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Salvatgisme arquitectònic
"L'arbre que no te cura dels seus arrels, prompte és quedarà sense fulles". Així acaba el pròleg
del llibre "El Patrimoni etnològic agrari de Benicarló" , que els insignes historiadors locals Vicente

Meseguer Folch-Cronista Oficial de Benicarló- i Joan B. Simó Castillo- Cronista Oficial de
Peníscola- escrigueren en 1.994.

text REDACCiÓ

menicarló es va quedant

•
poc a poc sense fulles. En
aquest cas unes poques
que ens quedaven,

empremta en la Història del camp
benicarlando, les casetes de volta.
Una altra part de la nostra memòria
com a societat agrícola ha desapa
regut. Les casetes de volta del
Marquès, que van ser alçades a
principis de segle passat a la parti
da Sant Gregori, han passat a millor
vida. Una moderna Ciutat Sènior
les substituirà d'ací a poc temps.
Diuen, que Benicarló guanyarà uns
150 llocs de treball. A canvi tornem
a perdre una altra part del nostre
patrimoni!
Les casetes de volta enderrocades
eren una solució constructiva única,
que ens identificava com poble i
que parlava d'un passat quan els
homes cercaven l'autosuficiència.
El respecte pel medi ambient que
els envoltava es veia reflectit en l'in
tent de conjugar els avatars clima
tològics adoptant solucions que
avui dia podríem qualificar com
ecològiques. La nova Cuitat Sènior
serà autosuficient. Les casetes del
Marquès també ho eren. On està el

respecte per la nostra memòria
històrica? Algun dia, ho pagarem.

ENDERROCADES LES CASETES
DE VOLTA DEL MARQUÈS DE
BENICARLÓ

Les obres de construcció de la
residència geriàtrica "Ciutat Sènior"
de Benicarló ja han començat.
L'empresa, Acciona, ha iniciat els
moviments de terra en els terrenys
de la partida Sant Gregori, on es
situarà el centre.

Les instal-lacions contaran amb
400 apartaments, clínica i hotel per
a visitants. El projecte es desenvo
luparà en dues fases i està previst
que els habitatges estiguen finalit
zades en el 2.010. L'arquitectura del
complex serà autosufic ient i els
habitatges seran construïdes pen
sant que van dirigides a un grup d'e
dat de persones majors de 55 anys.
Així , es prevaldrà l'arquitectura
sense barreres i la domotización
dels serveis. Per a Benicarló, supo
sarà la creació de 150 llocs de tre
ball i la canalització de la sèquia de

La Sotà, gràcies al compromís que
es va aconseguir arrancar al promo
tor de les obres. Aquesta sèquia
provoca continus problemes d'inun
dació en la zona, per la precarietat
de les instal·lacions.

Però les obres de construcció de
la Ciutat Sènior també han suposat
la desaparició de tres elements
constructius del paisatge agrar i
benicarlando: les casetes de volta
del Marqués. A l'octubre de l'any
2002, amb l'oposició del BLOC, el
ple del consistor i va aprovar la
demolició de tres de les quatre
casetes de volta construïdes pel
Marquès de Benicarló, entre 1925 i
1.930, per atendre les seues propie
tats agràries. L'acord es prenia des
prés d'observar que les construc
cions es veurien afectades per les
obres del complex.

LES AL·LEGACIONS DEL BLOC
En les seues alleqacions al projec
te de la Ciutat Sènior, el Bloc va
constatar que "tenint en compte que
aquestes - les casetes de volta
poden ser considerades com patri
moni etnològic, no ens sembla lògic
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Arquitectura rural en extinció
ve de la pàgina anterior

i correcte la seua destrucció i que
només es conserve una d'elles". En
aquest sentit, observaven que "el
més lògic, i no hauria de ser una
recomanació, seria conservar-les
totes, a més seria necessari un
estudi més exhaustiu per tècnic
qualificat, o per la pròpia Direcció
general de Patrimoni, indicant si
aquestes Casetas de Volta poden
ser realment destruïdes", com així
ha ocorregut més tard. D'altra
banda, els representants del Bloc
recordaven que "no apareix
referència alguna a la nomenada
Bassa del Marquès, que també es
troba dins de la zona d'actuació i
que considerem també hauria de
ser protegida . Per tant, seria
necessària una nova catalogació
que la contemplara". Ni es va cata
logar ni s'ha protegit. Aquestes
al·legacions van ser presentades al
maig de 2.002, i per a l'única cosa
que van servir va ser perquè
Conselleria de Cultura es pronun
ciés. Contràriament, el BLOC per
Benicarló, ara al govern i amb
membres diferents, també s'ha pro
nunciat, no mantenint el criteri ante
rior, per considerar que, com l'ac
tuació va ser aprovada en un Ple
passat, ara no es podia rectificar.

EL DICTAMEN CONTRADICTORI
DE CONSELLERIA

Requerits els informes de la
Unitat d'Inspecció de Patrimoni
Artístic de la Direcció territorial de
Cultura, aquesta emet el primer al
setembre del 2.002, en el qual reco- .
manava la conservació dels quatre
elements arquitectònics. No obstant
això, el 15 d'octubre del mateix any,
a menys d'una setmana de l'apro
vació definitiva del projecte, emet
un nou que rectifica l'anterior, i en el
qual s'autoritza a enderrocar tres de
les casetes, davant les al·legacions
que van presentar els promotors.
La raó que es va al·legar és que,
malgrat que es reconeixia l'antigui
tat i tipisme de les construccions,

"en cap cas es tracta d'elements
arquitectònics antics, sinó repro
duccions de les singulars construc
cions antigues".

La proposta que feia conselleria
incloïa el manteniment i conserva
ció d'un d'aquests elements i alça
ment topogràfic dels restants. De la
Bassa del Marqués, no es va dir
res. La caseta que es manté en peu
serà incorporada a la zona verda
pública, inclosa en el Pla Parcial, i
servirà de record d'una tradició agrí
cola de la que Benicarló va viure
durant segles.

Contradiccions polítiques i patri
monials?

PATRIMONI ETNOLÓGIC AGRA
RI DE BENICARLÓ
La caseta del Marquès que es
manté en peu és una construcció
de planta rectangular i base reduï
da, caracteritzada pel tipus de
coberta, una volta de canó corregu
da que segueix un traçat semicircu
lar. Les construccions són d'una
gran senzillesa tecnològica i la volta
es construeix utilitzant rajoles, un
sistema que es va adoptar en l'èpo
ca de construcció de les primeres
línies fèrries. En l'última dècada del
segle XIX, es generalitza aquest
tipus de construcció. Els especialis
tes en el tema creuen que el difusor
d'aquest sistema de construcció,
que basa les seues arrels en les
antigues casetes "de volta de
pedra", va ser l'enginyer Juan Pérez
de Sanmillàn i Miquel , primer
Marquès de Benicarló. Les seues

propietats agrícoles de Benicarló i
Peníscola estaven poblades d'a
quest tipus de construccions. De
fet, ell va ser qui va portar a
Benicarló el ferrocarril, a mes de ser
coneixedor de diverses tècniques
constructives per la seua formació
com enginyer.

Les cobertes, a més de la funció
pròpia compleixen amb una funció
de captació i recollida de les aigües
pluvials que són conduïdes a una
cistema. Les casetes se situaven
en punts dominants de la propietat i
sempre s'orientaven d'esquena al
vent i encarades al sol. Així, la faça
na principal rep la màxima quantitat
de sol, aspecte benefactor a l'hi
vern. A l'estiu, quan el sol està alt,
incideix directament sobre la cober
ta, i ajuda a mantenir fresc l'ambient
interior. La blancúria exterior i
també interior, conseqüència de
l'encalcinat de les parets - no mai
de la volta- és una manera de
reflectirels raigs solars, defensar-se
del calor i repel·lir els insectes.
S'emblanquinaven, almenys, una
vegada a l'any. La disposició interior
de les casetes de volta replegaven
les recomanacions fetes per l'arqui
tecte romà Vitruvi en els seus "Diez
Libros de arquitectura". L'àrea de
dispersió d'aquest tipus d'habitat
ges és molt reduïda: la zona costa
nera del Baix Maestrat i, a l'interior,
l'Alt Maestrat , a més d'algunes
comarques limítrofes tarragonines.
Ara i ací, aquest patrimoni nostre,
descansa en pau, definitivament.
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La ciutat ja no fa tanta olor
text NATÀLIA SANZ

Benicarló ha aconseguit rebaixar
les queixes ciutadanes sobre les
olors en el municipi des de l'enge
gada d'un estudi mediambiental.
Sergi Pitarch, regidor de Medi
ambient, ha revelat que el nombre
de reclamacions que els veïns pre
sentaven al consistori referents a
les males olors que es respiraven
en el municipi, han baixat de nom
bre. Pitarch ha atribuït aquest fet a
l'engegada "de polítiques de control
d'olors per part de determinades
empreses", després del requeri
ment que el consistori els va fer.
Després dels mesuraments realit
zats el passat mes d'octubre, es va
detectar que algunes societats
superaven els nivells recomanats

d'emissions. En aquest sentit, des
del consistori se'ls va requerir per
què emprengueren accions enca
minades a solucionar el problema.
"Totes han fet alguna cosa per
millorar la situació", ha explicat.
D'altra banda, anunciava que "en
un mes es podran donar notícies
sobre solucions concretes que
s'han adoptat".

El regidor de Medi ambient s'ha
alegrat per aquesta notícia, que
suposa per a ell el resultat del tre
ball que des del seu departament
s'està portant a terme per millorar la
qualitat de l'aire en la ciutat. En '
aquest sentit, ha recordat que l'es
tudi mediambiental que la UAB està
portant a terme en el municipi ja
està donant els seus primers fruits.
"S'ha instal·lat una estació meteo
rològica per a arreplegar dades de

manera contínua, alhora que els
ciutadans implicats en el projecte,
comencen a lliurar els seus mesu
raments" que realitzen des dels
seus domicilis. És la Policia Local
l'encarregada d'arreplegar els resul
tats, que al seu torn es remeten a
l'organisme encarregat de portar a
terme l'estudi.

D'altra banda, l'edil de Medi
ambient ha anunciat l'engegada en
el municipi de la campanya
"Comparteix el cotxe". Aquesta ini
ciativa, que ja s'està portant a terme
en altres municipis, està encamina
da a "racionalitzar els mitjans de
transport i donar major fluïdesa a
les vies públiques". En una ciutat
amb els problemes de tràfic que té
Benicarló "és fonamental que
aprenguem a compartir el cotxe per
a trajectes similars".
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Es construeix l'abocador d'inerts
text NATÀLIA SANZ

El Pla Zonal de Residus de l'À
rea I ha començat la construcció
de la planta de tractaments de
RCD de Benicarló. Es tracta d'una
infrastructura de valorització de
residus de construcció i demolició ,
que s'ha planificat com un centre
de tractament del projecte de ges
tió adjudicat. La planta donarà ser
vei a Benicarló, Vinaròs,
Peníscola, Cervera, Càlig i Santa
Magdalena de Polpís. Està previst
que la producció mitja anual d'a
questa planta fixa de tractament
se . situe en 86.998 tn. Les
instal·lacíons quedaran situades
sobre una superfície de 40.000
metres quadrats de sòl ocupat.

Segons estableix el pla de resi
dus, els municipis d'Albocàsser,
Cabanes, Coves de Vinromà,
Morella, Traiguera i Vilafranca,
contaran amb plantes de tracta
ment mòbils. A més, a Traiguera
s'instal·larà un abocador parell el
dipòsit de materials que no
puguen ser valoritzats. Està pre
vist que les obres de la planta de
Benicarló duren un any i el pres
supost d'execució és de 183.395
euros.

La planta fixa de RCD de
Benicarló quedarà situada en la
Partida Clotals, dins de l'abocador
d'inerts. Tindrà dues línies de trac
tament: la de pedra i la de barre
jats . En ambdós casos, l'objectiu
final és l'obtenció de pica i zaho
rra, mitjançant el tractament dels
residus de construcció i demolició .
L'engegada de la planta significa
un pas més per al desenvolupa
ment del Pla Zonal de l'Àrea I,
encara que arríbe amb més de 2
anys de retard. Cal recordar que
l'adjudicació a ATECMA es va fer
sobre la base dels avantatges que
presentava davant unes altres que
optaven al concurs. Així, l'adjudi
catàría es va comprometre a valo
ritzar el 60% dels residus, enfront
del 40% de la resta.

Sergi. Pitarch, regidor de Medi

ambient de Benicarló, ha mostrat
la seua satisfacció per l'inici de les
obres. No obstant això, discrepa
de la forma que s'està engegant el
pla. "El problema realment impor
tant segueix en aturat", recorda.
Pitarch es referia a la planta de
tractament de RSU, que es preveu
construir a Cervera. "Diuen que
estan esperant un informe
mediambiental , però les escom
braries se segueixen generant tots
els dies".

En aquest sentit, Pitarch ha afir
mat que "es tracta d'un problema
de salut pública, perquè l'aboca
dor actual és alegal, no està con
trolat ni té les estructures previs
tes en el Pla Zonal" L'edil de Medi
ambient considera que "estem dis
persant el problema per tots els
pobles", atès que els municipis'
han de cercar ubicacions per a
abocar els seus residus sòlids
urbans. En el cas de Benicarló, La
Veu ha pogut constatar que es
llancen en la Partida Vilaperdiu,
prop del terme municipal de Càlig.
De moment, sembla que aquesta
és l'única solució factible que s'ha
trobat.

D'altra banda, cap recordar que
l'estudi de la situació mediambien-

tal de la ciutat que es va encarre
gar en el marc de l'Agenda 21, ja
assenyalava el problema dels resi
dus com una de les deficiènc ies
del municipi. Així, revelava una
ciutat en la qual la generació de
residus sòlids urbans és elevada,
el que provoca que haja una ges
tió inadequada amb importants
impactes ambientals a causa del
desbordament en la capacitat de
tractament.

Els efectes mediambientals
són, per tant greus i existeixen
creixents riscos per a la salut i l'a
tractiu local. El creixement urbà
previst per als pròxims anys, s'ad
verteix, podria aguditzar sensible
ment els problemes ambientals si
no es prenen les mesures oportu
nes. No obstant això, la voluntat
col·lectiva a millorar el tema dels
residus és un dels factors que el
DAFO veu amb bons ulls, igual
que l'existència d'un Pla Zonal de
Residus aprovat. En aquest sentit,
es remarca l'existència d'un eco
parc i de sòl per a la instal·lació de
la planta de tractament de residus,
que és la qual en aquests
moments s'està construint.
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Convocatòries JQCV
La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià ha
convocat les proves oficials de coneixements de valencià
2006. Els interessats a matricular-s'hi podran fer-ho del 20
de març al 30 d'abril.

Enguany, la primera convocatòria de les proves tindrà
lloc els següents dies:

CERTIFICAT
Coneixements orals

rl
d'a lò que

DIA
27 de maig

Grau elemental 3 de juny
Grau rniti à 10 de juny
Grau superior 17 de juny
Llenguatge als rnitians de comunicaciò 3 de juny
Llenguatge administratiu 10 de juny
Correcció de textos 17 de juny

L'Oficina de Normalització Lingüística (pI. de
l'Ajuntament, s/n) i la pàgina web de l'Ajuntament de
Benicarló (www.ajuntamentdebenicarlo.org) disposa de
les sol·licituds d'inscripció i informació sobre aquesta con
vocatòria.
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Preparatius per la Setmana Santa
text JORDI MAURA

Hilario Villaroya, representant de la Junta de Setmana
Santa de Benicarló va avançar que la mostra d'objectes
de Setmana Santa que l'entitat organitza anualment, es
dedicarà als crucifixos. Per aquest motiu en la presenta
ció dels actes religiosos previstos van realitzar una crida
a tots aquells que posseeixen exemplars de crucifix a
cedir-lo a l'entitat per a l'exposició, que romandrà oberta
fins al pròxim 9 d'abril. El divendres passat a partir de les
16 hores era la data per a fer lliurament d'aquests exem
plars que s'exposaran en els salons de la Caixa Rural.

Enguany el pregó de Setmana Santa serà pronunciat
per Julio Sansano Roca, artesà i fotògraf molt relacionat
amb les festes religioses. La multitudinària processó de
pujada del Crist del Mar es realitzarà el 30 de març i la
de baixada el 9 d'abril, diumenge de Ramos. Els actes
de la setmana santa prossegueixen amb la processó de
la Trobada entre la talla de Jesús i la Verge dels Dolors
en la plaça de Sant Bartomeu el dimecres 12; l'exposició
dels passos en la parroquial el dijous i divendres sant en
horari de 11 a 14 hores i el Viacrucis a l'alba el divendres
a les 7 del matí pels carrers més cèntrics.

Finalment el dissabte a les 12 hores tindrà lloc la
Trencà de l'Hora amb la participació de grups de bombos
d'Alcalà de Xivert, l'Alcora, Almassora , Sant Mateu,
Castelló, Borriol i Benicarló.

.... ..... .. ........ ................... ... ........ ........ .................... .. .....
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Milloraran el drenatge de la Rambla

laratasensefils.blocat.com

ariants a favor d

text JORDI MAURA

El Ministeri de Medi ambient, a través de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, executarà el dre
natge integral de la rambla d'Alcalà de Xivert destinant
una inversió de 10 milions d'euros. Les obres comença
ran en 2007 i incidiran sobre un total de 25 quilòmetres
del corredor natural entre la població d'Alcalà de Xivert i
Benicarló. La seua desembocadura al mar es produeix al
sud del nucli urbà de Benicarló i molt prop ja del límit del
terme municipal amb Peníscola. Aquest corredor natural
és també aprofitat per les principals infrastructures de
connexió nord-sud en el Mediterrani com l'autopista AP
7, la N-340 i el ferrocarril, pel que en casos de pluja inten
sa les avingudes arriben a col -Iapsar i obligar a tallar
aquestes importants vies de comunicació.

L'objectiu del projecte és millorar la capacitat de dre
natge natural dels barrancs existents en la zona de l'àm
bit urbà d'Alcalà de Xivert i que drenen els vessants
orientals de la conca de capçalera de la rambla. Amb els
treballs augmentarà la capacitat hidràulica de les aigües
de vessaments generats, entre uns altres, pels barrancs
de Clot del Gitano i barranc del Salze i reduirà en tant
que sigui possible les inundacions que es produeixen en
la zona en època de pluges. La gota freda ocasiona pèr-

dues econòmiques importants en aquesta zona i espe
cialment en la zona urbana de Benicarló on el seu traçat
i poca capacitat hidràulica per la seva planimetria gene
ra freqüents problemes d'inundacions en propietats pri
vades, finques agràries i vehicles. L'última gran avingu
da va inundar a Benicarló els baixos d'un centre comer
cial.

Fi lant la
xarxa

http://www.veupropia.org/

Aquesta és una organ itzac ió de nous par
lants a favor de la llengua catalana. La for
men persones de tota mena amb el tret comú
de no tenir el valencià com a primera llengua,
enca ra que l'han adoptat com a llengua habi
tual. Treballen per la presència pública dels
nous parlants, per ajudar les persones que
estan adoptant el valencià , i per aconseguir
el benestar de la nostra llengua comuna.
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Patrimoni de poca volta

.......

En aquest poble nostre, sem
bla , el patrimoni , ja siga cultural,
artístic o arquitectònic depén, i
molt, d'allò que diu el totxo . La
muralla de la volta , els vestigis
de les drassanes i la Tossa, per
ficar alguns exemples, són la
cara fosca d'una cultura amb
minúscules. Ara, li ha tocat el
rebre a les Casetes de
Volta de la finca del
Marqués situades a la
partida de Sant
Gregori.

Enderrocades, dei
xant-ne només una ,
sembla que per els
polítics benicarlandos
ja els anava bé. Se'n
poder anar a dormir
tranquils, els del pp i
PSOE perquè sempre
ho han tingut clar, l'in
terès urbanístic sempre ha d'estar per davant
del patrimonial i, els del BLOC , perquè ja els
ha anat bé que els altres ho aprovaren fa
anys . Han tingut l'excusa perfecta per no fer
res ara que estan governant i tenen el depar
tament de cultura sota el seu poder. Tot el
contrari al que van al-leqar (uns altres del
seu partit) , fa quatre anys . Igualment sembla
curiós comprovar com la pròpia Conselleria

de Cultura també evidencia con
tradiccions en els seus informes:
una dia diu que s'havien de con
servar totes i, l'altre (després de
les pressions urbanítiques), s'ha
vien d'enderrocar totes ... menys
una. Que no és diga!

El resultat de tot açò evidencia
una falta de maduresa cultural

sense parangó i un
meninfotisme propi de
les millors èpoques en
que ens va governar el
PP. Hores d'ara encara
estem esperant que és
faça el Catàleg del
nostre patrimon i.
Almenys , el que allí
puga aparèixer tindrà
una oportunitat de con
servar-se. Ara per ara ,
sembla , que l'únic
catàleg que coneix el

regidor de Cultura , Guzman, és eixe xicotet
que ens trau cada més amb la seua progra
mació cultural. Això sí, amb una foto antiga
de portada recordant-nos alguns dels vesti
gis patrimonials i culturals que va tindre la
nostra ciutat. Es veu que la fotografia , dona
menys maldecap i ... és més fàcil de conser
var.

-, --;'--:;-:--~---- ~~

CARXOFA: un grapat de carxofes per a les poques falles que el dia vint a les vuit del matí
tenien els carrers com si res hagués passat ni casal , ni cendres , ni banderes, ni brutícia .
Així és com ha de ser i no cornalquna que,.passades les nou del matí encara fumejava
la foguerada . I ahores 'd'ara encara engen I s estes ci banderes .

PANIS / \ : per "' \i i stitut ~.~c:> \ i , a . f' .. .. vo gu .'
50è (±)aniversari, 'però li donèrrilapanissolapè(estrany absurd criteh a 'I'horad'enviar
invitaciC:>l1s als antics alumnes p~rerdinar. A+ul1~ se'l invita i a altresnó, uns reben la carta
i altres no. Per què; algú que ens ho aclarisca . (El canvi de domici li no és la raó, això ho
tenim clar).
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Setri II
text i fotos J.R.

El diumenge vint-i-sis de març
seixanta-dues persones entre
socis, familiars i simpatitzants de la
Penya Setrill van visitar el conjunt
arquitectònic del Barranc dels
Molins a Ares del Maestrat.

El monitor Lluís Coll, va explicar
al llarg del trajecte el desenvolupa
ment del sistema productiu del
Segle XVIII a les zones rurals i la
intersecció amb el medi social i amb
el sistema impositiu.

I amb l'altre monitor, Benjamí
Barberà, van visitar els cinc molins
d'impulsió hidrostàtica que encara
hi ha pel barranc i van escoltar les
explicacions del funcionament i de
l'evolució històrica. La lliçó sobre els
molins va ser complementada a la
vesprada amb una xerrada als
salons de l'Ajuntament.

En resum un diada cultural amb
un oratge molt bo entre el paisatge
encisador del Maestrat Autèntic.
Fantàstic!

.....................................................................................
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La revisió del Pla General de Benicarló (i 3)

11 'esborrany del nou Pla General d'Ordenació
Urbana (PGOU) de Benicarló es donà a conèixer
a finals de 2005. Dies més tard, es penjà a la web
municipal i s'obrí un període per a rebre suggeri

ments -no al·legacions - fins el dia 17 de febrer. No és pot
dir que s'hagi produït una discussió rica i diversa. A banda
de les obligades ressenyes de
premsa per la presentació de l'es
borrany del PGOU i d'alguna
declaració de cirmstàncies del par
tit popular, han sigut les associa
cions veïnals les protagonistes del
debat. Intenarem fixar les diverses
postures.

Segons diversos mitjans de
comunicació, aquest nou PGOU
vol afavorir el sector serveis -logís
tica, activitats i serveis d'àmbit
comarcal...- aprofitant la centralitat
de Benicarló dins de la subcomar
ca Vinarós - Benicarló - Peníscola,
sempre que es desenvolupin les comunicacions amb les
localitats veïnes (carreteres) i més enllà (ferrocarril conven
cional, AVE...).

Les associacions de Surrach i Sanadorlí han demanat
reiteradament participar en la redacció del PGOU junt als
grups municipals i l'empresa Territorio y Ciudad (TyC) en
una comissió de seguiment. S'han queixat, també, perquè
l'esborrany del PGOU no recull algunes de les seves peti
cions. Demanen per les seves zones una edificabilitat de
mitjana densitat (40-45 habitatges/hectàrea) quan l'esbo
rrany considera de baixa densitat (10-15 hab/Ha). Per a la
costa nord, es demana que la zona verda litoral es reduei
xi a 20 metres -l'esborrany en fixa 100 m- i consolidar els
habitatges que hi ha. Per a la zona sud, es demana poder
qualificar com urbà la major part de sòl però açò sols serà
possible si es canalitza la major part de la Rambla d'Alcalà.

La recentment fundada plataforma "Units per Benicarló"
- formada per les associacions Surrach, Sanadorlí i Collet
s'ha fixat com objectiu la constitució de grups de treball
amb l'ajuntament i TyC per a "consensuar" el PGOU.
Demanen que cada zona del PGOU es concreti amb els
propietaris dels terrenys afectats. La plataforma ha declarat
que cerquen el be de tot el poble i no tant sols per ells per
què demanen un mètode de treball generalitzable a tot
hom.

Les úniques declaracions del PP que coneixem foren fet
a SER-Maestrat pel seu portaveu municipal un dia desprès
de la presentació de l'esborrany. Demanava més edificabi
litat per a la costa nord, l'ampliació del Polígon Industrial i
mostrava el seu desacord respecte a la ubicació del camp
de golf. Desprès, una retirada estratègica envers l'as
sumpte; sembla que el silenci es va be.

L'associació Salvem la Tossa, a la que pertanyem, pre
sentà també uns suggeriments a l'esborrany del PGOU.
Entre altres, es denuncià l'absència d'un model urbanístic
clar -quin tipus de ciutat es vol?- i que l'esborrany respon
al projecte d'homologació derogat i a l'objectiu de legalitzar

actuacions irregulars anteriors com les de les zones nord i
sud. També es criticà l'exagerat increment de població,
amb el consum de recursos i producció de residus que
comportaria, per l'edificació de tot el sòl urbà i l'urbanitzable
prevists. El model econòmic que emana de l'esborrany es
basa en la construcció i turisme residencials, activitats molt

sensibles a la conjuntura econòmica
general. Salvem la Tossa proposa
incrementar el sòl no urbanitzable
protegit agricola perquè el comú,
amb la legislació valenciana actual,
pot esdevenir ràpidament sòl urbà.
Es proposa la recuperació del centre
del poble i la urbanització de zones
contigües al casc urbà com la parti
da Povet, els voltants del camí
Alcalà, carrer d'Ulldecona.... Es vol
una ciutat compacta que consumeix
menys territori i no és esclava de
l'automòbil. Es proposa com nova
zona industrial la limitada pel des

viament de la N-340 i l'AP-7. L'àrea entre I la via del tren i
la nova N-340 sigui de d'agricultura periurbana amb fun
cions diverses com zona verda, residencial, producció d'a
liments...

Per afavorir un debat necessari sobre el Benicarló dels
propers vint anys caldria puntualitzar diversos aspectes.
Cal distingir i no mesclar la controvèrsia, totalment legítima,
entre uns ciutadans propietaris afectats pel nou PGOU, del
debat entre visions, models o propostes fetes des d'un punt
de vista públic no privat. El ciutadans no podem quedar
reduïts a la condició de propietaris. Aquests dos debats han
de tenir canals o àmbits de realització distints.

Quin tipus de ciutat que volem? Quants habitants són
els adequats pel Benicarló del futur? El creixement urbà o
poblacional no és una obligació, és una decisió que no
garanteix necessàriament, la riquesa o el benestar dels ciu
tadans; sovint tot el contrari. S'ha de decidir si volem una
ciutat compacta de poca extensió on es pugui anar a tot
arreu a peu, o una zona urbana dispersa a base d'habitat
ges unifamiliars i de gran extensió. L'urbanisme actual
aposta pel model urbà compacte.

Volem una economia equilibrada, amb la participació
dels tres sectors, o una altra basada en la construcció i el
turisme amb diversos barris de la ciutat buits la major part
de l'any? Millora aquest PGOU les connexions viàries de
Benicarló amb els altres municipis? Si posem en contacte
els dos plànols, es veu que Peníscola afavoreix el Camí de
la Volta per la comunicació de la costa nord amb la N-340
no donant-li massa importància al Camí de la Ratlla del
Terme. Tres vies importants per Benicarló -Cami Vell de
Peníscola, Av. Papa Lluna i Carrer València- arribaran a
una "rodona" d'on sortirà un vial secundari cap a
Peníscola. El Camí d'Artola no té continuació al terme veí.
TyC han redactat el nou PGOU peniscolà però no s'ha
notat massa.

Ser ciutadà és molt més que ser propietari, tothom s'ha
de sentir implicat. Pere Bausà
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Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 527

se'n van del nostre poble cap al
sud, es queden i li facen profit a un
del poble. Res a veure amb la
presa de pèl que li van fer a una
falla en no presentar-se l'artista a
muntar-la. No sé de què s'estranya
ningú. La feina la tenia al cap i
casal, a vore si el seu nom sonava
més i no en un poble allà dalt,
massa lluny per anar a treballar,
però ben prop per cobrar.
Escarment?

Més falles. La setmana gran ens
ha deixat cent vint tones de merda.
No és un preu massa car si tenim
en compte els calaixos dels casals
i la xaiera de la gent. A més a més,
les falles s'han cremat i ara només
quedava cendra i no han hagut
d'emportar-se els ninots sense cre
mar. Algun any es podrien empor
tar algun casal portàtil, i ens ho
estalviaríem per a l'any següent.

Robespierre guillotina les falles.
Per una vegada potser estic d'a
cord amb tot el que diu, ja que el
descontrol ha estat descomunal, i
no dic insuperable, perquè no tinc
el més mínim dubte que el proper
any encara serà pitjor.

Veig amb alegria que han incor
porat un nou col·laborador.
Esperem que mantinga la mateixa
regularitat que el magnífic Joan
Heras, perquè la qualitat està
garantida.

L'ESPIFIADA DE LA SETMANA
A la portada. És la policia local una
incauta? No serà que la policia ha
confiscat material pirotècnic?
.Robes: veurem, no veure'm.

Bailes de'Salón
Te gustaría aprandsr
a batlar stn moverte
de tu casa?

José Luts, te enseña
Tel.: 616 2190626

tan gustosament li cediria. En cas
contrari, me n'aniré~p a casa i em
dedicaré al a la vida contemplativa,
lluny d'obligacions setmanals i
d'estar pendent del número de
línies que porto escrites per si n'hi
ha prou per omplir la pàgina que
em toca amb una certa dignitat.

Avui vull començar amb la pàgi
na divuit, el titular de la qual m'ha
deixat una mica fora de joc. O siga,
que mentre els terroristes oficials
decreten un alto el foc, al nostre
poble s'està practicant el terrorisme
contra el mobiliari urbà. Terrorisme,
eixa és la paraula utilitzada. A mi
també m'ho sembla , però els
autèntics protagonistes són els
pares, que en lloc de deixar el
material incautat a la policia per tal
que el destruïsca, encara tenen la
barra i poca vergonya d'anar a
reclamar-lo. Els hauria de caure la
cara de vergonya. Però com ací val
tot, no hi ha problema de cap tipus.
Els xiquets, com a més menuts
comencen a tirar coets, millor, més
matxotes i més fa11eros seran, que
és del que realment es tracta.
Damunt encara hi ha botigues que
estan més pendents del seu nego
ci que del be comú, així que també
hauria d'anar el pal cap a ells, a
vare si escarmenten.

A la pàgina cinc veig que està el
comiat de les falles. Almenys ens
recorden que fins l'any vinent no
tornarà aquest malson de soroll,
coentor i mal gust general. L'únic
consol que ens queda és que un
xicot de Benicarló ha impedit que
una part dels diners que cada any

text EL LECTOR

~
O sé què faig una altra
setmana davant l'ordina
dor. Suposo que algú
m'hauria de substituir,

perquè ja començo a estar encara
més fart d'escriure totes les setma
nes sobre les mateixes coses.
Perquè les coses es repeteixen
cíclicament, i les .coses que se'n
van, tornen en forma de cercle
viciós que fa que estiguem atrapats
en una història sense fi. L'exemple
més clar el tenim en els polítics.
Encara que canvien partits polítics,
governants, persones o ajunta
ments sencers, tots fan les matei
xes coses i critiquen els altres per
haver fet unes coses que ells hau
rien fet de la mateixa manera o pit
jor. Tots són iguals? Sense cap
menà de dubte, sí, tots són iguals.
Per això dic que ja estic cansat
d'escriure tantes i tantes vegades
de les mateixes coses, amb els
mateixos protagonistes. L'altre dia
em vaig assabentar que ha apare
gut una nova associació de la qual
no recordo el nom, però que era
una cosa així com "anem a treba
llar junts per Benicarló, sense mirar
interessos partidistes". Més o
menys. Jo ara em pregunto si real
ment algú s'ho creu, si realment hi
ha algú que encara crega en
aquestes utopies. Hi ha massa
interessos i la gent només estem
per allò que ens afecta directament
i no fem cas de les altres coses.

Ara m'hauria de posar a escriure
sobre allò que vaig llegir la setma
na passada a la seua revista, sen
yora Garcia, però de ganes en tinc
ben poques. La veritat és que tinc
poques ganes en general, potser
siga la primavera i aquest sobtat
canvi de temps o potser siga que
les totes les coses tenen un cicle i
de la mateixa manera que comen
cen, han d'acabar. Jo, una vegada
més, vull invitar a qualsevol altre
lector que prenga el relleu que jo
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Obres al Barranquet
text NATÀLIA SANZ

Les obres del pont del
Barranquet de Benicarló s'han
représ esta setmana, després de
més d'un any d'estar paralitzades.
Les màquines han tornar a repren
dre el moviment de terres encaminat
a derrocar l'actual pont. Paral -lela
ment , el consistori ha procedit a
asfaltar i cond icionar el camí alter
natiu que s'habil itarà durant els vuit
mesos que està previst duren les
obres . Així, s'asfaltava i preparava
el camí des de l'avinguda

Mediterrània fins a la Ratlla del
Terme amb Peniscola, perquè siga
capaç de suportar l'elevat trànsit
que cada dia circula entre Benicarló
i Peníscola, alhora que es procedia
a instal-lar la senyalització viària
necessària. Les obres s'han reprès
una vegada que el consistori ha
solucionat els problemes que van
haver amb la propietat dels terrenys
que són necessaris ocupar per a
dotar de més amplitud al pont. Mes
d'un any han esperat les obres fins
que els tràmits admin istratius han
quedat resolts.

Se traspasa
peluquería
por no poder

atender por

enfermedad
Urge

Tel. 617 58 1097
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Crònica en dos temps
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

11
n general - i ja es nota,
ja- solc escriure a~uest~

pàgina tot d'una tirada I,

per suposat , sense relle
gir res. Avui però em veig empés
a fer una excepció perquè els
compromisos lIiguers del COB es
van allargar fins dimecres passat.
Intentaré explicar-me. El
Benicarló té (tenia, perdó, tenia)
pendent de recuperació un partit
contra l'Alcora que es va haver
d'ajornar a causa del mal estat del
terreny de joc després d'uns
quants dies d'insistent pluja. Fins
ací tot bé, no? Doncs el que deia,
que aquest matx endarrerit es va
disputar dimecres passat tot i que
en el moment que estic escrivint
açò és dilluns després de dinar.
Queca més o menys clar? Per
això que avui tractaré d'explicar
una mica què va succeir ahir al
Municipal de la Carxofa i dimecres
a la nit, és a dir, dimecres passat
a la nit, ben tard, acabaré aquest
conat de crònica.

Siga com siga, l'entrada al
camp -parlo d'ahir, de diumenge
passat- va ser triomfal. Tots unes
alegries de cal déu. Què, com
està el pernil? Ja li heu pegat la
volta? Que és gustoset o com? A
vore quan lo provarem! Ací no ha
de provar ningú res, el pernil és
meu i és meu i el dia que ja estiga
ben repelat em comprometo a
demostrar-ho exhibint en aquesta
mateixa pàgina una instantània en
què quede constància de l'estat
completament desmollat de l'os.
Ah, com m'agrada sentir-me afala
gat encara que siga per una colla
d'aduladors de calbot!

En el meu camí cap a les pis
sarres en què de vegades s'anun
cien les alineacions dels dos
equips em vaig trobar tres perso
nes ben vinculades al món del fut
bol local que em van manifestar la
seua no-preocupació perquè es
veu que algú els ha dit que algun

dia possiblement haurien d'anar a
parlar amb alguns advocats a
causa d'algunes coses que es veu
que han dit i d'algunes altres que
es veu que no han fet. S'entén,
no? No em vaig entretindre
massa, però la seua expressió no
era precisament de patiment.
Com m'agradaria no haver de ser
tan críptic ! Però hi ha catxull , això
sí.

Amb prop de deu minuts de
retard va iniciar-se l'emocionant
Benicarló-Saguntino. Vam guan
yar per 3 gols a 2 amb una facilitat
ja oblidada i davant del centenar
d'incombustibles de sempre. Es
va avançar en el marcador un
central que no sé d'on l'hem tret i
que respon al nom de Lluís, des
prés ens van empatar i ja la veiem
vindre tots. Però no va ser així,
primer Carrillo de cap i després -ja
a la segona part- Anta també de
cap van arrodonir el marcador. A
falta de vuit o deu minuts els
forasters van reduir diferències
que es diu però no van ser a
temps a res més.

En resum un partit bonic, inte
ressant i fins i tot a estones poc
avorrit.

Quan me'n tornava cap a casa
em va abordar l'amic Josvi
Palanques i em va demanar una

puntuació entre 1 i 5 per als nos
tres jugadors, per a cadascun
dels nostres jugadors. Es veu que
es tracta, al final de temporada, de
decidir qui ha estat el més regular.
Juro que em vaig portar bé i no
vaig parlar més que dels qui
havien trepitjat el terreny de joc.

I ací tallo. Dimecres que ve a la
nit, és a dir, dimecres passat, ja
acabaré d'omplir-ho tot amb el
resultat del Benicarló-Alcora i, si
molt convé, algun comentari des
subtanciat sobre tan interessant
com intranscendent esdeven iment
esportiu. Clar, a qui se li acut jugar
en dia de cada dia a la mateixa
hora que per la tele fan un partit
de xàmpions. Vinga, fins dime
cres.

Ja és dimecres passat a la nit.
Són tres quarts de dotze i fa gelo
reta però jo estic encés. Un equip
mediocre tirant a dolentot ens ha
guanyat per 1 a 2. La sinceritat
per davant de tot: els dos catxe
rulos en qüestió se'ls ha engolit el
nostre porter Alfonso , els forasters
no s'han apropat a l'àrea en tot el
partit i s'han endut cap a l'Alcora
un premi només merescut per les
ganes que li han posat els seus
jugadors i per l'apatia que sobretot
en la segona part han exhibit els
nostres. Quaranta-dos especta
dors a la tribuna i una quinzena
més a la resta de les grades. Tot
misèria . Ha reaparegut amb poca
fortuna Raül Martínez. Ah, sí, el
nostre gol l'ha marcat novament
Carrillo, un xiq üelo que té uns tocs
de genialitat impropis de la regio
nal preferent però que també té
allò que es diu la sang d'orxata.

L'amic Gregorio Segarra m'ha
confirmat que encara que els per
dem tots no baixarem. Ja està bé.

Diumenge vinent , respecte a
avui -dimecres passat- ens des
placem al camp del sempre difícil
San Pedro del grau de Castelló.
Això faltaria, que ens guanyaren
aqueixos que no són ni d'un
poble...
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e.H. Indret 38 H.Vila-real "B" 33
text C.H. INDRET BENICARLÓ

El nombre de pescadors en la
província de Castelló ha descendit
en un 14% en els últims cinc anys.
per aquesta professió. "Hem de
Gran victòr ia de l'Indret
Benicarló contra un dels rivals
del seu nivell. Partit molt espe
rat durant les darreres setma
nes ja que, al enfrontar-se dos
equips molt pareguts, s'anava a
veure el veritable nivell de l'e
quip cadufero i si tot el treball
desplegat durant tota la tempo
rada era recompensat amb una
importantíssima victòria.

El partit va començar amb
una gran igualtat entre el dos
contrincants, com a priori s'es
perava. Durant els primers 20
minuts l'Indret anava controlant el
partit. Malauradament, en els
darrers 10 minuts d'aquesta part

dues exclusions seguides de juga
dors locals va permetre als foras
ters donar-li la volta al marcador i
posar-se 2 gols per davant (18-20 al
descans). Malgrat això, cal dir que
l'equip funcionava perfectament
tant en defensa com en atac.

L'equip cadufero va demostrar a
pesar de ser un equip jove que cre-

ava contraatacs amb molta facilitat
encara que les accions contraries
acabaren en gol. Eixe factor va per
metre a l'Indret mantenir-se en el
partit en aquests minuts crucials.

La segona part va començar
amb una possessió de pilota per

part del Vila-real, però l'equip
foraster començava amb un
jugador menys. Aquest factor
va ser aprofitat per l'Indret per
a recuperar la pilota amb una
doble mixta als laterals que li
va permetre empatar el partit.
A partir d'ací, el caràcter, les
ganes i la força de voluntat van
empènyer a l'equip a mantenir
una distància de 2 gols sobre el
rival. En els darrers 10 minuts
va ser l'Indret qui va confiar
més en la victòria i amb un joc
espectacular en defensa va

aconseguir doblegar al rival.

Mabel aconsegueix l'autonòmic en alevins

text VICENT FERRER

Diumenge passat, 26, a la tarda
es va disputar en el Pavelló
Olímpic de Benicarló el Campionat
Autonòmic Nacional Base, per a
les categories benjam í, aleví i
infantil. Van participar els millors
clubs valencians, i la representació
provincial va ser a càrrec dels clubs
l'L'Alcora, Lledó de Castelló i
Mabel de Benicarló. Les joves gim
nastes benicarlandes van assolir
pujar al podi en dues ocasions,
proclamant-se l'equip aleví campió
i el benjamí sots-campió.

La competició es va desenvolu
par a la tarda, ja que al migdia les
gimnastes van tenir sessió d'escal
fament en la pista annexa. En
aquests campionats van participar
els següents clubs: per Alacant,
Chamara , Calp, t.'Alrnara,
Torrevella , Atzar, Dénia, Jesús
Maria, i Primavera de l'Alfàs ; per

València, Kankudai, Jesús-Maria,
Benifaió , Riba-roja , Picanya ,
Aldaia, Torre-paterna i Alzira; i per
Castelló L'Alcora , Lledó de
Castelló i el club organitzador,
Mabel, de Benicarló.

Van començar les gimnastes
infantils en la disciplina de cercle,
on les dos representants del club
Mabel no van tenir el seu dia, ja
que tant Rebeca Díaz i Anna
Barceló es van eixir de la pista. Van
seguir les alevins, sense represen
tació provincial i van acabar les
més menudes, les benjamins en
mans lliures amb bons exercicis
per part de Miriam Espin del Lledó
i Claudia Mata del Mabel, però
sense tenir recompensa, destacant
en la categoria la gran actuació de
José Lys de l'Aldaia.

La segona part de la competició
va estar destinada als conjunts.
Van començar les benjamins, on
es va imposar l'equip d'Alzira,

seguit de les benicarlandes del
Mabel (Paula Muntanyès, Elena
Salvador, Emma Vidaurreta,
Araceli Flores, Mònica Bayarri i
Claudia Mata), i del Jesús Maria
d'Alacant. Els van seguir les ale
vins, imposant-se al final l'equip
benicarlando (Nuria Navarro ,
Ivanna Flos, Lucia Llapis, Patrícia
Mustieles i Cristina Ros) , per
davant del Benifaio i Riba-roja.
Tancant la competició, amb doble
passada, les gimnastes infantils,
on va participar l'equip de l'Alcora
que va mostrar un bon exercici.

AI final, lliurament de trofeus a
les guanyadores, representant
l'Ajuntament de Benicarló el regi
dor de deportes Utiliano Martínez.
Les guanyadores van rebre, a més,
una caixa de carxofes de
Benicarló, únic producte de
Castelló amb Denominació
d'Origen.

......................................................................................
laveUdebenicarlo
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Dama de l'atletisme
•

text CA BAIX MAESTRAT

El dissabte 25 de març va tin
dre lloc en un conegut restaurant
de Benicarló, el sopar de pre
sentació de la Dama del
Club 2006 , Miriam Lores
Soto, a la Millor Esportista
de la temporada Anna
Delshorts Juliàn i a la
Persona Vinculada a
l'Esport Agustín Pérez
Blesa . Després de l'àpat va
tindre lloc l'acte on dirigit
per les presentadores
Laura Esbrí i Elisabet
Delshorts, la Dama del
club de la temporada ante
rior , Mari Carmen
Calvente, va lliurar la banda a la
nova Dama Miriam, la qual va
agraïr a tots els presents la con
fiança depositada en ella per
representar al Baix Maestrat
durant tota la propera temporada.

A continuació el president
Gerardo Cifre va lliurar una placa
a la Millor Esportista Anna
Delshorts i finalment el regidor
d'Esports i Urbanisme, Utiliano
Martínez va lliurar la corres po-

nent placa a la Persona
Vinculada amb l'Esport, Agustín
Blesa.

El regidor Utiliano va aprofitar
l'avinentesa per donar les gràcies
a tot el Club per la feina de repre
sentació de Benicarló en esde-

veniments internacionals, com la
participació, la setmana passada,
a Ladispoli i també es va refer
mar en el compromís de recolçar
al club , en totes les activitats que
té programades per la present

temporada, com ara el Vlè
Torneig Interclubs
d'Atletisme de promoció
que tindrà llos el proper diu
menge 2 d'abril a les pistes
d'atletisme de Benicarló.

A nivell de competició
aquesta setmana sols hi ha
hagut la Marathó de
Barcelona amb participació
de l'atleta del Baix Maestrat,
Sebastiàn Vidal en catego
ria Veterans amb un temps

de 3h19'24" i la participació
d'Elisabet Delshorts en el
Campionat de Catalunya
Universitari , fet a Sabadell , parti
cipant en la prova de salt de llar
gada.

Benicarló Juvenil, 2
Villarreal "C", 3

Exhibició de l'Escola del
Club Natació Benicarló

text GREGORIO SEGARRA

El Benicarló Juvenil va
jugar passat dimecres 22,
el partit ajornat en el seu
moment contra el
Villarreal. El partit es pre
sumia de clar color visi
tant , tant per la categoria
del contrari , com per les
nombroses baix es dels
de Xoco , que va arribar a
alinear fins a sis jugadors
del fil ial. I més encara
quan abans de complir-se
els primers vint minuts de
partit , els del submarí gro
guet ja guanyaven per 0
2, però la veritat és que
els "rojillos" van donar la
talla i en cap moment van
renunciar a guanyar el
partit.

AI final 2-3, i no va
haver empat perquè el
porter visitant va fer la
aturada del segle en l'úl
tim i desesperat atac
local , amb el porter
Castañeda pujant a rema
tar l'últim còrner. Marcos
Cano i Víctor Gonzà lez
van esser els golejadors
locals .

El Benicarló va jugar
amb : Castañeda,
Fuentes , Jord i Adell ,
Héctor Rodríguez, Víctor
Gonzàlez, Emilio , Carlos ,
Escura , Alex Borràs, Pío y
Marcos Cano. També van
jugar: Alberto Febrer,
Héctor Del Caño , Pantoni
y Dani.

Realitzada la II Exhibició
de natació de l'Escola del
Club Natació Ben icarló
dissabte passat a les ins
tal·lacions de la piscina
municipal. Aquest acte va
rebre tot el suport i afecte
de fam iliars i amics dels
nombrosos nadadors i
nadadores que van parti
cipar. La jornada va estar
centrada a donar a conè i
xer els progressos i habi
litats dels nostres xicotets
en l'aigua en una vespra -

da de convivència de tots
els implicats en esta for
mació esp ort iva . Una
exhibició de tot un poten
cial que demostra el bon
camí de la pedrera del
Club amb vista al futur.

I ara en el present , el
pròxim cap de setmana 1
i 2 d'abril es desplaçarà
el Grup G-3 a Vila-real
per a disputar el 11 Trofeu
Autric de Primavera del
qual informarem en la
pròxima crònica.

....................................................................................
laveU debenicarlo
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text JORDI MAURA

Una pàgina web agrupa desenes
de dibuixos de nens sobre la
Guerra Civil espanyola que van
ser publicats per primera vegada
a Nova York en 1938 per la
Spanish Child Welfare Association
of America for the American
Friends Service Comite. Qui tenen
més a mà la xarxa de xarxes que
aquest llibre, que gaudeix d'una
introducció de Aldous Huxley,
autor d'EI Món Feliç i de La Illa,
poden, poden igualment veure la
col·lecció de seixanta dibuixos
realitzats per xiquets espanyols
durant la contesa.

Així les amargues viv èncles
dels xiquets , que llavors tenien
vuit , deu o dotze anys, es poden
veure a través dels seus realistes
dibuixos. Malgrat les calamitats de
la guerra, ells seguien fent dibui
xos, amb la lògica i freqüent temà
tica de la lluita armada. Amb pocs
colors però amb un bon tros d'en
giny i realisme plasmaven els vai
xells , bombardejos, refugis , cases
i colònies destruïdes, són les
impressions dels infants.

El llibre va triar aleatòriament

MansUnides

diumenge 2d'abril
a les 17:30 h.

Auditori Municipal Benicarló

UN ALTRE MÓN
ES PPSSIBL!=¡
DEPEN DE Tu.

els dibuixos d'alumnes
de la residència infantil
de Benicarló, amb obres
de Mariano Sanchez
Herra iz i Juan Delgado
Soler. Les set imatges de
Benicàssim procedeixen
de nens de la llar d'orfes
de milicians i té obres de
Paquita Recio Barrero,
Doroteo Soriana, Amparo
Rodríguez, Angelines
Hernandez, Mauricio
Garcia , Luis Soriano i
Antonia Serra no. Els tre
balls de Borriana van ser
creats en la Colònia
Escolar Col·lectiva i
compte amb impressio
nants dibuixos de Rafael
del Busto, Alfonso Núñez
Barciela, Jesus Galan
Navarro, Felix Penalba ,
Rafael Barber i Carlos
Redondo Sanz . De la
Colònia Escolar de Nules

procedeixen obres de
Santiago Carrana ,
Francisco Villarreal
Moreno , Isidro Villarejo,
Salvador Arroyo Anquita,
Luis Bermejo i José
Martinez. En molts d'ells
són constants la pluja de
tirs i bombes i cels pla
gats de bombarders .
D'Orpesa vénen obres de
Luis Divas i Isabel
Lubiela , de la colònia
Cossio , el dibuix de
Angeles Nuñez Barrera i
de Vila-real les imatges
de Carlos C. Gonzalez
que residia en la colònia
Cayetano Pipoll, de Juan
Cebrian Garcia i de Angel
Perez Aguda de la
Colònia Escolar de Vila
real. La finalitat de l'editor
era recordar que hi havia
milions de nens infeliços
a Espanya.
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