clausura
repetidors, impedint que els valencians sintonitzem
lliurement la cadena del nostre gust.

Molt propi dels individus amb una personalitat
malaltissa, als qui se’ls mengen els dimonis d’enveja
aliena i dels que l’encara president de la Generalitat
Valenciana és exemple modèlic.

Marc Antoni Adell



Efecte Mundo
No solem parlar del que passa a

d’altres mitjans de comunicació
locals però aquesta setmana fem
una excepció en haver vist una
portada recent de 7 dies on
apareixen, en franca harmonia, els
dos candidats dels partits més
votats al nostre poble... remenant
paelles. Queda provat amb la
imatge que l’efecte Mundo fa furor
entre la classe política local i que
aquell prohom ha creat escola més
enllà de les fronteres ideològiques.
Ara bé, tots assumim que como
Mundo no hay ninguno i l’art
d’aquest home remenant la paella
no tenia igual. Més d’una vegada li
ho han reconegut els experts de
l’Univers Fallero (que per cert diuen
que tornen). Ja és hora d’abandonar
complexos i prejudicis i abandonar-
nos del tota a l’aplanament ideològic
que ara mana.  Si havíeu atribuït el
color roig a un dels dos partits, us
heu equivocat; si pensàveu que als
de la rosa no els agradava remenar
el paelló, deixeu-ho córrer. 

Oratòria pplar
El PP de Castelló ha tocat el

xiulet i ha convocat els seus
candidats a un curs d’oratòria
política que duu el suggeridor
subtítol d’Introducción a la práctica.
No sabem si és cosa general o
aquesta formació es limita als

exemplars oradors que presenten
per la nostra circumscripció
(Marcelino Domingo, Jaime Mundo,
Luis Tena, Eduardo Arín o María
Ortiz). Caldria mirar-ho. El que sí
que coneixem és l’objectiu del curs,
això és, vencer la ansiedad
generada por el miedo escénico,
sobreponiéndose a la presión del
auditorio mediante ejercicios de
desinhibición personal,
participación, improvisación,
liderazgo y dialéctica. I també el
ponent. La veritat és que els
assessors del partit s’han deixat
enlluernar i, podent comptar amb
l’experiència del Demòstenes del
Maestrazgo, don Antonio Cuenca,
han contractat un tal Isidro Juan
Palacios. Un tal, aquest senyor, que
deu ser  professor d’oratòria, però
també membre destacat de
l’organització feixista CEDADE,
secretari de Jorge Verstrysnge a AP
i promotor d’articles en què s’exalta

el Tercer Reich i l’anticomunisme. El
Parlament Europeu va reclamar al
govern especial atenció per al grup
nacionalsocialista per considerar-lo
un dels més actius de la UE. El seu
president va ser processat per
apologia del genocidi i incitació a la
discriminació, a l’odi i a la violència
racial. Efectivament, en termes de
retòrica estaríem davant d’una
fal·làcia ad hominem. Alguna
sorpresa?

Sense vot?
Després de la clatellada que ha

suposat l’informe de Conselleria
sobre el nostre esborrany de PGOU,
en referència a la zona de la costa
nord i el seus veïns, i vist que els
commina a haver-se de pagar ells la
restitució de la costa en regressió,
ara, ara que els ha desaparegut
també el projecte de parc litoral, i
que no els ha fet cas ningú... per a
qui demanaran el vot?

Dit d’una altra manera
A vore si ho entenem: set, set

organismes administratius entre els
quals  ministeris, conselleries i
direccions generals han deixat
d’emetre els informes requerits per
la Dirección General de Gestión del
Medio Natural davant la tramitació
del PGOU de Benicarló, la Corona
de Marcelino, la coroneta seria
millor dir. I el que ja era un
esborrany ha quedat més pelat que
el cul d’un xiquet de bolquerets. Ni
una de les peticions de Marce i
companyia han estat acceptades. La
negativa de la conselleria a
l’expansió de la ciutat en aquesta
zona nord es fonamenta, oh
sorpresa!, en el valor ecològic de
l’àrea i en el perill de regressió que
presenta a causa de l’acció de la
mar. S’ha acabat el cuento de la
lechera. Ara, però, ens queda una
pregunta: a qui hem de demanar
responsabilitats de tanta
incompetència? Quina colla
d’ineptes ens governa. Que no
coneixen les lleis tant bé com

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

Una altra vegada el tema recurrent:
les obres. Però aquesta vegada no
només es parla de les obres que
s’estan executant al nostre poble, sinó
que s’ha fet una barreja amb el canvi
de sentit d’alguns carrers que ha fet
que l’assumpte tractat haja estat
apassionant. No sé com he pogut
acabar de llegir-m’ho tot. Primer hi ha
ens veïns que es queixen perquè,
degut als canvis de sentit d’alguns
carrers, veuen passar massa cotxes
per davant de les seues cases, cosa
que ah suposat un augment de soroll,
la contaminació i els perills. Però no
ha estat el carrer del “Carmé” el que
ha vist incrementada la seua densitat
circulatòria. Jo penso que el carrer
més transitat del nostre poble és el
Camí del Riu. Algú se n’ha adonat de
la gran quantitat de cotxes que
suporta aquest carrer? Però no només
és això, sinó que també es tracta d’un
carrer molt més estret que el del
“Carmé” i que, a més a més, és molt
utilitzat pels vianants. Jo, el que faria,
és convertir-lo en zona de vianants i
que els cotxes se’n vagen fins el
carrer Lluís Vives per tal d’accedir a
l’Avinguda Catalunya. No sé si mai ha
estat atropellada alguna persona a
aquest carrer, però tenint en compte la
qualitat i amplària de les seues
voreres, no tinc cap dubte que algun
dia passarà alguna cosa de la qual
algú se n’haurà de penedir. A mi
tampoc no m’agrada el canvi que s’ha
fet, perquè l’únic que s’ha aconseguit
és passar els embossos que abans es
produïen a l’Avinguda Catalunya fins
al carrer Peníscola. Això és així
objectivament perquè ho he vist, que
no m’ho ha contat ningú. Les obres.
Tothom es queixa de les obres,
excepte aquells que les han posades
en marxa. El que tenen les obres és
que ningú no les suporta mentre
duren, però una vegada que s’han
acabat ningú no se’n record d’elles ni
de les seues molèsties. Però si hi ha
una cosa de la que estic ben content i
orgullós és que la falla que col·loca els

seus munts de ninots de polispan a la
zona d’obres ho farà sense problemes
perquè així ho ha dir el senyor alcalde.
Però el que ja no em sembla tan bé és
que l’asfalt que posaran de manera
provisional, al llarg d’aquests dies
absolutament inqualificables, tinga
una qualitat baixa, perquè una falla es
mereix els millors materials del
mercat. Encara que siga per a fer-los
malbé. Però acceptant que l’asfalt
serà fluixet, podem estar tranquils
perquè l’any vinent serà quan
començaran realment a fer malbé el
paviment nou gràcies a la calor i les
flames de la falla. Perquè s’ha de dir
que quan un paviment es deteriora a
causa d’una falla, adquireix una
prestància i una solera que el fan
encara més bonic del que era. Ai,
quina emoció m’entra quan penso en
les falles que ja ens estan trucant a la
porta. Falles que vénen
acompanyades de la prohibició de
fumar dins dels casals. Això si que
està bo. Tothom ensumarem vinga
fum i més fum de pólvora als diferent
actes programats –alguns d’ells ben a
prop de les portes dels casals- però
no es podrà fumar tabac perquè la llei
no ho permet. En canvi si que es

vendran als casals begudes
alcohòliques de respectable
graduació a tot aquell que les
demane. Es veu que la junta de
seguretat ho ha decidit així. Més
novetats falleres. Començaran a
pegar-li foc a les falles a patir de les
onze i mitja de la nit “per a que els
casals puguen oferir sopar als
visitants”. Fantàstic. Seran les quatre
del matí i encara hi haurà qui no haja
amollat ni una llàgrima perquè es
crema una cosa que val molts d’euros.
Allà estaran totes les falleretes i
fallerets, amb la llàgrima preparada i
morts de son i de fred. Però també
tindrem els presidents de la falla per
tal de servir de suport moral els
càrrecs de la falla. Què seria de les
falles sense els presidents. Què farien
les falleretes i els fallerets i queà faria
la dama del foc. Ai, ai ... 

Una poca lliga que he vist a la
darrera pàgina, però que no em puc
estar de dir. Hi ha una fot on es veu un
xicot mirant cap al cel que es veu que
li diuen De la Cruz. Clar -he pensat- és
un místic com el poeta. 

Potser la setmana que ve, més.      

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

text EL LECTOR

OPINIÓ
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OPINIÓ

Aquesta vegada no només es parla de
les obres que s’estan executant al nostre
poble, sinó que s’ha fet una barreja amb
el canvi de sentit d’alguns carrers que ha
fet que l’assumpte tractat haja estat
apassionant. 



M I S C E L · L À N I A

Peatge electoral i ineptitud política

Abans de res, independentment de l’anàlisi que puguem
fer del document penjat al web de conselleria, no és de rebut
que aquesta no informe abans, i directament, al nostre
ajuntament de qualsevol qüestió que li afecte, en aquest cas
sobre un document tant important com el del futur PGOU.

Fet l’incís, i després de veure com la Conselleria ha dit
que NO a la majoria dels aspectes que els populars
pretenien portar a termini en el “seu” nou Pla General
d’Ordenació Urbana, només podem concloure que l’equip
de govern popular benicarlando ens ha estat prenent el pèl
descaradament. I és que la garrotada, si fem cas de
l’informe penjat al web de conselleria, és més que
monumental.

Aquest informe, emès per la Direcció General, afirma, en
referència a la urbanització que pretenia Marcelino i el seu
govern en la costa nord, que el que allí es pretén no es
compatible per realitzar-se “sobre terrenys d'alt valor
agrícola” a més d’esmenar-li que és una zona amb greu “risc
de regressió de la costa a causa de temporals marins i la
pujada del nivell del mar” i que, per tant, per allí, no és

adequat el seu creixement. 
Però si amb això no en tenia prou, a més, també revisa a

la baixa les expectatives urbanitzadores, desmesurades
segons es desprén del mateix informe, pel que fa a la zona
de Sant Gregori, “no es considera adequat sobrepassar la
Rambla de Cervera, mantenint aquest element com límit
natural de la població”. Fent pedagogia, el mateix informe li
ho explica al nostre Ajuntament, amb l’“objectiu d'evitar un
consum de sòl innecessari, així com d’establir una
seqüència lògica de desenvolupament”.

I pel que fa al tercer pilar en el qual se sustentava aquest
PGOU popular, el sòl industrial, no és menys contundent a
l’afirmar, davant l’evidència de voler duplicar-lo, que s’haurà
de justificar la seua demanda “ajustant-la a les necessitats
reals del municipi”, a més de fer-li veure que caldrà buscar
una altra ubicació “on quede justificat el seu emplaçament”.
Més contundència impossible. 

Certament, ja ho vam dir allà per l’any 2009 (La Veu 695),
el PGOU no pot convertir-se (recordant la frase lapidària de
Marcelino en aquell Ple
d’aprovació del Concert Previ, “es
compleix amb els compromisos
adquirits amb les associacions”)
en una mena de peatge electoral.
Era massa important.

I així ens ha anat. I ara, els
responsables d’aquest
desficaci... seran realment
responsables? 

La ineptitud política porta
conseqüències imprevisibles: una
altra volta a començar amb el
PGOU?
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Amb el suport Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: sense que servisca de precedent, per el nostre ajuntament que ha plantat a les falles (un
miqueta, no creieu que massa), i els ha dit que no poden plantar-les (quanta plantà)... fins el dilluns dia 7.
Almenys el cap de setmana serà una mica menys embolicat. A vore si fa el mateix amb els coets que llancen
a dojo i sense cap mirament? Aleshores els hi donarem un carxofa honorífica per tot un any. Encara que
com diuen en la seua llengua... “de ilusión también se vive”.

Panissola: per a l’equip de govern popular que, després d’haver passat un any i vuit mesos de
l’aprovació (6/08/2009), a corre-cuita i sense consens, del concert previ del PGOU, veu com conselleria
avala els arguments de l’oposició, que el va anomenar com “la gran requalificació”, i li retalla totes les seues
i desmesurades expectatives urbanitzadores. Ara, parafrasejant l’oposició, que volia saber quin era el pacte
i amb qui, caldria que l’alcalde ens explicara el... per què? 
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