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• ~ ~ ~ EL TEMA ~ ~ ~

Un any per a les eleccions: tot per fer (I)

El 25 de maig de 2003 van tindre lloc les darreres eleccions locals i autonòmi
ques, que tornaran a celebrar-se en poc més d'un any. El balanç d'allò aconseg
guit i els compromisos marcats als programes electorals dels partits polítics és
decebedor. El primer anàlisi correspón a la cultura

text REDACCiÓ

[I a present legislatura, si
ningú no li posa reme i, va
pel camí de passar a la
història com un període

improductiu, com uns anys de
sequera des del punt de vista cul
tura l. Els grans reptes de futur en
els que la ciutadania hi tenia
posades il-Iusions , com el Teatre
Auditori no tenen massa pinta de
conver tir-se en una realitat, tot i
que, s'ha convocat ja un concurs
per a la redacció del projecte. La
intenció d'aquells que van concór 
rer a les eleccions i que gest ionen
aquesta àrea (Bloc) duien en el
programa electoral la seua volun
tat de "gestionar la creació d'un
Centre Cultural Multifuncional amb

un Teatre-Aud itori amb capac itat
suf icient, una Biblio teca , l'Arxiu
Històr ic, el Centre Multimèdia, el
Servei de Publicacions , Sa les
d'Exposicions, el Centre de
Persones Adultes ...".

Es podria argumentar en la defen
sa dels polít ics que ens governe n
que la Generalitat no ha posat la
il-lusió necessària en el projecte i
ha entrebancat el seu finança
ment. És cert, però això no pot
paralitzar un projecte vita l per a la
nostra ciutat que perd posicions
com a capital cultural del Maestrat.
Altres poblacions, com Peníscola ,
ja disposen d'un centre cultural i
de congressos i Vinaròs ha anun
ciat aquesta mateixa setmana que
construirà el seu. Allunyant-nos de
les dependències econòmiques

externes veiem com les propostes
que depenen de l'ajuda institu
cional, i dels pressupostos propis
d'una ciutat de 25.000 habitan ts,
tampoc son massa boiants . Si be
és cert que la programació cultural
ha experimentat un impuls , espe
cialment per la vitalitat de les asso
ciacions culturals i la creació d'una
agenda cultural mensual , no s'ha
fomentat per exemple "l'activitat
cultural nocturna".

Altres intencions manifestades
passaven per potenciar Benicarló
com a lloc d'agermanament cultur
al i social , crear la figura de l'ani
mador cultural i fome ntar el carrer
com a espai cultural i lúdic o pro
moure acords amb institucions i
empreses per al patrocini d'act ivi
tats. El Servei de Publicacions és,

................................. .. ..................................................
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"La iniciativa privada està donant un exemple"

ve de la pàgina anterior

ara mateix, inexistent i els mitjans
de comunicació municipals (Ràdio
Benicarló) disposen dels recursos
necessaris però segueixen funcio
nant per inèrcia al més pur estil
heretat dels anys de govern del
PP, tot i l'esforç dels tres actuals
treballadors.

Una de les prioritats a l'inici de la
leg islatura era desbloquejar la
situació actual de la Fundació
Compte-Fibla i crear un Centre
d'Entitats Culturals i facilitar-los la
gestió de les seues activitats, cosa
que no ha passat. El Mucbe
(Convent de Sant Francesc) pro
jecte heretat de l'anterior legislatu
ra ha començat a caminar amb
passes fermes i adequades com
per acabar convertit en centre ref
erent de la comarca , però les
intencions inicials anaven , "una
mica" més enllà. No acull allò que
se'n va anomenar Filmoteca
Municipal ni disposa d'un arxiu d'i-

matge i so que restaure, edite,
atresore i difonga les gravacions
històriques, imatges antigues i lle
gat oral dels postres avantpassats
i de les expressions culturals de la
nostra història. Les drassanes,
que es volien recuperar, han cedit
davant el pes de l'urbanisme sal
vatge i, han estat enderrocades,
d'igual manera, no existe ix una
escola taller que restaure la nau
que ha quedat en peu per acollir el
museu del vi i de la mar. L'edifici
de la presó ha estat tancat.

Edificis
Es confia en la sensibilitat d'una
empresa de Jerez per a que, en la
redacció del Pla General (que no
se sap si serà aprovat en la pres
ent legislatura) , quede catalogat i
protegit el patrimoni històric , arqui
tectònic i cultural , procurant la
seua conservació , documentació i
difusió. L'enderrocament de
casetes de volta, els atemptats als
aljubs, la inexistència d'un acord
amb la propietat de la Casa del
Marqués per promocionar el patri-

moni historicoartístic, les afec
cions a les muralles sense un
estudi rigorós en fan ser pes
simistes i témer que, el dia menys
pensat, continuarà l'enderroca
ment de més edificis singulars a la
nostra localitat. La iniciativa priva
da (apertura de la casa d'Antonio
Uorens Emo) està donant un
exemple en aquest sentit.

No existeixen guies de monu
ments o llocs d'interès cultural , ni
els edificis i llocs rellevants del
terme han estat retolats, i menys,
s'ha fet la seua catalogació . El
jaciment de la Tossa segue ix
sense ser Bé d'lnterés Cultural
(BIC). Tampoc s'han prodigat en
excés en concerts de rock en la
nostra llengua després de la
desaparició del Carxofa Sound
Festival. Son massa poques
coses aconseguides per a una
ciutat amb uns pressupostos de
34.820.000 €, o siga més de 5.644
milions de les antigues pessetes.

.....................................................................................
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La TDT del Maestrat

text JORD I MAURA

L'alcalde de Benicarló, Enric Escuder, va anunciar
ahir que aprovarà abans del dia 17, en un Ple extraor
dinari, els estatuts que regiran el futur consorc i entre
Vinaròs , Benicarló i Peníscola que gestionarà el quart
canal del múltiplex reservat a l'administració. Escuder
va assegura r que la representació entre els tres muni
cipis serà "paritària i de gestió pública amb el vot pon
derat al que obliga la Llei de Bases del Règim Local".
Els següents passos després de l'aprovació , i la res
posta de la Conseller ia, abordaran aspectes com les
installacions, emissió, programacions, personal i pres
supostos , una cosa quelcom, segons Escuder, "com
plexa", des del punt de vista tècnic, cosa que s'haurà
de definir amb ajuda dels tècnics de la casa i d'externs .

La TDT del Maestrat tindrà

representació paritària dels

municipis i preveu la

incorporació de més pobles

en un futur consorci

Escuder va assegurar que en un futur consorci, els
municipis no inclosos en la concessió de gestió i explo
tació del canal públic podran adherir-se. A tenor de les
xifres aproximades donades per la primera autoritat,
Vinaròs tindria entre 45 i 46 per cent de la representa
ció, Benicarló el 41-42 per cent i Peníscola el 10-11
restant i en aquest mateix percentatge s'aportarien els
fons necessaris per al seu funcionament.

Escuder a Japó
Escuder també va reiterar, després de la seua

visita a Japó, el seu interès per fomentar l'escola de
la Nippon Bonsai a Benicarló per a incentivar
enllaços culturals i comercials , que puguin afavorir
la creació d'indústria i llocs de treball , com un nego
ci important.

Rebaixes a Lubasa
El portaveu municipal, José Luís Guzman, va

anunciar posteriorment que serà l'empresa Lubasa
la responsab le d'executar la urbanització de la
segona fase de l'Avinguda Corts Valencianes, des
prés de proposar per a l'obra 1,417 milions d'euros,
molt per sota dels 2,Ò47 pressuposta ts. A més reta
lla el termini d'execució de les 52 setmanes a tan
sols 22.

ORA
L'Ordenança Regulado ra dels Aparcaments

(ORA) la gestionarà durant quatre anys l'empresa
Estancias y Servicios S.A (ESESA) que va resultar
la guanyadora de les tres ofertes que van concur
sar.

Pocs canvis a Can Bloc
text JORD I MAURA

La celebració de l'Assemblea local del Bloc ha intro
duït pocs canvis en la seua executiva. Així Maria
Josep Arayo segueix sent la secretària local i Juan
Lores secretari de política municipal. Com a novetat
entra el regidor José Luís Guzman, com a secretari
d'organització i es crea una secretaria electoral en els
mesos previs a les eleccions que ocupa Vicent Coll.
L'exregidor José Antonio Roig, el regidor Joanma
Ferrer i Santi Añó ocupen les places de vocals .

Guzman va destacar l'afluència de militants en l'ac
te, que va comptar amb la lectura d'un informe de la
situació política des de l'inici de la legislatura i el
balanç dels diferents pactes de govern. La militància
del Bloc aposta per seguir treballant per tal de fer posi
ble un pacte preelectora l amb Esquerra Unida a les
autonòm iques, una possibilitat on hi ha divergències
internes a Benicarló . La propera reunió s'havia de
celebrar el 17 de maig, però un partit de futbol va fer
recomanable ajornar- la fins el dia 23.

......................................................... ... ........................
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Concert al Centre Geriàtric

text A.M. CIUTAT DE BENICARLÓ

Com ja és tradicional des de l'any
1992, la banda de música "Ciutat
de Benicarló" va oferir el passat 1
de maig un concert al Centre
Geriàtric de la ciutat dedicat a tot
el públic en general , però espe
cialment als nostres majors resi
dents en aquest lloc. El programa
escollit pel director Pablo Anglés
va estar format per un ventall d'o
bres molt diverses en estils: pas
dobles, polkes, seleccions de
temes populars, fragments d'òpe
ra... El matí solejat, l'esforç dels
músics en un dia festiu i la com
panyia d'un públic tan especial
ajudaren a passar entre tots una
estona agradab le i per celebrar
tanmateix el VIII Aniversari de la
Llei Valenciana de la Música a la
nostra ciutat.

El matí solejat.

El teatre de Bretch al auditori municipal

text JORDI MAURA

La company ia de teatre Bronze
plantejava divendres passat,
sobre l'Auditori de Benicarló, una
obra de teatre ambientada en
l'Alemanya del III Reich. L'elecció
de Bertold Bretch no fa més que
constatar l'interés per l'obra de
l'autor alemany en el 50 aniversari
de la seua mort. L'autor nascut a
Baviera i1·lustra situacions que es
van viure a l'Alemanya nazi. La
por d'uns pares sobre l'educació
del seu fill plasmada en un teléfon ,
unes llums i .pocs recursos sobre
l'escenari.

Bertold Bretch

Militant comunista , dramaturg ,
novel·lista, poeta... Bretch experi
menta amb la premsa, ràdio i cin
ema. El seu compromís el va
seguir fins a la seva mort al mateix
temps que la persecució per la
seua posició militant i crítica. Va

demanar perdó a les generacions
futures per viure temps difícils
però no només segueix sent un
autor irreemplaçable per a enten
dre el clima de l'Alemanya nazi i la
posterior decepció davant el nou
model que s'edifica sinó que
segueix sent una de les més inter
essants barreges de tendresa en

la mirada sobre la gent senzilla i
marginal i la més lúcida, acerva i
dura critica i caricatura del feix
isme i els seus lideratges capda
vanters financers, capitalistes i
ideòlegs.

...................................................................................
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Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 533

text EL LECTOR

~
i accions de borsa, ni
apartament a primera
línia de platja, ni fons

d'inversió, ni solars, ni joies, ni
pedres precioses , ni xalets a la
muntanya. Jo ja tinc ben clar com
invertiria els meus diners -si en
tingués , c1ar- amb una absoluta
seguretat i una rendibilitat a prova
de bombes. Tots els analistes i
assessors d'aqueixes altisonants
empreses que es dediquen a
moure els diners dels pardillos
com jo per tal d'aconseguir fer
nos guanyar unes miserietes a
l'any, encara no han pensat en
això. Sembla mentida, tants
d'anys que ho teníem al davant, i
només uns pocs privilegiats han
vist el negoci més rodó del segle
vint-i-un. Ja no cal muntar-se una
paradeta immobiliària per a ven
dre pisos. Ara, el negoci més
rendible és comprar barracons
(eufemísticament anomenats
aules prefabricades) i llogar-los a
la Conselleria de torn per tal
d'obtenir una bona renda mensu
al i viure d'això. No sé quin és el
preu d'aquestes caixes, però
tenint en compte el temps que fa
que van aterrar a algun colIeqi
del nostre poble , podríem dir
sense cap embús que qui més i
qui menys ja s'ha embutxacat
amb el lloguer de només una
d'aquestes casetes al voltant dels
tres milions de pessetes. Però
això només és el començament.
De moment encara no ha
començar la construcció de cap
col -leqi , ni se sap quan
començarà , així és que l'amo de
les casetes té garantida la seua
inversió per una bona temporada
i ja pot pensar a anar comprant
ne alguna més, ja que a Benicarló
té garantida la recuperació , amb
escreix, de la seua inversió..

Però nosaltres, ciutadans de

,
Benicarló, tenim la gran , la
immensa sort de comptar amb un
incansable diputat autonòmic que
va ser durant molts anys alcalde
del nostre poble. Un polític com
cal, implicat amb el seu poble i
que no li dol res a l'hora de dem
anar per al seus conciutadans i la
seua qualitat de vida. Una profes
sional de la política que ha acon
seguit grans coses per al seu
poble, com ara un magnífic centre
de salut en funcionament des de
fa un parell d'anys, l'ampliació del
Ródenas, que va ser inaugurada
al començament d'aquest curs,
un magnífic passeig marítim des
de la Platja del Morrongo fins el
Barranquet , una meravellosa plat
ja de la Mar Xica, la reparació de
tot el clavegueram , l'entrada en
funcionament d'aquesta magnífi
ca depuradora d'última gen
eració, etc. Caldria fer-li un monu
ment, una plaça, embalsamar el
seu cos com el de Lenin i fer-li un
mausoleu a la seua estimada
Plaça de la Constitució per tal que
les generacions futures el puguen
adorar i agrair-li les seues ges
tions i les tones i tones d'euros
que estan arribant al nostre poble
contínuament. Però per damunt
de tot li hem d'agrair les gestions
realitzades per a la construcció
dels nous colleqis, sobretot de
les hores invertides per tal que
l'ampliació del Ròdenas fos una
realitat, parlant i negociant amb
els propietaris fins a altes hores
de la matinada i informant detal
ladament els pares de la marxa
de les negociacions . Ell va parlar
amb l'empresa constructora , amb
la conselleria , amb el ministeri,
amb presidència del govern, amb
la casa reia!... No li va doldre el
temps pensant amb els xiquets
del seu poble i en la seua edu
cació i formació. Fins i tot se'l va
vore més d'una vegada agafant la
paleta, el casc i la gibrella i anar
se'n cap a l'escola en construcció
per tal d'ajudar els obrers posant

totxos, enrajolant banys
col·locant plaques d'escaiola al
sostre. Tot un exemple per a
futures generacions de polítics.
Per això avui no vull escriure de
res més. Tant se me'n donen la
resta de temes que la setmana
passada tractava aquesta publi
cació perquè només el tema de la
setmana ha fet aflorar en mi sen
timents que fins ara estaven ador
mits, en estat letàrgic i que grà
cies a les seues pàgines han
reviscolat en el meu si. Tota aque
sta pàgina vol ser un homenatge i
un públic reconeixement a la
tasca efectuada pel diputat
Mundo en pro dels nostres
xiquets. Com diria algú, "dejad
que los niños se acerquen a él",
que tots els xiquets de Benicarló
sàpiguen que ha estat el polític
que més temps els ha dedicat,
que més s'ha preocupat per la
seua formació , per la qualitat del
seu ensenyament, perquè el dia
de demà siguen persones de
profit gràcies a la seua actuació i
als seus contactes. Senyor
Mundo, gràcies per les escoles
que tenim , gràcies pel seu
interés, gràcies per la seua suor,
gràcies per la seua transparència ,
gràcies per saber què havia de fer
en cada moment, gràcies per la
seua insistència. En resum, grà
cies per ser el polític que ha sigut.
Mire si estic emocionat , senyora
Garcia, que fins i tot s'esborronen
les lletres de la pantalla de l'ordi
nador amb les meues llàgrimes i
no sé si seré capaç d'acabar.

L'ESPIFIADA DE LA SETMANA

Sense cap mena de dubte,
encara que no surt a la seua
revista , l'espifiada la comesa
Carod Rovira, el nostre gran ene
mic, el causant dels nostres mals
i pare de les nostres desgràcies.

............................................................................•........
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text NATAllA SANZ

Einsaimkeit (larry88) , Oid School Madrid .

text JESÚS MAESTRO

Els germans Muñoz seran el concert estrela de les pròxi
mes festes patronals i tocaran en el pati del colleqi Jaime
I . Estopa recalarà a Benicarló per a presentar el seu últim

treball , Voces de
Ultratumba , que els durà
aquest estiu a tocar a 62
poblacions de tota la geo
grafia espanyola. El
album , fusiona flamenc,
rock dur, rumba, regae i
batucada, i és el quart tre
ball que els catalans

trauen al mercat. Els de Cornellà, tocaran en la seua gira
d'Ultratomba" tots els temes del seu últim treball. El reper
tori serà completat amb èxits d'altres discos, fins a arribar
a un total de 26 cançons, moltes d'elles entremesclades
per a aquesta gira. Estopa acaba de rebre 30 discos de
Platí pels més de tres milions d'àlbums venuts al llarg dels
seus set anys de carrera.

Garabatearte

Estopa
el 24 d'agost a Benicarló

EI6 de maig, al Centre Comercial Costa Azahar i dins de
la mostra Garabatearte, Einsaimkeit va mostrar la part
més reivindicativa del graffiti amb les seves plantilles.
Amb ell pintaren també Musa, Nock, Sendys, Biz, Fasim,
Pastron#7 , Max501, Trase y Glub. L'exposició de "Equipo
Fusión-Estud io Javier Roda" es pot visitar fins el proper
dissabte 13 de maig.

. ..... . .......... . .... .. .. .. .. .... ....
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La vida sigue igual
Diu la cançó. A un any vista d'acabar
la legislatura la política cultural de la
nostra ciutat , independentment del
color dels governs que hem tingut, ha
estat en mans del Bloc, excepte , pel
parèntes i entre el trencament del PP
Bloc i la moció de censura PSOE
Bloc. Guzman , per a ser més exactes ,
ha estat el director d'orquestra durant
tot aquest temps i ... que ha canviat?
Què s'ha fet?
Si ens atenem a allò que aquesta setmana desvetl
la La Veu, poc ha canviat , per no dir res. Si l'època
del govern del pp es va caracteritzar per la nul·la
eficàcia cultural , per la manca de pressupost o per
l'oblit de la nostra llengua, sembla que la política de
Guzman ha anat pel mateix camí, si més no, pitior,
Si mirem allò que el programa electoral del Bloc
ens contava que es faria en l'apartat cultural i el
que tenim, o podíem tindre, no s'ha fet absoluta
ment res. Veieu-ho.
Això és el que diu el seu programa electoral , per
destacar alguns aspectes: promoció d'activitats de
formació i afavoriment de la celebració de certà
mens i activitats de rellevància . Potenciar Benicarló
com a lloc d'agermanament cultu ral i social.
Promoure acords amb instituc ions i empreses per
al patrocini d'activitats. Millorar el Servei de
Publicacions i reconduir el Crònica de Benicarló
com una publicació eficaç i participativa. Dotar els
mitjans de comunicació municipals dels recursos
necessaris. Desbloquejar la situació actual de la
Fundació Compte-F ibla. Gestionar la creació d'un
Centre Cultural Mult ifuncional amb un Teatre
Auditori amb capacitat suficient, una Biblioteca ,
l'Arxiu Històric, el Centre Multimèdia, el Servei de
Publicacions , Sales d'Exposicions, el Centre de

Persones Adultes. .. Crear la
Filmoteca Municipal. Sol·licitar una
Escola Taller per recuperar l'edifici de
les drassanes i el far i convertir-los en
Museus del Vi i de la Mar. Catalogar
el patrimoni històric, arquitectònic i
cultural procurant la seua conse r
vac ió, documentació i difusió.
Elaborar la guia de monuments o llocs
d'interès cultura l. Negociar un acord
amb la prop ietat de la Casa del

Marqués per promocionar el patr imoni histori
coartístic de Benicarló. Sol·licitar la declaració del
Poblat del Puig i del jaciment de la Tossa com a
BIC (Bé d'lnterés Cultural). Donar suport a person
es, entitats i associacions vinculades al foment cul
tural : potenciant l'OAC; amb una política real i efec
tiva de subvencions; coordinant i difonent les activ
itats; promovent activitats de formació i afavor int la
celebració de certàmens i activitats de rellevància.
La Veu, amb aquest primer anàlisi , l'únic que ha fet
ha estat ficar al damunt la taula la inexistència i
ineficàcia , d'una política cultural que estigués a
l'alçada de la nostra població on, per sort, les asso
ciacions culturals són l'altra cara de la moneda ,
símbol de treball i iniciativa , tot i la manca de recur
sos i la poca ajuda que reben del departament de
Guzman . Ja seria hora que l'arrogància del regidor
tocara a la seua fi, si més no, baixara del pedestal
on es creu que està, i li fera una llegida a tot allò
que ens va prometre i no ha fet, i entonara el mea
culpa , començant a treballar de debò.
La culpa no pot estar sempre en els altres,
Generalitat, Diputació o Estat, ell també està gov
ernant i no haver fet res d'allò que va prometre , no
diu massa en el seu favor. S'ho hauria de fer mirar.

~--------------------------------------------------
CoHaboradors/ PEl
XAVIER BURRIEL,

LLUCH , RAMON I
TOLlTO, JORDI MI

G. SEGARRA, ROBI
Fotografies/ NA

GREGOI

Directora! CRISTINA GARCIA
Cap de Redacció! JORDI MAURA

Consell de Redacció! XIMO BUENO,
NATAllA SANZ, FRANCESC DEL

CASTILLO , TONYO FIBLA,
JOAN GREGORI , JOSEP M. SAN
ABDON i RODOLFO SERRANO

r
»

Cl JLTURA LI
l ,O

I ~
I u ~
I ~ ;:
I ~ L.-----"-'-'----,-J :=
I BENICARLÓ

L:: .-.-.-. -.-~-~~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •-----------------1--------------------------------
aveUdebenicarlo



CRIDA ALS NASCUTS I NASCUDES L'ANY 1956

Si vas nèixer o vius a Benicarló i enguany compleixes 50 anys, volem
informar-te que estem preparant una festa per celebrar l'aniversari tots junts.

Serà el dia 16 de juny, amb un sopar i ball al restaurant El Cortijo.
Per a més detalls, adeçat als telèfons:

665 833 595 ó 964472 686 o a la ferreteria Benjamín Del Castilló
Vinga, que els 50 només es compleixen una vegada

]

'ERE BAUSÀ JOAN HERAS
L, NATALlA SANZ CARLES'
N PARís , JOSEP V. TAUS,
MAURA, JESÚS MAESTRO ,
IBESPIERRE I EL SAMARUC
IATAllA SANZ JAVI PAU
;ORIO SEGARRA '

La Veu respecta la llibertat d'expressió . La res- I
ponsabil itat de les opinions és de qui signa l'es- I
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Media Ambiente aprova la Declaració d'Impacte
Ambiental de la variant de l'N-340 al Maestrat

text REDACCiÓ

El Ministeri de Medi ambient va aprovar dimarts la
Declaració d'Impacte Ambiental de la variant de la N
340 al Maestrat, d'acord amb el traçat pactat amb els
ajuntaments afectats. Això permetrà en les pròximes
setmanes treure a licitació la redacció del projecte per
a la posterior adjudicació de les obres, i per tant, pos
sibilitarà l'acompliment dels terminis estipulats en el
protocol signat fa un any entre el Ministeri de Foment
i la Generalitat. Aquest tram de l'N-340 comprès entre
Peníscola i Vinaròs passarà a ser titularitat de la
Generalitat quan acaben les actuacions previstes en
aquest protocol i entre en servei en la seua total itat l'A
7, que passarà a ser de titularitat estatal. La
Declaració d'Impacte Ambiental és resultat de l'acord
arribat en les successives reunions informatives que
els tècnics de Carreteres i el subdelegat del Govern
van mantenir amb els ajuntaments i els particulars
afectats en l'últim trimestre de 2005. El document apa
reixerà publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat en els
pròxims dies. La previsió de volum de trànsit en la
variant del Maestrat és d'entre 8.000 i 9.000 vehicles
diaris , una vegada entre en funcionament en la seua
totalitat l'A-7, que des de la Jana connectarà amb'l
Hospitalet de'l Infant. En l'actualitat la N-340 suporta
un volum de trànsit de 25.000 vehicles diaris en el
tram del Maestrat , i una vegada acabades totes les

infraestructures previstes , l'actual N-340 reduirà el seu
volum fins als cinc o sis mil vehicles diaris en els trams
urbans de Benicarló i Vinaròs , mentre que el nou
traçat de la N-340 en la seua nova variant absorbirà
entre vuit i nou mil vehicles. La resta, segons aques
tes previsions, circularà per la A-7 . Aquestes dades
han influït a l'hora d'escollir el traçat de la variant,
sempre tenint en compte que l'opció que discorria al
costat de l'autopista de peatge AP-7 admetia menys
possibilitats a l'hora de planificar nous accessos o
augmentar la seua permeabilitat. El subdelegat del
Govern, Juan María Calles, ha mostrat la seua satis
facció per l'avanç que suposa la Declaració d'Impacte
Ambiental per a la resolució dels problemes d'infraes
tructures viàries en el Maestrat.
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~ ~ ~ MEDI AMBIENT ~ ~ ~

El Pla d'Acció Territorial del Litoral (2)

~
I Pla d'Acció Territorial del Litoral (PATL)
cerca l'ordenació territor ial del litoral valencià
i l'establiment d'unes directrius urbanístiques
generals a les que s'ajustaran els Plans

Generals (PGOU) dels municipis afectats. Les críti-
ques dels partits de l'oposició , grups ecologistes,
ajuntaments, col·lectius professionals... s'han fet sen
tir des del primer moment i s'han mater ialitzat en les
nombroses al·legacions presentades al projecte. El
Col ·legi Oficial d'Aquitectes de la Comunitat
Valenciana (COACV) n'ha presentat un argumentat
conjunt que tenen el valor d'estar fetes per l'organis
me representat iu dels professionals valencians de
l'arquitectura i l'urbanisme. El document es pot baixar
des de la seva web www.coav.org. Comentarem els
seus trets fonamentals.

El COACV afirma que rep amb satisfacció una
norma que, per primera vegada, contempla tot el
litoral valencià de forma global. Considera ,
però, que el principal objectiu del PATL
deuria ser la preservació de l'escàs Sòl No
Urbanitzab le (SNU) costaner - sols 155
km del litoral són SNU dels 455 km totals
i tanmateix no s'adopten mesures efec
tives per garantir la seva protecció front la
urbanització. L'experiència recent ha
demostrat que, únicament, la qualificació
com a SNU als diversos PGOU no els
alvaguarda de la seva urbanització poste-
rior.

. S'accepta com a correcte el diagnòstic del
PATL quan considera la situació del litoral com "d'ur
banisme compulsiu" o que ha primat el desenvolupa
ment immobiliari front el del sector turístic . Però les
referències a les activitats turístiques són excessives,
sembla més un pla d'ordenació del sector turístic que
del territori valencià. L'omissió de dades o la manca
de les fonts de referència són paleses a tots els doc
uments; per exemple quan s'afirma que 80.000
famílies estrangeres pensen vindre a viure al País
Valencià , no s'indica com s'ha obtingut la dada.

Encara que l'anàlisi de la situació el PATL
emprà un discurs conservacion ista, amb nombroses
referències a la sostenibilitat, les propostes segueixen
una estratègia clarament desenrotll ista i continu ista.
Per l'esgotament del litoral, el model immobiliari i
turístic ha de buscar altres àrees i el PATL proposa
"aprofundir el litoral": traslladar l'expansió constructo 
ra a les comarques de l'interior amb urbanitzacions ,
camps de golf, polígons industrials... El COACV
denúncia que no hi ha canvi de model , sols el seu
desplaçament o ampliació. Hi ha previst constru ir 21
camps de golf que s'ubicarien des de l'autopista AP-7
cap a l'interior. Però en un altre punt , també ,
s'assenyala que gran part dels municipis litorals són
aptes per acollir-ne . La pretesa incompatibilitat entre
usos industrial i residencials -negada pel pensament

urbanístic actual- justifica, segons el PATL, el trasllat
dels polígons industrials cap a l'inter ior. L'objectiu no
és desenvo lupar aquelles comarques sinó alliberar
terrenys del litoral per usos residencials

Front la proliferació d'urban itzacions litorals de
segones residències, el PATL proposa la seva recon
versió en primeres residències o la seva substituc ió
per residències de la tercera edat d'alt "standing". La
transformació a primeres residènc ies requerirà inver
sió pública en equipaments, aspecte no avaluat enlloc
pel PATL. Tampoc hi figura cap dada fiable sobre el
nombre de complexos residencials per a la 3a edat
que hi ha projectats.

La "Ruta Azul" i "Mundo lIusión" són qualificats
pel PATL com a "projectes estratègics d'abast interna
cional". El primer d'ells és un projecte antic , de
l'època Zaplana, que es recupera i inspira tot el PATL.
Consisteix en el trasllat les infraestructures viàries

(autovia , via del tren ...) que van de
Sagunt a València per a transformar la
zona en residencial i turíst ica. "Mundo
lIusión" serà un centre d'oci, promogut per
la Genera litat, que es localitzarà entre
Cabanes i Torreblanca. El COAV recorda
la situació crítica que té Terra Mítica
actualment. A més a més, aquests dos
projectes contribueixen a massificar el
litoral, circumstància que el PTAL pretenia
evitar.

Les àrees inundables, segons el PATL, no
poden urbanitzar-se, "excepte" si el projecte privat es
fa càrrec de la reducció de la inundabilitat, per exem
ple canalitzant el riu. Però la urbanització dels marges
i desembocadures fluvials transforma àrees humides
naturals en zones verdes urbanes.

La secció de València del COAV denuncià que
el PATL incompleix la Llei d'Ordenació del Territori i
Protecció del Paisatge -norma de la que deriva
perquè no fa cap referència a la participació ciutadana
en l'elaboració del pla. La participació ciutadana s'ha
de fer efectiva mitjançant les "juntes de participació de
territori i paisatge" que no s'han constituït encara .

El Bloc Nacionalista Valencià al-Ieqà que el
PATL incompleix diverses directives europees. No
s'ha elaborat una Avaluació Ambiental Estratègica ,
com obliga la directiva 2001/42 , una estudi dels pos
sible impactes ambientals que pot causar el pla.
També que imposa un model econòmic basat exclusi
vament en els sectors turístic i immobiliari.
En conclusió el PATL és una norma mal argumentada
que incompleix normatives valencianes i europees,
que no canvia el desenrotllisme urbaníst ic litoral
actual sinó que l'amplia a les terres de l'inter ior. És, de
fet, una fugida cap en davant d'un sector immobiliari
hipertrofiat que està destrossant el territori .

Pere Bausà
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El Mercat Central de Benicarló, a estudi

text REDACCiÓ

L'ajuntament ha informat de que el Mercat de
Benicarló, a pesar de la creixent competència dins del
sector de l'alimentació, manté una excel ·lent quota de
participació sobre el consum dels ciutadans de
Benicarló que sobrepassa el 17%. És a dir, que de
cada 100 euros que els ciutadans gasten en alimenta
ció, 17,60 euros els inverteixen al mercat. Aquesta és
la principal conclusió d'un estudi que ha fet l'empresa
consu ltora Master Consulting Group per encàrrec de la
Cambra de Comerç de Castelló a través de la seua ofi
cina local a Benicarló i amb la col ·laboració de la
Regidoria de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de
Ben icarló i l'Agència per al Foment d'Iniciat ives
Comercials (AFIC) .

L'estudi , realitzat durant l'any 2005, considera
"excel·lents" aquestes dades, "tenint en compte la gran
competència existe nt, tant a nivell de grans superfícies
com de botigues d'alimentació especialitzada".

Paral·lelament, aquest estudi realitza diverses reco
manacions, entre les quals destaca treballar de cara a
promocionar el merca t per aconseguir nous clients, a
través d'actuacions de promoció de vendes (campan
yes , sortejos...), animació i nous serveis com el repar
timent a dom icil i. Unes recomanacions que
l'Ajuntament de Benicarló es compromet a impulsar.

D'altra banda , el treball també fa una diagnosi gene
ral del Mercat Central de Benicarló i analitza aspectes
com l'act ivitat, on destaca l'elevat grau d'ocupació de
les parades.

Bailes de Salón
¿Te gustaría aprender

a bailar sin moverte
de tu casa?

José Luis te enseña
tel. : 676 290 626
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laVeUdebenicarlo



• •• ' ESPORTS ' ~ ~ ~

Handbol
text C. H. INDRET BENICARLÓ

SÈNIOR
CH INDRET BENICARLÓ - 16
CH VILA-REAL "A" - 29
Primer partit de Copa el jugat
aquest cap de setmana en el
Polisportiu de Benicarló. Aquesta
competició és una pedra de foc
per l'equip benicarlando ja que ha
estat englobat en el grup més
complicat amb equips com el
Castelló de 1a nacional i el Vila
real "A" de 1a autonómica. El partit
no ha tingut cap història, el Vila
Real ha dominat de principi al final
però el Benicarló ha intentat en tot
moment resistir en el partit.Durant
la primera part ha començat dom
inant el Vila-Real amb un parcial
de 3-0. L'Indret ha intentat retallar
diferéncies però una errada en un
llançament de penalt ha fet que
l'equip perguera part de les
opcions que tenia de mantenir-se
en el partit. En la segona part , els
benicarlandos han eixit amb
ganes de posar les coses difícils
als castellonencs. Per desgràcia el
Vila-Real és un equip superior al
Benica rló, ja que participa en una
lliga de dos categories superior.
Per part de l'Indret van jugar:
Roldan en la portería , Rafa (2),
José (3), Venan , Miguel (2), Albert,
Sebastiàn (2) , Forcadell (1) i
Ulises .

EQUIPS DE LA BASE

INFANTIL FEMENÍ
lES SANT MATEU-19
CH INDRET BENICARLÓ - 9
Partit jugat contra el líder de la cat
egoria en el seu camp. L'Indret va
anar amb moltes baixes perquè
part de les jugadores estaven en
una excursió escolar. En la
primera part , el Sant Mateu es va
distanciar en el marcador i les
benicarlandes van anar poc a poc
perdent confiança en si mate ixes
per la gran actuació de la portera
contraria que va parar tots els
llançaments possibles. Per l'

Indret van jugar: Andrea en la
portería , Jennifer, Vanessa , Tifani ,
Rosa Mari i Anna .

INFANTIL MASCULÍ
CH INDRET BENICARLÓ - 29
CB TORRENT - 27
Partit molt igualat que enfrontava
al segon i al tercer de la lliga.
Durant tota la primera part el
domini va ser per als benicarlan
dos , però malauradament s'arriba
va al descans amb un ajust 12-10.
En la segona part els visitants van
demostrar per què són els segons
de la competició. AI final , derrota
molt lluitada per 21 a 24. Per part
de l'Indret van jugar Juanma en la
porteria, Joel , Cristopher, Alexis
(1), Rubén Constante (10), Manu
(4), Rubén Vicente, Adrian (2),
Fran Pérez (3) i Bilal (1).

CADET FEMENÍ
lES SANT MATEU - 16
INDRET BENICARLÓ - 9
Derrota inesperada del líder
davant del Sant Mateu. L'Indret va
acudir amb baixes molt importants
i amb una banqueta curta. AI prin
cipi de la primera part, el Sant
Mateu inexplicablement va agafar
una distancia en el marcador força
important. Malgrat aixó, les
jugadores benicarlandesvan anar
poc a poc retallant la distància
arribant al descans amb un ajustat
7-6. La segona part es presentava
força interessant amb un Sant
Mateu que intentava mantindre la
seau mínima distància i un Indret
que creia en les seues possibili
tats. Unes errades en atac per part

de les benicarlandes van permetre
al Sant Mateu tornar a agafar
avantatge en el marcador. La falta
de banqueta i el cop moral que
donava aquest fet va propiciar que
l'Indret baixara el braços en els
darrers minuts del partit. Ocas ió
que va aprofitar l'equip local per a
distanciar-se definitavament en
l'electrònic.
Cal que felicitar a les jugadores
per la seua entrega en el partit i
felicitar a tot l'equip pel gran joc
desplegat davant les adversitats.
Resta un partit en la lliga regular
davant de l'actual líder, ja que
l'Indret ara queda segon . En aque
st partit es decidira el camp ió de la
competició.

CADET MASCULÍ
BM.TORRENT-29
INDRET H. BENICARLÓ-27
Darrer partit de lliga dels jugadors
de Michel Senar disputat al
pavelló polisportiu de Benicarló i
que s'ha saldat amb una important
victòria , obtenint d'aquesta forma
la 4a posició final a la lliga. Bon
partit dels caduferos, que van
lluitar durant tot el partit per a
poder aconseguir la victòria,
davant d'un Torrent que els va
posar les coses molt difícils durant
l'encontre, sent la igualtat entre els
conjunts la tònica predominant.
Els atacs van predominar sobre
els defenses, mostra d'això el
resultat final de 29-27. En la
primera part els Benicarlandos se
n'anaven al vestuari amb una mín
ima diferència d'un gol al seu
favor, però coneixedors del facto r
pista per a emportar-se els punts.
En la segona part, van continuar
les mínimes diferències en el mar
cador, i va ser a falta de 5 minuts
per al final quan els locals van
saber manten ir la tranquil-fitat i
guanyar l'encontre.
Per part de l'Indret Benicarló van
jugar: Juanma,Victor, Joshua,
Jonathan, Mustapha, Joel , Ruben ,
Alexis , Manu, Fran, Bilal i Adrian .
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Inés i Núria representaran a Mabel

text REDACCiÓ

Dissabte passat en el centre de tecnificació
d'Alacant es va celebrar el campionat autonòmic indi
vidual de gimnàstica ritmica fasse prèvia al campionat
d'Espanya que se celebrarà a Lleó del 8 a 1'11 de juny.
El club Mabel participava amb gimnastes en totes les
categories i una vegada més ha aconseguit classificar
a les seues gimnastes per al nacional. Enguany ha
estat difícil ja que el nivell que hi havia era notable.
Tan sols dues places en cada categoria s'atorgaven .
Amb els tres aparells lliures, corda i pilota, l'alevi , Inés
Domingo, es proclamava flamant campiona autonòmi
ca i medalla d'or en tots els aparells. En la categoria
infantil, Nuria Solanes , va aconseguir ésser subcam
piona autonòmica i medalla d'or, i plata, en dos apa
rells. Són aquestes prometedores gimnastes repre
senten al Mabel en el campionat d'Espanya individual
La resta de les gimnastes participants no van tenir la
mateixa sort però sens dubte van demostrar el seu
bon nivell i van deixar el llistó ben alt.

Enhorabona a totes elles i a les seues tres entrenado
res i felicitats especialment per a Inés i Núria pel seu
gran èxit aconseguit.

Pablo Martínez guanya a Pamplona

text PEDRO MARTíNEZ

Pablo Martínez Ruiz, comença a compet ir aquesta
temporada amb una victòria. L'atleta de Benicarlo que
aquest any ha tornat a militar en el Futbol Club
Barcelona, ha començat la seua temporada de com
peticions amb una victòria. Aquesta es va produir el
passat dia 29 d'abril en la primera trobada de la Lliga
de Club Divísíó d'Honor celebrat a Pamplona on parti
cipaven l'Scania Pamplona , Carrefur L1eída, Avia
Ajuntament de Vitòria i el seu equip: el Futbol Club
Barcelona.

Pablo Martínez va ser primer en la prova de 400
metres tanques , realitzant un temps de 52:62, que en
aquests moments el situen cinqué en el rànquing
d'Espanya absolut. Va participar també en l'equip de
relleus 4 per 400. El seu equip es va fer amb la victò
ria de la trobada í passa a la fase final. La pròxima tro
bada se celebra el 20 de maig a Burgos, on s'enfron
ten a més de l'Universitat de Burgos i el Real Societat,
amb l'actual campió d'Espanya , el Chapín de Jerez.
L'atleta es troba amb confiança aquest any, i conside
ra superada la lesió que l'any passat el va mantenir
molt lluny de la seua marca personal.
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Pusillaminitat
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

11 questa setmana l'es
~ broncada de l'amo serà

de les que fan època.
Reconec que tota la culpa és
meua, però ell també té la seua
dosi de delicte per confiar en un
corresponsal tan maldestre com jo
mateix l'explicació de les vicisituds
d'una cosa tan seriosa com és el
COB. Què hi farem? Mentre em
passava la vesprada del diumen
ge gitat , sí, sí, literalment gitat,
gaudint del confort del meu f1ex
multilàstic, el nostre Benicarló es
disputava tres prescind ibles punts
contra , ni més ni menys, el Club
de Fútbol San Jorge. Els de l'e
quip golfístic per antonomàsia en
tenien prou d'assolir un empat per
assegurar-se matemàticament la
participació en la promoció d'as
cens. I jo sense haver-me preocu
pat de contra qui jugàvem. Té raó,
té raó el tirà quan em descompta
de la paga el plus de rendibi litat i
quan em posa uisqui dic a la
panera de Nadal. Les coses com
siguen.
Si servidor haguera estat sabedor
de les circumstàncies esmentades
segur que haguera fet un esforç i
s'haguera allargat a presenciar
tan interessant esdeveniment. I
més encara si haguera sabut que
els vam empatar a un gol i que
vam estar a punt d'amargar-los la
vesprada a tots perquè ens vam
meréixer guanyar.
Com sempre em passa , no tindré
més remei que escriure d'oït i amb
dos comentaris sentits per ací,
dos cròniques mal llegides per allà
i les ganes que li poso en general
als partits que juguem contra els
homes del senyor Tena, alguna
cosa podré contar. No massa ,
però suficients com per poder-nos
fer tots una composició de lloc.
Naturalment, la pseudocrònica
que acabarà per omplir aquesta
pàgina no contindrà més que
comentaris expressament esbiai-

xats i amb la càndida intenció de
no ferir cap sensibilitat.
Resulta , es veu, que abans d'ini
ciar-se el partit els jord iencs, en
un alarde de malversació pirotèc
nica, van disparar una traca, una
traqueta , vaja, res a veure , per
exemple , amb el que es fa per ací
baix en un casament. Algú que hi

va pujar em va comentar que li va
semblar bé, els focs d'artifici i la
mascletà s'havien de guardar per
al final , per celebrar la golejada
contra aquests presumptuosos
benicarlandos als quals farien
passar pel cercolet d'una manera
clara i als quals els encolomarien
un cabàs de gols. Les coses però,
a la vista del desenvolupament del
partit , no van anar tan bé com
s'esperaven i una vegada l'àrbitre
va xiular el final es va completar la
festa amb una traca similar a la
primera. Arribats a aquest punt se
m'acuden diverses poss ibilitats
per justificar tan escagarrancida
celebració. A saber. Pot ser, el
més segur, que es guarden els
perrets per disparar una monu
mental mascletà que se sentirà
des d'ací baix el dia que aconse
guisquen materialment l'ascens a
tercera. També es podria pensar
que, jugant contra un rival de tan
poca envergadura per a ells, pen
saren que amb quatre petardets
n'hi havia prou. Fins i tot em plan
tejo si no seria que el proverbia l
sentit de l'estalv i de la gent del
secà del Maestrat sortira a relluir
d'una manera tan manifesta. O,
per què no, i ací és on vull arribar,
que el Benicarló els empatara i els
dominara durant una bona part del
partit els deixara més esgla iats

que menys i sense ganes d'exces
sives sòries .
El fet és que ells, de penal , van
aconseguir el seus objectius i ara
el senyor Tena, privilegiat directiu
especialitzat a buscar patrocina
dors potents per al seu equip , no
té altre maldecap que cercar
reforços per disputar la promoció
amb garanties i pujar. Sí, per
favor, que pugen ja d'una vegada
perquè mira que són pesats , tots
els anys gastant-se unes quanti
tats de diners inassolibles per a
directives de pobles molt més
grans i sempre quedant-se fora a
l'hora de la veritat. En fi, ja s'apan
yaran , però desitjo de tot cor que
pugen i que pugen a segona b i
que esdev inguen el Villarreal del
Maestrasgo i que els facen un
estadi nou i no els calga anar per
vilars i garrigues quan un defensa
xuta fort i que el seu president
tinga encara més quotes de pan
talla telev isiva de les que té i que
siguen ben feliços perquè la seua
felicitat serà la nostra .
El nostre gol va marcar-lo Raúl
Xilena , que sembla ser que ara a
finals de temporada ha trobat el
seu puntet l'home i s'ha destapat
com a gran culminador de juga
des. I n'haguérem pogut marcar
més, però estic segur que Xoco ,
que és un bon jan, els devia dir als
seus que no apretaren massa ,
que tenia ganes de vare els focs
artificials del final. No sé, dic jo.
Ara, el que va dir Xoco no ho tinc
gens clar, perquè dilluns vaig
mirar la tele i només van entrevis
tar l'entrenador del San Jorge. No
ho entenc . Hi ha coses que no les
entenc. Es nega Xoco a parlar per
a Castelló Nord Televisió? No els
interessa als de CSNTV el que
puga dir Xoco? Nosaltres sí que
som de poble.
Diumenge vinent reberm
l'Almassora, que ve de perdre a
casa contra el Villarreal CFC per O
gols a 8.
El títol? He obert el diccionari i és
la primera paraula que he vist.
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10.000 persones van honorar a Sant Gregori

text JORDI MAURA

Els benicarlandos van participar, malgrat el mal
temps inicial, en la romeria de Sant Gregori, la més
important festa local que se celebra a Benicarló arriba
da la primavera. La tradició assegura que aquest sant
era el protector del camp benicarlando front a les
devastadores plagues de la llagosta que en segles
anteriors arrasaven les collites, En el seu honor uns
10.000 benicarlandos van ser acudint durant el dimarts
a l'ermitori, situat a pocs quilòmetres , acompanyant a
la Associació d'Amics de Sant Gregori , que va elabo
rar per a l'ocasió més de 5.000 'paperinetes' de romer
per al camí. Dins dels costums d'aquest dia està el que
els homes paguen el berenar i la bossa de confits i
dolços en el particular dia dels enamorats benicarlan
do i degustar paella després de la missa en honor al
Sant.

En els últims anys l'Ajuntament ha invertit en l'en
torn de l'ermita recuperant els seus llenços, També es
va estrenar a més la senyalització dels camins rurals

que s'ha instal -Iat pels camps benicarlandos. A
Benicarló la festivitat de Sant Gregori és el dia oficial
de posar-se mànega curta, ja que acostuma a ser un
punt d'inflexió meteorològic en el qual ja es permet als
més menuts abandona r la jaqueta o camisa llarga per
les samarretes de màniga curta.

Els actes es van iniciar amb la lectura del manifest
del dia d'Europa per part de la periodista Paddy
Martínez, que coincideix amb la sortida de la romeria
d'aquesta festivitat local, el que fa "que siga una de les
ciutats europees on participa més gent en la comme
moració i hissat de la bandera europea", va ironitzar el
portaveu municipal, José Luís Guzman. Per altra
banda l'alcalde va demanar als ciutadans un respecte
per les propietats privades i les finques agrícoles en la
celebració d'aquest dia en el camp, pel que va apel- lar
a la mentalitat ecològica i de defensa dels cultius en
aquesta jornada festiva.
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La tradició
assegura
que aquest
sant era el
protector
del camp
benicarlando
front a les
devastadores
plagues de la
llagosta.
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Paloma Belda Palau
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