
L’ÚLTIMA

pàgina 20  la veu de Benicarló 
LAURA FERRER, REINA DE LES FESTES

Dissabte 14 de Maig, el club Natació Benicarló va
participar amb un nombrós equip de 24 nedadors al
tradicional Trofeu Sant Pasqual de Vilareal.

Dirigits per Myriam Martínez i Lucía Vicente,  els
components de la delegació benicarlanda foren: Albert Astor,
Maria García, Ester Segura, Javier Marzà, Júlia Barrachina,
Laura Jiménez, Blanca Pérez, Raul Carbó, David Curto,
Gemma Rillo, Laura Verge, Marc Vea, Sergi Saura, Dídac
Saura, Marina Segura, Sara Vea, David García, Eva
Valdearcos, Clara Salvador, Oscar García, Sara Troncho,
Joan Martín, Oriol Lluch i Aitor Gil.

En aquesta ocasió hi havien 3 categories de classificació:
absoluta, infantil i aleví.  Els resultats més destacats foren:

Júlia Barrachina, en un estat de forma extraordinari, va ser
primera classificada absoluta en les 3 proves on va
participar: 50 esquena, 50 lliures i 200 lliures. Al ser encara
de categoria infantil, li correspongueren 6 medalles d’or (les
3 absolutes i 3 infantils). Júlia, a més, a més, va ratificar la
seua mínima nacional dels 50 lliures i va aconseguir una
nova mínima nacional als 200 lliures amb  una gran marca de
2.12.29 M amb la qual va batre, també, el rècord històric del
CNB.

Marc Vea, va aconseguir l’altra mínima nacional de la
jornada, per als benicarlandos, en una gran prova de 100
lliures, amb 54.44 M. Marc va obtindre 2 medalles de plata
absolutes (50 i 100 lliures) i una de bronze, als 200 estils.

Laura Jiménez, va guanyar 2 medalles de plata absolutes
(50 i 100 esquena) i també 2 medalles infantils (or, als 100
esquena i plata als 50 esquena).

Ester Segura, encara recuperant sensacions després
d’una lesió de turmell, va guanyar el bronze absolut amb 400
lliures.

Maria García, millorant marques sempre: 2 medalles de
plata infantils (400 estils i 200 papallona) i una de bronze
infantil (50 papallona).

Joan Martín, va ser or aleví, als 50
braça i bronze aleví, als 100 esquena.

David García, or aleví, als 200 estils i
bronze aleví, als 200 braça.

Raul Carbó, bronze infantil, als 100 i
200 braça.

Sara Vea, bronze aleví, als 100 i 200
lliures.

Marina Segura, bronze infantil, als 50
lliures.

Oriol Lluch, plata aleví, als 50 braça.
Aitor Gil, bronze aleví, als 100

papallona.
En resum, un total de 28 medalles en

una competició que va ser molt exitosa
per als nedadors benicarlandos, on,
molts dels quals, milloraren les seues
marques personals i aconseguiren
noves mínimes.

4t CONTROL MÀSTER A BENICARLÓ

Diumenge 15 de Maig a la piscina municipal de
Benicarló va tindre lloc el quart control Màster de la
present temporada.

El club Natació Benicarló, dirigit per Myriam Martínez, va
presentar un total de 12 motivats veterans: Eva García, Alicia
Gilabert, Javier Roca, Damián Vidal, Arturo Segarra, Jose
Luís Alcaraz, Jose Luís Beltrán, Gerard Saura, Jordi Curto,
Marcos Fuente, Jaime Ibáñez i Alexandre López.

Els resultats més destacats foren la victòria de Jordi Curto,
als 200 papalona i els segons llocs d’Eva García, als 100
lliures i de Marcos Fuente, als 50 esquena i 100 braça.

TROFEU SANT PASQUAL A VILA-REAL, 28 MEDALLES PER AL CNB

text i fotos CNB
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Les xifres són les xifres i els diners són de tots

Hi ha una cosa que és difícil de rebatre, els números. I per molt
que la Concapa, l'AMPA de la Consolació, i els pares vulguen
pegar-los voltes  i més voltes, estos sóm molt tossuts i diuen ben a
les clares que sobren xiquets a l'escola concertada, amb les ràtios
que en aquest moment hi ha establertes als centres educatius de la
nostra població. 

Ximo Bueno, regidor d'Educació, ha esta molt clar en aquest
aspecte, amb els números a la mà, ja no és que sobrava una aula,
en sobrava mitja més. I és que això és incontestable, a no ser, com
va passar l'any passat, que acollint-se a un subterfugi legal que va

deixar obert el PP en favor de l'escola concertada, no és poguera fer
aquest canvi, que va provocar que l'alumnat de la pública acabara
am una ràtio de 30 alumnes mentre la concertada no arribava als
20. Igualtat d'oportunitats? En favor de qui?

Molta hipocresia destil·la la queixa de la concertada
argumentant una suposada discriminació i un no se sap quin dret a
decidir el collegi, "en igualtat de condicions per a tots, bé en
centres de titularitat pública com de la concertada". Clar, en aquest
argumentari de la concertada s'han "oblidat" alguns matisos prou
importants com és que les ràtios, o siga la masificació, fins ara a
Benicarló, no eren iguals, entre concertada i pública, 20 a 30; o el
fet que si hi ha prou oferta a la pública, òbviament, l'administració
no té perquè gastar-se més diners en la concertada-privada per a
cobrir unes places que ja les té lliures. O és que 'oferta pública no
és universal i gratuïta? Certamentt, els pares que ho vulguen tenen
tot el dret a triar el centre privat que consideren... sempre i quan,
mentre hi haja places a la pública, s'ho paguen ells.

En fi, que d'ací, a dir que els tancaven el centre... . Per cert,
l'únic centre que s'ha tancat a Benicarló ha esta el Jaume I, i en cap
hemeroteca hem trobat que cap concertada criticara aquest fet, ni
tampoc les retallades que la pública porta patint
ininterropudament.

Per fi sembla que amb els diners de tots no es pot pagar tot.
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa 1: No podia ser d'una altra manera, moltes, per a tots als socis de la cooperativa
benicarlanda que diumenge passat van celebrar la seua festa, Sant Isidre, homenatjant als socis més
antics. Benicarló segueix tenint unes arrels llauradores que no podem perdre. Enhorabona a tots!

Carxofa 2. Per a Raúl Mora, brau defensa del Benicarló, que encara jove ha decidit penjar les botes.
Valga aquesta carxofa també per a tota la plantilla, el cos tècnic i directiva del CDB per la brillant
campanya duta a terme en aquesta temporada. 

Panissola: és una de les xacres del nostre poble, les caguerades dels animals de companyia. Diuen
que xafar una xumela dóna sort. Segurament, sempre i quan no sigues tu el que la xafes. Ho hem
denunciat infinitat de vegades, sembla fastigós veure com ací es passen l'ordenança de convivència pel
mateix lloc per on surten les ídems. S'ha demostrat que és paper mullat. Quan fiquen tantes multes per
aparcament indegut com per cagar-se fora del test, podrem parlar d'equitat policial envers els infractors.
Ara per ara, amb una merda, ni la panissola es mereixen, en tenen prou.

CARXOFA i PANISSOLA En l'estadi d'atletisme Monte Romero, de la ciutat de
Múrcia, es va celebrar el cap de setmana passat el
campionat d'Espanya d'atletisme universitari, amb la
participació de la benicarlanda Cristina Ferrando Forés,
que va obrir la temporada a l'aire lliure amb un meritori
segon lloc saltant 1,84 m, en salt d'altura, tan sols
superada per la plusmarquista nacional i subcampiona
mundial Ruth Beitia que saltà 1.87m.

Cristina i Ruth, en aquesta ocasió, formaven equip ja que
ambdues representen l'UCAM de Múrcia, universitat

organitzadora de l'esdeveniment Cristina, després de
classificar-se tercera en el campionat d'Espanya de pista
coberta a Madrid, on arrossegava un trencament de fibres en
el bíceps femoral, cosa que la va obligar a realitzar una petita
aturada per a recuperar-se, en la seua primera aparició va
tornar a demostrar trobar-se en un gran moment de forma en
acostar-se a la seua plusmarca. Esperem que la respecten les
lesions i puguem veure-la saltant per sobre d'1,90m.

Salt d'alçada
text i foto J F BARRIOS
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Diumenge passat es va verificar
l’últim partit de la temporada que
sortim al camp amb la condició
d’equip amfitrió. Això vol dir que ja
hem acabat de vore el nostre estimat
equip perquè el proper desplaçament
és a la ciutat episcopal de Sogorb, on
el papa diu que no pensa anar i o
tampoc. A més a més el Segorbe, que
així es diu l’equip, ja és virtual
campió de la categoria i es jugarà
l’ascens a la tercera divisió contra
uns altres equips que ni sé qui són,
ni tampoc m’interessa saber. Però la
història es torna a repetir una vegada
més, i no n’aprenen. Ara resulta que
el president i la junta directiva del
líder han dimitit en bloc i es deixen
les regnes de l’equip que juga al Sisterre. Es veu que el
que va fitxar a la troupe que l’any passat va fer que el
Vinaròs mantingués la categoria, ja se n’ha cansat. M’han
dit que és el mateix que va passat per l’Alqueries i Els
Ibarsos per tal de fer experiments. Això què vol dir? Que
de la mateixa manera que han quedat campions, la
propera temporada seran el mateix, però donant la volta a
la classificació. O siga, lo de sempre. Així que la propera
temporada és fàcil que vegem l’actual campió lluitant per
eludir el descens a la Primera Regional. També
segurament veurem com la troupe que ha portat el
Segorbe a aquesta privilegiada situació oferesca el seus
serveis a algun altre president amb deliris de grandesa
per tal que tot acaba igual com sempre, mentre ells van
espigolant d’ací i d’allà.

Com anava dient, el darrer partit a casa, va acabar amb una
altra derrota dels nostres i a mi em va servir per a confirmar
que potser el nostre entrenador fa unes quantes jornades que
ha entrat en un estat d’apatia que està ben a prop de la
catalèpsia. No es va aixecar de la banqueta ni una sola
vegada. És més, donava més instruccions als jugadors el
nostre delegat que ell mateix. Jo no sé què li ha passat a
aquest xicot que està fent gala d’una deixadesa total, amb
unes alineacions difícilment comprensibles. Diràs que sembla
que ja se n’ha cansat i que està demanant a crits el relleu a la
banqueta. Però tot això no són més que suposicions des del
meu punt de vista de periodista que només reflecteix allò que
veu i potser el que s’imagina.

Sense cap mena de dubte, la cosa més important del partit
va ser el petit homenatge que se li va retre al brau jugador
Raül Mora, que al final de la temporada penja les botes. No
només se li va fer lliurement d’una placa per part del club, sinó
que els membres del Gol Blau van exhibir al llarg de tot el partit
un gran cartell on es podia llegir “R. MORA, UN DELS
NOSTRES”. Com sempre, magnífics el membres d’aquest

actiu grup d’aficionats, i ell sí que són mereixedors d’un gran
aplaudiment que, des d’aquesta modesta però enèrgica
secció, els ofereixo ara mateix.

Com a nota curiosa també m’agradaria destacar que
l’àrbitre era una dona. Ara, com vull ser escrupolosament
respectuós amb aquesta moda de la paritat, no sé si he de dir
àrbitre, àrbitra, col·legiada o arbitressa. Sort que el papa no va
vindre al partit.

Com no podia ser d’una altra manera, la mama va anar a la
concentració que les mongetes van organitzar davant
l’ajuntament amb la lloable intenció final de que entre tots
paguem el caprici d’una pocs. No contenta amb exhibir una
pancarta on es podria llegir “Por la educación concertada a la
pureza. Viva la religión”, es va vestir amb una vesta i es va fer
passar per mongeta mentre el seu amic es va proveir d’un
saial que semblava un conegut sant. Mentrestant lo papa els
increpava tot dient que si hi havia diners per a “Elles” (no vaig
a reproduir ací els qualificatius que va dedicar a aquestes
abnegades servents de l’educació en llibertat), ell demanaria
que es fes una escola llibertària on la màxima  seria l’amor
lliure i exigia també llibertat per als pares de poder elegir
aquesta escola per al seus fills. També va dir que demanaria
una escola nudista i una altra de taurina. Com sempre tot es
va acabar a crits entre tots tres, increpant-se i dient-se de tot.
Però tot va acabar a la tarda, quan l’amic de la mama va
comprendre que el seu Real Madrid ja no guanyaria la lliga  i
es va tancar a l’habitació per tal de llepar-se les ferides veient
Realmadridtelevisión. Allà tot era molt bonic, la lliga havia estat
robada una vegada més al millor equip, i que la Champions,
que tenen guanyada perquè està al seu ADN, serà molt més
reconfortant que la suma de tots els trofeus que puga guanyar
el seu rival.

Per tal d’acabar els adjunto un document històric, que no és
un altre que la classificació per la part de baix, on podem vore
un equip que li deu un punt a la lliga.

RECTA FINAL

text VICENT T.�PERIS

“Pos eso”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC
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EL TEMA OPINIÓ

Ximo Bueno, regidor d'Educació, ha lamentat que “les
coses s'hagen fet malament per part de la Consolació”.
L'edil es referia a la gestió de la crisi derivada del
tancament d'una aula d'Infantil de 3 anys per part de la
conselleria d'Educació. Bueno va recordar que a Vila-
Real, on es van trobar amb la mateixa situació, “es va
demanar ajuda al consell escolar i entre tots van pactar
una ràtio de 20 alumnes per aula, repartits entre la
concertada i la pública”. D'aquesta manera, va explicar,
Conselleria va fer marxa enrere i ha mantingut l'aula. En
el cas de Benicarló, no obstant això, no s'ha fet aqueixa
petició al consell escolar. “La de Benicarló serà l'única
aula de concertada que es perda en tota la província de
Castelló”, va lamentar. “Si hagueren fet les coses bé
probablement es podria haver salvat l'aula. L'estratègia
per part de la Consolació no ha estat la correcta”, va
esgrimir. 

BAIXA LA NATALITAT, ES TANQUEN AULES 
Amb els números a la mà, Bueno va dibuixar el panorama

escolar a Benicarló. “Enguany tenim 244 xiquets per a
escolaritzar a Benicarló. Si ho dividim per les aules que hi
ha, ix a 20 xiquets per aula”, el que significa que a més de
l'aula que es tanca, s'hauria de tancar mitjà més. Cal
recordar que enguany la ràtio ha quedat marcada en 25
xiquets per aula.  El regidor afirmava que l'eliminació de
línies s'està donant ja en els últims anys i que es produeix
per una racionalització que atén a la baixada de la natalitat
que afecta a tot l'espectre social. «En els anys 90 havien de
perdre una línea la pública i una la concertada, i sols la va
perdre la pública. Tota una línia», al Jaume I.

De fet, l'edil, va advertir que de seguir amb els índexs de
natalitat actuals, «aquesta no serà l'única aula que caldrà
eliminar en anys pròxims, cosa que no res té a veure amb

qüestions religioses ni amb la línia castellana».
Probablement, segons l'edil, «l'any passat ja s'haguera
hagut d'aplicar la mesura que ara alça tantes protestes si
s'haguera aplicat ja la normativa. Bueno va sostenir que “la
gent no té memòria històrica. En Benicarló es van arribar a
perdre fins i tot llocs de treball en l'escola pública amb les
retallades realitzades durant els últims 20 anys. I ningú ha dit
res”. A col·lació de les xifres que es desprén de la baixada
de natalitat i de les ràtios que queden per a confeccionar les
aules, Bueno va reconèixer que probablement no haguera
fet falta construir el nou col·legi, un projecte que va impulsar
el PP i que, després de la crisi, no era tan necessari.

LA CONSOLACIÓ ES MOBILITZA 
Unes quatre-centes persones van omplir el saló d'actes

del Col·legi de la Consolació per a participar en l'assemblea
en la qual es va abordar el problema del tancament d'un aula
d'infantil 3 anys per part de la Conselleria d'Educació per al
pròxim curs 2016-17. A la reunió també van acudir
representants del Ampa de La Salle i la Concapa
(Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i Pares
d'Alumnes). El president de Concapa a Castelló, José
Antonio Rodríguez, va animar als assistents a "seguir
reivindicant el nostre lliure dret a triar el col·legi que desitgem
per als nostres fills". A més, va explicar als pares els drets
que tenen quant a l'elecció del centre escolar. També va
exposar la situació dels concerts educatius i les obligacions
i drets que comporta. Durant el torn obert de preguntes es
van clarificar diferents aspectes i qüestions relatives a les
noves normes d'escolarització imposades per l'actual
administració que “lesionen greument els drets dels pares ja
que retallen el dret fonamental a una educació gratuïta,
universal i en igualtat de condicions per a tots, bé en els
centres de titularitat pública com de la concertada". Sota el
lema lliures per a triar l'educació dels nostres fills, i tots
eduquem, tots som necessaris, se celebrava el dissabte una

Continua la controvèrsia pel tancament d'una aula d'infantil de la concertada

textREDACCIÓ

El passat dimecres 11 de maig a
les 19:30 de la tarde, es va estrenar
el teatre "L'ILLA MUSICAL" que
van organitzar els alumnes,
mestres i tutors de 5è curs. Fou un
èxit de públic que va omplir
l'auditori Pedro Mercader de
Benicarló amb la comunitat
educativa del Marqués: famílies,
alumnes i mestres.

Es tracta d'un teatre musical que
barreja dramatització, música i dansa
en una història sobre un illa habitada
per tres famílies enfrontades entre si:
els instruments de corda, els de vent i els de percussió. L'illa
rep la visita d'uns pirates en el seu vaixell que provoquen que

tots s'unisquen i col·laboren per primera vegada. Al final
aprenen que: LA UNIÓ FA LA FORÇA!

TEATRE MUSICAL DE 5È CURS DEL CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ

text i fotos REDACCIÓ
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concentració, reivindicant el dret a la llibertat d'elecció per
part dels pares i en contra de la mesura de la Conselleria
d'Educació que ha estat enguany la de tancar una unitat de
tres anys en el Col·legi de la Consolació de Benicarló. Des
de l'organització entenen que no existeix “argumentació
jurídica vàlida per part de l'Administració Educativa, ja que la
demanda de places en aquest Col·legi en el curs 2015/2016
ha estat de 89 sobre les 91 que té concertada”. A l'acte van
participar representants d'Escoles Catòliques a Castelló, de
la Delegació Diocesana d'Ensenyament, dels sindicats FSIE
i ÚS, representants de les titularitats dels Col·legis
concertats de tota la província, professors, mestres i famílies
que vingudes de diferents punts de la província van voler
donar ànim i suport als pares de Benicarló.

Amb la seua presència el President de CONCAPA
Nacional i el Secretari General, Pedro Caballero i Pablo
Pérez van voler mostrar la seua solidaritat “davant
l'atropellament que les famílies de la Comunitat Valenciana
que trien col·legis concertats, i especialment els catòlics,
estan patint des de fa diversos mesos”. En un ambient
reivindicatiu, però amb la satisfacció de la participació
nombrosa i participativa , el President de la CONCAPA a
Castelló va llegir el manifest subscrit per tots els participants
en el qual es denunciava “l'assetjament a l'educació
concertada i el rebuig frontal a la mesura de tancar un aula
de tres anys per al curs 2016/2017 en el Col·legi de la
Consolació de Castelló”. A més el manifest demana a
l'Administració educativa que “es retracte de la seua manera
d'actuar i que continue respectant el dret a escollir dels
pares, tant per ser un dret natural per ser els primers
responsables de l'educació dels seus fills, com pel fet que la
possibilitat d'elecció és manifestació d'un estat democràtic
en el qual tots tenim les mateixes oportunitats”. 

VAGA D'ALUMNAT A L'ÁNGEL ESTEBAN 
En el cas de l'Ángel Esteban, la protesta es devia a la

paralització del projecte de jornada contínua. És la segona
jornada de vaga d'alumnes davant les mesures de
conselleria. En aquest cas, la vaga convocada per l'AMPA de
l'Ángel Esteban va arribar al 97% de seguiment,
incrementant en quasi quatre punts el percentatge de la
primera convocatòria, que va ser d'un 93,5%. Aquest col·legi
ha estat l'únic centre de la localitat que s'ha adherit a les
protestes en contra de la jornada partida. Els partidaris de la
contínua reclamen que Educació canvie dos punts de
l'esborrany de negociació, perquè els Ajuntaments no
carreguen amb el cost de les activitats extraescolars i una
normativa que facilite l'elecció del tipus de jornada. La
tercera convocatòria de vaga serà dimarts que ve, dia 24, a
la tarda.

ve de la pàgina anterior

El divendres 6 de maig els
alumnes de 2n, 3r i 4t d'Educació
Primària del CP Mestre Francesc
Català, acompanyats per les
nostres tutores vam anar a visitar
el Bioparc a València.

A les 8:00 vam sortir des de
l'escola amb autocar i vam arribar al
Biparc als voltants de les 10:00. Una
vegada allí, i abans d'entrar, vam
esmorzar. A les 11:00 van vindre dos
monitors del Bioparc i ens van
explicar com aniria la visita guiada.

Durant tres hores en dos grups
van voltar per tot el Bioparc i els
monitors ens anaven explicant
moltes coses dels animals que hi ha a cada una de les quatres
zones: la Selva, la Sabana, Madagascar i les zones humides.

No cal dir que vam fer moltes fotos als animals. Després
per finalitzar la visita guiada vam anar a veure un espectacle
amb alguns dels animals del Bioparc.

A les dos i mitjà vam dinar, vam jugar només un momentet,
perquè vam anar a visitar la botiga del Bioparc.

Vam arribar a l'escola a les 18:00.
Vam passar un dia molt divertit i vam aprendre moltes

coses noves dels animalets.

EXCURSIÓ AL BIOPARC DE VALÈNCIA
text i foto Alumnes de quart d'EP

CP Mestre Francesc Català
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ve de la pàgina anterior

El divendres 6 de maig els
alumnes de 2n, 3r i 4t d'Educació
Primària del CP Mestre Francesc
Català, acompanyats per les
nostres tutores vam anar a visitar
el Bioparc a València.

A les 8:00 vam sortir des de
l'escola amb autocar i vam arribar al
Biparc als voltants de les 10:00. Una
vegada allí, i abans d'entrar, vam
esmorzar. A les 11:00 van vindre dos
monitors del Bioparc i ens van
explicar com aniria la visita guiada.

Durant tres hores en dos grups
van voltar per tot el Bioparc i els
monitors ens anaven explicant
moltes coses dels animals que hi ha a cada una de les quatres
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No cal dir que vam fer moltes fotos als animals. Després
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A les dos i mitjà vam dinar, vam jugar només un momentet,
perquè vam anar a visitar la botiga del Bioparc.

Vam arribar a l'escola a les 18:00.
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coses noves dels animalets.

EXCURSIÓ AL BIOPARC DE VALÈNCIA
text i foto Alumnes de quart d'EP

CP Mestre Francesc Català
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El passat divendres 13 a la seu de la Penya Setrill,
tingué lloc la projecció del documental PROU! de Lluís
Ortega. Aquest documental, impulsat pel moviment veïnal
per una AP-7 gratuïta, tracta de conscienciar el públic de
la perillositat que representa la N340 en alguns trams de
les nostres comarques, i de la importància de conduir
amb total concentració i garanties. 7 persones
relacionades amb els accidents de trànsit de la N340,
conten la seva experiència i demanen un «prou» a
aquesta situació. 

Familiars de víctimes d'accidents, metges, sanitaris,
periodistes, agents de trànsit, remarquen la responsabilitat
que implica conduir i la quantitat d'errades humanes que es
produeixen en els accidents. També evidencien el col·lapse
que pateix aquesta important via de comunicació, la reiteració
d'accidents en punts concrets, el carril únic per sentit i el
greuge que suposa tenir una via de doble carril per sentit
paral·lela a aquesta, més segura, però de pagament.
Membres del moviment transversal d'Amposta, Alcanar,
Vinaròs i Benicarló, van explicar les iniciatives que s'han portat
endavant fins ara i les pròximes que se succeïran. Convençuts
que la ciutadania ha d'exercir pressió per canviar aquelles
coses que considera injustes, cada dijous des d'octubre de
2015, representants de l'Associació de Veïns Migjorn de
Vinaròs, Associació de Veïns Partida Sanadorlí, El Front
Benicarló, Benicarló Avant i d'altres ciutadans compromesos,
tallen la variant de la N340 per reclamar la gratuïtat de l'AP-7.
S'han efectuat també reunions amb la Presidenta del
Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, el President de la
Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i el Director
General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat de la
Generalitat Valenciana, Carlos Domingo, que va fer palès que
les Corts Valencianes aprovaren per unanimitat una proposta
no de llei per la no renovació de la concessió.

La protesta s'ha estés a través de la Cave-Cova
(Confederació d'Associacions de Veïns de la Comunitat
Valenciana) per tot el territori valencià i s'ha aconseguit que 72
municipis valencians, entre ells Vinaròs i Benicarló, més la
Mancomunitat de La Safor (que representa 30 ajuntaments)

aproven mocions per demanar al Govern espanyol que
certifique que no es renovarà la concessió. 

Al Setrill es van plantejar les justificacions que fins ara
havien donat els representants polítics per prorrogar la
concessió, i es va qüestionar el model de bonificacions que
alguns proposen i que només suposaria la no gratuïtat de l'AP-
7. Queden pendents reunions sol·licitades amb el President
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, o la seva vice-
presidenta, Mònica Oltra. Igualment amb la Ministra en
funcions de Foment, Ana Pastor Julián, a qui se li dedicarà
una rotonda a l'Ametlla el pròxim dissabte 21 de maig. I es
continuarà amb els talls cada dijous a les 19h, per exigir com
a pròpia una via segura que ja existeix, que hem pagat i
paguem, i que hauria de ser pública i gratuïta.

L'audiovisual PROU! enceta el debat a Benicarló sobre la gratuïtat de l'AP-7

text i foto SETRILL

Laura Ferrer Cruz, representant de l'Associació dels
Amics de Sant Gregori és la Reina de les Festes de
Benicarló 2016. La jove benicarlanda és bona coneixedora
del càrrec ja que la seua germana Marta el va ostentar el
2012. L'acte d'elecció es va realitzar en l'Auditori
Municipal Pedro Mercader, ple fins a la bandera, encara
que per ja se sabia el resultat atés que Laura era l'única
aspirant al càrrec. Enguany, i per primera vegada, la
comissió de festes havia anunciat que l'elecció es
realitzaria per sorteig entre les candidates i no per votació
com en els últims exercicis. No va ser necessari fer el
tràmit perquè Laura no ho va necessitar per a ser
aclamada com flamant Reina de les Festes. La Cort
d'Honor la formaran vuit dames, quatre dames infantils i la
Dulcinea. 

La cort de Laura quedarà conformada per Lara Ferrer
Saura (Benicarló Base Futbol), María Vidal Marzal (Centre
d'Estudis del Maestrazgo), Elena Salvador Muntanyès (Amay),
Laura Boix Salvador (Coral Polifónica Benicarlanda), Paula
Montañés Calvet (Club Esportiu Mabel), Gemma Staffiero
Masip (Associació Espanyola Contra el Càncer), Mar Melet
Arín (Peña Surrac 2000), Noelia Pitarch Ruiz (Associació
Bonsai Benicarló). La Dulcinea serà Inés Agut Muñoz, de
Madrid. Les representants infantils seran Paula de Valle Añón,
Raquel Navarro Martínez, Ana Zorrilla Marzá i Aitana Cheto
Millán. Les Festes Patronals del 2016, tindran lloc del 19 al 28
d'agost. Cap recordar que com novetat, la presentació de la
Reina i la seua Cort d'Honor es realitzarà el divendres en lloc
del dissabte, per a guanyar un dia de festejos.

LAURA FERRER, REINA DE LES FESTES

text REDACCIÓ
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Dos mesos després que naixera Aplaca, la Plataforma
d'Afectats pel projecte Castor, no suma quasi associats.
L'associació va nàixer per a reclamar per via judicial una
indemnització pel risc assumit com a conseqüència de
l'activació de la plataforma. 

Si bé l'entitat estima en 40.000 els perjudicats potencials pel
miler de terratrèmols que van sacsejar la zona al setembre del
2013, el president d’Aplaca, Juan José Ferrando Doménech,
va admetre que sols una desena de persones
aproximadament s'ha incorporat a la plataforma fins a la data,
“encara que encara hi ha temps, ja que el procediment judicial
serà llarg”. De fet, la instrucció s'allarga fins als 18 mesos pell
fet que es va declarar la complexitat de la causa. Aplaca
sorgeix de la seua germana major, la Plataforma Ciutadana en
Defensa dels Terres del Sénia, que lluita políticament contra el
projecte situat davant la costa de Vinaròs. De fet, està
presidida per Ferrando, també portaveu de l'agrupació veïnal,

que va explicar que realitzaran més campanyes d'adhesions
ciutadanes en municipis de la zona per a tractar de guanyar
més interessats.

En aquest sentit, recorda que el Jutjat d'Instrucció número
4 de Vinaròs, que investiga les presumptes irregularitats en la
concessió de l'explotació del projecte, va dictar una resolució
en la qual expressament reconeix el dret dels ciutadans a ser
indemnitzats pels danys materials i immaterials patits com a
conseqüència de les activitats d'injecció en la plataforma. De
fet, l'acte afirma que “mitjançant els delictes contra el medi
ambient poden causar-se danys materials i personals, sense
perjudici de la qualitat de vida inclosa en el bé jurídic protegit
en tals delictes”. L'objectiu d’Aplaca és que l'advocat de
l'associació que representa a la primera acusació particular del
procediment, siga designat com a direcció lletrada de tots els
perjudicats de la causa, per a reclamar la indemnització
col·lectiva. I recorreran a la via civil si no hi ha sentència
condemnatòria després del judici. Per això treballa amb bufets
jurídics internacionals que duen la tragèdia de Spanair o el cas
Volkswagen, entre uns altres

NO SE RECLAMA CONTRA EL CASTOR

text NATÀLIA�SANZ

LA�VEU�DE�BENICARLÓ

�20 ANYS, 
100 CÒMICS�

per XAVI�BURRIEL

A�LA�VENDA�A�LA�LLIBRER˝A
GR¨VOL

El dissabte 14 de maig, el claustre del MUCBE va
rebre la visita de diferents corals infantils de la
comarca en la I Trobada de Cors Infantils
organitzada per l'Associació Musical "Ciutat de
Benicarló"

En aquesta ocasió van actuar com a convidats: el Cor de
Veus Blanques de Xert, la Coral Infantil Misericòrdia de
Vinaròs i com amfitrions, el Cor de l'Escola de Música de
l'AMCB. Els tres cors, en la seua actuació dirigits
respectivament per Santiago Romero, Susana Pérez i Clara
Ruiz, van oferir uns variats i exigents repertoris que van gaudir
de nombrosos aplaudiments per part del públic assistent
finalitzant amb una obra conjunta i uns moments de germanor
i companyonia al local de l'entitat organitzadora.

TROBADA DE CORS INFANTILS A BENICARLÓ

text i fotos AMCB
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Dins dels actes del 25 Aniversari de la Penya Setrill,
s’ha programat la marxa senderista de Benicarló a Sant
Joan de Penyagolosa, amb un total de 100 km. La primera
etapa, aquest any, s’ha dut a terme des de Benicarló a La
Serratella, el que suposa la meitat del recorregut total, és
a dir, 50 km, essent el desnivell acumulat de pujada de
2.000 metres i 1.200 metres de baixada.

Seguint amb la línia de les marxes a peu pels voltants del
nostre territori, el plantejament sempre és el mateix, caminar
junts  perquè ens agrada, i gaudir dels llocs per on passem.

A les 5 del matí, davant de l’església de Sant Bertomeu,
deu persones, començaven a caminar amb les seues
llanternes al cap, de cara a la Mola Xaudí, entrant pel Barranc
de la Garrotxa, en busca del terme de Les Coves.

El temps va acompanyar, fins que a l’hora de dinar es va
posar a ploure, encara que després l’Arc de Sant Martí, ens
delectara amb la seua presència abans d’ arribar a La
Serratella, als voltants de les 7 de la vesprada.

Cal destacar el paper de les persones que fan el suport als
caminants, ja que sense elles, moltes vegades, aquest tipus
d’activitat no seria possible.

PENYA  SETRILL: BENICARLÓ – SERRATELLA  (50 km)

text PENYA SETRILL

Els llauradors de Benicarló podran reduir en un 50%
els mòduls de declaració de l'IRPF de l'any passat arran
de les pèrdues ocasionades en l'agricultura per les altes
temperatures registrades aquest hivern passat. La
reducció afecta als cítrics i la carxofa.

La sol·licitud aprovada per unanimitat del Ple del passat 21
de desembre ha donat els seus fruits i el Ministeri d'Economia
i Hisenda ha concedit als llauradors de Benicarló la reducció
dels mòduls de la renda de l'any passat. La sol·licitud estava
justificada per les pèrdues ocasionades en l'agricultura degut
a les altes temperatures registrades durant la tardor i hivern
passats i que van ser de 1.189.687 euros en cítrics i 503.000
euros en carxofes, segons un estudi elaborat per la
Cooperativa Agrícola Benihort. Les ajudes es concreten en la
reducció d'un 50% dels mòduls de la renda per a cítrics i
carxofes, que han passat del 0,26 al 0,13. Pel que fa a la
tomaca, passa del 0,26 al 0,22 i la resta d'hortalisses es
mantenen en un 0,26. Pel que fa a l'oliva, els productors
també es podrà acollir a la reducció passant d'un 0,26 a un
0,22. El regidor d'Agricultura, Domingo Roca, s'ha mostrat
molt satisfet per les reduccions aconseguides i ha assenyalat
que «Benicarló treballarà perquè la resta de municipis del
voltant, especialment els que produeixen carxofa amb
denominació d'origen, també puguen optar a aquest tipus
d'ajudes quan es donen circumstàncies climatològiques
adverses». Roca ha insistit que «valdria la pena demanar
conjuntament les ajudes per aconseguir el màxim de
resultats».

Últims serrells del Reglament Municipal del Banc de
Terres.

El regidor d'Agricultura ha recordat que l'Ajuntament de
Benicarló està ultimant l'esborrany del Reglament municipal
regulador del règim d'ús dels horts públics del banc de terres
de Benicarló que suposarà la posada en marxa del banc de
terres. Roca ha explicat que l'esborrany s'estudiarà en el
proper Consell Agrari (previst per a la setmana que ve) i que
«si s'aprova, ens posarem a treballar de ple en el banc de
terres». «Hi ha molta gent interessada pels dos costats», ha
constatat Roca.

Reducció en els mòduls de la renda per les pèrdues en agricultura

text REDACCiÓ

Els dies 19 i 20 de maig es donarà cita prèvia a totes
aquelles persones que vulguen matricular els fills a
l'Escola d'Estiu, que enguany començarà el 4 de juliol i
finalitzarà el 12 d'agost. L'horari inclou servei de
menjador fins a les 16 hores.

Aquesta setmana, els dies 19 i 20 de maig, s'entregarà, de
9 a 11 hores, cita prèvia al Centre Social Municipal La Farola
a totes les persones que vulguen matricular els fills a l'Escola
d'Estiu que cada any organitza la Regidoria de Benestar
Social. Com en els anys anteriors, les matrícules es poden
formalitzar per a qualsevol dels tres torns establerts: del 4 al
15 de juliol, del 18 al 29 de juliol i de l'1 al 12 d'agost (en
aquest últim torn es podrà triar la quinzena sencera o per
setmanes, amb reducció del preu inclosa).

Els alumnes, que van d'edats entre els 3 i 12 anys, es
repartiran entre el CEIP Marqués de Benicarló, per als
alumnes més menuts i sense servei de menjador, i el CEIP
Eduardo Martínez Ródenas, que acull alumnes de totes les
edats amb servei de menjador inclòs. Així i tot, els germans
podran sol·licitar acudir al mateix centre.

Pel que fa als horaris, enguany continuarà vigent el servei
de cangur de matí (de 9 a 10 hores), en resposta a les
peticions dels pares i mares. Així, els matins seran de 9 a
13.30 hores i el servei de menjador inclourà de les 13.30 a les
16 hores, amb dos hores de sortida (a les 15.15 hores i a les
16 hores).

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, ha
destacat que «l'escola d'estiu és un dels puntals bàsics
d'atenció a les famílies» i una «activitat essencial per a la
conciliació de la vida familiar i laboral». «Des de la Regidoria
de Benestar Social -ha dit la regidora- volem assegurar que a
l'estiu tots els xiquets i xiquetes puguen participar de les
activitats educatives que s'inclouen en l'Escola d'Estiu».

Comença el període de matriculació per a l'Escola d'Estiu

text REDACCiÓ
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Dins dels actes del 25 Aniversari de la Penya Setrill,
s’ha programat la marxa senderista de Benicarló a Sant
Joan de Penyagolosa, amb un total de 100 km. La primera
etapa, aquest any, s’ha dut a terme des de Benicarló a La
Serratella, el que suposa la meitat del recorregut total, és
a dir, 50 km, essent el desnivell acumulat de pujada de
2.000 metres i 1.200 metres de baixada.

Seguint amb la línia de les marxes a peu pels voltants del
nostre territori, el plantejament sempre és el mateix, caminar
junts  perquè ens agrada, i gaudir dels llocs per on passem.

A les 5 del matí, davant de l’església de Sant Bertomeu,
deu persones, començaven a caminar amb les seues
llanternes al cap, de cara a la Mola Xaudí, entrant pel Barranc
de la Garrotxa, en busca del terme de Les Coves.

El temps va acompanyar, fins que a l’hora de dinar es va
posar a ploure, encara que després l’Arc de Sant Martí, ens
delectara amb la seua presència abans d’ arribar a La
Serratella, als voltants de les 7 de la vesprada.

Cal destacar el paper de les persones que fan el suport als
caminants, ja que sense elles, moltes vegades, aquest tipus
d’activitat no seria possible.

PENYA  SETRILL: BENICARLÓ – SERRATELLA  (50 km)

text PENYA SETRILL
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0,22. El regidor d'Agricultura, Domingo Roca, s'ha mostrat
molt satisfet per les reduccions aconseguides i ha assenyalat
que «Benicarló treballarà perquè la resta de municipis del
voltant, especialment els que produeixen carxofa amb
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Últims serrells del Reglament Municipal del Banc de
Terres.
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«si s'aprova, ens posarem a treballar de ple en el banc de
terres». «Hi ha molta gent interessada pels dos costats», ha
constatat Roca.

Reducció en els mòduls de la renda per les pèrdues en agricultura

text REDACCiÓ
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Com està el poble i les xarxes socials i els mitjans de
comunicació amb la línia d'infantil que amb premeditació i
nocturnitat els han llevat (millor "robat" caldria dir) aqueixa
colla de comunistes a les pobres mongetes de Benicarló. Serà
perquè sóc curt, però no entenc massa bé les coses que estan
passant. M'ha dit no sé qui no sé on ni quan que el curs passat
tant el Ramon Cid com el Coromines van perdre un curs a
primer d'ESO. I encara no he vist els directors d'ambdós
centres ni el professorat sortint al carrer reclamant pel que ells
segur que consideraven injust. Més encara, ací a Benicarló es
va assistir, molta atenció, a la desaparició d'un col·legi sencer
(el Jaume I) i no es va muntar tant de canyaret. Es van
concertar batxillerats a La Salle sense haver-ne cap necessitat
i la cosa va quedar en alguna carta i algun consell escolar
municipal. No sé, em fa l'efecte que se n'està fent un gra
massa, la sensació és que van a enderrocar l'escola i a deixar
els xiquets sense poder resar a l'inici de cada classe que és el
que suposo que es deu fer en un col·legi religiós catòlic. Què
vol que li diga, senyora Garcia? Trobo la resposta de la
comunitat educativa de la Consolació tan desproporcionada,
tan hiperbòlica, tan fora de to, tan guerracivilista fins i tot que
em penso que em dec perdre alguna cosa. 

La col·laboració del jove Ignació O'Connor abunda en el
tema. Hi fa, a més,  un retrat del natural ben irònic i enginyós
d'algun membre dels ciutadanos locals. A qui vulga que es
referisca el pinta com una persona falsa, hipòcrita i dialogant.
Dialogant mentre se li done la raó, és clar. Ho va dir Sant
Mateu a l'evangeli que ací reproduiré en versió original, és a
dir, en espanyol: En aquellos días, dijo Jesús: “¡Ay de
vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes
a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero
por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda
inmundicia! Así también vosotros, por fuera aparecéis justos
ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía
y de iniquidad.” I si me n'he passat en aquesta bíblica reflexió,
per mi, si algú se sent al·ludit pot esborrar-me del facebook.
Ah, que no tinc facebook?, doncs que m'esborre en general. 

Joan Heras acaba la seua profunda reflexió sobre Félix de
Azúa. Ho tinc més clar cada vegada. El valencià fa molta nosa
a molta gent. Ens diuen de tot, radicals, nacionalistes,
racistes, per parlar la nostra llengua al nostre poble. Quin fart!

Ja ha acabarem. Em va encisar l'impermeable que li van
posar a sant Gregori. Amb mànigues i tot. Sé que des d'altres
pobles se'ns en han burlat, però a mi em va semblar una
solució original, pràctica i pròpia de la festa. 

I no tinc ganes de dir res més. Me'n vaig a fer-me un got de
vi negre i a vore si així se'm passen totes aquestes penes. 

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

text EL LECTOR

El passat diumenge la Banda de l'Associació Musical
"Ciutat de Benicarló" es va traslladar fins a la ciutat de
Lleida per participar de la festa de Moros i Cristians que es
celebra en aquesta ciutat des de fa uns anys.

Al matí en la desfilada i entrada a la plaça acompanyant les
diferents comparses, la Banda de Benicarló va aconseguir
alçar-se amb el 1r Premi que concedeix l'associació
organitzadora de la festa per la seua original escenificació i
una acurada interpretació de la marxa mora Alí-kimael
acompanyant a la comparsa mora dels Al-leridís. Per finalitzar,
totes les bandes participants de forma conjunta interpretaren la
marxa mora Chimo que va ser dirigida pel director
benicarlando Pablo Anglés amb motiu del merescut guardó.

Per la tarde i després d'un dinar de germanor entre les
comparses i els músics de les diferents bandes, la jornada
festiva donava el tret final amb una gran i vistosa desfilada de
les comparses les quals van mostrar i lluir les seues millors
gales.

LA BANDA DE BENICARLÓ ACONSEGUEIX EL 1r PREMI A LLEIDA

text i foto AMCB
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Mongetes en peu de guerra
A vore, no ho devem haver llegit bé:

les mongetes, a favor del dret a decidir?
Ep, que no ho diem nosaltres, ho diuen
elles mateix i en gran. Bé, realment, en
ben gran. I si no us ho creieu, mireu la
imatge que us mostrem d'una de les
pancartes de la concentració que van fer
la passada setmana a la plaça que tenen
en propietat on es veu ben claret. Ja,
segur que estareu pensant que elles ho
fan per decidir el que elles volen o més
els convé... però, al cap i a la fi, segur
que desitgen per a tothom el mateix dret
que reivindiquen per a elles. Doncs,
certament, tenen raó... tanta com la
tenen a les terres de més al nord, a
Catalunya, per a decidir com a ciutadans
lliures el que consideren. I és que el dret
a decidir pot tenir interpretacions molt
diverses, i ¿a que ací no s'ha esgarrat
ningú la vestimenta perquè les nostres
mongetes ho hagen dit ben alt i escrit
ben clar? ¿I a que cap membre de la

seua beatíssima (ui, com ens agrada
aquesta paraula que vam llegir a
l'editorial de la setmana passada!)
concurrència tampoc no ha alçat el crit al
cel? ¿I heu vist algú dels seus, d'aquells
que atiaven el foc als mitjans de
comunicació provincials amb la por de
l'arribada de les hordes bolxevics, treure
res en algun mitjà, criticant-ho?
Realment sembla curiosa la confluència
en els parers... però com són
interpretades d'interpretables  segons els
interessos. Hipocresia? No, això ja ho
vam dir en un altre número.

L'escola de l'edat moderna
De tota manera en açò de l'educació

dels fills, això de les veritats a mitges
sembla que és el que s'imposa quan
parlem de les empreses privades que es
guanyen les garrofes en el ram. Fem
números. La pregunta és: ¿amb
l'alumnat que els entra ara, les mongetes
poden omplir, amb les mateixes ràtios
que les escoles públiques, les tres línies
d'infantil que tenen concedides? Doncs
pel que va explicar aquest mitjà la
setmana passada... ni de bon tros. Si la
ràtio està ara en 25 alumnes per aula i no
arriben als 75, entre les tres, aleshores,
de què es queixen? Què volen, tenir dret
de cuixa com a l'època medieval? Doncs
sembla que ja no, un cop han
desaparegut els que entenien el poder
democràtic com el regiment d'un feu
privatiu. Per molta reivindicació que
facen, si l'oferta supera la demanda, com
es pot comprendre, els pares han de triar
dins del que hi ha... tots iguals. Això sí,
cal reconèixer-los que tenen dret a
escollir l'educació del seus fills i si no els
agrada el que hi ha, sempre podran
pagar-se l'educació privada que volen...
de la seua butxaca. Democràticament
l'educació pública sempre la tindran.

Lo casalici del mig del poble
Mira que si ens cau al damunt la torre

del collons... Ja, segur que deveu pensar
que som uns exagerats. Tal volta sí, però
és que el gratacel dels Palau ja és una
part intrínseca de l'skyline benicarlando, i
que et caiguen un  grapat de manises
d'allà dalt és una notícia d'alçada. Ja

imaginem que no serà l'última vegada
que passe, de fet, ha ocorregut un grapat
de vegades abans, però tot i així, per allò
que té d'emblemàtic l'edificació
representa a la millor com funcionem en
aquest poble en temes urbanístics. Per si
de cas, mireu el rètol que limita el pas.
No res, que no acabem mai de fer les
coses bé. Ni amb el PGOU passat ni
amb el reviscolat "Walking PGOU". Ja
tindrà raó Xavi, ja, al còmic de fa dues
setmanes, que és una mena de zombi!

Campanya pel valencià 
Ens ha agradat molt que La Veu

s'haja adherit a la campanya pels drets
lingüístics que ha engegat l'Ajuntament.
Ara només caldrà veure si aquests drets
lingüístics es compleixen, sobretot la
pròpia administració donant l'exemple. I,
per descomptat, a vore quantes entitats
privades s'hi adhereixen per fer realment
que el valencià es convertisca en idioma
vehicular de debò present en la vida
comercial de la localitat.

Comprar els llibres... i estudiar!
Va, ja que estem, anem a dir alguna

que altra cosa sobre l'Ajuntament, que
també toca. Mireu, tenim la sensació que
la gent, açò del pagament dels llibres de
text del curs que està a punt d'acabar i
que s'havia de fer a través del consistori,
sembla que s'ho agafa una mica a
broma... pesada. I és que la incredulitat
és la tònica dominant en tots els

text LA COLLA DE TAFANERS
comentaris que han sorgit
des que l'Ajuntament ha
piulat una altra vegada que
les ajudes per la compra de
llibres es començaran a
cobrar a finals mes o
principi de juny. I clar, la
gent, que ja està curada
d'espant, s'ho ha agafat una
mica a conya i ha anat fent
vinga comentaris que no
deixen en bon lloc
l'administració, com era
d'esperar. Ara bé, de tota
manera, hem notat que amb
açò de les noves
tecnologies això d'escriure
amb correcció és més...
inusual. Tanta immediatesa
fa que la gent no tinga
temps de mirar el que escriu
i ens trobem algunes
errades ortogràfiques tan
grans com la torre dels
Collons. No tenim massa
clar si és degut a la falta
d'escriptura habitual, en
paper ens referim, o al fet
que com el personal ja
s'han avesat a fer-ho tot
amb el mòbil, com no hi ha
tecles, que són virtuals, i les
lletres són tan xicotetes, els
dits resulten massa grossos
per a tan poca lletra. Com dèiem,
segurament deu ser açò últim. Tot i que...
algunes de les "faltes", com "iva" (i no el
de l'impost) o "asin"... deuen ser
imaginacions nostres. En fi, que això que
l'Estat espanyol ocupa el lloc 24é, dels
28 països referenciats, segons l'OCDE,
també deuen ser imaginacions nostres.
Quin embolic ens hem fet entre piulades,
faltes d'ortografia i el famós informe
Pisa, autor del rànquing que tant bé ens
deixava. Deixem-ho córrer...

Benicarló de moda?
Per descomptat, cal admetre que la

marca "Benicarlo" ven allà on va. O això
és el que deu pensar més d'una
empresa quan utilitza el nostre topònim
per promocionar un model d'una marca.

I així, després del vestit de núvia model
"Benicarló", que té la firma Pronovias,
ara resulta que hem descobert que les
sabates de la marca Sandpiper també
tenen un model "Benicarló". No, si el que
no aconseguim per nosaltres mateixos
ens ho mostren per una altra via. Ara bé,
per descomptat, i per a gustos colors, no
cal dir que no són molt boniquetes...
horripilants, deia un altre tafaner d'allò

més astorat, probablement
unes de les sabates amb
més poca gràcia del món,
però què hi hem de fer? Es
diuen com el nostre poble, i
açò tampoc no és la novena
meravella del món. En fi,
que Benicarló triomfa de
dalt a baix i qui no ens diu
que és possible que, a este
pas, fins i tot la SEAT
afegisca un Benicarlo
(perquè seria sens accent) a
l'Ibiza i al Toledo. Així
almenys no ens veuran les
sabates. Us imagineu un
casament amb cotxe, vestit i
sabates "Benicarló". La
repera benicarlanda!

El desaparessido
Ja ho comentàvem fa un

temps que el nou regidor de
cultura, amb les seus
desaparicions sobtades,
faria parlar tant com el
llavors faraó Kuen-ka
(salvant les distàncies). I
sembla que així està
passant. Des que el seu
«tros de fusta» va fer
aparició sobtada en el
nostre panorama cultural
l'absència del regidor en
una gran part dels actes on
havia d'estar ha estat una
constant. Suposadament
havia de liderar el canvi
cultural a la ciutat, però lluny

d'això, sembla diluir-se entre
bambolines. S'ha demostrat la seua
absència de molts actes culturals, un
dels més importants, a la fira del llibre,
però és que la cosa ha continuat i
tampoc se'l va vore a cap acte de la
setmana de la ciència. Deu ser que la
ciència no és cultura, tot i que el cartell
anunciador era de bandera. També era
difícil vore'l a Lleida, amb la Banda de
Música, que per cert va guanyar una
altra volta el primer premi del Certamen.
En fi, en candeletes esperen les
associacions els caps de setmana, a
vore si alça el vol i es digna a presentar-
se a algun acte dels molts que
s'organitzen a la primavera. Fem
apostes?

ve de la pàgina 

anterior

�Peu de foto�
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Mongetes en peu de guerra
A vore, no ho devem haver llegit bé:

les mongetes, a favor del dret a decidir?
Ep, que no ho diem nosaltres, ho diuen
elles mateix i en gran. Bé, realment, en
ben gran. I si no us ho creieu, mireu la
imatge que us mostrem d'una de les
pancartes de la concentració que van fer
la passada setmana a la plaça que tenen
en propietat on es veu ben claret. Ja,
segur que estareu pensant que elles ho
fan per decidir el que elles volen o més
els convé... però, al cap i a la fi, segur
que desitgen per a tothom el mateix dret
que reivindiquen per a elles. Doncs,
certament, tenen raó... tanta com la
tenen a les terres de més al nord, a
Catalunya, per a decidir com a ciutadans
lliures el que consideren. I és que el dret
a decidir pot tenir interpretacions molt
diverses, i ¿a que ací no s'ha esgarrat
ningú la vestimenta perquè les nostres
mongetes ho hagen dit ben alt i escrit
ben clar? ¿I a que cap membre de la

seua beatíssima (ui, com ens agrada
aquesta paraula que vam llegir a
l'editorial de la setmana passada!)
concurrència tampoc no ha alçat el crit al
cel? ¿I heu vist algú dels seus, d'aquells
que atiaven el foc als mitjans de
comunicació provincials amb la por de
l'arribada de les hordes bolxevics, treure
res en algun mitjà, criticant-ho?
Realment sembla curiosa la confluència
en els parers... però com són
interpretades d'interpretables  segons els
interessos. Hipocresia? No, això ja ho
vam dir en un altre número.

L'escola de l'edat moderna
De tota manera en açò de l'educació

dels fills, això de les veritats a mitges
sembla que és el que s'imposa quan
parlem de les empreses privades que es
guanyen les garrofes en el ram. Fem
números. La pregunta és: ¿amb
l'alumnat que els entra ara, les mongetes
poden omplir, amb les mateixes ràtios
que les escoles públiques, les tres línies
d'infantil que tenen concedides? Doncs
pel que va explicar aquest mitjà la
setmana passada... ni de bon tros. Si la
ràtio està ara en 25 alumnes per aula i no
arriben als 75, entre les tres, aleshores,
de què es queixen? Què volen, tenir dret
de cuixa com a l'època medieval? Doncs
sembla que ja no, un cop han
desaparegut els que entenien el poder
democràtic com el regiment d'un feu
privatiu. Per molta reivindicació que
facen, si l'oferta supera la demanda, com
es pot comprendre, els pares han de triar
dins del que hi ha... tots iguals. Això sí,
cal reconèixer-los que tenen dret a
escollir l'educació del seus fills i si no els
agrada el que hi ha, sempre podran
pagar-se l'educació privada que volen...
de la seua butxaca. Democràticament
l'educació pública sempre la tindran.

Lo casalici del mig del poble
Mira que si ens cau al damunt la torre

del collons... Ja, segur que deveu pensar
que som uns exagerats. Tal volta sí, però
és que el gratacel dels Palau ja és una
part intrínseca de l'skyline benicarlando, i
que et caiguen un  grapat de manises
d'allà dalt és una notícia d'alçada. Ja

imaginem que no serà l'última vegada
que passe, de fet, ha ocorregut un grapat
de vegades abans, però tot i així, per allò
que té d'emblemàtic l'edificació
representa a la millor com funcionem en
aquest poble en temes urbanístics. Per si
de cas, mireu el rètol que limita el pas.
No res, que no acabem mai de fer les
coses bé. Ni amb el PGOU passat ni
amb el reviscolat "Walking PGOU". Ja
tindrà raó Xavi, ja, al còmic de fa dues
setmanes, que és una mena de zombi!

Campanya pel valencià 
Ens ha agradat molt que La Veu

s'haja adherit a la campanya pels drets
lingüístics que ha engegat l'Ajuntament.
Ara només caldrà veure si aquests drets
lingüístics es compleixen, sobretot la
pròpia administració donant l'exemple. I,
per descomptat, a vore quantes entitats
privades s'hi adhereixen per fer realment
que el valencià es convertisca en idioma
vehicular de debò present en la vida
comercial de la localitat.

Comprar els llibres... i estudiar!
Va, ja que estem, anem a dir alguna

que altra cosa sobre l'Ajuntament, que
també toca. Mireu, tenim la sensació que
la gent, açò del pagament dels llibres de
text del curs que està a punt d'acabar i
que s'havia de fer a través del consistori,
sembla que s'ho agafa una mica a
broma... pesada. I és que la incredulitat
és la tònica dominant en tots els

text LA COLLA DE TAFANERS
comentaris que han sorgit
des que l'Ajuntament ha
piulat una altra vegada que
les ajudes per la compra de
llibres es començaran a
cobrar a finals mes o
principi de juny. I clar, la
gent, que ja està curada
d'espant, s'ho ha agafat una
mica a conya i ha anat fent
vinga comentaris que no
deixen en bon lloc
l'administració, com era
d'esperar. Ara bé, de tota
manera, hem notat que amb
açò de les noves
tecnologies això d'escriure
amb correcció és més...
inusual. Tanta immediatesa
fa que la gent no tinga
temps de mirar el que escriu
i ens trobem algunes
errades ortogràfiques tan
grans com la torre dels
Collons. No tenim massa
clar si és degut a la falta
d'escriptura habitual, en
paper ens referim, o al fet
que com el personal ja
s'han avesat a fer-ho tot
amb el mòbil, com no hi ha
tecles, que són virtuals, i les
lletres són tan xicotetes, els
dits resulten massa grossos
per a tan poca lletra. Com dèiem,
segurament deu ser açò últim. Tot i que...
algunes de les "faltes", com "iva" (i no el
de l'impost) o "asin"... deuen ser
imaginacions nostres. En fi, que això que
l'Estat espanyol ocupa el lloc 24é, dels
28 països referenciats, segons l'OCDE,
també deuen ser imaginacions nostres.
Quin embolic ens hem fet entre piulades,
faltes d'ortografia i el famós informe
Pisa, autor del rànquing que tant bé ens
deixava. Deixem-ho córrer...

Benicarló de moda?
Per descomptat, cal admetre que la
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és el que deu pensar més d'una
empresa quan utilitza el nostre topònim
per promocionar un model d'una marca.

I així, després del vestit de núvia model
"Benicarló", que té la firma Pronovias,
ara resulta que hem descobert que les
sabates de la marca Sandpiper també
tenen un model "Benicarló". No, si el que
no aconseguim per nosaltres mateixos
ens ho mostren per una altra via. Ara bé,
per descomptat, i per a gustos colors, no
cal dir que no són molt boniquetes...
horripilants, deia un altre tafaner d'allò

més astorat, probablement
unes de les sabates amb
més poca gràcia del món,
però què hi hem de fer? Es
diuen com el nostre poble, i
açò tampoc no és la novena
meravella del món. En fi,
que Benicarló triomfa de
dalt a baix i qui no ens diu
que és possible que, a este
pas, fins i tot la SEAT
afegisca un Benicarlo
(perquè seria sens accent) a
l'Ibiza i al Toledo. Així
almenys no ens veuran les
sabates. Us imagineu un
casament amb cotxe, vestit i
sabates "Benicarló". La
repera benicarlanda!

El desaparessido
Ja ho comentàvem fa un

temps que el nou regidor de
cultura, amb les seus
desaparicions sobtades,
faria parlar tant com el
llavors faraó Kuen-ka
(salvant les distàncies). I
sembla que així està
passant. Des que el seu
«tros de fusta» va fer
aparició sobtada en el
nostre panorama cultural
l'absència del regidor en
una gran part dels actes on
havia d'estar ha estat una
constant. Suposadament
havia de liderar el canvi
cultural a la ciutat, però lluny

d'això, sembla diluir-se entre
bambolines. S'ha demostrat la seua
absència de molts actes culturals, un
dels més importants, a la fira del llibre,
però és que la cosa ha continuat i
tampoc se'l va vore a cap acte de la
setmana de la ciència. Deu ser que la
ciència no és cultura, tot i que el cartell
anunciador era de bandera. També era
difícil vore'l a Lleida, amb la Banda de
Música, que per cert va guanyar una
altra volta el primer premi del Certamen.
En fi, en candeletes esperen les
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