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El dijous 22 de desembre va tindre lloc a l'Auditori
Municipal el festival de Nadal on participaren tots els
cursos de Llenguatge Musical de l’Escola de Música de
la Banda, amb el muntatge titolat "El Meu Nadal". 

Amb un text de María del Mar Climent, les presentadores
Virginia Octavio i Joane Balaguer van anar desgranant tota
l'obra envoltada de cançons que ficaven en escena els
diferents cursos. El d'iniciació amb la cançó "El gran tió",
Primer amb "Els Reis Mags", Segon amb "El dimoni escuat",
tercer amb "Los calzonzillos del Pare Noel", quart curs amb

"És un desig" i tots els
cursos junts "un any
més". Amb vestits fets
expressament per
l'ocasió per cada
alumne (mares) i amb
un escenari preparat
amb molta cura pels
professors, va resultar
un gran festival.  El
nombrós públic que va
omplir l'Auditori va
premiar amb llargs
aplaudiments cada
intervenció. També el
donatiu voluntari va ser
per a Cáritas. I tot el
muntatge coordinat
pels professors Marta
Zapata, Clara Ruiz, Mª
del Mar Climent, i
Pablo Anglés.

text  NATÀLIA SANZ

FESTIVAL DE NADAL DE LA BANDA DE MÚSICA
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Avui més que mai, vist el panorama que ens
envolta, la beneficència torna a aparèixer amb
força, encara que emmascarada de solidaritat. Una
persona que té, el benefactor, brinda un bé o un
servei a qui no el té. En aquesta relació de
desigualtat, qui reben són objectes de caritat i no
subjectes de drets.

Històricament, l'aparició d'aquest model benèfic
s'origina en l'Edat Mitjana, sent fonamentalment l'Església
qui s'ocupa de l'atenció dels indigents, els pobres i els
marginats, amb la col·laboració de fidels, motivats per
sentiments religiosos i piadosos. En l'Edat Moderna, amb la
paulatina desaparició de les societats feudals, apareix en
escena l’anomenada beneficència pública, exercida pels
ajuntaments. Amb el temps, l'Estat va aprofundir aquest tipus
d'intervenció, creant entitats encarregades de proporcionar
fons públics per a l'atenció de nous destinataris: els ancians,
els xiquets, els malalts, els pobres en general, mantenint la
visió asimètrica entre benefactor i beneficiari. No només
l'Estat va adoptar aquesta modalitat, sinó que moltes
organitzacions de la Societat Civil van realitzar i realitzen
beneficència. Les debilitats de les polítiques assistencials, no

obstant això, motiven un canvi en la concepció dels
programes socials. A poc a poc, es produeix un gir
fonamental en la concepció de la societat civil i l'Estat i
naixen els valors de solidaritat. En lloc de dur endavant
accions de fort control social, que prenen als més
desprotegits com subjectes passius, sense capacitat de
disseny ni de crítica sobre les seues destinacions, s'estableix
que tots els ciutadans tenen els mateixos drets a aconseguir
un determinat benestar i que si alguns no accedeixen a ell,
s'han de realitzar polítiques destinades a corregir aquesta
situació de desigualtat. Juntament amb el canvi de la
intervenció estatal, es produeix una transformació en el si de
la societat civil. Apareixen institucions no confessionals,
preocupades pels problemes de la comunitat, que cerquen
generar programes i projectes per a superar la pobresa. En
Benicarló, no obstant això, no se'ls està mesurant pel mateix
raser. L'ajuntament només beneficia a les entitats catòliques
en detriment d'altres associacions sense ànim de lucre que
també desenvolupen programes socials d'ajuda a famílies
necessitades. I tot, mentre el propi consistori pidola almoina
pels establiments de la ciutat, i ven calendaris socials per a
engegar un menjador social. No són capaços de gestionar
els seus recursos i demanar subvencions? Malament anem,
molt malament… i si no, llegeixen el tema de la setmana i
voreu quin panorama tenim a Benicarló.

text REDACCIÓ

SOLIDARITAT O BENEFICÈNCIA?

"El dia de Reis"Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

laveubenicarlo@terra.es
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FESTA DE LA CARXOFA
SOLIDÀRIA

La Festa de la Carxofa del 2012
serà la més solidària de la història
gràcies a la venda d'unes polseres.
San Vicente de Paul i Càrites seran
els beneficiaris de la recaptació
d'aquest nou emblema de la festa,
que s'iniciarà el 13 de gener. Eduardo
Arín, regidor d'Agricultura, era
l'encarregat de presentar aquest
projecte solidari. Les polseres es
vendran a un euro la unitat “i els
beneficis es repartiran en tres parts:
una per a l'ajuntament, per a les
despeses de gestió i les altres dues,
per a les dues entitats beneficiàries”.
Així, de les 10.000 unitats que eixiran
a la venda, les associacions obtindran
33 cèntims d'euro de beneficis, “que
destinarem a pal·liar les necessitats
que tenim”, va explicar Ángel Edo,
president de Càrites. La polsera
solidària començarà a vendre
coincidint amb l'inici de la festa “i
esperem que servisca també per a
promocionar-la”, va reclamar el
regidor d'Agricultura. 

UNA FALLA AJUDA ALS MÉS
NECESSITATS GRÀCIES A LA
VISITA DE LA VERGE DELS
DESEMPARATS 

Més de mil euros extres destinarà
l'associació benèfica San Vicente de
Paul de Benicarló a pal·liar les
necessitats bàsiques de famílies amb
problemes econòmics. La generosa
donació procedeix de la Falla La
Barraca, que va obtenir aquest
benefici de la venda dels rams de flors
de l'ofrena que es va realitzar el
passat mes d'octubre amb motiu de la
visita de la imatge Pelegrina de la
Verge dels Desemparats a la ciutat.
L'acte va ser organitzat per la
comissió fallera. Álex Sánchez,
president de l'entitat, va recordar que
en l'ofrena floral van participar més de
sis-centes persones que van comprar
els seus rams en les floristeries de
Benicarló al preu de set euros la
unitat. “Dos d'aqueixos euros estaven
destinats a una acció benèfica”, tal

com es va anunciar en el seu
moment. Ahir representants de
l'entitat benicarlanda rebien la
generosa donació de 1.066 euros
“arreplegats amb tota la nostra il·lusió,
i l'orgull d'haver ajudat a moltes
famílies benicarlandes en la seua
necessitat”, va detallar Sánchez. 

Per la seua banda l'entitat agraïa
el detall de la comissió fallera i va
assegurar que “estem passant molta
necessitat, en l'actualitat tenim a més
de setanta famílies que depenen de la
nostra ajuda”. José Molina, un dels
integrants de l'associació, va explicar
que fa dos anys “teníem 12.000 euros
de pressupost i ajudàvem a setanta
famílies. Ara estem desbordats i tota
ajuda és poca”. San Vicente de Paul
és una organització sense ànim de
lucre que es va fundar a Benicarló fa
153 anys. Des de llavors no ha deixat
d'ajudar als més necessitats del
municipi, a través de vals “de menjar
que canvien en un supermercat amb
el qual tenim un conveni”. Les famílies

beneficiàries de les ajudes reben vals
de cinc euros cadascuna, en funció de
la quantitat de membres que la
integren i les necessitats que tenen.
Molina va detallar que “són només per
a menjar, la beguda no entra. De
vegades també, de manera puntual,
els hem ajudat amb el lloguer o el
rebut de la llum”. L'organització està
en contacte amb Càrites, l'altra entitat
dedicada a l'ajuda humanitària “i ells
ens indiquen casos puntuals de
famílies a les quals podem ajudar”.
Jordi Marzá, altre dels integrants de
l'associació, va reconèixer que
“treballem per ells sense cobrar res a
canvi, només per ajudar als més
necessitats”. San Vicente de Paul es
nodreix “de les aportacions dels vuit
membres actius que formem la junta,
la dels socis passius als quals se'ls
passa una quota anual i els donatius
que puntualment ens fa la gent en el
nostre compte corrent”. L'aportació
dels fallers servirà per a pal·liar en
part les apressants necessitats de

ve de la pàgina anterior

“La Festa de la Carxofa del 2012 serà la més solidària de la història.”

Es va celebrar el passat 17 de desembre en el Club
Budokan de Castelló, una competició classificatòria per al
Campionat Autonòmic que es realitzarà el 17 de gener a
Almoradí (Alacant). En la mateixa els judoques
benicarlandos van aconseguir quatre medalles. 

Van participar quatre representants del Club de Judo
Benicarló, els resultats dels quals van ser bastant bons de
cara als pròxims campionats regionals. 

Els resultats aconseguits pels judoques benicarlandos van
ser els següents: 

Valentín Ciobotaru, menys de 100 quilos, segona posició i
Medalla de Plata. 

Juan A. Vizcarro, menys de 90 quilos, segona posició i
Medalla de Plata.

Iván Marzá, menys de 66 quilos, tercera posició i Medalla
de Bronze. 

Ana Cristina Caballero, menys de 78 quilos, primera i
Medalla d'Or.

text i foto VICENT FERRER

El Club Judo Benicarló aconsegueix quatre medalles a Castelló

La tercera edició del Campus Solidari de Peníscola, que
està organitzat per la Penya Barça, en col·laboració amb la
regidoria d’Esports de l'Ajuntament de la Ciutat en la Mar, ha

començat amb la presència de l’exjugador blaugrana Pitxi
Alonso, habitual en aquesta convocatòria solidària. Fins al 30
de desembre els assistents al Campus, aportaran una joguina
que, en el dia de Reis, que es repartiran entre els xiquets i
xiquetes més desfavorits del municipi.

text  VICENT FERRER foto LAURA HIDALGO

III Campus Solidari de Peníscola Més de mil euros destinarà l'associació benèfica San
Vicente de Pauls de Benicarló a pal·liar les necessitats
bàsiques de famílies amb problemes econòmics. La donació
procedeix de la Falla La Barraca, que va obtenir aquest
benefici de la venda dels rams de flors de l'ofrena que es va
realitzar el passat mes d'octubre amb motiu de la visita de la
imatge Pelegrina de la Verge dels Desemparats a la ciutat. 
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L'equip Benjamin i Aleví va demostrar la seua força
amb l'equip de relleus i estar en bona forma a nivell
individual en el 2n Control Provincial disputat a Vinarós. 

Els nedadors del Club Natació Benicarló Benjamins i
Alevins, anys 1999 al 2003, van disputar diumenge passat 18
de Desembre de 2011 el 2n Control Provincial en la piscina de
Vinaròs. Nou capítol d'aquests menuts que van demostrar
mantenir el bon nivell i fins i tot van millorar les seues
marques. 

L'equip femení, molt compenetrat, va aconseguir en
aquesta cita en la categoria Benjamí-relleus el segon lloc en
els 4x50 m lliures amb un crono de 3:01.27 i en la categoria
Alevín també el segon lloc per equips de relleus en els 4x100
m lliures amb un crono de 5:27.65 i la 4a posició per a l'equip
B. 

A nivell individual van destacar les nedadors alevins Júlia
Barrachina 1a en els 100 m esquena amb un crono d’1:26.18;
María García 3a en els 100 m esquena; Ariadna Coll 4a en els
100 m esquena; Gemma Labernia 5a en els 100 m esquena i
Ester Segura 4a en els 200 m lliures i 5a en 100 m esquena.
En la categoria benjamí van destacar les nedadores Laura
Jiménez 2a 100 m esquena; Elena Chora i Nerea Marín 5a en
els 50 i 100 m esquena respectivament. 

L'equip femení benjamí i alevín va estar compost per: Lara
Rodríguez, Balma Fabregat, Marina Segura, Nerea Martín,
Laura Jiménez, Claudia Cid, Elene Chora, Blanca Pérez,
Bianca Beer, Gemma Labernia, Ariadna Coll, María García,
Gemma Rillo, Júlia Barrachina i Ester Segura. 

L'equip masculí benjamí A va aconseguir la 2a posició per
equip de relleus en els 4 x 50 m lliures amb un crono de
2:46.50 i la 5a posició per a l'equip B en els 4 x 100 m lliures. 

Van destacar a nivell individual en l'equip benjamí Joan
Martín amb la 4a posició en els 50 m esquena i la 5a posició
per a David García. En l'equip alevín Marc Vea va aconseguir
la 3a posició en els 200 m lliures. 

L'equip masculí benjamí i aleví va estar compost per: Víctor
Monserrat, David Tena, Aitor Gil, Oriol Lluch, Ibai Ferrer, David
García, Joan Martí, Pedro Tomás, Raúl Carbó, Iker Ferrer,
Raúl Vicente,  Salva Sorlí, David Curto i Marc Vea. 

I la pròxima cita serà La Copa Nadal dissabte que ve 31 de
desembre a les 11:30 hores en el port de Vinaròs

text i foto CNB

AL MILLOR NIVELL 

l'entitat i ajudarà a un bon nombre de
benicarlandos a menjar un plat decent
en aquestes dates tan assenyalades. 

I ELS CALENDARIS
SOLIDARIS, A LA VENDA PER TOT
ARREU

Benicarló s'ha bolcat en la
compra dels calendaris solidaris que
la regidoria de Benestar Social ha
engegat. La campanya de Cooperació
Social ha tingut gran acceptació en el
municipi i està encaminada a crear un
menjador social i atendre les
necessitats bàsiques de les famílies,
amb la compra de llet infantil, bolquers
i altres materials destinats als xiquets.
La regidora de l'àrea, Sarh Vallés, va
recordar que “apostem per un projecte
totalment transparent, del com s'anirà
informant en temps real a través de
diferents canals i que inclou un
número de compte bancari per a
poder fer donacions i l'edició d'un
Calendari artístic i social de paret de
l'any 2012 que es podrà adquirir als
diferents punts de distribució
habilitats”. Vallés va recordar que “el
paper que juguem tots és molt
important per a aquest projecte de
Cooperació Local, pel que tots hem de
participar”. Així, va anunciar que
existeixen diferents punts de venda
del calendari social, que té dues
versions. “Una edició numerada més
gran, amb un tiratge de 1.000
exemplars a un preu de 10 € i una
segona edició de € 5 la unitat”, va
explicar. La participació en el projecte
també es pot realitzar a través de
donatius, amb les corresponents
bonificacions fiscals, a un compte
bancari que s'ha habilitat en una
oficina de la ciutat. L'objectiu de la
regidora és engegar el menjador
social el pròxim mes de gener. De fet,
només és necessari el vistiplau de
conselleria de Sanitat, que és qui ha
d'autoritzar l'ús de les instal·lacions de
la Escola de la Mar Irta para aquest
menjador. Cal recordar que el
consistori de Benicarló va signar un
conveni amb la Fundació Bancaixa,
propietari de les instal·lacions, qui ha

cedit l'ús per a aquesta fi solidària. El
menjador social estarà en
funcionament fins al mes de maig i

atendrà a 70 persones diàriament. I
després... que?

ve de la pàgina anterior

CALENDARIS SOLIDARIS, A LA VENDA PER TOT ARREU
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Els experts asseguren que del garrofer s'utilitza tot. És
com una espècie de porc, però en el món vegetal. La seua
pervivència, no obstant això, està en perill per l'entrada de
productes asiàtics més barats que pretenen simular les
seues benèfiques propietats. En aquesta línia, la Unió de
Llauradors està desenvolupant un estudi encaminat a
recuperar el cultiu dels garrofers. El sindicat agrari pretén
demostrar els beneficis “de la utilització d'un producte natural
com és el garrofí per a la indústria alimentària”, va explicar
Ramón Mampel, secretari general de l'organització agrària.
Aquest ús tradicional s'estava abandonant per l'entrada d'un
producte asiàtic similar. “Però els resultats no són els
mateixos, en el cas dels gelats per exemple, provocava la
cristal·lització del producte en el congelador, creant una
teixidura que no li agradava als consumidors”, va detallar
Mampel. El Maestrat és una de les zones on el cultiu ha
perviscut amb més força, malgrat que València és la
província amb major producció. Així, la Comunitat Valenciana
compta quasi amb la meitat (47,53%) de la superfície de

garrofers d'Espanya, malgrat que en els últims anys s'ha
perdut la superfície conreada ja que els preus han caigut en
picat i els agricultors han arrancat els arbres per a substituir-
los per tarongers. 

Segons les dades que maneja la Unió, en 1998, havia
47.594 hectàrees de garrofers en el territori valencià mentre
que en 2009 la superfície dedicada a aquest cultiu va caure
fins a les 20.904 hectàrees. “Volem traure un valor afegit a la
producció, perquè si no, se seguiràn arrancant i es perdràn”,
va apuntar Mampel. En aquests moments el quilo de garrofes
s'està pagant a 22 cèntims d'euro, “però nosaltres volem que
arribe a 30 com a mínim”. Per contra, el quilo de farina de
garrofí, un dels tres subproductes que s'extrauen, es paga a
25 euros el quilo, un preu del que l'agricultor no obté cap
benefici. La disparitat de beneficis és el que ha fet saltar totes
les alarmes ja que, malgrat que en el Maestrat l'any passat
es van collir cinc milions de quilos de garrofes “l'agricultor
està cada vegada més descontent”. L'estudi que
desenvolupa la Unió pretén pal·liar aquestes diferències i
trobar camins que permeten “trencar el monopoli que ara
tenen quatre o cinc grans cadenes”, afavorint la unió dels
productors de garrofes en cooperatives. 

text NATÀLIA SANZ

GARROFERS EN PERILL DE DESAPARICIÓ

El pilot benicarlando José Manuel Pellicer torna al
Dakar, la seua carrera favorita, reemplaçant a última hora
a un pilot lesionat dins d'un equip oficial, Husqvarna, en
una edició del Dakar amb novetats en el recorregut. Un
any més passarà la Nit de cap d'any lluny dels seus. 

Pellicer ens deia “L'equip compta amb pilots molt joves i
molt ràpids, però també fa falta l'aportació d'un bon equip
darrere, i tenir a una persona com jo, que té experiència, crec
que li anira bé a l'equip.” 

Enguany la carrera té novetats en el recorregut, ja no és
Argentina-Xile, perquè també passarà per Perú així “del Mar
del Plata al Perú és un recorregut molt lineal, però per
experiència us puc dir que la carrera es decidirà a Xile, en el
Desert d’Atacama”, “Per a mi acabar és l'important, però la
meua funció dins d’Husqvarna és la de fer equip, sobretot de
cara a Barreda que és el pilot que va signar la marca per al
Dakar i deu estar en les posicions de dalt.”comentava el pilot
benicarlando. 

Fins a ara Pellicer havia participat amb motos privades i ara
ho farà dins d'un equip oficial, on, en teoria tindrà moltíssim
avantatges “Açò és un equip oficial de fàbrica, on es porta fins
a preparador, metge, mecànics, enginyer. No té resa e veure
amb el que he corregut altres edicions. La tranquil·litat és molt
més gran”.

text i foto VICENT FERRER

El pilot benicarlando Pellicer torna al Dakar
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ADJUDIQUEN L’ÀNGEL ESTEBAN
La Generalitat Valenciana ha licitat les obres de construcció

del CEIP Ángel Esteban de Benicarló. Els treballs han estat
adjudicats a la UTE Valenciana de Serveis per un import de
4.434.194,37I. Segons la direcció general, la previsió és
“posar la primera pedra i inaugurar-lo dins del 2012” , va
assenyalar l'alcalde. De moment es desconeix la data d'inici
dels treballs, encara que Domingo calcula que tardaran només
el temps necessari per a realitzar els tràmits administratius.
L'obra del centre educatiu es realitzarà mitjançant un model de
construcció industrialitzada, com altres centres de la
Comunitat Valenciana, la qual cosa permet rebaixar el període
constructiu de 18 mesos a 6 o 7 mesos. 

LA TAULA DEL SÉNIA, A EUROPA
La Mancomunitat de la Taula del Sénia obrirà una nova línia

de treball en aquest exercici, tendint ponts cap a Europa.
Marcelino Domingo, president de l'ens, va anunciar que “vull
iniciar aqueixes noves línies de cooperació per a benefici del
nostre territori, a veure què podem aconseguir perquè és un
camí que mai s'ha explorat”. De moment, la mancomunitat es
nodreix de subvencions que rep de diferents administracions
autonòmiques i estatals, a més de les quotes que cadascun
dels municipis integrants abona per la seua pertinença. Així,
divendres passat es va aprovar el pressupost per al pròxim
any, que ascendeix a 5,2 milions d'euros, i del que “malgrat els
temps en els quals estem, es destinarà el 85% a inversions”.
El president va recordar que la quantitat de la qual disposa la
Mancomunitat suposa una reducció del 2% respecte de l'any
passat. “A l'espera que se'ns confirme si haurà reduccions de
les subvencions per part de les administracions, seguirem
treballant en la mateixa línia”, va apuntar el president. Per a
això, va recordar, cal complir amb un altre dels objectius per al

pròxim any, que és “aparcar diferències i aconseguir que
aquest territori siga punt de trobada de les tres comunitats
autònomes que el componen”. I és que durant la sessió de ple
extraordinari celebrada a Benicarló, Domingo es va veure
obligat a recordar que “la mancomunitat no és política”,
després que els grups en l'oposició li recordaren que ell va
votar en contra de la incorporació de Benicarló a la
mancomunitat. PSPV i Bloc van felicitar al també alcalde de
Benicarló pel nomenament, però van voler deixar palès que
quan es trobava en l'oposició, el Partit Popular va votar en
contra de la incorporació de la localitat. No obstant això, quan
Domingo va arribar a l'ajuntament en el 2007, va anunciar que
la ciutat no es retiraria de la mancomunitat, almenys fins a
comprovar si realment era beneficiosa per al municipi. Avui,
quatre anys després, l'alcalde presideix la Taula del Sénia i a
més va recordar en el ple que “he fet de nexe d'unió amb el
Partit Popular, ja que gràcies a la meua gestió poblacions com
Sant Jordi han entrat a formar part de la mancomunitat”.

FINALITZA EL TALLER D’OCUPACIÓ
Benicarló ha conclòs una nova etapa formativa encaminada

a formar treballadors especialitzats a través dels tallers
d'ocupació. Benicarló cuida l’entorn ha tancat les seues portes
després d'un any de treball amb 29 alumnes que han participat
dels tallers de pedra en sec, neteja d'immobles i jardineria.
Durant l'acte de lliurament de diplomes, es va realitzar un
repàs per les nombroses actuacions que han realitzat els
alumnes durant la seua formació. Així, l'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, va detallar que “s'han centrat bàsicament
en la millora d'espais públics de la nostra ciutat, des de
l’embelliment de la rotonda del Polígon Industrial al mur
construït en la Platja del Morrongo”. Respecte a la formació
comuna que els alumnes han rebut, destaca el mòdul
d'alfabetització informàtica, en el qual tots els alumnes han
realitzat la seua formació en l’UMI, curs en línia a través de la
plataforma internauta. 

text NATÀLIA SANZ

BREUS I CONCISOS
Camuflat de democràcia!

Al bell mig de la voràgine consumista d’aquests dies;
orgull i bastida del poder del capital, l’església i la família,
vaig haver d’anar a comprar arròs. Sí, arròs, què passa? A
mi m’agrada menjar el que jo vull. Escudella, pilotes,
canelons, titots farcits, torrons.... perquè no puc fer-me un
arròs caldós de sèpia o un peix torrat amb carxofes
fregidetes el dia 25 de desembre? Tranquil·litat, de moment
tot va bé, aquesta democràcia encara et permet menjar el
que vols. És per això, que a mi, que tant m’agrada l’arròs,
se m’acaba ben prompte.

De fa un temps, buscant arròs, buscant arròs, he notat
que és difícil trobar l’arròs que tota la vida acostumàvem a
consumir a casa:  arròs del Montsià. No parlo de la marca,
parlo del lloc on el fan. A mi les marques... bé això són
figues d’un altre paner. De fa un temps, vol dir des què les
grans corporacions valencianes  de l’alimentació es van
establir al nostre poble. Vam passar de la tenda de la Topa
i la Borrasquilla als Aldi, Spar, Ecocas... enlluernats per
l’oferta. Com si el preu del menjar el posaren els catalans o
els valencians. Il·lusos... Que els ho diguen als milers
d’habitants de la banya de l’Àfrica (Somàlia i Etiòpia) qui
posa el preu de l’arròs. Jo els ho diré: - la nostra
abundància! La mateixa que mou les llumenetes al carrer
per incentivar al consumisme i que fa que ens diguen d’on
ha de ser l’arròs que mengem. 

Aquesta reflexió pot ser una mica agosarada, arriscada
o atrevida. Tal vegada no és el capital qui imposa el preu i
la procedència de l’arròs, com s’insinua des d’aquestes
línies. Fixem-nos d’on bufa el vent: a Benicarló ara l’arròs
ve de l’Albufera de València, porta el nom d’una festera de
Sant Josep, ara fa poc, ens van portar, de mans de la festa
religiosa i forastera, una verge que ningú sap qui és ni
perquè la passegen, fan partides de raspall a la Fira de
Sant Antoni. ..Tants sants, tantes verges, tanta partideta i
tanta visita... No serà que aquests valencians ens volen
envair a base d’arròs, verges i pilotes? 

Acusàvem els catalans d’aquestes intencions però jo no
he vist mai una colla de castellers a Benicarló ni la
Moreneta passejant-se per l’avinguda del Colesterol.
Arrepentim-nos, ara que som a temps! Darrere aquesta
falòrnia s’amaguen els quatre milionaris del planeta
disposats a fer-nos menjar l’arròs que ells diguen al preu
que els mantinga els vicis. Al desembre, gener i agost; aquí
a Paiporta i a la Banya de l’Àfrica. Bé, allí no, allí, per més
sofriment, menjaran arròs quan vulguen els quatre
milionaris. És necessari ensenyar-nos fins on són capaços
d’arribar, si de fer sofrir es tracta, per tal de satisfer els seu
costum de domini. Tots i totes en som còmplices; del preu i
la procedència de l’arròs i de moltes altres formes de
domini i sofriment. 

Una binicarlanda.

FOTO! Aquesta fotografía va ser feta fa aproximadament un segle, i només coneixem el nom de dos de les
persones que hi surtem, que eren els propietaris de la finca. Potser els nostres lectors reconeixen a
algun avantpassat i ens ho fan saber. La porta que es veu a la fotografía donava al “camí calà”.
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La Junta de Govern del Consorci de Residus del Pla Zonal I
va aprovar per unanimitat l'adjudicació de l'explotació dels
ecoparcs a l'empresa TETMA. El servei està contemplat en el
projecte de gestió de residus del Pla Zonal i haurà un per
cadascun dels 49 municipis associats a l'organisme, encara
que en algunes entitats menors seran plantes mòbils
compartides. Andrés Martínez, vicepresident de la Diputació
de Castelló, va destacar que “el procés ha estat informat per
onze tècnics procedents d'ajuntaments, conselleria i Diputació
de Castelló” el que garanteix la puresa de l'adjudicació. El
Pressupost del Contracte és de 2.195.617,74 €/any, i amb
l'IVA inclòs, ascendeix, a un total de 2.371.267,16 €/any. El
contracte tindrà una durada de 20 anys i es posarà en marxa
amb la planta de tractament de Cervera. De forma paral.lela,
s’iniciarà una campanya de premi per reciclatge. Dues famílies
i dues xicotetes empreses es beneficiaran en cada municipi de
la bonificació-descompte programat pel consorci per les seues
aportacions als ecoparcs. L'objectiu és premiar als qui més
reciclen amb punts que es plasmaran en les targetes verdes
que en pocs dies començaran a distribuir-se entre els veïns
dels 49 municipis integrants del pla zonal. Els residus més
premiats seran un quilo d'envasos lleugers, plàstics o llandes,
o un quilo de piles de no botó dipositats en els ecoparcs, que

es veuran recompensats per tres punts ecològics en les
cartilles verdes. Li segueixen, amb dos punts, un quilo de piles
de botó, mentre que el dipòsit d'un quilo de paper o cartó en
l’ecoparc rebrà un punt ecològic. Amb mig punt es premiarà un
quilo de vidre, de bateries d'automòbil, oli vegetal alimentari o
de motor i un quilo d'electrodomèstics. Els índexs més baixos
són els corresponents a mobles, que rebran 0,25 punts per
quilo o altres residus no englobats en les categories anteriors,
a raó de 0,10 punts per quilo. Cada ciutadà rebrà en breu una
carta en la qual se li informarà de tots aquests aspectes,
perquè comence a aplicar-los a partir de l'engegada dels
ecoparcs. 

D'altra banda, i també per unanimitat, es va aprovar
l'ordenança fiscal reguladora que contempla les taxes que han
d'abonar els usuaris pel servei de gestió de les seues
escombraries. Es tanca així altre dels capítols pendents del
consorci, que va comptar amb l'oposició dels grups de
l'oposició de diferents municipis. I per a deixar de costat
possibles suspicàcies, el vicepresident de la Diputació va
anunciar que “s’engegarà una campanya informativa per tots
els municipis en la qual s’explicarà als usuaris els detalls de la
nova taxa, i es resoldran els seus dubtes”. Per l'assemblea va
passar també la dació de comptes sobre la campanya de
foment de recollida de vidre i el pressupost per al 2012, tot
això aprovat per unanimitat.

text NATÀLIA SANZ

ADJUDIQUEN L’EXPLOTACIÓ DELS ECOPARCS I LA TARGETA VERDA

Veig a la portada que un plec de
vint pàgines em diu que espera que
tinga un Nadal acceptable i joiós. I
què més? Suposo que aquesta
setmana voldrà que l’any que
comença esdevinga una mena de
cornucòpia on l’abundància de felicitat
siga la millor mostra dels desitjos de la
cel·lulosa i la tinta que composen el
pamflet. Molt bé. No vull repetir les
paraules de la setmana passada
perquè potser semblaré una mica
pesat i després em dirà que sempre
dic les mateixes coses. Fins i tot es
pot arribar a l’extrem de perdre els us
o tres lectors que té aquesta pàgina.
Així que he pensat que ho deixaré
estar i em centraré en unes altres
coses que tinguen més a veure amb
el contingut que les pàgines d’aquesta
publicació presentaven la setmana
passada. O no, ja veurem. 

De moment aniré directe al gra, a
la notícia que veritablement m’ha
impactat, impressionat i alluernat. Va i
diu: “les falles de Benicarló no es
veuran afectades per la crisi”. Alça,
pataca! Mentre al nostre poble es crea
un menjador social per a persones
necessitades, les falles no abaixen el
ritme tot comprant fora de casa nostra
unes figures de dubtós gust, que
després col·loquen una damunt de
l’altra amb el noble i altruista propòsit
de ... pegar-li foc! Així veurem, una
vegada més, i gràcies a una
inqualificable “tradició” local, com el
dia vint de març haurem canviat unes
coses de colorins que costen una
quantitat esfereïdora de diners, per un
munt de cendra. Magnífic. Tot molt
benicarlando. Seguint amb el
desficaci que suposa aquest
desgavell anomenat “falles”, ara li
volen donar un premi a una cosa que
ells anomenen “llibret”. Realment és
una immoralitat associar un concepte
tan noble i amb tant de contingut com
“llibre”-encara que siga en diminutiu-
amb aquesta festa. Com es podria
anomenar? Realment a mi en fot tres

pitos, com si el volen anomenar
botifarra, però no hauria de tindre cap
relació amb el món dels llibres o, en
qualsevol cas, s’hauria de buscar un
despectiu d’aquest terme. Mol bé, ara
tinc una altra idea que consisteix en
que el màxim òrgan de govern falles
del nostre poble podria o hauria de
convocar un concurs per tal de
buscar-li un nom més adequat a
aquestes inqualificables publicacions.
Fins i tot seria millor que convidar un
concurs d’avorrits cartells que sempre
tenen les mateixes coses. Jo, per la
meua part, ofereixo
desinteressadament aquesta
magnífica il·luminació als fallers del
nostre poble a fi i efecte que actuen
en conseqüència. Tampoc no estaria
malament que la Comissió d’Experts
Fallers que té aquesta empresa,
digués la seua al respecte.

Segueixo triant i destriant coses
sense cap ordre ni lògica aparent. He
trobat impressionant la foto de la
portada. Repeteixo: impressionant.
Això si que és un tast concelebrat:
bisbe, arxiprest, rector i mare
superiora. Només falta el cardenal i el
summe pontífex. Lo bisbe, amb els
ulls cots, assaborint una delícia

culinària. L’arxiprest atent a les
explicacions d’algun expert que es
troba a la part del que fa la magnífica
instantània. La mare superiora,
clavant-li queixalada al pastisset, amb
la mirada centrada a un lloc concret
però indefinit, tot esperant l’explosió
de sabor de la nostra carxofa. Per fi,
el rector de la parròquia, ufanós ell, en
animada –o no- conversa amb qui
sosté la safata dels pastissets. Per si
tenen més gana, set impressionant
magdalenes es troben a l’abast de les
seues mans. Aquesta massiva
presència de personalitats al nostre
poble en hauria de fer pensar que ara
si que ho tenim tot de cara i que els
polítics importants ens venen a visitar.
A vore si és veritat i la pròxima vegada
que vinguen ens porten bones
notícies i un carro carregat de coses
que ens fan falta i que no cal repetir
quines són. 

Ara ja estic acabant i no tinc més
ganes d’escriure, però no vull deixar-
ho sense dir que la notícia de la
primera actuació d’un nou grup de
música i danses m’ha semblat
magnífica, i per això vull felicitar-los i
desitjar-los un llarg recorregut.

Que si no desitjo bon any? Pff...    

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

text EL LECTOR



Fontbuberta, més conegut a força
d’iconocàstia, com a jardí de
l’auditori. L’estat en què es troba no
és solament lamentable, és fastigós!
Els responsables del manteniment
després de la restauració –més o
menys discutible que es va dur a
terme fa uns anys- han permés que
es degrade tant la flora, trist record
del que va dissenyar el destacat
paisatgista Rubió i Tudurí per a
l’industrial benicarlando, com el
modest estanyet que té al centre. El
que va ser una obra d’art que hauria
d’haver passat al patrimoni local, ha
acabat, diguem-ho clar, per la
ignorància, la baixesa de mires i la
incúria dels polítics locals, en un
munt de brossa apte només per ser
requalificat i poder-hi construir. Era
ací on volíem arribar? 

Un altre exemple
Ben semblant a l’anterior és el

cas de la zona humida del final del
Barranquet. Passeu ara un dia de
festa, aneu-hi passejant per mostrar
els anecs als vostres fills i en arribar
només vos preguntarn: Pare, per
què està tan brut? Abans hem usat
el cultisme incúria per no molestar
però hauríem de ser més clars:
bruts, mentiders i falsos potser
s’aproxima més a la realitat. Ens
omplim la boca quan inaugurem la
restauració del toll d’aigua i ens fem
la foto amb els nostre
inqüestionable compromís amb el
medi ambient, etc. i un cop s’han
retirat les càmeres, tornem a la
brutícia de sempre. Ja pot ser la
responsabilitatd de qui siga,

l’Ajuntament o la Diputació,
aquestos sí que son tots iguals.
L’àrea fa fàstic i els ànecs i les
gallines d’aigua comparteixen les
canyes amb tota classe de plàstics,
papers, estris, objectes llançats
segurrament allí pel vent o per
irresponsables de la talla dels qui
ens governen.     

Un acudit
Vius a Benicarló i se t’ha oblidat

d’enviar els útlims regals o
felicitacions de Nadal. Te’n vas
corrent a Correos per mirar de no
quedar malament del tot perquè
estem a 24 (o a 31) i et trobes que
està tancat. Mecagondena! Sort que
t’indiquen amb un cartell l’estafeta
de correus més pròxima: 3a planta
d’El Corte Inglés. No indiquen la
ciutat. Ara vés i busca!  

Carca
Els tafaners hem tingut accés a

una carta que des de la regidoria de
comerç s’ha enviat a tots els
comerços de la ciutat per si volen
participar en el Mercat especial de
rebaixes que tindrà lloc el diumenge
8 de gener. No podem més que
aplaudir la iniciativa, amb els temps
que corren, per incentivar un
comerç local ja ben malmés. Ara, el
que no tenim massa clar és la
indicació segons la qual per poder
participar cal portar un “... carca de
3x3... amb sostre blanc”. A vore, que
vol dir que per poder sortir al carrer
a vendre ara, com ha guanyat sor
Mariano, cal ser d’idees retrògrades
o carlista? I damunt blanc! Ei, no ho
diem nosaltres, això és el que llegim
al diccionari. 

Aparcament in corps
Mireu, això de les mongetes

aparcant allà on els ve bé és com el
dret de cuixa a l’edat mitjana.
Primer, per saber si una cosa és
bona cal provar-la, i elles, corasón
de buen alma, deixebles del Pare,
han de fer de tripas corasón i
comprovar que tot estiga
correctament... més que siga només
a la bocana d’entrada. I així, abans
que qualsevol mortal gose ficar una
roda del seu vehicle en aquell
reducte soterrat l’han de provar i
provar, sembla... fins a l’eternitat. I
no hi res a pelar. Allí ben aparcada
tenen la furgona i cap municipal no
és per a dir ni piu. A partir d’ara ja
sabem que quan facen alguna cosa
soterrada abans li han de donar
l’aprovació divina. De tota manera,
¿per què deu ser que els dos
aparcaments soterrats, pagats amb
diners públics, amb dret de cuixa de
mitja hora, estan al costat dels dos
col·legis concertats de l’església?

Innocentada?
Mireu el que corre per Internet:

La corrupción, patrimonio de
todos los valencianos. El Consell
estudia una nueva reforma del
Estatut para proteger este rasgo tan
propio de la Comunidad. La nueva
norma se basarà en el Derecho
Foral Valenciano, fundamentandose
en antecedentes como el
bandolerismo, la familia Borja o los
almogáveres. No se descarta
presentar la candidatura a la
UNESCO. ¿O hi ha una altra marca
d’idiosincràsia per la qual siguem
coneguts actualment els valencians
fora de casa?
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Benicarló i Peníscola compartiran accés al desdoblament
de la N340 gràcies a la nova entrada contemplada en el
projecte definitiu lliurat fa escasses setmanes en ambdós
ajuntaments. “És una de les modificacions més importants,
juntament amb el pont sobre el Camí Mallols”, va assegurar
l'edil d'Agricultura, Eduardo Arín, qui es va mostrar satisfet per
la consecució d'aquesta demanda. L'entrada donarà accés al
sud de Benicarló i el nord de Peníscola, i ajudarà a
descongestionar l'única entrada que fins al moment
contemplava el projecte, la qual es compartirà amb el Polígon
Industrial El Collet, Càlig i l'interior de la província. Arín va
assegurar que “modifica tota l'entrada als voltants del peatge
de la AP7, i és una eixida totalment diferent a la projectada
inicialment”. En qualsevol cas, va recordar que les possibles
al·legacions s’han de presentar en l'ajuntament de Peníscola,
ja que les afeccions es produeixen en aqueixa zona. D'altra
banda, va anunciar que l'ajuntament de Benicarló al·legarà al
projecte definitiu “perquè tota la via de servitud vaja asfaltada,
doncs no queda molt clar en el projecte”. A més, va explicar
que el consell agrari de Benicarló va debatre la passada
setmana les afeccions derivades de la construcció d'un pont
sobre el Camí Mallolms, altra de les reclamacions de la ciutat,

“al que els afectats, si ho necessiten, també presentaran
al·legacions”. 

Per la seua banda el secretari comarcal del Bloc, Joan
Manel Ferrer, va recordar que en aqueix consell agrari es va
puntualitzar que “el nou pont afectava a vuit persones que
abans no estaven entre els expropiats, però entre això i que
hagen 27.00 afectats, jo crec que la solució està clara”. Ferrer
va recordar a més que “la carretera ja estaria feta si ens
hagueren fet cas i s'haguera alliberat l’AP7, o s'haguera
desdoblat”. A més, va puntualitzar que les obres van ser
aprovades pel pSPV i Bloc, amb els vots en contra del Partit
Popular de Benicarló. I qui també segueix manifestant-se en
contra del traçat és la Unió de Llauradors i Ramaders qui, en
boca del responsable d'Hortalisses de la zona nord, Domingo
Roca, va tornar a denunciar la destrucció del terreny que està
produint el nou traçat. “Ens han llevat les millors terres del
terme municipal”, va lamentar.

text NATÀLIA SANZ

NOU ACCÉS DES DE LA N340

Ateneu Castelló va signar un conveni amb l'ajuntament
de Benicarló pel qual es compromet a tindre cura de les
persones amb dany cerebral adquirit del nord de la
província de Castelló. 

Ho farà malgrat els problemes de finançament que l'entitat
té, per la reducció de subvencions per part de la conselleria de
Benestar Social. Juanjo Forner, president de l'associació, va
reconèixer que “els problemes econòmics són greus, però
gràcies als nostres treballadors, podem tirar avant”. De fet,
“els professionals són pràcticament voluntaris” atès que han
vist reduïdes les seues hores de treball retribuïdes. Malgrat
això, segueixen prestant una bona part del servei als 17
malalts que s'atenen en la unitat de Benicarló, com va detallar
Verónica Lara, treballadora social. El pressupost anual amb el
qual compten és de 12.000 euros “però ens farien falta 75.000
per a funcionar correctament”, va explicar Lara. Una de les
fonts de finançament d'aquesta unitat és precisament
l'aportació de l'ajuntament de Benicarló a través del conveni
subscrit ahir. La regidora Sarah Vallés va recordar que
“nosaltres posem 3.000 euros, a més d'aportar el local on està
la seu”, un pis que satisfà les necessitats del servei que
presten. A la quantitat que aporta el consistori benicarlando cal
sumar, a més, “els 2.600 euros que posa la Diputació de
Castelló per al transport dels malalts que utilitzen el recurs” i
que procedeixen de diferents localitats del nord de la província
de Castelló. Vallés va reafirmar la voluntat municipal de seguir

prestant aquest servei en el municipi “perquè ho considerem
molt important. L'única possibilitat que tenen els malalts per a
la seua rehabilitació és desplaçar-se fins a Castelló” pel que el
servei de Benicarló ajuda a augmentar la seua qualitat de
vida. Els treballadors del Centre de Dia de l'Associació de
Dany Cerebral Adquirit de Benicarló treballen set hores a la
setmana. Cinc ho fan com voluntaris i dos i mig les cobren
com professionals. En aquesta situació estan des del mes de
juny, quan se'ls va comunicar la reducció de subvencions des
de la conselleria de Benestar Social. A més, s'han vist obligats
a augmentar les quotes dels usuaris per a poder sufragar els
costos. En aquests moments treballen en el centre una
Neuropsicóloga, una Logopeda, una treballadora social, un
fisioterapeuta i una conductora”.

text NATÀLIA SANZ

CONVENI PER AL DANY CEREBRAL ADQUIRIT

CONTRA EL POBLE BASC
L’ “absoluta” que ha obtingut Rajoy –o millor, la “debacle”

del govern de Zapatero-, en les passades eleccions, se’ls
ha begut l’enteniment. No d’una altra manera s’entén la
decisió, gens intel·ligent, dels “populars” de vetar la
constitució –ells tan “constitucionalistes”- de grup
parlamentari propi a Amainur, mentre que al grupuscle de
Rosa Díez –amb menys diputats- li’l “regalen”. Una tal
barroera conducta denuncia, a les clares, que no és contra

ETA i contra el terrorisme, que sempre s’ha posicionat el
PP, sinó –ara amb la banda neutralitzada- contra el poble
basc.No els importa, però, ensenyar les cartes, perquè
sempre poden argumentar (!) que és una decisió
democràtica...perquè ells en són més. Així perverteixen el
concepte de majories i apliquen sectàriament i
demagògicament, l’estil tardofranquista que practiquen en
política.

Marc Antoni Adell



Financeres populars
I nosaltres que ens pensàvem

que les financeres eren entitats que
deixaven els diners a un tant per
cent, recuperable, amb interessos!
Doncs ara sembla que no. Com que
els bancs ja no se’n refien de la
Genialitat Blavenciana, ara resulta
que s’han tret de la mànega un
sistema nou, patentat primer amb
les farmàcies i experimentat després
amb llibreries, pel qual tot el que
regalen a crèdit a la ciutadania ho
fan a través d’aquestes noves

financeres locals, això sí, a cost
zero. I així, primer van ser les

farmàcies, que des del més de juny
financien les receptes
farmacèutiques de la ciutadania que
suposadament havia d’ordenar
pagar Fabra. El Fabra molt
honorable, ja sabeu, no l’altre, el
nóvio de la vicepresidenta de la
Diputació de Castelló. Bé, la
qüestiño és que després de les
farmàcies, a setembre, van afegir a
l’experiment el gremi de llibreters,
que havia d’avançar el cost del
llibres de text, inclosos en els
famosos bono-llibre. I és que així
qualsevol no es posa uns sous de
collons de mico... Si, a més de pagar
els impostos religiosament, i mai
millor dit, els extorqueixen amb
aquesta mena d’impostos
reaccionaris. Ja podran fer-se gran
la seua butxaca, ja! Ja podran fer-se
fotos inaugurant aeromorts, CSI,
hospitals, carreteres... A l’hora de
cobrar els envien a tots a ca
Mangales. Al tanto,  que aviat no
cobren també de fer-se la foto amb
el Presi!

El retrato
I mentre el mal averany de dalt no

es complisca, el nostre Presi va
passejant-se en olor  de multitudes
com si fos el nou Julio Iglesias
valencià. Si mireu el retrat, ací el
tenim posant amb dos regidores de
l’Il·lustríssim. Cal aprofitar ara, no
siga cas que aviat els imposen
també una taxa. Segur que les dos
regidores populars ja tenen preparat
el porta-retrats per emmarcar-la i
posar-se-la a la taueleta de nit. O, tal
volta, a sota del coixí. 

Exjardinet de Foncuberta
És innegable que hi ha temes

recorrents en aquesta secció, o
sexió. També és cert que solen ser
exemples del millor de la
idiosincràsia dels polítics
benicarlandos, però també de la
consideració que els habitants de la
ciutat tenim pels béns públics. Ja
deveu haver endevinat que parlem
una altra vegada del jardí de

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Un any més, com és ja tradició, els xiquets i xiquetes
d'infantil del CEIP Marqués de Benicarló van celebrar el
festival de Nadal, a l’auditori. Els més grandets, els de 5 anys
ens van delectar amb la representació de l’obra de teatre “EL
PORTAL DE BETLEM”, una adaptació de José Luis Guzmán.

A més a més vam poder gaudir també de les nadales
cantades pels  alumnes de 3, 4 i 5 anys. Per a finalitzar, els
alumnes de 5 anys acomiadaren l’acte cantant, amb la
participació de tot el públic assistent, la nadala “Campana
sobre Campana” Des de l’equip d’infantil agraïm als pares i
mares de 5 anys la seua col·laboració i desitgem a tothom un
Bon Nadal i un millor 2012.

text  CEIP MB

NADAL AL MARQUÉS



Assistencialisme benèfic

En el llibre “Què és el treball social?” d’Ezequiel
Ander-Egg, s'assegura que “l’asistencialisme és
infame. Gastròfils ventres i cors buits, únicament
preocupats per tranquil·litzar les seues consciències, o
evitar el tedi, s'ocupen dels pobres. Aqueixes dames
de societat, esposes d'honrats propietaris o de
prestigiosos professionals, gaudeixen de la vida
gràcies a l'abstinència i la fam dels pobres. Avui les
accions benèfic-assistencials són un refet d'altres
èpoques en les quals els rics complien amb el seu
deure-consciència repartint engrunes i restes dels
seus festins”. Per sort no som tots iguals, ni les coses
són tan extremes com les pinta Egg. Però el que està
passant, pot derivar de nou en la beneficència pública.
I passarà per no saber gestionar els recursos públics
correctament. Estem arribant a l'extrem de donar
sense ensenyar, sense explicar com eixir de la
situació. I això és perillós… tant o més que les nostres
institucions públiques pidolen. A Benicarló, està mal
vist que no compres un calendari solidari, i te miraran
malament -segur- si no portes la polsera solidària de
la carxofa. Poc importa que cada dia li passes un plat
de calent al veí, o li compres els llibres d’escola al
xiquet, o eres soci de diverses associacions socials
aconfessionals,… estem per què ens vegen i ser
vistos. 

La nostra societat de consum, a la qual ens ha
abocat aquest neoliberalisme salvatge, al qual tots ens
havíem acostumat tan bé en l’època de vaques
grasses, ens ensenya ara la seu cara més fosca. De
sobte ens veiem que les cues a les anomenades
institucions solidàries van augmentant
exponencialment per no haver ficat fre, en el seu
moment, a l’egolatria capitalista. Així, tot i no repartir

engrunes, si que hi ha un substrat per part de les
institucions públiques, i d’alguns prohoms, de voler
netejar la seua imatge mitjançant campanyes
solidàries on, principalment, la gent del carrer és qui
supleix tan econòmicament com socialment la feina
que hauria de ser estrictament seua. I és que
aquestes campanyes solidàries de replegar diners de
la gent haurien de ser només un recurs puntual.

Les administracions públiques per no saber
gestionar bé els nostres recursos públics, i per haver-
los dilapidat en pro de polítiques d’aparador, ens han
portat a convertir, desgraciadament, a una part de la
nostra societat en pidolaires. Pidolaires, alguns dels
quals s’han convertit en veritables especialistes, com
el seu modus vivendi, en detriment d’aquells que si
tenen unes necessitats socials apressants. I quan açò
passa, després del que ha plogut, socialment parlant,
en el segle passat, vol dir que poc n’hem aprés dels
errors del passat.

Hem acabat amb una societat desestructurada on
el que compta la institució publica prima el vendre la
imatge i poc, o no res, el valor intrínsec que dóna
l’exemple d’eixa gent que no necessita fer-se visible
per fer el bé comú. Punyetera hipocresia…
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DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

www.partidoslaserie.com

Carxofa: per a la Falla la Barraca amb el seu president Àlex Sánchez al capdavant per
haver sabut rendibilitzar d'una manera noble el circ que es va organitzar per la vinguda de la
Mare de Déu pelegrina. Es van treure diners i han estat lliurats a l'associació de sant Vicent de
Paül. Enhorabona!

Panissola 1: per els responsables del manteniment dels jardins benicarlandos, en aquest
cas del jardinet de Foncuberta. Simplement està penós. Fa fàstic la brutícia acumulada que té
la pobre fonteta interior. Ja fa un temps la vam vore amb un carro d’eixos del supermercat a
dins ara, amb llaunes, plàstics, papers... Entre l’incivisme d’alguns i la poca responsabilitat
d’uns altres... de vergonya!

Panissola 2: la parança d'informació i turisme, un clàssic dels tafaners, tancada entre el 18
i el 31 de desembre... No sé per què fan parlar castellà al Pare Noel si no n'esperen cap de
turista! Segurament el responsable de la parada té el seu dret a vacances però algú hauria de
pensar que aquestes dates necessiten algú allí per informar els visitants. Que algun despistat
encara es deixa caure per Benicarló.

CARXOFA I PANISSOLA

www.laveudebenicarlo.info


