
Ú ero 529 - 7 d 'abril 20 6 - 1'5 euro!
etmanari d 'informació general i cultur



fi
Un consorci per portar més trens

El Bloc Nacionalista a través del diputat Josep María Pañella plantejarà en el ple d'infraestructu
res de la propera setmana a la Diputació , que siga aquest òrgan qui lidere un consorci que

gestione nous trens de rodalies entre Castelló i Vinaròs . Segons asseguren , existeix una fòrmula
per la qual els ajuntaments poden disposar de tots els trens que vulguen.

text REDACCiÓ

[1 1 diputat del Bloc , Josep
María Pañella , va anun
ciar ah ir una iniciativa
que haurà de deba tre's

en el pròxim ple d'infraestructures
de la Diputació provincial de la
pròxima setmana perquè el nord
de Castelló no segueixi quedant
se "despenjat" per molt que es dot i
d'alta velocitat al tram València
Tarragona . La propos ta, va expli
car Pañella , "passa per que la
Diputació de Castelló creu al cos
tat de tots els ajunta ments un con
sorci que creu un serve i de trens
entre Vinaròs i Castelló que com
pleme nti al servei existent en l'ac
tualitat".

En els últ ims anys la demanda
d'aquesta classe de trens ha esta t
una consta nt en els diferen ts ajun
taments del Maestrat am b
mocions i resolucions que recla
maven un millor servei que superi
els dos trens regionals diaris i
beneficiï a pacients de l'hospital i
estud iants , principalment. Pañella
va recordar que "malgrat que
RENFE sempre ha contestat que
un servei d'aquestes característi
ques és deficitari , l'Administrador

d'Infraestructures Ferroviàries
(ADIF) ha apuntat als represen
tants del Bloc aquesta possibilitat.

Així Josep Vicent Rubert, tinent
d'alcalde de Torreblanca va recor
dar que de la mà d'aquest entitat
pública empresarial sorgida des
prés de l'entrada en vigor el 1 de
gener de 2005 de la Llei del Sector
Ferroviari, va garantir que "no
existiria problema" i els va indicar
que "tan solament és necessari
una operadora de tràfic que pos i
trens en un mercat lliure". Per a fer
viable aquesta iniciativa i garantir
la superv ivència del serve i en el

cas de ser deficitari "els diferents
municipis aportarien el dèficit des
del consorci en el qual s'aplica rien
fórmules en funció del nomb re
d'habitants o qualsevol altra", va
explicar.

Josep María Pañella va assegu
rar que aquest servei públic "és
viable i obre una esquerda en la
falta de voluntat del servei de
RENFE totalment justi ficable des
del punt de vista de servei públic".
Rubert va demanar a la Diputació
una funció coordinadora i que
anés aquest ens qui fomentés el
concert i aconsegu is aquest servei
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Portem dècades de marginació
ve de la pàgina anterior

per als habitants de les diferents
poblacions . El consistori de
Torreblanca i també el
d'Ulldecona-Alcanar han aconse
guit ja alguns acords que benefi
cien als seus veïns, com és el llo
guer de les oficines i estació , el
que permet tenir-les obertes,
generant una major sensació de
seguretat a qui esperen el tren i
expenent-los els bitllets.

Reacció del PSOE
L'alcalde de Benicarló, Enric
Escuder, es va mostrar pessimista
respecte a aquesta proposta dels
seus socis de govern i va recordar
que una iniciativa similar engega
da a Castelló va ser un autèntic
"fracàs". Escuder va admetre l'evi
dent "" problema de falta de cornu-

nicació de la comarca i es va mos
trar disposat a fer els estudis i anà
lisis que facin falta però va assen-

yalar que "els costos dels trens de
rodalia seran bàsicament per als
ajuntaments".
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Bloc: "El pp extorsiona treballadors"
text JORDI MAURA

El secretari comarcal del Bloc al
Maestrat, Joanma Ferrer, va denun
ciar dilluns que el Partit Popular
"extorsiona a treballadors de la
comarca obligant-los que signin
contra l'Estatut de Catalunya".
Aquesta actuació la va comparar a
la manera d'actuar de Esquerra
Republicana de Catalunya "amb qui
s'associen encara que després es
critiquen", en referència al seu vot
negatiu a l'Estatut català.

El secretari comarcal dels nacio
nalistes va recordar que la passada
setmana es va conèixer que ERC
havia "extorsionat a treballadors
públics de la Generalitat de
Catalunya" passant-los una quota.
"Per fortuna sembla que els temps

estan canviant i la gent va perdent
la por", va explicar el també edil que
va lamentar "que el PP aconseguei
xi signatures en la seva iniciativa
d'aquesta manera". Ferrer va
demanar que "deixin als treballa
dors guanyar-se la vida i no els ata
quin perquè tenen por a perdre el
seu lloc de treball a més de sentir
se extorsionats" i que "expliquen
quantes de les signatures ésser
han obtingut d'aquesta manera". La
principal diferència radicaria que
mentre que la formació indepen
dentista catalana va enviar cartes
reclamant el pagament de quotes
que arribava a ésser de fins i tot un
percentatge dels seus sous, en el
cas de Benicarló suposadament qui
haurien forçat a signar en la cam
panya del PP contra el Estatut
d'Autonomia de Catalunya, qui hau-

rien encoratjat als seus subordinats
haurien estat els propis empresaris,
suposadament afins al Partit
Popular. Aquest fet circulava fins a
ara a nivell de carrer sense que
ningú ho hagués denunciat pública
ment.

Reacció del pp
El portaveu de l'executiva i del

Partit Popular a Benicarló ,
Marcelino Domingo, va qualificar
les declaracions del secretari
comarcal del Bloc de "pataleta per
les denúncies llançades pel PP
sobre la contractació de la seva
dona com policia local". L'edil va
considerar les denúncies com poc
creïbles i va animar al seu company
de corporació a "denunciar com
nosaltres fem, amb noms i cog
noms, els autors d'aquestes extor
sions".
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Els ajuntaments han de pactar un
consorci televisiu en un mes i mig

text JORDI MAURA

La Presidència de la Generalitat
ha deixat fora al municipi d'Alcalà
de Xivert del procés de concessió
de programes de televisió digital
local, a tenor de la resolució del
conseller de Relacions
Institucionals i Comunicació. Així,
el canal múltiple 46, on la localitat
d'Alcalà de Xivert havia de figurar
al costat de Vinaròs (PVI) ,
Benicarló (PSOE) i Peníscola (PP)
es reservarà tan sols a aquests
darrers tres municipis , quedant-se
pel camí la localitat que presideix
Isabel Soriano (PSOE) .

Aquesta localitat segons el que
disposa la pròpia resolució pot ara
interposar un recurs de reposició,
una mica que farà ja que, malgrat
que el plenari ho va aprovar dintre
del termini i en la forma escaient,
el seu nom no apareix entre els
municipis de la demarcació del
Maestrat que haurien de gestionar
el quart canal públic. Segons ha
pogut saber La Veu, ja han existit
extraoficialment contactes entre
formacions com el PSPV-PSOE,
el PVI i el Bloc a través de les
seues respectives executives
comarcals, però el desconcert és
plausible en el PP de la comarca
ja que abans del 17 de maig hau
rien d'estar constituïdes les enti-

tats públiques o societats mercan
tils que haurien de gestionar els
programes de televisió digital local
per ones terrestres.

Andrés Martínez, alcalde de
Peníscola tan sols va reclamar
que el consorci que es cree "siga
transparent i no estiga polititzat" ,
un fet un poc complex a tenor de
les diferents formes de composició
dels seus consells d'admin istració
previstes i que haurà de respectar
la proporcional itat de la població
de cadascun dels municipis.
Martínez va apel -lar que es repe
tisca en aquest futur òrgan "el con
sens amb el PSOE i la unanimitat
existent en altres consorcis com
els dels escorxadors o el patronat
de l'Hospital" .

Els terminis
La resolució recorda que una

vegada constituïda l'entitat pública
o societat s'haurà de presentar en
un mes davant la Direcció general
de Promoció Institucional una cer
tificació de cada ajuntament amb
el vist-i-plau dels alca ldes, els
acords de creació de la fórmula
juríd ica triada juntament amb els
seus estatuts , pla estratègic del
projecte , infrastructures, equipa
ments, personal , continguts i
finançament. A més les emissions
amb la tecnolog ia digital haurien
d'iniciar-se dintre del primer any
de vigència de la concessió .
Queden pocs dies.
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Onada Edicions i la Penya Setrill es complauen a convidar-vos a la presentació de l llibre

Retrats de b utxaca, de Josep Igual
Onada Edicions. Narr-atives 3

Presentaran l'a cte
Jo se p Ra mon T ilIer, periodista
Jo se p Igu al . autor
Miquel Àngel Pradñla, O nada Edicions

L'ACT E TIN D RÀ LLOC EL DISSABTE 8 D 'ABRI L DE 2006 . A LES 20.00 H A LA Ssu D E LA PENYA S ET RILL

( CARRER D E PERE B O Q u ÉS s/N) • B ENICAR.LÓ
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Breus culturals
text JORDI MAURA

MORO DE L'ANY
La Associació Cultural de Moros i Cristians de

Peníscola celebra demà dissabte la presentació dels
seus càrrecs per a l'any fester 2005-2006. Rocío Bonich
és la Dama que substituirà a Anna Pau, Dama 2005 i
representarà a l'Associació en les pròximes festes patro
nals, que comptaran amb les desfilades de moros i cris
tians durant els dies 16 i 17 de setembre .

Pau Anglés , Director de la Banda de Música
Associació Musical Ciutat de Benicarló , és el Moro de'l
Any que precedirà en el càrrec a Juan Crespo . L'acte de
presentació es realitzarà en el transcurs d'un sopar en els
salons del Restaurant Edén.

UNITAT DE LA LLEN GUA
El Tribunal Suprem espanyol ha tornat a afirmar que el

català i el valencià són la mateixa llengua, en anul -Iar una
ordre de la conselleria de Cultura valenciana que supri
mia la convalidació entre els certificats de català i de
valenc ià. Segons la sentència del Suprem , la unitat lin
güística entre el català i el valencià és reconeguda de
manera clara als camps científic i acadèm ic.

Per tant , el Tribunal Suprem ha acceptat el recurs de
l'STEPV-Iv i ACPV contra la decisió del Tribuna l superior
de Justícia de València. L'STEPV-Iv, valora molt positiva
ment la sentència del Tribunal Suprem ja que torna a dei
xar en blanc la política lingüística del PP. Aquesta s'ha
basat en la confrontació i l'afany de negar la unitat de la
llengua, la qual cosa davant de la sentènc ia del suprem
exigim al govern de la GV que complesca la sentència
del TS i que deixe de confrontar el poble valenc ià.

....................................................................................
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Els tarongers son una ruïna
text REDACCI6

Un estudi elaborat pels serveis tècnics de La Unió
COAG reflecteix que els preus dels cítrics en camp
durant aquesta campanya , en les varietats que han
estat durant el mes de març en període de recol·lec
ció, són un 58% més baixos que fa deu anys i si apli
quem l'IPC acumulat durant aquest període el des
cens s'incrementa fins al 68%. Si analitzem per varie
tats i espècies citrícolas és la llimona fina la que expe
rimenta una major caiguda en els preus que percep el
productor, amb un 91% en l'última dècada , li segueix

la Fortune amb un 53%, Navei Batega amb un 52%,
Salustiana amb un 50% i València Late amb un 43%.

La Unió-COAG assenyala que els resultats d'a
questa anàlis i posen de manifest la greu crisi per la
qual travessa el camp valencià durant els últims anys,
amb especial incidència en el sector citrícola en una
campanya com l'actual en la qual es preveien millors
preus pel minvament important de collita en més d'un
milió de tones. Aquesta crisi s'aguditza en les varietats
de segona part de la campanya perquè al disposar de
menys collita i venir aquesta més escalonada en el
temps, els preus haurien de puja r al poder-se regular
les exportacions .
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Filant la

xarxa

•
http://www.oronella.com/lletrafaller.htm

Ja se que han passat les Falles, però no puc
evitar fer-vos aquesta recomanció .
L1etrafaller és una revista blavera , kisch,
coenta i en valenc ià de les normes del Puig.
Vis iteu-la, serà una exper iència.

http://Iaratasensefils.blocat.com/
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Rodalies i hipocresia

.,....

Proposta arriscada però valenta.
Així podríem definir la iniciativa
encapçalada pel diputat del Bloc,
Pañella , per cobrir el dèficit de trens
de rodal ies d'aquesta zona nord de
Castelló. RENFE ja fa molts anys
que va perdre de vista el que signifi 
cava ser un servei públic , ara, es pot
obr ir una escletxa en el monolitisme
del servei de trens sí, els ajunta
ments són capaços de
consorciar-se , indepen-
dentment del color del
seu govern , i la Diputació
fica el seu granet de
sorra per fer-lo viable.

La iniciativa, que
podríem batejar com un
servei "re-públic", per allò
de la redundància en que
els ajuntaments i
Diputació també són ens
públics, i és veuen obli
gats a porta r a terme allò
que li correspondria a
l'estat, podria servir per
solucionar la deficitària
connexió entre aquesta
zona nord i Castelló i
Valènc ia. Ja estaria bé i
és poguera demostrar
que, si fins ara, RENFE
no ha volgut engegar una línia de rodalies, ha
estat simplement perquè no li ha donat la gana , i
no perquè el serve i sigués defic itari. Això cap

estud i ho ha avalat.
Quan l'administració central no

funciona com un servei públic,
aquesta mena d'in icait ives , encara
que acaben costant més dine rs als
ciutadans, bones seran . Això sí, per
què serà que sempre ho paguem els
mateixos? I per cert , per què l'alcal
de de Benicarló, Escuder, ara que
està al govern , matisa allò que

abans el seu parti t en l'o
posició, juntament amb el
PP i BLOC, sempre han
mantingut en diverses
mocions, que cal un ser
vei de rodalies en condi
cions a la nostra comar
ca? Si el PP, va passar de
tot estant al govern de
l'estat, ara, com governa
el PSOE, el seu partit, i
també volen passar,
vosté que pensa fer?

Encarregar estudis i
després ... no res.

Si l'estat, encara que
siga del seu color, no vol
gastar-se els "quartos",
demostre que vosté està
on està per servir els ciu
tadans . Així sabrem si el
que vol és solucionar els

problemes de la gent o el seu quefer polític, sim
plement, és pura hipocresia. Vosté mateix. Les
eleccions estan al caure.

~-------------------------------------------------~
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Per Xavi Burriel
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'"",,:Mulla't amb la costa l
text JORDI MAURA primer i segon van observar la ¡

platja del Morrongo, mentre ¡
¡ Un any més els alumnes de que els d'educació infantil es ¡
¡ primària del CP Mestre van quedar en la de la Mar ¡
¡Francesc Catalan de Xica. Els de tercer i quart van !
¡Benicarló , van realitzar la sor- fer el propi amb el port pes- ¡
¡tida programada en la cam- quer i finalment els de cinquè i ¡
¡panya "Mulla't amb la costa" , sisè van analitzar el tram més ¡
~ que pretén observar i estudiar al nord entre la Mar Xica i ¡
~ anualment un tram d'uns 500 Surrac i Aiguaoliva. La sort ida ¡
~ metres de litoral. Amb les obliga a completar l'informe ~
¡seues observacions emplenen del projecte Coastwatch, en el ¡
¡un informe sobre l'estat natu- qual està immers el centre des ¡
¡ral d'aquesta zona i la presèn- de fa anys , fer dibuixos, reco- ¡
¡cia de contaminació. llir mostres i prendre fotogra - ¡

L ~.~.=.~.~~.:. ~~.~ ~~.~.=.~.~.~ ~.~ ~.::: 1

Diners per retomar
Senyora directora:
Em dirigeixo a Vosté per a comunicar-li que al

setembre de 2005 em vaig apuntar per a un curs
informàtica de la Universitat Popular. Per a
poder apuntar-me vaig haver d'abonar 27€ en
una entitat bancària en favor de l'Ajuntament de
Benicarló. Però el curs no s'ha realitzat ni es va
a realitzar.

Davant aquesta situació em vaig dirigir en
dues ocasions a l'Ajuntament perquè em retor
nessin els diners pagats pel curs. Em van dir
que esperés un temps , però avui, dia 3 d'abril de
2006 encara no m'han dit res sobre els diners.
Aquest fet ho faig públic per a veure si d'aques
ta manera s'agilita la devoluc ió.

Puy Murugarren

-- - ------------------------------------------------,
ERE BAUSÀ JOAN HERAS
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Dragaran la bocana del port
text JORDI MAURA

Els ports de la Generalitat de Vinaròs, Benicarló,
Peníscola, Borriana, Cullera, Dénia, Xàbia, Moraira,
Calp, Altea, Benidorm, Vilajoiosa, El Campello, Santa
Pola, Tabarca i Torrevella seran dragats per la
Conselleria d'Infrastructures. Amb això es pretén reposar
els calats en una operació que tindrà un import de 2,8
milions d'euros. L'actuació, que es realitzarà cada any
durant els pròxims quatre exercicis, té com objectiu
garantir en aquests ports que puguin entrar i sortir les
embarcacions, a través del seu canal de navegació i per
metre l'estada en aquestes instal·lacions de les embar
cacions. Els treballs extrauran mitjançant succió de
material del fons, apilament en pedrera de la pròpia
draga i el seu posterior trasllat per mar per a ser abocat
de nou en un lloc autoritzat. Així mateix, depenent de la
idoneïtat del material que s'extrega, pot ser utilitzat per a
la regeneració de les platges. L'operació dragarà un
volum mig anual de 115.000 metres cúbics i un total de
462.000 metres cúbics en els quatre anys restants. En
aquesta línia, les zones que es dragaran són normal
ment bocanes i canals d'accés i el material a dragar són
sorres i fangs fonamentalment, sent la manera de dra-

gatge més utilitzat el de succió en marxa. Gràcies a
aquestes tècniques, la zona d'abocament serà determi
nat per la Conselleria d'Infrastructures i transport prèvia
autorització de Capitania Marítima en el cas de mar obert
i de la Direcció general de Costes en el cas d'abocar-lo
en platja seca o peu de platja submergida.

El patró major de les confraries de pescadors de
Castelló, Salvador Orero, va qualificar de "vermouth" les
feines que podran fer eixos diners en els ports" i va
recordar que des de 1947 no s'ha fet cap dragat general
dels ports "el que contribueix a que les barques puguen
danyar-se".

.....................................................................................
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Agricultura periurbana (1)

I desdoblament de la N-340 i el nou PGOU de
Benicarló reduirà de forma significativa la super
fície agrícola del terme. Recentment, amb l'apro
vació dels concerts prevís dels PGOUs de

Cabanes i Orpesa per part de la Conselleria s'autoritza la
construcció de 48000 habitatges al voltant del futur parc
temàtic de "Mundo lIusión"; el Pla de
Cabanes perdrà 14 mílions de
metres quadrats de sòl agrícola.
L'Horta de València ha reduït la
seva extensió a menys de la meitat;
a l'any 2000 la superfície agrícola
dedicada als cultius hortícoles es
reduïa només a unes 8500 Ha. La
pèrdua accelerada de terrenys agrí
coles periurbans -situats al voltant
de les zones urbanes- suggereix tot
un ventall de qüestions que intenta
rem, almenys, plantejar en aquests
dos articles.

Des de la Revolució Industrial, les
ciutats han ampliat el seu perímetre
progressivament com una taca d'oli,
de forma centrífuga. Però des de fa unes dècades, el tipus
d'urbanització ha canviat: s'ha accelerat i es produeix de
forma difusa i dispersa pels voltants de la ciutat. És un pro
cés que afecta tant a les urbs del primer com a les del ter
cer món.

Aquest canvi de model d'urbanització deu a diversos
factors: desplaçament de molts usos urbans cap a la
perifèria pel menor preu dels terrenys, la gran importàncía
del sector immobiliari, l'ús generalitzat de l'automòbil privat
i exacerbació del consum privat. Trobem, àrees residen
cials d'habitatges unifamiliars de baíxa densitat allunyades
del centre urbà, fàbriques en polígons industrials, grans
centres comercials, sanitaris, d'esenyançament o adminis
tratius. També trobem a la zona periurbana grans infras
tructures de comunicació o energètiques.

La urbanització de les terres agrícoles periurbanes be
afavorida per la pèrdua d'importància econòmica del sec
tor agrícola, pel gran valor immobiliari del sòl agrícola, per
la fragmentació de les propietats i per l'envelliment dels
agricultors.

Tota aquesta pressió urbanística sobre els espais agra
ris periurbans, la transició entre el medi rural i l'urbà, crea
paisatges caòtics i desorganitzats. Hi ha un procés d'es
tandarització o repetició -el mateix tipus de fàbriques, cen
tres comercials o adossats per tot arreu- i de banalització
pel que el paisatge perd singularitat, idiosincràcia i com
plexitat. Els espais agraris periurbans perden els valors
productius, ecològics i estètics, però també els seus valors
socials i culturals. AI final, es produeix un enfebliment de la
vinculació afectiva i identitària dels ciutadans amb aquests
paisatges. Les respostes dels agricultors han sigut diver
ses: l'abandonament de les terres, la intensificació de la
producció -en menys espai- mitjançant noves tècniques
agràries, o la implantació de noves activitats no agrícoles.
És adient conèixer el cas d'Israel, un país xicotet on la

majoria d'agricultors es troben prop de les zones urbanes.
La demanda de solars causà una forta pressió i, indirecta
ment, promogué l'agricultura d'alta tecnologia d'hiverna
cles i altres activitats com l'agroturisme.

Hi ha raons a favor de conservar els espais agrícoles
periurbans funcionals: pel seu interès estratègic en el sub

ministrament d'aliments (seguretat
alimentària), la conservació de sòls
fèrtils -la urbanització és gairebé
irreversible- i el manteniment d'una
diversitat biològica i una cultura
rural. També són importants les pos
sibilitats turístiques, d'oci i educació
que ofereix als ciutadans.

La qüest ió és com conservar
aquests espais agraris períurbans
funcionals. S'han d'entendre com
espais multifuncionals, amb fun
cions productives, ecològiques, pai
satgístiques i sòcioculturals . Una
activitat productiva, agroramadera,
competitiva econòmicament és
fonamental perquè sinó trontollen la

resta de funcions al quedar reduït l'espai periurbà a un
parc temàtic més o menys "folkloritzats". Com activitats
complementàries a l'agrícola tindríem l'agroturisme, el
foment dels productes orgànics o d'una gastronomia de
qualitat. El manteniment de paisatges agraris, sovint, afe
geix valor als seus productes de denominació d'origen
com el cas del vi o l'oli. Aquestes zones també poden ser
considerades com a recursos ambientals i com a recursos
patrimonials. I finalment, poden ser considerades com
equipaments comunitaris amb funcions educatives com
les granges-escola i socials com els horts col·lectius muni
cipals.

Les preocupacions pels espais agrícoles periurbans
s'han anat plasmant en diversos acords internacionals.
L'any 1979 l'Organ ització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic (OCDE) adoptà uns acords
on s'exhortava als governs a tenir cura i impulsar els
espais agraris periurbans. L'any 1990 es creà del 1r Parc
Agrícola a l'entorn sud de Milà. En 1996, a la Cimera
Mundial de l'Alimentació de la FAO es reconegué com a
prioritari l'estudi de l'agricultura periurbana i es creà un
centre d'estudi específic. L'any 1997 es creà el Parc Agrari
del Baix Llobregat a Catalunya.

La normativa europea específica és el Díctamen del
Consell Econòmic Social i Europeu de 2005 sobre l'agri
cultura periurbana. Denúncia la pèrdua contínua i irrepara
ble de sòl fèrtil. Considera l'agricultura periurbana és "molt
més" que una activitat econòmica que també cal afavorir.
A més aquests espais són elements fonamentals de l'or
denació del territori perquè restringeixen el creixement de
les ciutats i humanitzen l'entorn urbà.

Una vegada més anem amb el pas canviat, estem
omplint d'edificacions àrees agrícoles periurbanes força
valorades per molts organismes internacionals.

Pere Bausà
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Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 528

text EL LECTOR

DI
na altre tema de la set
mana dels que es repe
teixen cíclicament per a
denunciar una vegada i

una altra allò que anem perdent
gràcies al progrés. Ara han estat
tres casetes de volta les que han
desaparegut del nostre patrimoni
històric. Una vegada més s'ha
comprovat com el flamant cronis
ta oficial , en ús de la seua autori
tat científica , i com a defensor de
les tradicions i patrimoni cultural
local, ha ignorat absolutament el
fet. Ni s'ha molestat a pronunciar
se ni per a bé ni per a mal. Ara,
que si tot el que ha de dir ha de
tindre l'alçada científica dels infor
mes sobre la muralla i la restaura
ció dels aljubs més val que es
quede com està i que no diga res.
Ara, l'enderroc de les tres casetes
ens durà allò que realment ens
importa a tots els benicarlandos
que estimem el nostre poble: un
magnífic complex per a la tercera
edat, que tindrà totes les comodi
tats per al gaudi , satisfacció i
delectança d'aquells que la seua
butxaca siga suficientment ampla
i estiga prou plena per a perme
tre-s'ho. Això és el progrés i no
aqueixes bajanades de les case
tes de volta que ja no tenien cap
feina dins el món en què vivim.
Encara gràcies que la benevolèn
cia i generositat de l'empresa
constructora del complex ha vol
gut que una es quede com a tes
timoni d'un passat que tampoc no
cal recordar amb massa passió i
que no estaria malament que
s'enderroqués una vegada deixat
passar un temps prudencial i un
acurat procés de degradació i
deteriorament de la caseta. El que
no he pogut aclarir és què ha pas
sat amb la Bassa del Marquès, si
també l'han enderrocat o la con
vertiran en piscina. La millor solu
ció serà fer-la miquetes i aprofitar

els terrenys que ocupa per tal de
rendibilitzar la inversió efectuada
a la zona. Que contents estarem
tots amb aquesta magnífica ciutat
sènior i els seus ocupants . Tot
seran beneficis per al poble i la
seua riquesa i benestar. Si fa tres
anys va haver cervesa per a tots,
enguany que no siga menys, i ja
que la cosa està en marxa, es
podria organitzar un macrobote
lIón d'aqueixos a costelles de
l'empresa . Els promotors de l'obra
quedarien molt bé i tots els estarí
em molt agraïts , perquè això de
beure de bades seria una cosa
que romandria en la memòria
col ·lectiva dels benícarlandos
amb molta més intensitat que les
casetes de volta i la bassa. Per
cert, quin editorial més contun
dent. Això sí que és tindre les
coses clares i no casar-se amb
ningú.

M'he fet un embolic entre les
pàgines quatre i cinc. A un costat
em diuen que al poble ja no hi ha
tantes olors, però a l'altre em
trobo que cada dia generem més
residus i que ja no sabem on
posar-los . Suposo que no deuen
llançar perfum. També resulta que
un abocador que hi ha no és ni
legal ni il·legal, sinó tot el contrar i.
Resulta que es "alegal", o siga, al
marge de la llei, però sense arri
bar a infringir-la? Serà això? O
només es tracta d'una lnstal-lació
que no existeix a cap paper i per
això és tan estranya? La qüestió
és que el problema és gros i que
la solució no acaba d'arribar. Ara
encara ho tenim pitjor perquè
aquell que era el president de la
brossa i que tantes gestions hau
ria d'haver fet, ja no està, amb la
qual cosa la solució encara està
més peluda.

Només una tafaneria, però
intensa. Segurament el destinata
ri de la mateixa haurà pres nota
d'allò que va fer. El codi de la cir
culació no està fet per a ell, en tot
cas, per a uns altres que se'l sàpi-

guen i vulguen aplicar-lo al peu de
la lletra. Ell està exempt de la
mateixa manera que ho estan uns
altres membres del consistori que
fan del seu cotxe la seua cabina
telefònica particular. Més d'un i
més de quatre , que jo els he vist.

Quina emoció i quin fervor. Ja
està ací la setmana santa. Els
cristians ens preparem per a uns
dies de reflexió i sacrifici en recor
dar la figura de Jesús a la creu i el
seu patiment. Els benicarlandos,
amb el nostre accentuat accent
religiós, rememorarem en massa
el camí cap a la creu en les seues
dotze estacions. Pregarem davant
el passos. Meditarem. Dejú .
Abstinència . Silenci. Omplirem les
esglésies durant la celebració
dels oficis litúrgics. Colpejarem
amb fogositat els tabals per tal de
fer pols l'hora, de trencar-la en
senyal de dol i compung iment per
la seua mort. Preparem-nos.

Una carxofa per a les falles per
fer allò que han de fer? Perquè
han deixat els carrers nets a l'en
demà de cremar els ninots? A
vore si algun dia me'n donen una
a mi per anar tots els dies a tre
ballar o per pagar religiosament
els meus impostos.

Una panissola per a l'institut.
Vostés sempre fent amics, senyo
ra meua.

L'ESPIADA DE LA SETMANA
Ja fa dies que no llegeixo Tolito. A
vore si torna.

La partida on s'aboquen les
escombraries no és Vilaperdiu ,
sinó Vila perdig. Dos anuncis en
castellà . La pela és la pela.

Bailes de Salón
Te gustarIa aprender

,~. . a ballar stn moverte
de tu casa?

1- José Luls, te <ll1$<lna
T~í. ; 616 2$0626
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Com el Madrid
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

II I Ben icarló con tinua
impertèrrit el seu ruti
nari deambular per
aquesta trista , monòto

na, ensopida, inacabable, pesa
da i, en definitva, avorrida tempo
rada. Diumenge passat, sense
anar més lluny, vam complir amb
l'expedient d'haver d'anar a dis
putar un partit de futbol al camp
de San Pedro del grau de
Castelló. Quina il·lusió poden tin
dre aquests xicots per disputar
un campionat en què no ens hi
juguem res? No cap que no siga
l'estrictament crematística o, en
el millor dels casos (seguríssim) ,
matar el cuquet amb l'emoció que
puga comportar saber-se jutge
d'alguna promoció d'ascens o
d'una baixada directe a l'infern de
la la primera regional.

Com el Madr id, vam aconse
guir un empat a un gol fora de
casa i, com el Madr id, vam jugar
la major part del temps amb un
home menys. Si a Roberto Carlos
el van expu lsar per una qüestió
d'escatologia (va enviar literal
ment el linier i l'àrbitre a la merda
-perdó -), Lluís , el nostre defensa,
també va veure la roja directa per
un assumpte de temàt ica sem
blant (va escopir no se sap
massa bé en quina direcció i va
ser vist pel col·legiat). Siga com
siga vam aconseguir treure un
punt (gol de Julve) i fins i tot 
paraules de l'entrenador del San
Pedro, l'ínclit Pepe Palatsí- fer-li
el ball a l'equip contrincant.

I no res més. Què hem de dir.
Si de cas alguna anècdota insig
nificant que permet mantenir una
certa sensació de vida a l'aficio
nat del COB. Jo què sé. Per
exemple es comenta que és molt
possible que recuperem els tres
punts que fa un parell de dime
cres vam perdre a casa contra
l'Alcora . Algú sabia que els de la

ciu tat ge rmana en bombos i
taba ls van permetre's el luxe d'a
linear un jugador que estava san
cionat i a hores d'ara els nostres
serveis jurídics -espaterrant
expressió que m'encanta- han
presen tat la corresponent denún
cia a la Federació i ja podem
comptar que . la cosa està guan
yada. No millora la nostra situa
ció a la taula classificatòria amb
això però, si més no, ens entrete
nim. També he sabut que es diu,

Es comenta pels
mentideros
deportivos que
diria el mestre
Palanques, que
les conversa
cions amb l'en
trenador per a la
propera tempora
da van pel bon
camí

es comenta pels mentideros
deportivos que diria el mestre
Palanques, que les conversa
cions i fins i tot les negociacions
amb "entrenador per a la propera
temporada van per bon cam í.
Que si vind ran porters àgi ls ,
defenses contundents, davanters
trencadors. Massa prompte
encara per comen çar a il·lusio
nar-se . Són massa anys d'allò
que en diuen els castellans de
vísperas de mucho , días de
nada. I encara sé que, en una
nova ostentació de professionali
tat d'aquest modest reporter, que
es té pràct icament aparaulat un
preparador de substància i cate
goria per al juvenil i que hi ha la
idea d'aconseguir formar una

plant illa, aques ta del juvenil vull
dir, competitiva i amb xiquets no
únicament de Benicarló i Càlig
com es fa habitualment.

El proper partit el juguem a
casa cont ra el líder. Sí, home sí,
aque ix equip d'aqueix poble, com
es diu ara que no em surt? Ah, sí,
Vinaròs, això, Vinaròs . El Vinaròs
és el primer class ificat del grup i
ens porta si no vaig errat la gens
menyspreable quan titat de de
vint -i-un punts . Qui ho havia de
dir. Hom coincideix que tenen
una plant illa justeta, amb poca
qualitat. .. però mira, alguna cosa
o algú hi deu haver perquè esti
guen on estan. Un bon entrena
dor, una bona planificac ió, una
bona defensa, qui ho sap.

Ja ho he dit abans , l'únic ali
cient que ens queda a hores
d'ara és poder esdevindre jutges
d'algunes situacions esportives
de transcendència per als nos
tres contrincants. No cal dir que
el meu goig és que guanyem el
Vinaròs, és més, ho confesso, no
m'importaria que el Vinaròs per
dera sempre, però la perspectiva
de pensar que en sort irien bene
ficiats de la nostra victòria equips
als qua ls tinc tan entravessats
com el San Jorge o el Villarreal
CF C fan que en aquesta ocasió
no em supose un trauma no
humiliar el més tradicional dels
nostres rivals.

Com el Madr id, i ja hem arribat
on anàvem, no ens queda més
consol que tractar de salvar la
temporada donant una bona
imatge i guanyar l'enemic de
sempre. I això, no cal dir-ho , és
de desgraciats .

....................................................................................
laveUdebenicarlo



· ~ ~ ~ , ESPORTS ~ ~ ~

Victòria treballada contra el Sagunt
text C.H.INDRET PENISCOLA

INDRET H. PENíSCOLA-23
ALSER BM. PORT SAGUNT-30

El passat dissabte l'Indret
Peníscola va jugar davant el lider
de la categoria el Port de Sagunt
"A", un equip que va demostrar el
per que de la seua classificació a
la lliga, amb jugadors que tenen
molt d'ofici i que han militat en la
1aOivisió Nacional.

A pesar del potencial dels de la
comarca del "Camp de Morvedre" ,
els de la ciutat en el mar van sor
tir a la pista amb moltes ganes,
amb la intenció de sorprendre als
valencians tenint en compte que
en la primera fase de la lliga
l'Indret només va perdre d'un gol, i
va merèixer la victòria en terres
Valencianes .

El tècnic del Peníscola Branimir
Zoldos , va sortir amb una defensa
3-2-1, que va incomodar molt els
atacs dels visitants , que volien Abans de començar el partit

text GREGORIO SEGARRA

Castelló "B" 7,
Benicarló Juvenil, 1

Excessiu correctiu l'encaixat
pels juvenils caduferos en el seu
desplaçament al Bovalar de
Castelló . A pesar de les baixes 
algunes d'elles absolutament
injustificades -, de viatjar sense
entrenador - el partit coincidia amb
el del primer equip -, de les lesions
produïdes durant el partit que van
deixar l'equip molt minvat i de
jugar gairebé tota la segona part
amb deu jugadors, per expulsió de
Marcos , els benicarlandos no ho
van fer tan mal com pot aparentar
a l'escandalós resultat.

Van crear ocasions de gol que
els pals van malmetre, van inten-

tar jugar bon futbol i van lluitar al
màxim , però com va dir Juan
Belmonte : "el que no pot ser, no
pot ser i a més és impossible" .
Encara sort que els de darrere
també perden, perquè podria fins i
tot perillar la categoria.

Alineació del Benicarló:
Castañeda, Fuentes (Néstor 3')
{Ferri 53'), Hèctor, Carlos, Víctor
Gonzàlez, Escura, Juanjo , Alex
Borràs, Pío, Monterde i Marees.

Altres resultats: El Benicarló i
el Vinaròs en categoria cadet van
empatar (2-2) en el passat partit
del dissabte dia 1 d'abril.

resoldre molt prompte el partit i
que es van trobar amb la dura
resistència dels del Baix Maestrat
arribant al final de la primera part
amb el resultat 12-16.

En la segona part, el nivell físic
del l'Indret va baixar molt, degut al
gran esforç fet en la primera part
la qual cosa va ser aprofitada pel
Port de Sagunt, amb ràpides circu
lacions de baló en atac aprofitant
se de les errades de llançament
per a fer contraatacs i guanyar
l'encontre amb el resultat de 23
30.

La directiva de l'Indret
Peníscola , vol donar la seua felici
tació al BM. Port de Sagunt per la
consecució del títol de lliga a falta
de dos jornades per a la finalitza
ció. Aquest proper cap de setma
na l'Indret es desplaça a Bunyol.

.....................•................................ .....~ .........................•
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Autonòmic G3 Trofeu Autric
text CLUB NATACiÓ BENICARLÓ

El Club Natació Benicarló es va
desplaçar el passat cap de setma
na 1 i 2 d'abril a la piscina municipal
de Vila-real per disputar el 11 Trofeu
Autric Autonòmic G3. Es van des
plaçar 30 Clubs de la CV amb un
total de 21 6 nadadors, dels quals 8
del Club Natació Benicarló (
Masculí G-3 Ferran Remolina,
Rubén Constante, Agustín Parra i
José Antonio Adell ); (Femení G-3
Susana del Olmo, Paula Saura,
Janina Rodríguez i Andrea
Fuentes).

L'equip "octopus" benicarlando
va aconseguir un total de 6 meda
lles (1 d'or, 4 de plata i 1 de bronze)
així com la 6à posició en la classifi
cació per equips autonòmica.

Vlè torneig interclubs
text CA BAIX MAESTRAT

El diumenge 2 d'abril es va dis
putar a les pistes d'atletism e de
Ben icarló el Vlè Torne ig
Interclubs de Promoció .
Amb un temps excel.lent
el club amfitr ió, C.A Baix
Maestrat, es va supera r
en l'organització de l'e
vent , amb 350 atletes en
42 proves i amb més de
900 participacions indivi
duals, que va fer neces
sari l'ajuda de 25 jutges
i 50 assistents. Els clubs
participants van ser les
Seleccions d'Andorra i
Castelló, el C.A
Guadassuar i el C.A Els
sitges, el Lleida U.A, el C.A
Dinàmics d'U lldecona , l'A .E
Vilafranca i el C.A Vinaròs. A
destacar els 16 records batuds i
moltes marques entre les prime
res del ranking autonòmic. Per
clubs el C.A Guadassuar va

resultar el guanyador genera l per
equips i categories Benjamí i
Aleví i amb 14 victòries indivi
duals. El Carrefour Lleida va ser
el guanyador en les catego ries

Infant il i Juvenil i també amb 14
victòries inviduals. El Baix
Maestrat fou 6è , fent 3er. en
Benjamí femení, Aleví Femení i
Juven il Mascul í i 2n. en Alev í
Mascul í. En aquesta última carte
goria Marcos Añó va ser l'única

victoria individual del Baix
Maestrat amb 9"00 en 90MLI.

Els resultats més destacats del
Baix Maestrat:

-Rosa Delshorts 9"6 en 60 MLI
- Leticia García 2a en
Pes

- Sara Llorach 5a en
pes
Mar Melet 4a en Llargada

-Andreu Sorl í 5è en
llargada

- Rosa Delshorts 4a en
500MLI

- Sara l.lorach 5a en
500MLL

- Marco s Añó 2n.
Llargada , 2n. en 500ML

Tatan Vidal 5è
Llargada i 4t Pes

- Fiorella Chiappe 2a en LI i 4a en
500MLL

El dia 1 d'abril es hi hagué una
Reunió de fondo a Burjasso t amb
participació d'atletes del Baix
Maestrat.

lavaU debenicarlo
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Art al Parador i corals a La Salle
text JORDI MAURA·J.MAESTRO

El passat dissabte 1 d'abril a les 20 h. va teni r lloc la la
Trobada de ' Cors que organ itzava el COR 'DA CAPO'
BENICARLÓ amb el suport de l'Associació d'Ex-Alumnes de
La Salle. Aquest era un dels actes oficials que s'integraven
en el cen tena ri que celebra enguany el Col-leqi de La Salle .
Per aquest concert es va contar amb la presència de la Coral
Alcorisana (Terol) i el Cor de Sant Pol de Mar (Barcelona) . El
conce rt es va dur a terme a la Sala d'actes del Colleql La
Salle de Benicarló , on el nombrós públic , famil iars , acom
panyants, autoritats locals i públic en gene ral, s'hav ien donat
cita per gaudir d'aquest important concert. Tots es van abo
car amb les impressionants veus que van ofer ir un especta
cle inoblidable.

CONCERT CORAL
El Parador de Turisme de Benicarló acull durant el mes d'a
bril l'exposició del pintor Antonio Garcia Iglesias . Aquest
asturià de 72 anys resideix actua lment a Palamós, on tè
també el seu estudi. Garcia Iglesias compon els seus pai
satges en llenços prèviament tractats amb una base matéri
ca, inspirant-se en molt diverses localitzacions. La mostra,
que es va inaugurar el dia 30, ha estat organitzada per
Nicole Crutzen i el Parad or de Turisme de Benicarló.
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