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Els cadets i júniors del Club Bàsquet Benicarló van
aconseguir sengles victòries davant els equips del
Borriana, mentre que el sènior, amb tot fet, va traure als
no habituals que no van poder vèncer en la pista del
Massamagrell. 

SÈNIOR MASCULÍ 
Derrota contundent la patida pel construccions

Malloms en la pista del Massamagrell per 69-42. Un
partit on els caduferos, després de diverses victòries
consecutives, van eixir a la pista amb novetats i sense
la intensitat i la concentració habitual. Aquest va ser el
motiu pel qual l'equip local ràpidament aconseguia
distanciar-se en el marcador. En la segona part, l'equip
va voler entrar en el partit, però ja era massa tard, l’últim
partit de la temporada serà el primer de maig, enfront de
La Luz Basquet Club. 

JÚNIOR MASCULÍ 
Gran victòria l'aconseguida pels júniors a la pista del

Borriana. Un partit en el qual els júniors van jugar molt
seriosos, tant en defensa com en atac, i on a més de

practicar noves jugada d'atac, es va poder donar minuts
als tres cadets que van ser convocats. Tots ells van
estar a un gran nivell, el resultat va ser de 42-86. Pròxim
partit a casa el diumenge dia u enfront del CB Morvedre. 

CADET MASCULÍ 
L'equip cadee va acomiadar el diumenge de matí la

temporada amb una victòria enfront d'un gran equip
com és el Borriana per 57-53. En el primer quart el CBB
guanyava de nou punts, però en el segon el Borriana va
estrènyer en defensa i va anar-se’n al descans només
dos punts a sota en el marcador. En la segona part va
haver alternances en l'electrònic, fins arribar a l'últim
minut on la fortalesa dels xavals caduferos els va fer
obtenir una victòria merescuda, acomiadant així la
temporada amb un molt bon sabor de boca. 

L'equip benjamí va disputar dos partits, un amb
victòria i altre amb derrota; l’aleví masculí de segon any
va obtenir la victòria; a destacar que aquest cap de
setmana va tenir lloc el Campionat del Patronat de
Castelló en el qual el Club Bàsquet Benicarló tenia
presència amb els seus equips: l’aleví masculí, infantil
masculí i cadet femení, els tres equips van fer un gran
paper quedant tots tres en tercer lloc.

text i foto VICENT FERRER

Doble victòria dels equips cadet i júnior del Club Basquet benicarló



EL TEMA

Aquesta recreació de l'últim part de
la Guerra Civil Espanyola podria molt
bé reflectir el que des de fora han
viscut els benicarlandos des de l'inici
de la legislatura: una guerra oberta pel
poder entre Antonio Cuenca i
Marcelino Domingo. I probablement
les ànsies de protagonisme del primer
hagen estat les causants de
l'eliminació, de la mossegada a la
jugular, que l'alcalde de Benicarló ha
propinat a l’edil  Cuenca. Ja sabem
qui mana. Ha estat al final de la
legislatura, però ens hem assabentat:
l'únic i veritable alcalde de Benicarló
és Marcelino Domingo. Ha utilitzat la
millor arma que tenia al seu abast per
acabar amb un cop de ploma amb el
seu màxim rival: el poder. Tenia el

corc a dins de casa, al seu costat... i
això no ho pot permetre un polític, per
molt que diga que no vol viure de la
política. Marcelino ha pegat un cop de
puny a la taula i ha eliminat a qui li ha
fet ombra al llarg de tota la legislatura.
I és clar, Cuenca no s'ha quedat mut.

LA PRIMERA RODA DE PREMSA

Hi va haver prou amb fregar la
superfície perquè la ferida supurara
amb força. Perquè la infecció
explotara i revelés tota la brutícia que
contenia. Reprimida, seguia produint.
Així, en gerundi, que és el temps de
l'evolució. Conten, ho explica ell
mateix també, que es va acostar al
despatx de l'alcalde amb un exemplar
d'un diari provincial de dretes entre les
seves mans. En una de les notícies, la

corresponsal feia una travessa i ell
apareixia entre els noms que
desapareixien de la llista electoral.
"Marcelino, m'he de creure el que
posa aquí?" Diuen que va preguntar
amb la boca petita. "No faces cas,
Antonio. Ja se sap que aquests
periodistes ... jo compto amb tu per a
la llista i molt més ", diuen que van
sentir contestar a l'alcalde.

Però no era cert. La confirmació en
tota la seua cruesa li arribava, Cuenca
dixit, divendres 1 d'abril a les vuit del
vespre. Tres dies abans que es fes
pública la llista amb què els populars
concorreran a les municipals, el fins
ara regidor d'Urbanisme confirmava
davant la premsa que no estava entre
els elegits. Es va fer el silenci a la sala
de plens davant tan magnífic titular i

Capitulant la Ruta de Kuen-ka

Diari.

En el dia d'avui, captiu i desarmat Antonio Cuenca, han arribat  les tropes de la gavina als seus 
últims objectius. La guerra ha acabat.

L'únic alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo.

Benicarló, 4 abril 2011
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El primer dia vaig buidar la meua maleta. Allí portava
de tot i per a tots: llet en pols i papil·les per als bebès,
bolquers, roba, fins piruletes i “xuxes” per als menuts.

La gent estava radiant de felicitat, pareixia que
haguessin arribat els reis mags. No sé qui es sentia millor,
ells o jo perquè em sentia satisfeta de l’ alegria que els
havia donat a la família, perquè vaig veure que
necessitaven de tot. Fins els vaig donar la  meua roba.

A l’hora de menjar també em vaig sorprendre ja que allí
tot ho fan a terra, damunt de catifes. Igual mengen que
dormen, sense problemes.

Vaig tindre sort i em van dona coberts, ja que ells
menjaven amb la mà, feien una boleta amb el menjar  i,
cap a dins!.El que més m’ agradava era el pa, que ells
feien a mà i per a coure el soterraven a la terra, sense
tapar  i desprès, sorprenentment, sortia net, sense gens
de terra.  

Dormíem a terra, damunt de catifes. Jo pensava que
això de dormir a terra em  deixaria  “feta pols”, però no, tot
al contrari, al matí estava “com a nova”.

Al dia següent el pare ens va portar a una espècie de
“centre comercial” consistent en un grapat de “casetes-
tendes”, de roba i aliments, que estaven a les afores del
poble. 

El pare de Makfula tenia il·lusió per comprar-nos una
mlahfa, un mocador gran que et va del cap als peus i et
serveix de vestit i de colors molt  vius. A mi també em feia
molta il·lusió vestir com ells, ja que em feia sentir més
integrada , no tant diferent.

Sortíem de casa quan el sol ja no “apretava” tant, ja
que durant les hores més fortes de sol, estàvem a més de
40 graus. Al principi, tanta calor em matava, però em vaig
anar acostumant i al final ja no se’m feia tan dur.

Vam decidir anar a veure l’escola on els xiquets/es
anaven tots els dies. 

L’escola, com no, era de terra. Consistia en un gran
patí al centre, amb una gran bandera saharàui i moltes
classes rodejant el pati. Ens va rebre la directora i al seu
despatx, ens va explicar com funcionava el col·legi, si bé
jo no la vaig entendre molt bé ja que ella parlava amb
dificultat el castellà. Makfula i jo ens vam oferir per a fer
de mestres de castellà. A la directora li va fer gràcia la
idea i ens va invitar a anar a donar classe al dia següent.

Jo estava nerviosa sols de pensar en anar a “donar
classe” als xiquets/es saharàuis ja que no sabia  el que
em podia esperar, ni com feien les classes, ni com es
comportaven els xiquets, ni res de res. Però estàvem molt
il·lusionades i contentes per eixa invitació.

A l’ anar al col·legi al dia següent, la directora ens va
portar a una classe de xiquets/es de 11 anys. A l’entrar
nosaltres, jo pensava que es sorprendrien de la nostra
presència, però pareixia que això era normal per a ells. Hi
estava també el seu mestre de castellà per a ajudar-nos.

Va ser una experiència inoblidable i genial. Els
xiquets/es estaven entusiasmats per aprendre i pareixien
tots/es molt feliços i contents/es.

A l’hora del patí em vaig quedar fascinada ja que van
aparèixer una família que venien d’Espanya per a divertir
als xiquets/es. Es van disfressar tots de pallassos i van fer
un espectacle molt divertit. A l’acabar vam anar a parlar
amb ells. Em va sembla preciós el que feien pels
xiquets/es. Era una família “internacional”, el pare, català,
la mare, madrilenya i els tres fills, un francès, un anglès i
un alemany i tots parlaven tots els idiomes de la família.
Era una família de lo més curiosa.

Al dia següent  feia més calor del normal. Malgrat això
vam voler anar a conèixer més el poble. Com a resultat
em va agafar una insolació. No podia parar de vomitar.
Era horrible.

Hem va emocionar molt l’ajuda que vaig rebre de la
gent del poble, de gent que ni coneixia, però encara així,
venien a preguntar. D’eixe dia no em recordo molt ja que
em trobava molt malament. Fins i tot em van portar un
matalàs per a dormir millor! (la veritat és que dormia millor
a terra que en ell, però em sabia mal l’esforç que van fer).
Al dia següent ja estava bé.

Ja era el dia de tornar però abans vam anar a una festa
típica d’allí. Ens vam posar la mlhfa i vam anar cap allà.

La gent feia un soroll amb la boca molt curiós, que a mi
no em sortia de cap manera. Hi havia un grup de música
format per un guitarrista, un teclat i una cantant. Tocaven
i cantaven música de la seua terra. Al centre la gent
ballava i de vegades passava una dona i arruixava amb
colònia a la gent, era tot molt diferent.

Va arribar l’hora de l acomiadament. Em feia molta
pena deixar eixa gent tant diferent i tan senzilla, però a la
vegada tan rica i plena de sentiments, ja que l’estima que
es tenen entre ells és únic i incomparable.

Un desig els uneix, el desig de tornar a la seua terra, al
lloc on ells tenien una casa digna, un treball, un futur i que
un dia els van robar.

Espero i desitjo que eixa gent, que m’ha ensenyat a ser
millor persona i m ha omplit d’experiències inoblidables,
tornen al lloc on haurien d’estar i que la pau entre els
pobles guanyi en totes les lluites.

Espero que el proper viatge per a estar amb ells, sigui
a la seua terra. 

Fins sempre amics meus.

text MAR SENEN GILABERT

IES RAMÓN CID

CRÒNICA  D’ UN VIATGE (part 2) 1r premi Xavier Arín



va començar la particular confessió de
Cuenca, ferit en els seus sentiments,
menyspreat... la resta ja forma part de
la Història i quedarà en els annals de
la ciutat com la major bufetada als
morros que un regidor li dóna a un
altre del seu mateix signe. La Veu
s'uneix al cor de ploraneres que plora,
valga la redundància, per les
cantonades de la ciutat i en les barres
dels bars, la pèrdua de tan insigne
regidor que tants titulars ha deixat.
Antonio, el temps posa a cadascú en
el seu lloc i nosaltres no volem deixar
passar l'oportunitat de crear una ruta
en què el teu Art (sí, amb majúscules)
siga considerada com patrimoni de
tots els benicarlandos i, per què no, de
tota la Humanitat.

LA RUTA DE LES FONTS

Va començar de manera tímida,
com qui no vol la cosa, però al final
s'ha revelat com tota una obsessió.
Cuenca ens ha envoltat de fonts: al
nord, al sud, a l’est i l’oest.  Les tenim
de diferents classes, formes i mides i
cap d'elles ha deixat indiferents els
veïns. I les que no ha construït ell, les
ha remodelat. A saber: la font-sínia de
la plaça de la Constitució, la Font de
colors de les monges i la remodelació
de la font del Mercat Vell. Per
construir la primera es van gastar més
de dos-cents mil euros procedents del
Pla E que hi ha qui diu que es podrien

haver destinat a causes més
necessàries. En una freda nit de
gener del 2010 s'inaugurava aquest
homenatge al camp benicarlando
construït en marbre blanc de Macael
(Almeria), sobre pastera de marbre
gris i sobre un pedestal d'aquest
mateix material en negre. El
monument té una alçada aproximada
de quatre metres i 12 metres de
diàmetre. La macrofont està formada
per una gran roda de sínia en marbre
blanc i la pastera és de marbre gris
Cascai. Tot el conjunt descansa sobre
un banc perimetral i els materials
marmoris estan tractats amb sistemes
antigraffiti. D'altra banda, en el
perímetre del monument s'han
disposat onze difusors d'aigua amb un
sistema hidràulic en dos grups. Un

dota d'aigua el monument i l'altre
serveix per als onze raigs. Les penyes
de Benicarló van ser les encarregades
d’“inaugurar-la” l'1 de maig, amb motiu
de la celebració dels Autos  Lokos.

En el cas de la font inaugurada el
passat mes d'agost, també les penyes
es van encarregar de fer servir per
primera vegada el got. Es veu que
Cuenca va aconseguir que l'empresa
Sorea la construís a canvi de
prorrogar la concessió de l'explotació
del servei d'aigua potable a la ciutat
fins al 2022. La font va tenir un cost de
203.482 i ocupa una rotonda de 9,8
metres de diàmetre i està elaborada
amb diversos materials, entre ells
marbre gris, gressite i acer inoxidable.
Els tres jocs d'aigua que té la font
estan formats, el primer, per un
sortidor vertical que aconsegueix una
alçada de sis metres sobre el nivell de
l'aigua; el segon, té diversos sortidors
que dispararan aigua fins a una
alçada de quatre metres formant un
cercle de 2,20 metres de diàmetre i, el
tercer joc, és un cercle de vint-i-quatre
sortidors parabòlics que llancen aigua
des de l'exterior fins al centre,
aconseguint una alçada de dos
metres. Una meravella de la tècnica...
i de la il·luminació retro. La font del
Mercat Vell, la que serà l'última de les
actuacions de Cuenca, encara no se
sap com serà.

ve de la pàgina anterior
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Cuenca ens ha envoltat de fonts: al nord, al sud, a l’est i l’oest

El cap de setmana del 16 i 17 d'abril es va celebrar
en la piscina coberta de Vinaròs la 6a jornada de la
lliga promeses de natació, en la qual van participar
nedadors del Club Natació Onda, Castalia-Castelló,
Aquàtic Castelló, Vila-real, Vinaròs, Club Natació
Lledó i Club Natació Benicarló. 

En aquesta ocasió es van nadar les proves de 400
estils i 400 lliures per als nedadors de la categoria aleví
i les proves de 200 i 400 lliures per als benjamins, a més
de la prova de relleus 8X50 lliures mixt, en la qual
solament van participar equips de l’Aquatic Castelló i
Benicarló. 

Destacar en aquesta ocasió l'èxit obtingut per la
nedadora Ester Segura del Club Natació Benicarló, que
amb un temps de 5:55.73 en la prova de 400 lliures, va
aconseguir una nova mínima i es col·loca en la final dels
XXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana que se
celebraren el pròxim 18 i 19 de juny en la piscina
olímpica de Castelló. Claudia Barrachina va estar a punt
d'aconseguir noves mínimes per a aquest campionat,
però es quedà a 3 segons d'aconseguir-ho en la prova

de 400 estils i a sols 2 segons en la prova de 400 lliures.
De moment i fins a noves competicions, els nedadors de
la categoria aleví que tenen mínimes per a aquest
campionat són: 

Ester Segura en les proves de 100 papallona, 400
lliures i 200 estils, 

Cristina Garcia en la prova de 200 braça, 
Claudia Barrachina en 200 papallona, 
Ariadna Coll en els 100 papallona, 
Gemma Rillo en 100 braça, 
Alejandro García en 100 i 200 braça, 
David Curto en els 100 metres braça. 

També van participar en aquesta edició de la lliga
promeses els següents nedadors de les categories
benjamí i alevín: Cristina Garcia, Laura Gimenez,
Marina Segura, Nerea Martin, Raül Vicente, Yago
Mateo, Alejandro Balagué, Julia Barrachina, Blanca
Perez, Gemma Lavernia, Maria Garcia, Lara Muñoz,
Bianca Beer, Miguel Saez, Victor Montserrat, Pablo Ebri,
Gemma Rillo, Ariadna Coll, Marc Veja i Alberto Garcia,
tot un planter de bons i il·lusionats nedadors, que amb el
seu esforç i entrenament estan aconseguint donar a
conèixer l'esport de la natació a tota la joventut.

Propera prova, 14 de maig, Trofeu Benicarló,
categoria benjamí.

text CNB

Nova mínima autonòmica d'Ester Segura del Club Natació Benicarló 

continúa



De matí vaig tindre ocasió d’assistir al magnífic concert
que com cada diumenge de Rams ofereix la secció juvenil
de la Banda de Música. Tot bonic i emotiu. Entre els
assistents, els candidats a l’alcaldia dels partits que tenen
actualment representació al consistori de la nostra ciutat. 

De tarde vaig tindre necessitat d’assistir a l’avorridíssim
matx que van disputar (van disputar?) el CDB i el CF Canet.
Tot pesat i etern. Entre els assistents, tres representants de
la vida política comarcal. El vicepresident de la diputació
senyor Tena Ronchera (vam guanyar malgrat la seua
presència); el  número dos d’ERPV, el senyor Salvador Baca
i també el carismàtic Blai Ferrer Provinciale, que tanca la
llista del PP i que també és el pare del nostre interior Pitu. 

Què vull dir amb això? Em penso que no res, però hom
podria pensar que, com deia Dylan, els temps estan
canviant. Anys enrere un partit del Benicarló haguera atret
tot el bo i millor de la classe política local, però ara la cosa
està tan de capa caiguda que estic segur que, per exemple,
el senyor alcalde ni devia saber que jugàvem a casa. Com
queden de lluny espectaculars aparicions a la llotja de
candidats de tota mena i condició repartint somriures i
copets d’esquena. Fins i tot recordo com una vegada al
camp del camí la Mar, el senyor Pedro Palau –que Déu el
tinga a la glòria- quan volia ser “senador por ti” va pujar a la
cabina de megafonia que hi havia tot just damunt dels
urinaris i va arengar els seus paisans perquè el votaren. Veig
encara com, pobre home, no va aconseguir l’aplaudiment
unànime i ans al contrari la
xiulada va ser sonora. 

De la magnitud del nostre
esdeveniment ens en pot
donar una idea el fet que a la
tribuna hi haguera la risible
quantitat de quaranta-tres
persones, més de la meitat o
més mares, nóvies, esposes,
fills i filles dels jugadors del
Canet. Fins arribar al
centenar d’espectadors calia
anar mirant tots els llocs amb
una mica de solet de la resta
de les grades. Jo ho
comprenc. Que sàpiga era
aquesta la primera vegada en
la història que ens
enfrontàvem contra aquest
rival a casa nostra de manera
oficial. Buf! Contra el Canet!
Com diria el senyor Rajoy la
cosa pareix de chirigota, però
no ho és. A Canet em penso
que no hi he anat mai, t’hi has
de desviar de la carretera per

anar-hi a posta i, fins ara, no n’he tingut mai necessitat. Els
inassequibles però vam anar al futbol, deixant-nos la
migdiada sense acabar, amb molt molt poques ganes, però
vam anar al futbol. 

El partit va ser un immens badall que va començar a les
quatre i mitja i no va parar fins que l’àrbitre va xiular la fi.
Avorrit, avorrit, avorrit. Van començar atacant els nostres i
als tres minuts el porter foraster ja havia desviat dues pilotes
de mèrit llençades pel reaparegut Raül Martínez. I res més,
la primera part va ser plomosa, insofrible, només a l’abast de
cossos forts i irreductibles. Durant la mitja part el senyor
president va seguir manifestant la seua vocació d’espíquer i
ens va animar perquè el dia vuit de maig –vespra de sant
Gregori ; això de “sant Gregori” ho deia en valencià- tot
coincidint amb l’últim partit a casa, contra el Traiguera de
Xoco, hi hauria una paella de germanor per a futbolistes,
directius i aficionats. Tots correran. 

La represa va seguir en la mateixa línia. Només però que
Raül Martínez, novament, va aconseguir marcar un bonic gol
davant la desesperació de les fèmines seguidores
canetanes. A partir d’ací, més i més amb l’agreujant que el
ventet pudent de Peníscola no deixava un sol racó on
arredossar-se. Per sort, l’àrbitre va tindre l’amabilitat de no
allargar la nostra agonia i va xiular quan es van complir els
noranta minuts. Per cert, em va semblar de molta vergonya
que algun dels nostres seguidors acabara demanant el
temps. Demanant el temps contra el Canet. No ho podem
contar a ningú això. 

Diumenge vinent , passada la Setmana de Passió i accent
a la lletra ó, serà Pasqua i, suposo, que no hi haurà lliga. Tots
a menjar-nos la mona i, qui puga, fins i tot a agarrar-la. 

QUINS BADALLS!

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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EL TEMA ESPORTS

DELS CARRERS

Carrers i més carrers, això sí,
remodelades a càrrec dels plans
estatals i autonòmics. Cuenca ha
estat, amb diferència, el regidor
d'Urbanisme que ha tingut més
pressupost per fer realitat els seus
somnis: aixecar la ciutat de nord a sud
i sumir-la en el caos més
espectacular. L'actual equip de
govern ha desenvolupat, va arribar a
assegurar Cuenca, "dinou obres
d'infraestructures a través del primer
Pla E, nou mitjançant el segon i cinc
gràcies al Pla Confiança" que
suposen una inversió directa en el
municipi de catorze milions d'euros. A
aquesta quantitat cal sumar-li les vint
obres desenvolupades "per iniciativa
pròpia del consistori", que
ascendeixen a un import de sis
milions d'euros i les dues grans obres
realitzades durant aquesta legislatura,
la urbanització dels sectors 7 i 2
Mercat, amb una inversió de 3.1
milions d'euros. En total, 23.1 milions
d'euros destinats a millores de les
infraestructures de la ciutat, de les
quals algunes encara estan en marxa.
En molts casos, ni falta que feia. Però

és igual, ell ha obrat en projectes en
els que ningú confiava o creia que no
es farien realitat mai. Aquí està
l'avinguda Corts Valencianes, César
Cataldo, l'Avinguda de Iecla o el
reasfaltat de diversos vials del
municipi.

I DE LES OBRES PÚBLIQUES

La construcció i
condicionament del nou
edifici administratiu, la
reforma del Casal
Municipal o l'obra de
reforma i ampliació de
l'edifici de la Farola, on
s'ubiquen els serveis
municipals de Benestar
Social, van ser algunes de
les actuacions
desenvolupades a través
del primer Pla E . Amb el
segon els fons es van
destinar a la rehabilitació
de l'edifici gòtic que
ocupava l'antic ajuntament
al carrer Major, que ha
necessitat 718.354,39
euros perquè l'estructura
recuperi l'estabilitat que
havia perdut. Una altra de
les factures elevades
sufragades a càrrec del

govern central és la instal·lació solar
fotovoltaica amb connexió a xarxa
sobre la coberta a rehabilitar a
l'Auditori Municipal. El projecte està
valorat en aquest cas en 484.388,16
euros.

Una de les rehabilitacions més
esperades en edificis municipals
també s'ha emprès gràcies a la
subvenció rebuda amb el Pla E. Així,
la seu de l'actual ajuntament ha
rehabilitat la planta baixa, pati i
accessos. Altres projectes inclosos en
aquest pla són la distribució de la
primera planta del Club de la Tercera
Edat, l'ampliació del pavelló
poliesportiu (encara sense realitzar
pels problemes amb l'empresa), les
obres d'adequació del CEIP Francesc
Català, la instal·lació de sistema de
veu i dades en el centre social de la
Farola i la millora en l'accessibilitat a
l'edifici d'habitatges tutelats. D'altra
banda, Cuenca també ha estat
l'encarregat de decidir les obres que
s'escometien amb els fons procedents
del Pla Confiança. Així, a les
urbanitzacions de César Cataldo i
Avinguda Iecla, se sumen la
restauració de l'antic Magatzem del
Mar i les de construcció d'un
aparcament subterrani en un solar
limítrof a l'escola de la Consolacíó.

ve de la pàgina anterior

Cuenca ha estat l'encarregat de decidir les obres que s'escometien amb els fons procedents del Pla Confiança

FOTO: VICENT FERRER
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OPINIÓ EL TEMA

Si un home intel·ligent vol prosperar en política
ha de parèixer tonto. A esta profunda i indiscutible
conclusió arribo en mig d´una tarde d´ingesta
compulsiva de Vermut Trenzano, espirituós de
qualitats notablement estimulants i efervescents
que es dispensa a una de les poques bodegues de
barri que encara sobreviuen a Benicarló. La reflexió
ve al cas de la defenestració política d´Antonio
Cuenca, que s´ha vist descavalcat a traïció de la
candidatura del Partido Popular per a les imminents
eleccions municipals.

Cuenca és  un polític que barreja atributs del
torero Juan Belmonte -el pasmo de Triana- i del
filòsof Friedrich Nietzsche. Com Belmonte, té un
posar escàs de gràcia, distant, i un punt pretensiós;
com Nietzsche és un home d´ idees i voluntat ferma
per a portar-les a la pràctica. En un dels moments
més brillants de la seva trajectòria intel·lectual,
Nietzsche es pregunta perquè és el més llest.
Perquè veu més enllà que tots, perquè ha de patir
ell el càstig immisericorde de la clarividència.
Probablement són els mateixos interrogants que
hores d´ara es planteja Antonio Cuenca mentre
rumia en solitud les causes de la traïció que ha
esborrat el seu nom del mapa polític cadufero.

Quan un home d´idees i d´acció accepta
envoltar-se de mediocres sense més empenta que
la fidelitat al discurs vuit de les sigles polítiques, ha
de fer un esforç de transfiguració personal fins a
aconseguir  una perfecta aparença de memo.  Si no
ho aconsegueix, acabarà per ser expulsat a les
tenebres. És l´única estratègia de supervivència
possible. A Antonio Cuenca l´ha traït la voluntat i ha
volgut anar una passa més enllà del límit crític on
no es permet creuar la ratlla. Quan el seu rival
polític José Antonio Sànchez va afirmar que
Cuenca havia sigut un excel·lent gestor, un regidor
treballador i un home d´acció, sabia molt bé el que
deia. Sànchez és gat vell i no sol equivocar-se de
diana quan apunta.

Les paraules del veterà regidor socialista
anaven dedicades en realitat, als companys de
travessia política de Cuenca i apuntaven,
precisament, a la incompetència del seu entorn.

Cuenca ha sigut l´alquimista dels misteris
municipals. Ha transmutat les subvencions en fonts
de marbre, els plànols engroguits en carrers
lluminosos, i les runes en patrimoni, com Fulcanelli
quan insuflava vida a les  gàrgoles inerts de Notre
Dame en les nits tenebroses de Febrer a París.
Temorosos dels seus poders, els inquisidors del
partit l´han condemnat a la foguera on s´extingeixen
aquells que han traspassat les fronteres del
coneixement secret vedat al  mortals.

Direu que Cuenca és un pedant, o que pot ser
aparenta ser-ho. No discutiré la vostra apreciació.
És hora d´un últim Vermouth Trenzano i vull
assaborir-lo sense la inconveniència d´haver de
rebatre les vostres reflexions inconsistents. 

Mentre el paladejo, em pregunto perquè sóc el
millor columnista d´este setmanari abjecte. Perquè
la meua prosa destil·la tanta classe i erudició. I
perquè l´únic que llegeixo amb gust d´esta Veu
desafinada són els meus propis articles.

Cuenca,  Nietzsche, i el fracàs de la voluntat

text  BERNAT CARRANZA

CONVALESCÈNCIES

Ara el sr. Camps i no fa molt la sra. Aguirre: sembla que
els posen a punt per a les properes eleccions, a les que –of

course!- repetiran: el primer, implicat fins a les celles en
suborn impropi i finançament il·legal de la trama corrupta
Gürtel i la segona, hàbilment escapolida del fosc assumpte
dels espionatges a militants del seu partit i de les
prolongacions, també, del Gürtel. 

La convalescència els ha refet el cos, però no l’ànima
–tan catòlics ells- i l’un i l’altra mantenen les seues dèries
malaltisses intactes: populisme, manipulació, agressivitat
verbal, oportunisme i una absoluta falta de respecte a les
formes, que els “retrata” com a demòcrates d’ocasió. Al
capdavall una convalescència desaprofitada.

Una llàstima!

Marc Antoni Adell

I MÉS ENCARA

També hi ha qui assegura que
l’element d’aigua de l’antic ajuntament
és cosa d’ell. Es tracta d’una raget
modest, però que fa un soroll
agradable, relaxant i que en qualsevol
moment pot aprofitar tant per calmar
la set com per rentar-se els peus. Ca
estar en tot. Però l’afició per les fonts
del senyor Cuenca conten que ve de
lluny. De fet a l’institut Joan
Coromines, on va desenvolupar la
seua vida professional com a
professor, el pati central apareix
bellament presidit per una bonica font
que cria herba sana i que aprofita de
seient per als estudiants a les hores
d’esbarjo. S’assegura que la va
construir ell mateix, amb les seues
mans i la seua suor. I que dir d’una
famosa barbacoa, al mateix institut,
ara ja desapareguda, que va acabant
fent l´ídem dels cables que li
passaven per damunt perquè el
fumeral els hi sortia per sota. Com no,

també la preciosa àncora que hi ha
sobre un monumental cub de pedra a
l’entrada de l’institut conten que és
obra del nostre encara regidor; és
majestuosa i dóna un toc senyorívol a
l’entorn. Hi ha altres llegendes
urbanes que parlen de més àncores a
la platja del Morrongo o a la
semirotonda de l’avinguda Iecla. Però

a saber...

I què es pot dir de la rotonda a la
qual en aquesta mateixa publicació se
li va dedicar una portada i un concurs!
Cal reconéixer-ho, potser l’enllumenat
siga bonic, però allò dels rosers i les
pedretes formant una blavera no hi ha
més remei que considerar-ho un atac
de mal gust o encara pitjor, una mena
de provocacioneta perquè tots els
catalanistots que hi ha pel poble es
punxen els garrons amb les espines
de les roses en tractar de barrejar els
colorins. 

I LES QUE S’HAN QUEDAT PEL

CAMÍ

És segur que la més antològica de
les obres pendents proposades pel
faraó siga la de fer navegable el riu.
Des de la Mar Xica al cementeri? Ací
se’n va passar, perquè, des de La Veu
no només sabem que l’home no ha
arribat a la Lluna sinó que estem
plenament convençuts que els burros
no volen. 

Però ja se sap. Obres són amors
que no bones raons ... Cuenca ha
estat apartat del poder pel poder que
atorga la vara de comandament de
l'alcaldia, al toc segons el qual "en
política les butaques de regidor no
són de ningú", segons va assegurar
l'alcalde Domingo. I així s'ha
demostrat.

ve de la pàgina anterior

La més antològica de les obres pendents proposades pel faraó siga la de fer navegable el riu
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LOCAL LOCAL

El Sant Crist de la Mar de Benicarló va tornar
Diumenge de Rams a casa seua, a la parròquia de
Sant Pere, després de presidir la Novena que milers
de fidels devots li han dedicat a la de Sant Bartomeu
al llarg dels últims dies. 

Una silenciosa manifestació de fe va recórrer els
carrers del municipi per acompanyar a la sagrada
imatge que, sobre la barca, tornava al barri mariner on
va arribar fa 361 anys per a salvar la ciutat de la pesta
bubònica. Des d'aquell moment, la devoció s'ha
mantingut immutable al pas dels segles i es repeteix
com un ritual que es converteix en una silenciosa
renovació del compromís adquirit pels que es van salvar
de l'horrible malaltia. A les 20,30 h. s'obria la Processó
de Baixada amb els greus sons dels bombos que van
marcar el pas dels primers participants en la processó.
Formats en dues files, protegint els que van en processó
al centre per alg'una promesa, el seguici es va
encaminar cap al barri mariner de Benicarló, on el Crist
rep culte al llarg de tot l'any. Aquest any, van ser moltes
les pregàries que es van elevar per demanar un respir a
la crisi econòmica que ofega nombroses economies
familiars. La Processó de Baixada posa punt i final a nou
dies en què el ritme de la ciutat es veu alterat pels
horaris que marca la Novena, en els que per primera
vegada han participat els joves de la ciutat. Ho han fet
amb motiu de la celebració aquest estiu de la Trobada
Mundial de Joventut que tindrà lloc a Madrid i en què

Benicarló tindrà especial protagonisme per ser ciutat
acollidora de la Creu dels Joves. Així, la primera nit del
Novenari va ser preparat pels joves que estan treballant
en la recepció del símbol de la unió religiosa. La resta
de la Novena, com és habitual, va estar presidit per
sacerdots que tenen especial vinculació amb la ciutat,
tancant dissabte a la nit el bisbe de la diòcesi, Xavier
Salinas. 

Però al matí, Benicarló va celebrar el Diumenge de
Rams amb diferents processons que es van celebrar a
les parròquies de la ciutat. Les més matineres van ser
les monges de clausura del convent de les Mares
Concepcionistes Franciscanes, que en el marc de la
missa dominical que celebren a les 9h. aprofitaren per
beneir els rams que els fidels portaven. Els cants de les
religioses van acompanyar el moment, que se celebra a
la intimitat de l'església adossada al convent. A les
11,30h. se celebrava la benedicció de la parròquia de
Sant Bartomeu, la més gran de la ciutat, que ja fa uns
anys va decidir traslladar l'acte a la Plaça de la
Constitució per acollir la gran quantitat de fidels que
assisteixen a l'acte religiós. Després de donar la
benvinguda en diversos idiomes atenent la presència de
turistes a la ciutat, Mossèn Carlos García beneïa la
multitud de Rams que es van concentrar a la plaça. És
tradició a Benicarló que els més menuts porten la palma
guarnida amb llaminadures, de les quals, després de
l'acte, donen bon compte. L'última de les parròquies a
celebrar la benedicció va ser la de Santa Maria, que
oficiava l'acte a les 12h.

text NATÀLIA SANZ   foto VICENT FERRER

BENICARLÓ AMB ACCENT RELIGIÓS

M’he quedat bocabadat el vore lo
còmic. No tinc paraules per a
descriure’l. Bé, podria començar a
buscar grans paraules, anar afegint
sinònims i potser m’acostaria una
mica al que el cos em demana. Però
no vull caure en tòpics i per això
només diré que no hi ha res al nostre
poble que el puga superar. Ni les
plomes més esmolades ni els pintors
més consagrats ho hagueren
aconseguit. La cara del personatge i
el seu posar són un autèntic poema,
una magnífica metàfora de la notícia.
Fins i tot m’ha fet llàstima a mi, que
soc una persona dura i foguejada en
mil batalles. Però pel que fa al fet, més
enllà de dibuix, ens trobem que ara
tothom defensa al senyor Cuenca, fins
i tot els de l’oposició. Si tan els
agrada, que se’l posen a les llistes,
que ell ha dit que només vol treballar
pel poble i que eixa i no una altra és la
seua vocació. Deixant de banda les
maneres emprades per tal de treure-
se’l del damunt, voldria saber si a algú
li agradaria tindre al seu costat un corc
–molt treballador, això si- que es
passa els tems “corrigiendo”,
“matizando” i “puntualizando” les
declaracions que han fet persones del
seu grup polític. A mi no m’agradaria,
potser a algú de l’oposició si. Però en
qualsevol cas perdrem una font
inesgotable de notícies i ara serà més
difícil fer portades i còmics... a no ser
que se’ns cole a la vida política local
algun personatge que siga capaç de
fer-lo oblidar. 

Si que veig que els del Bolc vénen
ben forts. Diuen que “renunciaràn” al
sou. Aquesta renuncia deu ser molt
ferma i contundent perquè fins i tot
porta accent. Jo penso que no és cap
errada, sinó una figura literària per tal
de donar èmfasi i credibilitat a la seua
proposta. Un altre podria pensar que
com que no sortirà alcalde, pot
prometre tot allò que vulga, que no
tindrà la necessitat d’acomplir-ho. No
se sap mai.

M’he llegir fil per randa tot això de
la costa nord de les pàgines dos i tres.
En primer lloc m’ha impressionat la
foto de portada, que sembla que siga
de veritat. Quan he començat a llegir,
m’he adonat que es tractava de la
demostració, una vegada més, de la
magnitud del grau de duresa de la
cara dels polítics. Només es pot
entendre aquesta poca vergonya des
del punt de vista dels polítics
professionals. Els del Pp es fan un tip
d’excursions per la nostra costa nord:
ara ha vingut Floriano, abans va estar
Flores i també Fabra. Ara munten una
plataforma en defensa d’un litoral que
ells han omplert de formigó i totxos.
Quina cara més dura tenen. Els veïns
de la costa nord estan contents i
pagats amb els populars perquè els
escolten i els donen sempre la raó. Un
dels que els ha escoltat i “està molt
informat dels seus problemes i
demandes” és un eurodiputat que li
diuen Iturgaiz. Si, un d’eixos que van
votar al parlament europeu en contra
que els eurodiputats viatgessin en
classe turista en lloc d’anar en
“bussines class”. Estem apanyats. No
vull deixar el tema sense esmentar la
forma d’escriure el nom de les
partides. Primer posen “Riu, Surrac i
Aiguadoliva”, i després “Riu, Surrach i

Aiguaoliva”. Això és uniformitat i
coherència geogràfica. També he
llegit, per dues vegades, Brucel·les i ja
ho he entès tot perquè aquesta
paraula dóna coherència al tema de la
setmana. Resulta que les brucel·les
són uns bacils curts del tipus
coccobacil que, a més a més, són
gramnegatives, aeròbies, immòbils
amb flagels, no formes espores i són
patògenes intracel·lulars.
Efectivament, senyora Garcia, ara me
n’he adonat que tot això es una broma
que han fet servir per a omplir dues
pàgines de la revista. Ja deia jo que
els polítics no podien ser tan cínics ni
els veïns tan innocents de creure’s
allò que els diuen els polítics. Tampoc
no podia ser veritat que els polítics, a
les anteriors eleccions municipals,
signares un document elaborat pels
veïns per tal de donar-los suport. Clar,
com que van visitar les brucel·les...
molt bo el joc de paraules i el doble
sentit.

Tot el que segueix és una
continuació del món de les falles però
sense pinta ni mantellina.
Presentacions i més presentacions.
Domingo diu que al Mucbe farà una
exposició “permanent” dedicada a les
falles. Només ens faltava això.

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

text EL LECTOR
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El cap de setmana del 9 i 10 d’abril la Coral Polifònica
Benicarlanda va participar a la XIIa Trobada de Cors de la
Comunitat Valenciana que es va celebrar a Ibi (Alacant).

En aquesta Trobada la Coral va actuar el dissabte en
diferents llocs del poble (parcs i placetes), cantant  diverses
peces del seu repertori. Cada cançó de les actuacions va ser
acollida amb mostres de grat per part del nombrós públic, en
forma d’aplaudiments i cares de felicitat per la música
escoltada.

El diumenge, la Coral va intervindre en l’acte més important
de la Trobada, en què els cors, en grups de 3 o 4
(Pretrobades) van cantar 3 o 4 cançons. La Coral va cantar
amb el Cor da Capo, del nostre poble, i la Coral Sant Sebastià
de Vinaròs que formaven la Pretrobada de Vinaròs.   

Els tres cors junts van interpretar “A tu lado” que va dirigir
Carles Vives, “Gabriel’s Oboe” que va ser dirigida per David
Rubiera i “Cantares”  dirigida  per Mª Carmen Gellida.

Valorant els aplaudiments dels assistents al Concert, vam
quedar molt satisfets de la nostra actuació, ja que vam
arrancar el goig del públic inclús abans de donar l’última nota
de cada cançó. D’altra banda, tots i cada un dels cantaires ens
vam sentir molt a gust interpretant el repertori.

Després dels grups de cors, va cantar el Cor de la
Federació, format per cantaires de tota la Comunitat (amb
benicarlandos i vinarossencs entre les seues veus) i per
acabar, tots els Cors junts vam cantar el “Gloria” de
Stephenson i “Aleluya” de Haendel.

Dos jornades dures per la temperatura i la distància, però
molt satisfactòries en l’artístic i per haver portat un trosset de
la nostra cultura fins al sud de la Comunitat.

text i foto  CPB

LA CORAL A LA 12a TROBADA DE CORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L'Ajuntament de Benicarló, a través de l'Agència
d'Ocupació i De desenvolupament local (AODL), ha donat una
xerrada als alumnes del cicle mitjà i superior d'Educació
Infantil per informar sobre les línies d'ajuda als emprenedors i
les entitats que li donen suport .

La xerrada va tenir lloc a l'IES Ramon Cid i va servir per
donar a conèixer el treball que es realitza des de la AEDL i les
iniciatives que desenvolupa a nivell local, sobretot pel que fa
als emprenedors i la innovació. Els cicles formatius com el
d'Educació Infantil estan orientats a cobrir nous projectes
d'ocupació, activitats laborals que responguen a les noves
necessitats socials de conciliació de la vida laboral i familiar.
Concretament el cicle d'Educació Infantil dóna l'oportunitat als
alumnes de formar-se en un sector considerat emergent.

D'altra banda, el Taller d'Ocupació "Benicarló té cura de
l’entorn" començarà en breu la rehabilitació de la zona de

l'Aljub del Mas i millorarà dues rotondes del polígon industrial.
Els alumnes col laboraran en diversos projectes formatius de
Serveis Socials i participaran en l'Escola d'Estiu. Les
especialitats d'obra i jardineria començaran en breu a
rehabilitar la zona de l'Aljub del Mas i emprendran també la
implantació de material vegetal en el jardí del Papa Luna. Per
la seua banda, els alumnes del taller de pedra en sec iniciaran
la millora de dues rotondes del polígon industrial el Collet
rehabilitant els aparells tradicionals. La millora inclou també la
col.locació dels tres arcs de pedra que es troben en els antics
tallers de Orero, un cop enderrocats. Els alumnes de
l'especialitat de neteja d'immobles continuen treballen en
diverses dependències municipals. Després d'haver netejat el
Magatzem de la Mar i l'edifici gòtic del carrer Major, actualment
es troben netejant l'actual seu de l'Ajuntament, on ja s'han
acabat les obres de reforma. A banda de totes aquestes
actuacions, els alumnes del Taller d'Ocupació començaran a
col.laborar en breu amb projectes formatius de l'Àrea de
Serveis Socials, on explicaran la seva experiència al Taller. A
més, els alumnes de l'especialitat de jardineria impartiran un
taller els nens i nenes que participen en l'Escola d'Estiu.

text NATÀLIA SANZ

FORMACIÓ INSTITUCIONAL

Abans de res, no podia ser d’altra manera, ha estat
una mena de tòtem popular, i calia el reconeixement a la
seua insigne figura, un adéu a qui ha portat, sense cap
mena de dubte, i per això ho ha pagat, també sense cap
mena de dubte, tot i no ser alcalde, el pes del nostre
ajuntament durant els passats quatre anys.

Certament, no puc més que lamentar la decisió de
l’alcalde Marcelino, encara que més que decisió siga una
punyalada trapera amb resultat de mort, de carregar-se, i
no literalment, encara que no físicament, tot i que sí, però
no, perquè és viu, al personatge per excel·lència
d’aquesta legislatura, el regidor Cuenca. Molt ens temem
que tanta polivalència del personatge, que tan
dissenyava una font, com feia de pròcer de la carxofa, de
guia turístic,... ha fet que saltaren totes les alarmes
d’aquesta bandada de gavines esvalotades, en que s’ha
convertit el pepé benicarlando, i que tracten d’aconseguir
com carronyaires, una de les places de “promoció
interna” que dóna dret a passar-se quatre anys, rascant-
se les dallonses, això sí cobrant, i no precisament en
espècie, enganxats com una caparra a la mamella
pública del nostre ajuntament.

Dit això, passem al tema del qual volia parlar, els
candidats a la Fira Electoral, com tan curiosament va
batejar-lo La Veu, de les properes eleccions.

Presentades a bombo i plateret les tres candidatures,
suposadament més importants, del nostre espectre
polític, PP, PSOE i BLOC, i a falta de les parentes pobres,
o ventafocs, Esquera i IU, tot i que no en sentit despectiu,
només ho dic perquè, per ara, no n’han fet cap a l’estil
Holiwoodense de les anteriors amb la despesa que això
hi pot suposar, ja tornem a tenir ací altra volta les
eleccions amb els seus candidats i candidatures que,
suposadament, hauran de regir els destins futurs del
nostre poble durant la propera legislatura.

En aquesta època de passió, i demanant disculpes
per endavant per la comparació que vaig a fer (només pel
que fa referència al poeta i cantant), em ve a la memòria
aquella poesia de Machado en Campos de Castilla,
musicada i cantada per Serrat, “Dice una voz popular...
¿Quien me presta una escalera para quitarle los clavos a
Jesús el Nazareno?” per definir en que s’ha convertit la
política PoPular al nostre poble: pura hipocresia de
supervivència. I és que de les colzades i empentes,
abans típiques de la política local, s’ha passat ja, a les
ganivetades per sota taula de la política de més rango

abolengo que ens podem trobar a nivell autonòmic i
estatal. Així, després d’haver-te utilitzat, “Cuento
contigo...”, i posteriorment crucificat “... i mucho más”,
anirem demanant “...todas las primaveras”, “escaleras
para subir a la cruz”. Com per després llevar-te els claus!

Ja poden preparar-se els de la llista del PP, tan
bonicament presentats, amb tota la parafernàlia a l’estil

americà, per què “hui més que mai” el seu contracte
signat, amb Marcelino, els pot portar conseqüències.

I si parlem de l’altra candidatura estrella, també
presentada “en honor de multitudes”, rememorant Azaña,
certament li caldrà una mica prou d’aquella tolerància per
refrenar tot el que li pot vindre al damunt. Primer, perquè
és dona i, segon, pel seu lloc de procedència. Compte, no
estic ací fent ni apologia contra les dones ni de la seua
procedència, tot el contrari, em sembla una aposta
valenta la del socialistes però que pot topar amb una
societat, la benicarlanda, amb un asento

demostradament conservador i, de vegades, una mica
carca en certs aspectes. Tot i així, “perquè guanye
Benicarló”, moltes coses haurà de canviar, a banda de les
esmentades, en la mentalitat dels partits centralistes
perquè, com la mateixa candidata afirma, li puga tornar a
Benicarló tot el que Benicarló li ha donat..

El BLOC, tot i no ser exactament una estrella, ara per
ara un ou estrellat, vol sortir del pou al que va caure
després d’una política erràtica de defenestracions, i
pactes i repactes, que no van anar enlloc. Fet miquetes
els seu últim candidat, ens trobem amb el nou, Mascarell,
bon xic, que diuen molts, que vol fer ressorgir el partit...
qual Ave Fènix. Encara que la il·lusió mai es pot perdre,
tenint en compte com les gasten en aquest poble, a
banda de ser bon xic, cal tenir alguna cosa més:
credibilitat. I vist el que hem vist fins ara i com han
retornat alguns del antics companys de viatge, els que
van portar al Bloc a l’esmentat pou de la indiferència en
els llocs capdavanters de la seua llista, certament, de
credibilitat, no van massa sobrats. Tot i així,
parafrasejant-los una mica, tal volta només els falto jo
(compte, no ho dic jo, ho diu el seu lema de campanya,
“només ens faltes tu”), però, també, potser, els sobrara
algú: tu.

Ni d’Esquera ni de Izquierda encara no se’n sap res.

Les cares i la creu de les eleccions

text  ROBESPIERRE

La Guillotina



corre-cuita, que fan mitja volta,
mentre que la processó
encapçalada pel capellà i
seguida per un seguici de
palmeros, enfilava Ferreres
Bretó cap avall pel carril de
pujada dels vehicles que en eixe
moment omplien el carrer. Com
que el carrer no és estret ni res,
ja podeu imaginar els
descreguts que no hi éreu el
merder que es va muntar mentre
els policies obligaven els cotxes
a fer marxa enrere. I és que cal
saber dissiparar les autoritats:
Déu té els seus ministres i els
mortals tenim la policia
municipal comandada per
Marzal.

Blocats
Amb açò de la campanya

electoral sempre sorgeixen
curiositats i la primera que ens
ha arribat és la del vídeo del
Bloc benicarlando. I és que
resulta que els capos del partit a
València han muntat la imatge
corporativa amb una música de
fons arrelada al sentiment
valencià amb dolçaines i
tabalets que resulta si més no,
curiosa i agradable. Però ara va
i els d’ací, també curiosos, se
salten aquesta imatge
corporativa, i xulos ells, en fan
una altra al seu estil però amb
una cançó de fons... en anglès.
No n’aprendran mai dels partits
grans que els han de conèixer
sempre per la mateixa marca? I
així els va. En les anteriors
eleccions ens van canviar la
llista, ara ens canvien la
sintonia. Altres coses ja fa temps
que les van canviar.

El tema del tema
Fa unes setmanes ja

comentàvem aquesta qüestió
tan escatològica en un altre
carrer. Ara, entre cagades i
pixades de gos i alguna
humana, el deplorable estat del

passeig Febrer Soriano,
inclosos els escocells dels
arbres, ja fa reflexionar més d'un
veí. Doncs això, que davant el
funcionament de la concessió
del servei de neteja (només
transmetem el que diuen els
veïns), que si la maquineta eixa
tan moderna i delicada dels
raspalls giratoris que no toquen
al terra mentre giren tirant un
raget d’aigua, a mode de
pixerada, no elimina les tifes
perquè se li embruten les
graneres i deixa el terra ben
empastifat de merda, els veïns,
dèiem, ja han pensat en una
altra iniciativa privada: la creació
d’una planta d'aprofitament de
purins. Almenys, a vore si així
trauen un rendiment econòmic
que els permeta contractar una
fornada de escombraires de
suport.

Cauen, o no cauen?
Quina idea pretenien amb la

portada de La Veu de la
setmana passada? Ens
equivoquem si malpensem que
més d’un deu haver posat de
cantó la revista, sacsejant-la,
per veure si van a parar a la
mar?  Era alguna mena de
missatge subliminal que
pretenia portar implícit la
caiguda de l’imperi, després de
la defenestració del faraó?
Proposem altres interpretacions:
a) la imatge mostra el

penyasegat a què han dut la
ciutat la colla que ix a la foto, b)
es tracta de la foto dels
candidats a ocupar el lloc de
Jacob i son germà a l'illa de la
sèrie Lost

Més perduts
I a l'illa hawaiana d'Oahu, on

es va filmar Perduts, sembla
haver-se'n anat a fotografiar-se
el col•lectiu de Marcelino per
localitzar un fons tan verd i
selvàtic. Si fins i tot van posar
efectes especials de boira i tot!
Vos vau fixar en la composició
de la imatge que publicava La
Veu la setmana passada?
Camises clares, jaquetes
blaves. Sense corbata. Les
mans creuades sobre els
dallonses en posició defensiva.
Elles, de lateral. Paritat...
pariquè? Si el nostre líder té la
llei d'igualtat recorreguda davant
els tribunals!

L'encert de la setmana
No ho dubta ningú: a les

pàgines modestes de La Veu es
guerreja un dibuixant que és un
autèntic mestre. Darrere les
seues vinyetes hi ha la
profunditat d'un aforisme fusterià
i la contundència de El Roto.
L'encert de la de la setmana
passada “El nunca lo haría, no lo
abandones” era una diana en la
genialitat. 

ve de la pàgina anterior

OPINIÓ
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Benicarló va celebrar diumenge
la XXV Mostra Local del Llibre, que
va tenir lloc al passeig de Ferreres
Bretó. Per commemorar l'efemèride,
a banda de les llibreries de la ciutat,
també van estar presents Onada
edicions, el Centre d'Estudis del
Maestrat i el Servei de Publicacions
de la Diputació de Castelló. A més,
durant tot el matí, autors com Joan
Andrés Sorribes, Manel Joan i
Arinyó, Josep Usó o Alícia
Coscollano van presentar les seues
obres i van signar exemplars.
L'exposició de les llibreries es va
convertir en un focus important d'atracció ja que aquest any va
coincidir amb la celebració del Diumenge de Rams i les
elevades temperatures que al llarg de tota la jornada es van
viure a la ciutat. Els actes de celebració del Dia del Llibre
s'estendran aquest any als contacontes programats per als
més petits i activitats de dinamització a la Biblioteca Municipal,
que inclouen narracions explicades per la gent gran

adreçades als infants i la projecció de la pel.lícula "Seda ",
basada en el llibre del mateix nom protagonista del Club de
Lectura de la setmana. Per finalitzar els actes, el mateix Dia
del Llibre (23 d'abril), les regidories de Cultura i Comerç
tornaran a editar la campanya "I posa'm un llibre també", amb
repartiment de llibres editats per l'Ajuntament a les persones
que compren al Mercat.

text NATÀLIA SANZ

XXV ANYS DE MOSTRA DEL LLIBRE

Ricardo Mascarell era presentat a la societat benicarlanda
com a candidat a l'alcaldia de Benicarló pel BLOC,
acompanyat dels components de la llista electoral que es
coneixia aquesta mateixa setmana.

L'acte va comptar amb la presència de Josep Maria
Panella, diputat autonòmic, i la número tres de la candidatura
autonòmica, Marta Escudero, que al seu torn concorre a les
municipals a la llista de Benicarló. Mascarell va repassar en el
seu discurs diversos punts del seu programa electoral, centrat

en la rebaixa de sous dels regidors. A més, va fer especial
esment a les polítiques d'ocupació que la formació
nacionalista pensa aplicar si aconsegueix governar de nou a
la ciutat. "Crearem una borsa d'ocupació municipal, per donar-
li la oportunitat a la gent de treballar en el municipi", va
assegurar el candidat. Mascarell va presentar als components
de la seva llista electoral afirmant que "és la millor llista que
concorre a aquestes eleccions, formada per gent jove i gent
amb molta experiència en el camp de la política municipal ". A
més, ha afegit que "tenim tota la il·lusió del món en treballar
per Benicarló" i va afirmar, com el lema de la seua campanya
que "només ens faltes tu ".

text NATÀLIA SANZ

MASCARELL ES PRESENTA EN SOCIETAT



Vigilància
Sembla que açò de les

càmeres de vigilància ja és una
realitat a ca nostra i se n’han
instal•lat algunes “controlant”, el
que hagen de controlar. El curiós
del cas és que alguns municipals
o no ho saben, o es fan els
longuis, per no descobrir on són,
o simplement no se’n volen
saber res (o no saben res, que
també seria). I així a preguntes
d’un veí que feia referència a la
qüestió, el municipal semblava
més el personatge d’un còmic de
Mortadelo, fent el despistat
xiulant i mirant cap una altra
banda, que algú que està al
servei de la ciutadania i que té
entre les seus missions
informar-la adequadament.

Vigilància (i 2)
I per cert, el susdit veí li va

preguntar si la càmera de
marres ho veia tot. Si també
registrava els ciutadans que
passegen gossos que es caguen
per les voreres i les deixen ben
empastifades. Més que res
perquè la zona sembla ser
trànsit habitual d’incívics que
trauen a passejar els seus
animals de companyia a que
facen les seues necessitats ací
on els vinga en gana sense que
cap autoritat hi pose remei. La
contestació va ser afirmativa, tot
i la mala cara del municipal, que
semblava poc interessat en
l'interés del veí. De tota manera,
veurem a quants els apliquen
l’ordenança i els encolomen una
multa. Ja veureu com al final
només serviran per a comptar
cotxes, a les càmeres ens
referim, els municipals no ho fan
això.

Cabrejat aeri
L’altre dia, un tafaner que

estava vagarós, allò que es
queda plantat davant la CAM,
que per cert no la vol ningú,

pobreta, i mirant al cel no va
poder més que admirar l’embull
de cables que hi ha penjats entre
el carrer Joan Carles I i la
cantonada del passatge que va
al mercat. Allò sembla més el
cap de la Tina Turner, amb
aquells cabells lleonins enmig
d’un huracà, que el que hauria
de ser: el cel net de cables de
qualsevol carrer de la ciutat. I és
que damunt que visualment
queda horrible, pot ser un perill
per als vianants perquè, per més
inri, l’embull esta enganxat a un
cabiró mal plantat d’eixos de la
hidro o del telèfon, que tant fa.
La foto ens pot ajudar a entendre
una mica com tant uns com els
altres fan el que és dóna la gana
en aquest poble.

Cabrejat aeri (i 2)

I si el cablejat aeri de què
paràvem abans és un perill per a
la ciutadania, que no serà per a
les carrosses dels sants que
hauran de passar per allí
aquesta setmana santa? Si se li
enganxa la corona a la Mare de
Déu o la creu al Nazareno,
podem tindre un disgust dels
que fan època. Ja ens veiem
socarrimades les testes dels
personatges de les carrosses o,
si la cosa s’encomana,
enrampats i sofrimats a tots els
que espenten agarrats a les
carrosses dels passos.
L'espectacle seria més bé propi
de la Pentecosta, quan unes
flames de foc van posar-se
sobre les testes dels deixebles
reunits i els van comunicar el do
de les llengües. Mira per on,
aconseguiríem el multilingüisme
que tant persegueix el conseller
Font de Mora i, de retruc,
Cuenca -i tants altres- aprendria
a parlar valencià!

Processó inversa
Con la iglesia hemos topao

que diria un castís. I mai millor
dit si mirem amb quina gràcia el
capellà de Sant Bartomeu va
agafar la directa, diumenge
passat dia de rams, a la sortida
de la processó de la palma. Allí
que estava tot el personal
esperant-lo a la porta, però a la
porta pròpiament dita, perquè el
rector no la va obrir fins que va
tocar l’hora, preparat per sortir
en processó. Els municipals
esperant la comitiva per
“intentar” fer-la anar per on
hauria d’haver anat, un davant
del capella i l’altre al principi del
carrer Ferreres Bretó, pel carril
de baixada tallant el trànsit i... la
comitiva que sortint passa dels
municipals i enfila pel carril
contrari, el de pujada. Ja veieu
els funcionaris de la pistola, a

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

LOCAL
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Al voltant de 30 pescadors viuen del trasmall que
practiquen amb les deu barques que recalen cada dia al port
de Benicarló. Des de 2007, les seues pèrdues en captures ja
pugen al 75%. La situació "d'esgotament" que asseguren que
estan patint els ha portat a omplir el port de pancartes en què
denuncien la situació a la que els està abocant l'administració.

El representant dels pescadors d'arts menors de Benicarló,
José Antonio Companys Bayarri, va lamentar el tracte
discriminatori que pateixen pel que fa als seus companys de
la resta del sector pesquer. Asseguren que, tot i pagar els
mateixos impostos no gaudeixen de les mateixes condicions
per la qual cosa se senten "discriminats". Malgrat la situació
d'ofec en què afirmen estar vivint, lamenten tenir les mans
lligades ja que és la Federació de Pescadors qui els
representa. "Vénen, ho acorden, ho fan ... i ens ho empassem
i no estem disposats a aguantar més. Estem ofegats, "va
lamentar. Un dels punts que consideren essencial regular és
la seua representació en els cabildos. El proper mes de
setembre tornen a celebrar eleccions en el sector pesquer i
els del trasmall no estan disposats a suportar la mateixa
situació que han viscut durant els últims anys. José Antonio
Companys, representant del sector a Benicarló, recorda que
"som el 60% del sector pesquer, però no tenim una
representació equitativa ni en els cabildos ni en la Federació"
que en definitiva, són els que els representen davant les
administracions i els que negocien els seus problemes. En
concret, en el cabildo benicarlando "tenim dos representants
dels vint que hi ha", mentre que en el cas del port de Castelló,
el nombre augmenta fins a quatre. Companys assegura no
entendre aquest sistema "discriminatori" de representació, tot

i que "jo tinc moltes reclamacions posades davant el Síndic de
Greuges, que em dóna la raó, però després les confraries no
l'apliquen. Volem tenir veu i vot, tant en les confraries com a la
federació", va assegurar.

Els pescadors de trasmall va exigir "més llibertat per pescar
i que s'elimine el límit que ens impedeix pescar més enllà de
les tres milles ja que això només ha provocat que el calador
hagja quedat completament esgotat". En concret els
pescadors d'arts menors del port de Benicarló, especialitzats
en la pesca del polp, reclamen la reducció de la veda o, si no,
que se'ls pague una ajuda que els permeta subsistir durant els
cinc mesos que dura la veda biològica marcada des de
l'administració. "Aquest temps és excessiu, ens ofega el
sector", asseguren. A més, afegeixen que el temps d'atur va
ser pactat en una de les reunions en les que tenen escassa
representació "i el va votar gent que no té ni idea, sense cap
estudi seriós que avale que sigua necessari aturar tant de
temps", lamenten. En la seua defensa al·leguen que la seua
"és una pesca selectiva, molt ecològica perquè els polps es
pesquen un a un" mitjançant un caduf que es diposita en el
fons marí i es recull després sense danyar els fons. "A la resta
del sector, que destrossa els fons els donen tots els ajuts i a
nosaltres no", es queixen. Pel que fa a això han reclamat que
es gestionen ajudes europees per a les arts menors. "Hi ha
partides en què ens podríem acoblar, però partir entre dos és
millor que partir entre tres", asseguren en clara al.lusió al
sector d'arrossegament, que sí que gaudeix de subvencions
en època d'atur biològic.

"No ens escolten, ni ens fan cas enlloc i aquesta situació ja
ve arrossegant-se des de fa més de 20 anys. Creiem que ha
arribat el moment de pressionar i reivindicar el nostre sector ",
ha conclòs Companys.

text NATÀLIA SANZ

PROTESTA AL PORT DEL TRASMALL



M I S C E L · L À N I A

ADÉU, CUENCA

El PP ha llençat
llast. L'omnipresència
d'Antonio Cuenca a
l'Ajuntament ha
eclipsat el
protagonisme de la
majoria de regidors
de l'equip de govern -
qui en sap res
d'alguns noms
il·lustres?-, però
sobretot ha enfosquit
amb la seua
allargassada ombra
la figura del senyor
alcalde. Marcelino
Domingo ha fet en

massa ocasions de mosso de companyia cedint sempre la
paraula al seu company, més dotat per a l'oratòria. 

Ara però, la nostra primera autoritat ha decidit,
possiblement, alçar el vol, tot solet, sense ningú que el
rectifique a les rodes de premsa, sense ningú que li
puntualitze les declaracions. Potser, hi ha qui ho diu, a la
nova llista del PP hi ha gent capacitada per poder construir
un discurs formalment coherent, sense entrebancs i, fins i
tot, ben articulat des del punt de vista fonètic. Ja ho veurem
això. 

El que no hi ha dubte és que el senyor Cuenca se n'ha
anat per la porta del darrere. Poc content, disgustat, quasi
humiliat per uns companys de viatge que fa no res li reien
totes les gràcies i ocurrències. Algú no s'ha portat com calia,
és evident. Tot fa pensar que aquesta és una història de
traïcions i que, sobretot, el que ha fallat han sigut les formes.
Les persones han de tindre paraula i, pel que es comenta, el
nostre alcalde no en va sobrat (dimitiré si..., me n'aniré si...)
i el paper final de Cuenca en aquesta auca ha sigut el més
trist de tots: gastat com un clínex i llençat després de fer de
dolent durant quatre anys. 

No coneixem la versió de qui ha dissenyat la llista del
Partit Popular, però si tot el que ha dit el megaregidor no fóra
veritat estan tardant massa a sortir a desmentir-lo. I ja se sap
que qui calla...

Ara només cal esperar a vore quina serà la conseqüència
electoral d'aquest potser no tan inesperat trencament. Al
temps.

Tot i això esperarem la seua última roda de premsa...
anunciant, com ja ho va fer anteriorment, que retornarà.
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Carxofa: aquesta setmana, amb açò
de la Pasqua, sembla que ens hem
reblanit una mica i no volem ficar a
caldo a ningú i, és per això que només
donarem la carxofa. Així, molt
merescuda, a La Coral Polifònica
Benicarlanda pel seu excel·lent concert
tenint com a fons les noves Drassanes.
Un recinte ple que va gaudir d’un
meravellós cant. No podia ser d’altra
manera. Enhorabona!
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D’AGOST DE 1995

CARXOFA I PANISSOLA

“LES MIL CARES DE KUENKA”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC
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