
SANITAT: Comença la campanya de vacu
nacions per previndre els efectes de la grip



~ ~ ~ PRESENTACiÓ ~ ~ ~

Reutilitzar i reciclar. En aquest ordre
Reciclar. Ens estem omplint la

boca amb aquesta paraula. Però,
és realment allò que li fa falta a la
nostra societat, la benicarlanda
també , per a tindre aquest món més
net?

Reciclar implica tot un procés
industrial de transformació d'un pro
ducte inicial en un altre a partir del
primer, amb la qual cosa, indepen
dentment que no ens desfem del producte, es
genera un consum industrial i energètic impor
tant. Se'ns esta venent, de forma incansable, que
aquest procés farà que contaminem menys. Cert,
a mitges . En publicitat, una veritat a mitges repe
tida fins la sacietat l'acaben convertint en absolu
ta, i això potser perillòs.

Perquè no ens venen productes, reutilitzables,

com es feia fa 20 anys: de l'empre
sa al mercat, del mercat al consumi 
dor, del consumidor altra vegada al
mercat i del mercat altra vegada a
l'empresa, on el cicle era tancat?
Menys productes , menys residus,
menys contaminació. El reciclatge,
pot estar bé en alguns casos però,
no és la panacea . En el procés de
reciclatge no tota la matèria primera

es torna a reutilitzar, una part important, torna a
parar a les escombraries. Hem de tindre clar que
som els ciutadans els que hem d'obligar tant les
empreses, com l'administració que ho ha permès ,
a canviar uns hàbits consumista-capitalista que
ens poden portar a la nostra pròpia autodestruc-

. ció. En aquests moments, a sota de la catifa, ja
no ens cap més merda.

s as.
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Menys reciclar i mésreutilitzar
La producció de residus a Benicarló ha anat augmentant amb la pobla

ció i ha suposat un increment de 300.000 quilos l'any

text REDACCiÓ

W
enicarló va generar l'any
passat més de dotze

• tones de residus sòlids
urbans o el que és el

mateix , de fems creats pels ciuta-
dans en les seues cases. Fora del
còmput queden els residus que
compten amb arreplega selectiva,
com el vidre, paper, cartó , enva
sos lleugers, efectes doméstics i
voluminosos, tubs fluorescents,
piles i olis usats d'automació. El
Punt Verd i l'abocador municipal
inert del Carni Moliners són els
dos destins principals dels nos
tres fems. En alguns casos allí es
queden .. En altres , l'ajuntament
ha anat subscrivint convenis des
de gener del 2.000 amb diferents
empreses per al seu reciclat. Ho
ha fet amb retard , perquè la Llei
Reguladora de les Bases de
Règim Local 7/1985 ja obligava
als municipis de mès de cinc mil
habitants a tindre un sistema d'a
rreplegada selectiva. Ara, només
els fems domèstics no es reci
clen. El problema és que dins de
la bossa que cada ciutadà llança
al contenidor, a vegades hi ha
matèries que podrien estar dins
d'un iglú de reciclat. Ens falta cul
tura ecològica i conscienciació
ciutadana, una tasca de què ha
de fer-se càrrec l'administració
local en el marc de l'Agenda 21
que s'està posant en marxa en el
municipi. A l'Administració auto
nòmica li queda el paper de posar
en marxa el Plans Zonal. I és que
cal recordar que des del passat
16 de juliol , tots els abocadors
espanyols són il-legals segons la
directiva europea 1999/31 , que
suposa que no poden arribar all í
residus perillosos de cap tipus , ni
matèr ia orgànica ni cap material
subjecte a arreplega selectiva. AI

del Carni Moliners continuen arri
bant residus i se segueix colma
tant.

RECURSOS QUE ES DESTINEN
AL RECICLAT I ÚS QUE ES FA
D'ELLS

Benicarló ha passat de generar
prop d'onze tones tres-cents mil
quilos de fem (RSU) a quasi dotze
tones tres-cents mil, en tan sols
tres anys, pel fet de l'augment de

població en el municipi. L'any
2001 , en la ciutat s'arreplegaven
més d'onze tones. La xifra ha
anat augmentant en la mateixa
proporció que ho ha fet el Padró
Municipal i ha suposat un incre
ment al voltant de tres-cents mil
quilos per any. Cada benicarlan
do, segons esta dada , genera
1'13 quilos de fem per dia gene
ralment. La tònica general de les
xifres permet descobrir que el
mes en què més fem s'arreplega
durant l'any és el d'agost, seguit
dels de juliol , setembre i juny per
aquest ordre . L'agost de l'any

passat , un total de cinquanta-tres
mil cinc-cents seixanta quilos de
fem es van arreplegar dels conte
nidors verds de RSU. Els mesos
en què al contrari , es generen
menys fems són gener, febrer i
maig. L'any passat va ser el mes
de febrer en què menys fems
generem els benicarlandos. Cal
destacar que es calcula que més
del 65% del que va a para a una
bossa de fem és reciclable per a
nous usos. Ens falta cultura de
reciclat.

D'altra banda, evitar l'entrada
de substàncies perilloses en els
abocadors s'ha convertit en una
matèria prioritària de la major
part de les administracions en els
últims anys. En aquest sentit , la
lògica indica que la separació de
fems al punt de generació, és a
dir, en els domic ilis particulars i
empreses, hauria de convertir-se
en un fet habitua l. Benicarló ha
art iculat diversos mecanismes
perquè l'abocador inert munic ipal
deixe de ser un 'femater' amb
totes les accepcions del terme.
En l'actualitat, pocs són els resi
dus que arriben a ell i el seu
aspecte ha variat substancial
ment en els últims anys , la qual
cosa està beneficiant també al
seu entorn. Les mesures , no obs
tant , encara són poques.

Cinquanta-dos contenidors
verds de tipus iglú destinats a la
recoll ida selectiva de vidre es tro
ben repartits per tota la ciutat. AI
Gener del 2000 , el primer que va
iniciar l'arreplegada selectiva d'a
quest tipus de residus , el camió
d'ECOVIDRIO es va emportar
23.800 quilos a la planta de trac
tament que l'empresa Vifer té ins
tal·lada a Figueroles. En el que va
de mes, la xifra ha augmentat fins
als 32.200 quilos , que suposen
que cada benicarlando hi ha reci
clat prop d'un quilo i trenta grams
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-El futur està en el reciclatge?
ve de la pàgina anterior

de vidre. En aquest cas, el material
obtingut després del procés de reci
clat es destina novament a fabricar
vidre.

En el cas de recollida de cartó i
paper, hi ha quaranta-un conteni
dors de tipus iglú la gest ió del qual
es realitza per adhesió al conveni
amb l'entitat ECOEMBES. El gestor
contractat per l'ajuntament de
Benicarló és l'empresa Pellicé , amb
domicili a Amposta. El reciclatge es
fa en la planta que l'empresa
Papereria Allende té a Tarragona , la
qual destina el producte a la fabri
cació de paper i cartó.

El servei de recollida de cartó i
paper en els contenidors blaus es
va iniciar a l'agost del 2.002. En
eixa data, els quilos arreplegats van
ser 12.460. Esta quantitat ha anat
augmentant amb el pas dels anys
fins a situar-se en 19.660 quilos al
setembre d'enguany. Cal destacar
que, en aquest cas, es poden dife
renciar les dades d'arreplegada
selectiva que es fan en l'abocador
inert i el que es realitza porta a
porta pels comerços del centre de
la ciutat. En el primer cas, al setem
bre d'enguany s'han arribat a pesar
25.280 quilos, en l'abocador del
Camí Moliners , la qual cosa supo
sa un increment d'un 18'75% res
pecte a la primera dada que es té i
que correspon a octubre del 2.003.
Els comerc iants per la seua banda ,
han aconseguit incrementar en un
45'45% la quantitat de cartó que
reciclen. La relació de cartó per
habitant que s'ha reciclat s'ha situat
en 0'79 quilos per habita nt.

Per al reciclatge dels envasos
lleugers , existe ixen 61 contenidors
tipus iglú i la gestió es realitza per
adhesió al conven i amb ECOEM
BES, que es va posar en marxa al
Gener del 2003. Cal recordar que la
llei que contemp la la gestió i regula
ritzac ió d'estos residus és d'1.997.
El gestor contractat per l'ajuntament
de Benicarló és l'empresa FCC
Medi Ambient. El trasllat dels resi-

dus es realitza al punt de transfe
rència ubicat en el polígon indus
tr ial, en el mercat de l'engròs, que
presta també servei als municipis
adherits al conveni . La gestió final
la Du a terme l'empresa Griñó de
Tarragona , assignada per conven i.
El material obt ingut es des tina
novamen t a la fabricació d'envasos
lleugers .

Aquest tipus de serve i es va
començar a realitzar al Gener del
2.003. En aquella data , en els iglús
es van dipositar 6.540 quilos de
material. AI setemb re d'enguany, la
xifra ha aconseguit augmen tar-se
fins als 9.820 quilos, que suposen
que cada benicarlando hi ha reciclat
0'39 quilos d'envasos lleugers.

D'altra banda , els efectes domès
tics i volum inosos es reciclen a
Benicarló gràcies a l'arrep lega quin
zenal que el consistori realitza per
la ciutat o per mitjà del dipòsit en el
Punt Verd. L'empresa FCC Medi
Ambient és l'encarregada d'atendre
les peticions dels veïns de manera
gratuïta. Els efectes es dipositen en
"l'abocador d'inerts" municipal, on
l'empresa CERATONIA realitza la
gest ió final per mitjà del triturat i
generació de biomassa per a apro
fitament energètic i compost.

Més complicat resulta el reciclat
ge dels tubs fluorescents, que han
de dipos itar-se únicament en el
Punt Verd. L'arreplegada es realit
za, gràcies a un conveni amb l'em
presa Vaersa . Per als olis usats
d'automoció, el Punt Verd disposa
d'un punt especial d'arreplegada .
Posteriormen t, és l'empresa PEY
RESA l'encarregada de la seua
gest ió final.

SÓN SUFICIENTS ELS RECUR
SOS QUE TENIM?

Pitarch , fa dos anys que els ciu
tada ns no han de suporta r els
molestos fums procedents de les
habitua ls combustions de l'aboca
dor. D'altra banda , el consistori està
a punt de tancar un conveni enca
minat a la gest ió dels olis de cuina,
que són altament contaminants per
al medi ambient i els aqüífers. Així ,
l'empresa REAGRA serà l'encarre
gada de l'arrep lega de les restes,
que es realitzaran porta a porta a
les empreses de resta uració . A
més, en diferents punts de la ciutat
s'instal·laran contenidors perquè els
ciutadans puguen depositar les res
tes de l'oli domès tic.

No obstant, Pitarch assegu ra que
"encara hi ha residus que podien
anar als conten idors selectius i van
al fem". En este sentit , ha recordat
que separa r els residus en casa , a
més de suposar un benefici per al
Medi Ambient, suposa una comodi
tat per al consum idor, ja que les
restes no cal tirar-los diàriament.

................................................................................. ....
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Benia3rD denundarà davantde la fiscalia els
aH)S d'infracxD1s urbaníslques

text NATÀLIA SANZ

L'ajuntament de Benicarló portarà davant de la
Fiscalia els casos d'infraccions urbanístiques en la
ciutat. Enric Escuder, alcalde de Benicarló ha mostrat
la seua preocupació per l'augment de casos d'infrac
cions urbanístiques que s'estan produint en sòl no
urbanitzable i que assegura s'estenen "per tot el terme
municipal". El primer edil ha advertit que "no permetré
que el procés de revisió del PGOU estiga mediatitzat
per quatre que es dediquen a fer infraccions" . Així, la
Policia Local i el departament d'Urbanisme han
començat a alçar atestats en els casos en què es
crega s'han vulnerat els termes de l'actual PGOU per
a traslladar a Fiscalia de què es demostre estan
incomplint algun precepte. Escuder ha avisat que "ens
anem a trobar amb sorpreses molt desagradables"
quan es resolguen els casos davant dels tribunals . En
este sentit, ha recordat que en el consistori hi ha un
departament tècnic d'Urban isme "que està al servei
dels ciutadans per a informar-los del que poden i no
poden fer".

"Hi ha gent que té una habilitat especial per a arri
bar a estes situacions", ha assenyalat, en referència a
què alguns dels expedients que es troben en tràmit
corresponen al mateix propietari. En este sentit, s'ha
referit al "congelador" que es rumorejava existia en
matèria urbanística en la ciutat, en el que s'arxivaven
els casos d'infraccions sense resoldre. Així, assegura
que "des del set d'abril - data en què va prendre pos
sessió de l'alcaldia- ningú pot al-Ieqar desconeixe
ment de causa" ja que esta mesura es ve anunciant
per l'equip de govern des del primer dia.

L'alcalde de Benicarló ha explicat que els casos

d'infraccions es refereixen a "particions de finques
rústiques que l'ajuntament no pot permetre i construc
cions de xalets en zones rústiques" . Les causes que
ha assenyalat com les més freqüents per a arribar a
este extrem són, segons les seues paraules "el des
cone ixement, la indolència o el passotisme".
Respecte d'això de les actuacions que s'emprenen
des del consistori , Urbanisme actua paralitzant les
obres en primera instància. Si el propietari desobeeix
l'orde i continua amb les construccions, s'inicia l'alça
ment de l'atestat per a posterior trasllat a Fiscalia.
"Que no vaja la força pública a paralitzar les obres no
vol dir que no s'estiga actuant des de l'ajuntament",
assenyala. D'altra banda, ha lamentat que el 'feno
men' s'estenga fora de les zones que ha qualificat de
"tradicionals" en esta forma d'actuar. "Ara no és
només en Sanadorl í i Riu, perquè a pesar de l'anunci
que es va fer, no han parat les illeqalitats", ha con
clòs.

D'altra banda el senador del PP, Juan José Ortiz,
vol conèixer l'opinió del govern pel que fa a la con
cessió de l'autorització per a l'ampliació dels ports
esportius de Benicarló i Vinaros. El propi senador
recorda que en cas d'ampliació del de Benicarlo,
s'haurà de tindre en compte els estudis tècnics amb la
finalitat de que qualsevol tipus d'obra com un espigó
no perjudiquen la platja Nord de Peníscola ja que,
segons tots els informes en obres similars , se sosté
que actuacions en la part nord sempre perjudiquen a
l'estabilització de les platges ubicades en la part Sud.
D'altra banda ha demanat la compareixença a la
Comissió de Medi Ambient del Senat del Director
General de Evaluación Ambiental , per aqueexplique
la postura del Govern centra l espec . "" " '6
del Parc Eòlic de Vinaròs.

...................................................................................
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El PSPV de Benicarló acusa el pp
d'haver legalitzat vivendes il-Iegals
textNATÀLIA SANZ

Quatre-centes famílies sense
llum 'oficial' en les seues cases.
És el resultat, segons l'equip de
govern de Benicarló, de la política
urbanística que ha regit el consis
tori durant els últims anys . El
debat sobre la firma del conveni
amb lberdrola va servir durant el
ple que es va celebrar el dilluns a
/a nit d'encreuament d'acusacions
entre equip de govern i oposició.
José Sànchez, regidor del PSPV,
va acusar al Partit Popular de "no
haver fet res durant els anys de
govern per a solucionar el proble
ma" de la falta de potència elèctri
ca en la zona sud de Benicarló.

Sànchez va arribar inclús a
assegurar que "no han afrontat
mai el PGOU, que haguera solu
cionat no sols els problemes de
centenars de vivendes il-leqals
sinó que en les que són legals
també haguérem evitat tots els
problemes que tenim ara". L'edil
socialista va afirmar que a
Benicarló "s'estan construint
cases en carrers de terra i en des
campats", situació que està impe
dint la concessió de cèdules d'ha-

bitabilitat "perquè els carrers
estan sense urbanitzar". Sànchez
va arribar a acusar als populars
de concedir estes cèdules durant
el seu mandat en vivendes que
s'han construït de manera il·legal.

Marcelino Domingo, portaveu
del Partit Popular, va dir desconèi
xer la política que s'ha dut a terme
en els últims anys "perquè no

estava ficat en açò" . D'altra
banda, José Antonio Redorat,
exregidor d'Urbanisme, va recor
dar a l'actual equip de govern que
el conveni amb lbredrola i la revi
sió del PGOU van ser gestions
que es van iniciar durant el seu
mandat, argument amb què va
intentar rebatre les acusacions de
l'actual equip de govern.

.....................................................................................
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~ ~ ~ CULTURA ~ ~ ~

Dolçaina, piano,
SIO ral

uitarra i percus-
d' 'b

text NATÀLIA SANZ

La Til -lera va actuar divendres pas
sat en el marc de les activitats pro
gramades per commemorar el 9 d'oc
tubre. Una sorprenent proposta musi
cal que barreja a parts iguals el reper
tori clàssic i les sonoritats d'arrel
popular. Quatre dolçainers, dos per
cussionistes, un pianista i un guitarris
ta. Les sonoritats tradicionals de la
dolçaina integrades en un conjunt
que pretén una busqueda amb un
clar objectiu: La creació d'un nou
repertori per a dolçaina. Des del pas
doble, a les bandes sonores de la
cinematografia clàssica. Des d' acu
rades i originals re-interpretacions de
la música del barroc a les últimes ten
dències de la creació contemporània.
Tot això, i una aposta ferma per rei
vindicar la dolçaina, és la lïl·lera.
Després d'una llarga trajectoria carre-

gada de guardons internacionals, la
lïl·lera arribava a Benicarló amb el
seu innovador plantejament musical.
I demostrava, per a deler del escàs

públic present a l'Auditori, que la dol
çaina també es mereix un lloc en les
sales de concerts.

....................................•................................................
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La 'Pilarica'
text NATÀLIA SANZ

El Centre Aragonès de Benicarló va celebrar dime
cres passat la festivitat de la Verge del Pilar amb una
missa i una ofrena floral a la seva Patrona. A les deu
del matí, es concentraven en el Centre, autoritats,
socis de l'entitat, convidats i la Reina del Centre
Aragonès, Virginia Domínguez, per a assistir a l'ofici
religiós. A l'arribar a l'església de San Bartolomé, els
manyos residents a Benicarló van dipositar als peus
de la Verge del Pilar nombrosos rams de flors. Era la
seva forma de commemorar la festivitat ja que, enca
ra que lluny de la seva terra de naixença, els arago-

nesos no han deixat passar de llarg la data. A conti
nuació, s'iniciava la Missa Major, que va contar amb la
participació del Grup folklòric del Centre Aragonès. De
les seves goles van sortir les més belles jotes arago
neses en honor a la seva Patrona. Una vegada aca
bada la missa, la comitiva oficial es va traslladar al
Centre Geriàtric, on van girar una visita als residents i
els van oferir a les Pilars una felicitació especial en
forma de jotes. La jornada acabava amb un menjar de
germanor i la clausura de l'exposició que al llarg d'a
quests dies s'ha pogut visitar en els locals de l'entitat.
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Llibres de Tardor. l/OS.
text SUSANNA ANGLÉS

~
la directora del setmanari li

~ agrada que tracte la literatu
ra, però que faça de la peti
ta aldea global la meva

arma secreta i que tracte de parlar de
llibres i escriptors i escriptores de les
nostres terres. Ho entenc, però no sé
si és pel meu refotut ànim de portar la
contrària o la meua rebel -lla que
s'apropa a la filosofia anarquista , em
fa pensar que és gairebé necessari i
forçós que algú vos conte, de tant en
tant, després d'una passada per la lli
breria les novetats o allò que, tot i no
ésser una novetat , està a les prestat
geries. Per a que l'editor faça el que
haja de fer, o siga, publicar-me aques
ta columna com d'altres de llibres,

començaré per una que, segurament,
que li farà obrir els ulls i somriure no sé
si amb molta comp licitat , adverteixo
que o és un suïcidi de la columnista.

Editorial Cossetàn ia, és una de les
meus preferides , no sé ben bé per
què, pot ser serà perquè és una edito
rial propera i que s'arrisca amb escrip
tors i escriptores en la nostra llengua,
la majoria d'ells desconeguts, tot i que
aquest no és el cas de la primera
recomanació d'aquesta tardor, una
novetat de setembre d'un dels perso
natges més recurrents dins el món de
la política. Es tracta d'Un país, un futur
de Josep-Lluís Carod-Rovira. El llibre
recull les darreres aportacions de
Josep-Llu ís Carod-Rovira per a una
Catalunya més forta, capaç de fer
front als projectes i desafiaments pro
pis de la modern itat dels nostres dies,
apostant perquè uns nous sectors

socials, diferents als de sempre, cons
truint un país lliure i una societat del
benestar i la cultura, que no haja de
demana r permís per existir. Amb un
estil alhora elegant i entenedo r, clar i
cata là, l'autor planteja un horitzó
nacional realment ambic iós que abas
ta tots els àmbits : la política, l'econo
mia, la cultura, la comun icació i les
noves tecnologies. A través de pro
postes innovadores i poc convencio
nals, parla del fenomen de la immigra
ció i la cohesió social, les relacions
amb Espanya i els altres pobles penin
sulars, Portugal inclòs, el paper de la
nació catalana a Europa i el món, així
com la formulació d'un nou projecte
inclusiu de país, tot defensant una
política més humana i més viva, lluny
de l'encarcarament i la grisor habi
tuals. "Un país, un futur" és una obra
valenta, madura i desacomplexada.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
sl PERE BAUSÀ J COS EL
lURRIEL, NATALIA 'SANZ, EL
LES LLUCH RAMON PARís
j, TOLIm , JORDI MAURA, G.
BESPIERRE I EL SAMARUC
,TAllA SANZ I JUAN CARLOS

COSTA

Administració, subscripcions i publicitat!
964.82.84.68

DissenyI © COPISTERIA GRÈVOL
Dipòsit legall CS-193-2004

l, . Imprimeixi GRÈVOL.
SANT BLAI N. 2) .~i~~~Oi;~enicarló

La Veu respecta la llibertat d'expressió. La responsabilitat :
de les opinions és de qui signa l'escrit. La Veu es reserva
el dret d'acurçar els textos que sobrepassen les 20 línies. I

Els articles hauran d'anar signats amb nom, adreça i I
número de DNI, encara que podran aparèixer amb pseu- I

dònim. I
I

... .. • ••• • • •• • • • • •••••• •• • • • • • •• • • ••• • •• ••• • • • ••••• ••• • • •••• • • • •••• • • • • • • • • • • •• ••••• ••• • .J
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - l- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -aVeUdebenicarlo .



Set alcaldes del pp a la Taula del Sénia
text JORDI MAURA

El Partit Popular no manté el
mateix criteri respecte a la futura
mancomunitat de la Taula del
Sénia en les distintes autono
mies. Així mentre a Catalunya el
PP ha donat suport per acció o
omissió la iniciativa -mai votant
en contra- a Aragó són fervents
entusiastes de la iniciativa amb
set dels alcaldes integrants de la
Taula del Sénia.

En canvi , com admet el presi
dent de la Taula, el socialista
Víctor Pla, "el problema es dóna
tan sol en el nord de Castelló".
Precisament en les nostres
comarques és on el PP, recol
zant-se en el Pla Hidrològic i en
el port de Querol de la N 232, ha
censurat la iniciativa, arribant-la
a qual if icar "d'il legal" a la
Diputació provincial de Castelló.
Luis Tena, alcalde de Sant Jordi i
un dels vicepresidents de la
Diputació, va assegurar que la
postura del PP canviarà "quan la
Taula del Sénia demane l'aigua
de l'Ebre per a la Comun itat
Valenciana i demostre, per tant la
seua utilitat ", seguint el discurs
marcat pel president provincial
del seu partit i de la Diputació,
Carlos Fabra.

La situació és ben diferent a
Terol, on els alcaldes del PP han
rebut amb entus iasme una inicia
tiva que , entenen , reportarà
beneficis en comun icacions,
turisme, cultura i sanitat. De les
18 poblacions de la comarca ara
gonesa del Matarranya, set estan
governades pel PP (Beseit ,
Calaceit, Fórnoles, La Portellada ,
Monroyo, Torre de Compte i
Valdetormo) i set pel Part it
Aragonès Reg iona lista
(Fuentespalda, Lledó , R àfales,
Pena rroja de Tastav ins , Torre
d'Arques, Valderoures i
Valjunquera) , mentre que el
PSOE tan solament capitalitza
tres municipis (Arens de Lledó ,

Cretas i Mazaleón).
El president de la corrussro

promotora de la Mancomun itat ,
Víctor Pla, es va mostrar incòmo
de davant la pregunta del sent ir
del vot popular en els Terres de'l
Ebre i va demanar "no enterbo lir
la pau actual en la Taula". La
veritat és que en els municip is
del sud de Catalunya el PP s'ha
mostrat d'una manera més
receptiva que la de les seves
homòlegs de l'altra part del riu
Sénia que exerceix de div isió
administrativa. El PP cata là mai
ha votat en contra de la Taula,
encara que en altres ocas ions
s'ha abstingut, no s'ha presentat
a la votació o ha exercit el vot
favo rablement a la iniciativa.
Com ja va ocórrer al darre r ple de
Benicarló de dilluns , el PP de
Vinaròs en el Ple de dimarts va
aprovar la constitució i estatuts
de la Mancomunitat va rebutjar

novament la proposta , al enten
dre que "no coincide ixen en les
reiv ind icacions plantejades i
aspectes que es van prendre
com prioritaris, com la restaura
ció dels molins hidràulics del riu,
el parc ambiental en la seua des
embocadura o el desdoblament
de la N 340 no han obtingut
resultats satisfactoris a Vinaròs",
va argumentar l'exalcalde de
Vinaròs Jacinto Moliner.

Per altra banda el diputat
Mariano Castejón va dir "com
prendre " la voluntat del PP ara
gonès per pertànyer a aquesta
agrupació de munic ipis "perquè
veuen en la plataforma una pes
sibilitat d'avançar en les seues
reivindicacions", un aspec te va
dir "nosaltres faríem si la Taula
reclamés aigua, censurés el parc
eòlic de Vinaròs i donés suport
l'aeroport de Castelló".

.....................................................................................
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Ica Jaha iniciat a cam ya

. e vacunació de la grip, que s'es
tèndrà fins a finals de novembre.
Per a enguany, les dosis de vacu
nes que s'injectaran han aúgmen-

nun32% respecteal'an .
En , 18:900 'dòsi s
traran 'en els trenta punt e

vacunació que es t roben repartits
per les comarques dels Ports i
Maestrat. Fernando Puzo, director
del CSP de Benicarló , ha explicat

als .grups ..de isc habituals
n afegit.engua Ide lesp
es que treball . en .granges

avícoles pel perill de l'extensió de
la grip aviar. D'altra banda, ha
recordat la necessitat de repetir el
tractament tots els anys, ja que els
e s que rovoquen la grip \larien

da any mb :éUês,elfàrmac
e s'injecta als pacients. Finsa la .

data, 7.312 persones s'han vacu
nat contra la grip.

desenvolupen trobades destinades
a les empreses, escoles i mitjans de
comun icació. Amb estos últims ,
s'intentarà buscar la millor manera
perquè els programes que es des
envolupen des del centre de salut
arriben a la població. La trobada va
dirigit als professionals de la salut
pública, ajuntaments, professionals
de l'educació, mútues laborals,
empreses relacionades amb l'ali
mentació i associacions de caràcter
sanitari.
D'altra banda, Puzo va anunciar
que durant el transcurs de les jor
nades, es presentarà el Plans de
Salut de la Comunitat Valenciana
per als pròxims quatre anys. A més,
el centre presentarà els resultats
del primer estudi epidemiològic i de
mortalitat del Departament I. Les
jornades han sigut declarades d'in
terés cientifico-sanitari per la
Conselleria de Sanitat.

Jornades de salut
pública a Benicarló

text NATÀUA SANZ

11
ls dies 20 i 21 d'octubre,
en el Parador de Turisme
de Benicarló es reuniran
més de dos-centes perso

nes pertanyents a distints col·lec
tius del Departament I, que com
prén les comarques dels Ports i
Maestrat.
Taules rodones, xerrades, trobades
i ponències serviran per a "divulgar
a la societat les activitats preventi
ves i els programes de salut que
real itzen els serveis sanita ris",
explica Fernando Puzo, director del
CSP de Benicarló. Un altre dels
objectius buscarà incrementa r la
coordinació entre els serveis sanita
ris i les entitats relacionades amb la
salut, a les que se'ls demanarà que
augmenten el seu compromís en la
millora de la salut.
En este sentit, està previst que es

10 anys
amb la sanitat

............ ... .. ..... .......... .. ......... ....... .
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~ ~ ~ MEDI AMBIENT ~ ~ ~

Rita i Katrina (i 3)

I] ls darrers dies, l'huracà Stan, de sols categoria 1,
ha causat grans destrosses a Mèxic i Guatemala.
Probablement el nombre de víctimes mortals serà
major que les de Katrina i Rita juntes, però, de ben

segur, l'atenció informativa mundial serà infinitament menor.
Estem acostumats a catàstrofes "naturals" dels països
pobres, allò nou és que passin al país més poderós del món.

Dels desastres causats per Katrina i Rita, el que, sense
dubte, més ha sobtat ha sigut la inundació per partida doble
de New Orleans, la pàtria del jazz. El 29 d'agost, Katrina col
pia el litoral a l'est de New Orleans - la frontera entre Luisiana
i Mississipí- amb categoria 4 i vents de 240 kmlhora . Les
majors destrosses es van
produir a la dreta de l'ull de
l'huracà, a ciutats com
Biloxi o Gulfport que que
daren arrasades. Els danys
a New Orleans foren impor
tants, però semblava que el
sistema de dics havien
resistit l'huracà. Segons el
Centre Nacional
d'Huracans de Miami ,
"pareixia que les coses
havien anat millor que allò
previst...". Però la pujada
dels nivells del Mississipí i
del llac Pontchartrain
durant la nit provocà el
trencament dels dics de
protecció per quatre punts i la inundació de 70% de la ciutat.
El Cos d'Enginyers de l'Exèrcit taponà les obertures amb
sacs d'arena i grans blocs de formigó transportats per heli
cópters. Desprès, amb l'ajut de potents bombes hidràuli
ques, s'inicià l'extracció de l'aigua. Rita causà, a 23 de
setembre, l'elevació del nivell de les aigües del llac i Golf de
Mèxic que trencaren, per segon cop els dics, amb una inun
dació menys important que la de Katrina. No foren els forts
vents els responsables de la catàstrofe de New Orleans,
amb més de 1000 morts, sinó les inundacions.

Nouvelle Orleans fou fundada en 1718 per Jean Baptiste
le Moyne, senyor de Bienville, en una llenca de terra entre el
Mississipi i el marge sud del llac Pontchartrain en ple delta
fluvial. Aquesta localització era ideal pel comerç però molt
vulnerable a huracans i inundacions. Abans de l'expansió
del ferrocarril -segle XVIII i part del XIX- el Mississipí era la
principal via de transport del país per on circulava la major
part del comerç i New Orleans era la via d'entrada i sortida.
Un delta és un tipus de desembocadura fluvial on l'aportació
de sediments per part del riu és major que la capacitat de
dispersió o erosió de la mar. Hi ha deltes als mars tranquils
i tancats com la Mediterrània o el Golf de Mèxic. Quan un riu
erosiona, la part més baixa de la vall fluvial es troba al cos
tat del llit fluvial, en canvi quan sedimenta aquesta zona és
la més elevada perquè és on es dipositen més materials. El
Barri Francés, la part més antiga de la ciutat, es construí a la
vora del riu, la part més elevada que quasi no s'ha inundat
amb el Katrina. El comerç enriquí la ciutat que creixé cap el

llac en zones més baixes que es dessecaven i protegien
amb dics. En l'actualitat, el seu port és el major d'Estats
Units.

New Orleans sofrí l'embat de diversos huracans i sengles
inundacions. La més important es produí l'any 1927 amb
milers de víctimes. Com a conseqüència es construïren una
sèrie de dics que protegien la ciutat del llac i del riu; més d'un
centenar de bombes extreuen aigua de forma contínua i l'a
boquen a una xarxa de canals que la treuen al llac. Des d'a
leshores, no hi hagueren inundacions. Els deltes s'enfonsen
de forma natural, procés nomenat subsidència que es com
pensat amb l'aportació de sediments fluvials. Els dics han

impedit la sedimentació
fluvial i han posat de mani
fest l'enfonsament, agreu
jat pel drenatge de les
aigües subterrànies.
Actualment gran part de
New Orleans està entre 2
i 3 metres per sota del
nivell de la mar i s'enfonsa
un metre per segle .
Sembla una mena d'olla
esperant un huracà per
omplir-se d'aigua.

Orig inàriament, New
Orleans estava separat
del Golf de Mèxic per més
de 30 quilòmetres de
maresmes que la prote

gien del cop directe dels huracans i reduïen la seva força.
Els aiguamolls delta s'han dessecat, s'han excavat canals,
s'han urbanitzat... Com a conseqüència el delta del
Mississipí perd uns 30 quilòmetres quadrats anuals per l'e
rosió marina i els experts auguren que per l'any 2090 New
Orleans tocarà el Golf de Mèxic.Com a resum, diversos cien
tífics, afirmen que la vulnerabilitat d'aquesta ciutat es deu a
les accions humanes, sovint fetes per protegir-la.

El que passà a New Orleans amb Katrina no ha estranyat
a molts experts, es sabia el que passaria encara que no
quan. A finals de la dècada dels noranta, científics de les uni
versitats de New Orleans i Luisiana havien dissenyats
models de simulació informàtica que demostraven que el
sistema de dics seria sobrepassat per un huracà fort. En
1998, es dissenyà el projecte Coast 2050, amb un cost de
14.000 milions de dòlars, per defensar la zona contra hura
cans de categoria 5. El Congrés federal abandonà el projec
te pel seu alt cost. Els danys causats pel Katrina superen els
30.000 milions d'euros i més de mil morts.

Desprès de la catàstrofe George Bush assenyalà que
s'invertirà el que faci falta per protegir New Orleans. Sembla
que el plantejament serà el d'una enginyeria "dura" que
intenta vèncer els processos naturals sense tenir en compte
les seves característiques. Cal destacar que la causa última
de la catàstrofe té a veure amb la ubicació de la ciutat i la
interferència o alteració dels processos deltaïcs produïts per
les accions humanes. A veure si aprenem la lliçó.

Pere Bausà

.....................................................................................
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Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 504

text EL LECTOR

ml
esp rés de l'angoix osa
crida de la setmana
passada, li he de dir

que ningú no ha preguntat pel
meu estat psicosomàtic . Tampoc
ningú no s'ha ofert volu ntari per
tal de canviar o assum ir aquesta
secció i donar-li una mica d'aire
fresc i/o un altre punt de vista a
les coses. Segurament allò que
a mi em sembla extraordinari
siga una bajanada, i alguna
cosa que a mi se'm passa per
alt , una meravella. Però què
hem de fer? La cosa que més
em preocupa és que em sembla
que em fa la sensació que tinc la
lleugera sospita que començo a
comprendre una mica la situació
d'eixos del futbol. I això sí que
és greu . És per això que torno a
aixecar la meua veu i demano
per activa i per activa que si algú
vol deixar a caldo els cont inguts
d'aquesta publicació, ara mate ix
me'n vaig cap a casa i li passo el
relleu sense cap comprom ís. De
veritat que no sé com em vaig
embolicar amb aquesta relació
epistolar amb vosté que mai no
ha estat corresposta . Es pot
imaginar un lecto r escriure car
tes totes les setmanes i que
ningú no li conteste? Ara , que
també comprenc que si totes les
coses que s'escriuen en aquesta
pàgina haurien de ser contesta
des per algú , ni amb cinquanta
pàgines setmanals en tindríem
prou perquè tot serien rèpliques ,
contrarèpliques i vinga l'embolic.

Ara deixaré de moment
aquest tema i ja hi aniré tornant
cíclicament, com els temes de
La Veu , que es repeteixen amb
una regularitat... britànica? Ah,
no, que això era la puntualitat.
Crisi al sector pesquer, brutal
ocupació de la via pública, nou
d'octubre , partida Povet, ben
aviat les pluges amb el col ·lapse

circulatori. .. això no s'acabaria
mai.

Però aquesta setmana deixa 
ré de banda algunes coses per a
centrar-me bàsicament en l'anà
lisi d'una frase que he llegit a la
pàgina set on se'ns fa una i1 ·lus
trat iva cròn ica de la picabaralla
entre mariners i venedors de
peix on cadascú li passa la
culpa a l'altre. La frase diu que
els venedors es defensen dient
que "el dia quinze ja no hi ha un
dur". He buscat la paraula al dic
cionari. "No hi ha ni un dur".

Cap de les sis accepcions
m'han acabat de convè ncer, així
que he posat en marxa la meua
imaginació pensat que es tracta
va d'una llicència literària dels
venedors de peix del nostre
mercat. Clar -he pensat- del
quinze per avant tot està bla,
fofo , moll... en canvi , fins al
quinzé dia del mes la cosa s'a
guanta compacta, ferma, forta ,
mass issa. La primera quinzena
s'aguanta bé, però una vegada
arribem al setze, la cosa comen
ça a minvar i a fer-se tova i ja no
hi ha qui l'end rece fins el dia u.
Ja no faré més comentari al res
pecte , encara que estic pensat
que també podria ser una nova
arma secre ta del SALT per a fer
nos petar de riure. Que ningú no
vaja més enllà del que hi ha
escrit.

La segona cosa que no vull
deixar passa r és la ¿cr ítica?
¿comentari? ¿op inió? que fa
Natàlia Sanz de l'obra de teatre
anomenada "L'idiota". No sé si
algú es veurà reflec tit al llarg de
text. Jo espero que sí, com
també espero que aque ll que
pense que és dest inatari dels
dards d'aquesta magnífica
obse rvado ra de la realitat li done
les gràcies i comence un reci
clatge per la via d'urgència. Als
actors aficio nats no se'ls pot
demanar més del que fan , com

tampoc se li pot demanar al
públic que siga massa crít ic amb
una gent que no viu d'això. Com
deia no sé qui , que cadascú
faça allò que ha de fer, que
nosaltres també ho farem .

Ara hauria d'entrar amb el
tema de la setmana, però no en
tinc ganes. M'agrada més la
secció de San Abdón , i la foto
que li han posat. Enmig de dos
comentaris de pel·Hcules, m'he
trobat una pet ita referència d'a
llò que tothom parla i tothom en
sap. Des que el tal Alonso va
quedar no sé quin a una avorri
díss ima cursa de cotxes, no hi
ha un altre esport. Ara resulta
que li donen un premi perquè és
un exemp le per a la joventut. Jo
també penso com San Abdón . O
aque ix jurat portava al cos algu
na cosa més que aigua (gas, per
exemple) o ens hem begut l'en
teniment. Sens dubte , la sego
na.

Per a acabar aquesta setma
na, no puc deixar d'esmentar
una notíc ia -arnb foto inclosa
que apa reix a la pàgina setze.
Per la tele vaig vore -i em va
estranyar- que hi haguera tan
poqueta gent. Avui ho he vist
clar a la seua revista: "Jaime
Mundo va fer de mantenidor de
tan entranyable acte" . Tot té una
expl icació.

L'ESPIFIADA DE LA SETMA
NA

No m'he posat a buscar res
perquè no en tenia massa
ganes, però com que he de
posar alguna cosa , li diré que no
es diu "Casa de Aragón" , sinó
"Centro Arago nés" i no sé per
què no va presentar l'acte
Leoncio Vicente , aragonés de
pro al qual indefecti blement
associem amb aquesta entran
yable associació benica rlanda .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • e .e •••••••••
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~ ~ ~ CULTURA ~ ~ ~

El valencià a
l'abast de tots

L'Oficina Municipal de Normalització
Lingüística de Benicarló distribueix aquests
dies entre les associacions, centres educa
tius, dependències municipals, sindicats ,
hotels i centres de salut les targetes editades
en nou llengües distintes amb "els primeres
paraules en valencià". Els comerços magri
bins estan sent precisament els més recep
tius a la campanya. Aquestes targetes i els
seus suports de cartró amb el nom de la
campanya s'han editat en francès, anglès,
alemany, xinès, àrab, romanès, búlgar, rus i
castellà.

La tècnica d'aquesta oficina, Anna Calvo,
va explicar que "la campanya pretén distri
buir frases convencionals en valencià traduï
des a les llengües dels col·lectius d'estran
gers més nombrosos del territori". Així els
lectors saben com preguntar per una adreça,
a demanar coses o aspectes més quotidians
com preguntar el nom, acomiadar-se o realit
zar indicacions, contar i dir els dies de la set
mana. Benicarló s'ha convertit des de l'arri
bada de la immigració massiva en els anys
60 i 70 en un veritable mosaic cultural.

En els col·legis la xifra d'immigrants en les
aules arriba al 25 per cent. Així la ciutat
registrava en l'últim resum efectuat del mes
d'agost un total de 24.919 inscrits, dels quals
20.161 són espanyols. Per nacionalitats li
segueixen els marroquins, amb 1.670 perso
nes; 795 equatorians, 533 romanesos, 258
colombians, 207 ucraïnesos, 153 alemanys,
139 francesos, 102 italians i 66 xinesos.
D'aquest aspecte són plenament conscients
en l'Oficina i donat el fenomen social de gran
transcendència que suposa la immigració,
això ha motivat polítiques i serveis per a la
integració dels nous ciutadans en molts ajun
taments. "L'aprenentatge del valencià és una
eina imprescindible per a aconseguir la inclu
sió social dels immigrants", explica Calvo.

10 anys
parlant clar i en valencià

... .. ............ ..... ............... .. .. . .. ....
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~ ~ ~ ESPORTS ~ ~ ~

Vall d'Uixó, 2 - Benicarló Juvenil "A", 2

text GREGORIO SEGARRA

Analitzant-ho fredament pot
semblar que l'empat en el camp
d'un dels "cocos" de la categoria
potser un bon resultat, però als
pocs però fidels seguidors beni
carlandos que van presenciar el
partit els va saber a poc. Abans
de complir-se el minut 20 de par
tit, el Benicarló ja guanyava 0-2,
gràcies a un excel·lent gol de
Jordi Adell, que va empalmar tal
com queia un baló, servit estra
tosfèricament per Víctor Esbrí,
que va entrar per la mate ixa
esquadra del porter vallero.

L'altre gol, el va fer Pío, que va
empènyer a les malles un rebuig
del pal a rematada de Gumbau.
Va poder ampliar l'avantatge el
propi Gumbau, però va desaprofi-

tar una clara ocasió i el que són
les coses, del possible 0-3 es va
passar en tot just dos minuts a

l'empat.
El primer gol vallero va anar de

penal clar, segons la concurrèn
cia. En la segona part, López
López va apostar per ficar més
fusta en la foguera i va treure a
tres homes de refresc, es van
crear ocasions per a poder sen
tenciar però no es van aprofitar i
en l'últim minut l'àrbitre, que fins a
llavors havia estat impecable, no
va voler veure res en una caiguda
d'Àlex dintre de l'àrea quan estava
en immillorable situació per a mar
car que, segons el parer de la
mateixa concurrència, va ser un
penal tan clar com el que havia
xiulat contra dels "roj illos" en la 1a

part.
En definitiva, un empat que sap

a poc però que manté intactes les
esperances benicarlandas de
cara a ficar-se en els de davant.
Aquest diumenge, a les 10,45 es
juga a casa contra un dels últims,
el Sogorb. Bé, això de "a casa" és
pel costum, perquè en l'últim par
tit "a casa" havien sis o set dels
nostres i una vintena dels "de
fora".

Alineació del Benicarló Juvenil:
Jorge, Fuentes, Víctor Gonzàlez,
Ortí, Emilio, Jordi Adell (Àlex 55'),
Víctor Esbrí, Juanjo (Óscar Seva
55') Marcos Cano, Pío (Albert 55')
i Gumbau..... ........ ..... ..... ........... .. . ...... .. .... .
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Matí.del 9 d'octubre
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

m.00. Sense pietat. Un gra
pat d'escandaloses
explosions em desperten
en diumenge al matí

d'una manera violenta. Ditxoses
falles ! No, no, encara no és
temps d'això, no pot ser. A quin
sant deuen tirar coets. Qui s'haurà
casat 7 La gent no es casa a
aquestes hores. No tinc temps de
pensar res més. Els xiquets també
s'han despertat. Safarranxo de
combat.. Carreres pel passadís,
cues d'incontinència a la porta del
lavabo i situacions de prehistèria
general. Torradores en marxa .
Baralles per la mida de les mada
lenes. Més sucre, jo la llet la vull
amb més sucre. Més sucre, tira.
Redeu dels coets. Ja fa tres diu
menges que em desperto a so de
coet. La setmana passada per la
romeria de la Font de la Salut i
avui... avui... nou d'octubre , bingo.
És clar, com que no cau entre set
mana i no faig pont ni me n'havia
assabentat. Se me'n fot el nou
d'octubre, i el deu i l'onze. El dotze
també, potser encara una mica
més. Ací estic jo tot lleganyós,
sense poder esmorzar, aguantant
me les ganes d'orinar i immers en
una batalla domèstica inesperada
per culpa de la celebració de la
nostra diada. Ganes d'allargar a
córrer.

10.00. Una calma tensa s'ha
apoderat de l'ambient familiar. Els
xiquets, després d'insistents pre
gàries, s'han rentat les dents i
encara amb el pijama al damunt,
s'han instal.lat.davant la tele . Uf !
Millor. Amb la bufa buida i l'estó
mac enganyat veig la vida d'una
altra manera. Les deu i ja està el
personal mig llest. Igual tinc sort i
puc comprar-me el diari enjorn.
Mira, ja que m'han tocat els nas
sos ben tocats amb la mascletada
(més de cinc explosions ja és
mascletada 7), em compraré un

diari valencià . Me'n riuré. Segur
que el pres idente Cans haurà
escrit alguna cosa en valencià. I, a
més, ara que em ve al pensament ,
ahir va jugar el Benicarló. No tinc
massa esperances després del
desengany de diumenge passat.
Però qui sap...

11.00. Ja tinc el diari a les
mans. Vaig directament a les pàgi
nes d'esports. Sí. Hem guanyat
fora. No m'ho esperava. Veus,
amb qui poquet se'm passa tot. "El
Benicarló le agua la fiesta a
l'Alcora en el día del debut en su
nuevo estadia, El Saltador". Bona.
Mentre torno cap a casa llijo la
ressenyeta . Coneixent com conec
algun corresponsal em resulta
fàcil deduir que vam dominar tot el
partit. 1 a 2 amb gols d'Alvaro
Cimarra i Raül Martínez. Ja em va
bé, ja . Segur que tornem a estar
en posició de promoció. Més avall
comprovo com també han guan
yat fora el San Jorge i el Vinaròs.
No passa res. No es pot tindre tot.

12.00. No hi ha qui els suporte
més temps tancats entre quatre
parets. Els mudem. A pegar una
volta, a vare els gegants i els
nanos. Seguim la comitiva i ens
trobem Noemí. Sí, Noemí Oms.
Cordials salutacions. La dona
quan veu algú de la canallesca no
ho pot evitar i la sotmet a un tercer

grau. Sí, mira, diu, ara això i a la
vesprada a l'auditori una pel·lícula
per xiquets. En valencià, penso
innocent. Però no, s'anuncia una
sessió infantil amb un film de nom
exòtic: Madagascar. La directora
dels Set dies d'actualitat m'explica
com un amic seu no se'n pot ave
nir de la poca transcendència que
té la diada entre els valencians.
No ens deu conéixer.

13.00. Mentre s'acaba de coure
el dinar i amb els xiquets nova
ment ubicats davant la caixa
intento fullejar el diari. Hi ha un
suplemento especial 9 de octubre.
Em sembla curiós. Historiadors
que expliquen com Felip V no va
ser cap paradigma de modernitat
malgrat com se'ns vol vendre la
cabra. El senyor Julio de España
fa jocs de paraules amb el seu
cognom i el posa pels núvols men
tre proclama com a virtut l'ances
tral submissió valenciana. No sé si
dinaré . Passo fulla . Un tal
Fernando Giner escriu en valen
cià. En valencià 7 Què diu este tia
ara 7 Un senyor del Pp, amb
càrrec públic, escriu usant a saber
Déu quines normes 7 No pot ser.
On està la modernor, el centre
dreta, la dreta civilitzada 7 Encara
estem així. No tinc fam. És increï
ble, amb la panxa buida em vénen
arcades, tinc ganes d'arrojar. Me'n
vaig a escampar la vivor. No m'a
comiado de ningú. Surto al carrer
sense esme. Esquivant algunes
motos de trial he fet cap a la porta
de l'Ajuntament, encara hi ha
sarau. Els de la colla de dolçai
ners es posen el faristol davant.
Gràcies. No han ofrenat noves
glòries a ningú. Ha sonat la mui
xeranga. El personal no en fa
massa cas. La gent xerra, escolta
com aquell que sent tocar la
manta al coll. Veig un parell de
ciutadans concentrats en la peça.
Em reconforto amb la humanitat i
torno a ser valencià .

Amb això en tinc prou. Quatre
notes ben tocades i un parell de
gols. No cal dinar.

. .. ........ ........ . .. ... ..... . ....... ... .
laveUdebenicarlo
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El Construccions Malloms CB Benicarló
vol la tercera victòria en tres jornades

text CONSTRUCCIONS MALLOMS

L'in ici de temporada del
Construccions Malloms CB
Benicarló és il·lusionant. Després
d'aconseguir la segona victòria en
dues jornades a la pista del
Joventud Requena (52-60) , l'e
quip reb aquest diumenge (19
hores) al CB Moncada al Pavelló
Municipal de Benicarló.

A Requena la defensa va ser la
gran protagonista d'un partit en el
que va estar espec ialment encer
tat l'aler Rubén Ruiz (11 punts , 7
faltes forçades i 5 rebots) . A més,
entre els pivots Agustín Morales i
Enrique Cherta van capturar 16
rebots, 8 cadascun d'ells.
L'escorta Rubén Peñalba , que va
poder jugar després de la sanció

de la temporada anterior, va apor
tar 11 punts en 19 minuts.

Manolo L1orach, tècnic del
Construccions Malloms, opina
que encara és prompte per a
extreure'n conclus ions: "A aques
ta categoria és molt difícil aconse
guir victòries fora de casa i tornar
de Requena amb un triomf ens
permetrà treballar durant la set
mana amb més motivació per a
corregir algunes de les errades
que encara cometem. L'act itud
defens iva va ser bona, però en
atac hauríem de generar més
punts. També hem de millorar en
els lIençaments lliures" .

El CB Benicarló B de Jorge
Lara, per la seua part, buscarà la
primera victòria diumenge (12.15
hores) a casa davant el Bàsquet
Silla desprès de perdre el segon

partit enfront el Sagrado Corazón
(52-64). El base Jesús Aguila i l'a
ler Kiko Royo van ser els més
destacats en un encontre molt
acc identat en el qua l Juanjo
Monforte va haver de ser atés en
rebré un fort cop de colze al nas i
l'entrenador Jorge Lara va ser
expulsat en ser-li xiulades dues
tècniques .

El Júnior A rebrà diumenge
(16.30 hores) el Sedesa Llíria ,
líder de la categoria amb dues vic
tòries, després de perdre a la pista
del FDM Moncada CB (65-57). El
Júnior B es medirà amb el CB
Bétera també el diumenge (10
hores). A la segona jornada els
benicarlandos no van poder supe
rar l'Atlètic Bàsquet Almassora
(62-48) .

Perde a Tortosa

PENíSCOLA, amb algunes baixes, va reaíitzar'unpar
tit acceptable. Es va treballar la defensa 5:1 amb molta
intensitat i amb la finalitat de limitar el joc de la primera
línia tortosina. Davant les limitaciOns que oferia lap ista,
els extrems tan sols jugaven en defensa amb intensitat.
Els nostres representants van dominar en el joc isem
pre en el marcador. .•

.per ·p~rt .. peniscolana .. varl.)u
porteria, David, .. Miche .
Femando i Juan

....................................................................................
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.o:::- Comença la batalla digital...-

::' text JORDI MAURA..
IlJJ n total de 10 promotores i

productores de televisió
.. ~ han optat a la concessió
.. renovable per 10 anys
~ d'una de les tres llicències de televi

sió digital terrestre previstes per a la
coneguda com demarcació de
Vinaròs i que es licitan per a la ges
tió privada. Entre les empreses figu
ren algunes ja conegudes en la
comarca, com la promotora audiovi-
sual Castelló Nord Televisió, la més
veterana de la comarca ; Medios
Audiovisuales del Maestrat (Canal
56), Televisió d'Ulldecona , encara
que amb seu social a Vinaròs i
Produccions Orpesa SL (TV6) que
opta també a una de les llicències.

A més els ajuntaments de
Peniscola , Vinaròs i Benicarló amb
gairebé total probabilitat hauran de
coordinar-se per a gestionar i explo
tar el canal municipal que se'ls adju-
dicarà, per al qual deuran establir un
model de gestió directa o privada.
Altres empreses opten al concurs
com Editorial Premsa Valenciana
SAU, editora de LEVANTE-EMV,
Enrique Adell , propietari de l'emis
sora Ràdio Nueva de Vinaròs -que
com persona física presenta una
nova proposta inexistent fins al
moment- GMR Gustavo La Casa,
Produccions Informatives la Plana,
Ràdio Televisió Castelló SA i
Televisió Castelló Retransmissions
SL. Per altra banda en la demarca
ció de Morella són quatre les empre
ses que opten a les llicències. Entre

aquestes Comunicacions dels Ports
(actualment Localia) , que dirigeix
del germà de l'alcalde de Morella,
Ximo Puig; Medios Audiovisuales
del Maestrat SL (Canal 56) i que
conta amb diversos repetidors per la
comarca, Produccions Informatives
la Plana i Televisió de Castelló
Retransmissions , SL present actual
ment en l'oferta de ONa i amb emis
sors i diversos enllaços pel
Maestrat , igual que ocorre amb TV6.
Segons va manifestar en el seu
moment el Conse ll, a l'hora de
seleccionar els concessionaris es
tindran en compte tres criteris: la
viabilitat tècnica , la programació i la
viabilitat econòmica dels projectes
encara que obvia aspectes com la
implantac ió en la zona o demarcació
digital.

El gran dilema es podria conèixer
en les pròximes setmanes i molt
possiblement en este mateix mes ja

que està previst que al gener de
2006 comencen les emissions
simultànies en analògic i digital.

Ximo Bel, propietari de CSNTV
manifesta "estar convençut" que tan
sols es consideraran criteris pura
ment tècnics en la selecció. A més
Bel considera que la seua televisió
serà creditora d'una de les llicèn
cies. AvertisTelecorn gestionarà el
senyal de CSNTV que es distribuirà
a les llars a través dels pals de
Retevisión que cobrarà una quantia
anual propera als 30.000 euros.

El senyal arribarà a les zones
més allunyades de la demarcació
com Alcalà i Alcossebre, actualment
amb dèficits de senyals procedents
del nord de la província. La descen
tralització de pals -la majoria a l'er
mita de Vinaròs- permetrà als canals
augmentar la seua cobertura fins a
les 90.000 persones i millorar la
qualitat de recepció.
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