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És més bonic per la TV

T
ot i que semble una contradicció, no hi ha
com viure els esports per la televisió. Són
més bònics, és tot més màgic. Els herois

esportius son estimats i admirats per tots, cansen
menys. Potser una de les pràctiques esportives
amb un paisatge més bonic siga la del golf. Es
veu tot verdet, quan surten eixos camps on es
juga l'Open de Canadà o el Murphy's Irish Open
és tot tan bonic i verd que sembla mentida que la
instal.lació d'un d'aquests compleces puga gene
rar tal polseguera.

Desconeixem si als propietaris del Canadà, de
Sant Jordi o de la Costa del Sol se'ls ha pagat
com Déu mana. Tampoc sabem si volien vendre,
si cultivaven els seus camps o si volien continuar
fent-ho. El que està clar és que a Benicarló les
gestions per a la instal.lació d'un d'estos comple
xos -i les urbanitzacions, que son el quid de la
qüestió- no estan éssent dutes amb la diligència
que s'espera d'un grup polític que està al front
del govern d'un poble. Sembla que els populars
locals aplicaran la fòrmula de Cañete amb la tra
mitació d'aquest PAl per a la Tossa, tot i que
aquesta operació els puga costar cara electoral
ment. L'ocultisme en la tramitació qenunci;ada
per l'oposició, els grans dubtes que'~ existeixen
sobre el projecte i la Dimensió Desconeguda en
la que sembla haver-se convertit el departament
que dirigeix Maña, estan fent que cada vegada
augmente més el rebuig dels benicarlandos cap
aquest projecte urbanístic que pot fer canviar la
titularitat de moltes terres que històricament han
pertenescut als benicarlandos. La resposta dels
afectats i del poble amb la seua presència al
darrer Ple municipal va ser prou clara i eviden
ciadora de què defensa cadascú: els propietaris i
el PP.
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A la Tossa
ES DESTRUIRAN
ELEMENTS DEL

POBLAT

JORDI MAURA

JORDI MAURA

JORDI MAURA

tema de la setmana I»
JORDI MAURA

en els balcons i realitzaran
actes coordinats amb els
veïns de les partides El
Riu, Aiguaoliva i Surrach,
afectats per un altre PAl de
1'7 milions de metres qua
drats que abraça tot el lito
ral pel nord de la població.
Dilluns es realitzà un debat
sobre el camp de golf de la
Tossa al Canal 56 on els
polítics populars de la
localitat van declinar parti
cipar. Des de l'associació
consideren el fet com "una
nova mostra del tarannà
del pp de la localitat". Si
ho van fer, en canvi, Luís
Tena, alcalde de Sant Jordi
i el gerent del Restaurant
del Camp de Golf Panorà
mica.

SALVEM LA TOSSA
Una nova associació ober
ta a la societat ha nascut a
Benicarló. Es tracta de
'Salvem la Tossa', formada
per propietaris i persones
amants del terme munici
pal conscients de les afec
cions del PAl a aquesta
muntanya. Amb l'ànim de
protegir aquest entranya
ble paratge benicarlando i
conscienciar la resta dels
ciutadans han programat
entre les seues primeres
accions l'assistència mas
siva al ple del dijous per a
expressar el seu sentir per
l'inici del procediment ten
dent a tramitar dos PAl i
requalificar a sòl urbà
terrenys agrícol.es i fores
tals. Així mateix entrega
ran l'alcalde les més de
4.000 firmes contra el PAl i
a favor de la Tossa; han
creat banderoles per a lluir

so L10rens i datada a
Onda- davant dels grans
moviments de terra que
van a afectar a aquests
jaciments i a altres de pos
sible documentació, inclou
la prospecció intensiva i
completa de la zona afec
tada i un seguiment arque
ològic. Finalment -propo
sa- s'ha de realitzqr una
completa excavació arque
ològica dels jaciments que
es vagen a destruir
-necròpolis, mina i pedre
ra- així com els que es
puguen descobrir durant el
procés.

JORDI MAURA

L'empresa Terrazahar Golf
Resorts S.L. ha presentat
un Estudi Previ sobre l'a
fecció del seu projecte
urbanístic al patrimoni
arqueològic de la Tossa
del qual es desprén que
els jaciments de la mina, la
necròpolis i la cantera del
poblat quedarien arrasats
després de l'execució de
les obres. En l'àrea afecta
da per este Pla d'Actuació
Integrada (PAl) es coneix
l'existència del poblat iber
de la Tossa Alta que data
del segle VI AC, situat
sobre una elevació de 168
metres i la necròpolis del
Bovalar associada al
poblat, un dels més impor
tants de Castelló. Així
mateix hi ha una mina de
ferro i pedrera iberoroma
nes, situades en la seua
vessant. La necròpoli va
ser detectada fortuïtament
en els anys 40 al realitzar
una transformació d'una
finca agrícola, rescatant-se
urnes cineràries amb un ric
aixovar de fíbules, passa
dors i cadenes i hi ha la
suposició que puguen
existir noves.

Per la seua banda en la
mateixa pedrera de pedra
calcària per a la construc
ció han aparegudes també
restes de dos forns de calç
i una mina de ferro. :

La proposta d'actuació
motivada -referendada per
l'arqueòleg Joaquín Alfon-
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Aigües subterrànies
JORDI MAURA
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JORDI MAURA

El nou Estudi d'Impacte
Ambiental (EIA) presentat
per l'empresa Terrazahar
Golf Resorts' SL, admet en
el seu apartat 'Qualitat de
les aigües' que les aigües
subterrànies de la plana
litoral presenten intrusió
marina. Aquest estudi ve a
suplir a l'anterior que
aquesta empresa va pre
sentar i que ja va ser objec
te de crítiques per part dels
grups ecologistes, agricul
tors i propietaris per la falta
de rigor i els errors mani
festos en les xifres de con
sum i abastiment d'aigua
del complex, valors
ambientals, l'afecció a
diverses vies pecuàries, la
creació de 50 noves hectà
rees de regadiu i accesso~,
principalment.

AI marge del discurs
seguit per agricultors i eco
logistes en referència a la
manca d'aigua i sobreex-

plotació dels aqüífers, és el
propi estudi qui afirma que
"en els sectors pròxims a
la línia de costa les
aigües evolucionen a clo
rurada sòdica com a con
seqüència de la intrusió
marina que afecta a l'a
qüífer superficial en les
àrees de Vinaròs i Beni
carló". De l'altre aqüífer
calcari infrajacent existent
en la comarca, l'EIA ressal
ta que "no s'han detectat
problemes importants,
però si una tendència a
l'augment de clorurs per
l'avanç de la intrusió sali
na terra endins i reciclat
ge de les aigües" detec
tant-se en les voltants de
Vinaròs i Benicarló els
valors màxims de clorurs a
causa"c:íe la salinització pro
vocada per la intrusió mari
na.

A més, -segons l'estudi
en les voltants de Benicarló
hi ha contaminació per
nitrats i la qualitat natural

de les algues es troba
doncs degradada per pro
cess6s d'intrusió i activitats
agrícoles que suposen un
augment de clorurs, sulfats
i nitrats:

La Unió de Llauradors va
sol. licitar recentment a la
Camara Agrària l'ús -en
aquelles finques afectades
per la salinització dels seus
pous- de la futura aigua
depurada procedent de la

depuradora que s'ha de
construir en la població, un
dret d'ús que posseeixen
estos propietaris i que és
prioritari en l'orde de prela
ció que la Confederació fixa
i que també pretén l'empre
sa Terrazahar Golf Resorts,
segons va indicar l'alcalde
de la població Jaime
Mundo i l'edil d'Urbanisme,
Juan Antonio Mañà.

el grup municipal del PP
havia tingut amb l'empresa
promotora. "Una homolo
gació especial per el
camp de golf, perquè
Conselleria no donava la
seua aprovació i que vam
coneixer fa 17 dies,. quan
l'empresa ho sabia des fa
mesos, és el que enten el
pp per transparència polí
tica", va indicar Joep Mar~

qués (BLOC).La gran quan
titat de gent amb cartells de
"NO al Golf' i els els aplau
diments rebuts pels mem
bres del BLOC en les seues
intervencions, demostraven

.. Ia bona sintonia' entre les
dues parts, BLOC i ciuta
dans, en quan a respondre

REDACCIÓ

Ple: aplaudiments al BLOC per la defensa de la Tossa
al mutisme clarificador del aprovat només amb els vots
PP. AI final, el punt va ser favorables del PP

ULTIMA HORA. El tant
esperat APle de la Tossa va
arribar per fi, encara que
només va tenir dos interlo
cutors, el BLOC i el PP, el
PSOE ni va apraeixer, més
tenint en compte l'abasèn
cia inesperada de Garcia
Escribano, que va deixar -lo
en quadre. Una sala de
Plens de gom a gom, va ser
la rebuda d'aquest Ple polè
mic, el PAl de la Tossa, on
el BLOC va ser molt incissiu
en la gran quantitat de defi
ciències que presenta i en
les irregularitats i favoritis
mes, segons el BLOC, que
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Es creen 107 noves places
AMB L'OBERTURA DE L'APARCAMENT

JORDI MAURA

El nou aparcament subte
rrani de la Plaça Constitució
de Benicarló, que té una
capacitat per a 107 places
de pàrquing, va obrir dilluns
al públic. El recinte estarà
dirigit per l'empresa Dor
nier, que actualment gestio
na l'aparcament en zona
blava en la localitat. L'em
presa ha instal.lat un siste
ma de dispensadors de
tiquets per un període limi
tat i realitzat quantioses
reformes en l'aparcament.
Fins al pròxim 1 de març,
l'estacionament en el recin
te serà gratuït de 8.00 a
20.00 hores "per a fomen
tar la utilització d'aquest
nou espai que alleujarà
els problemes d'estacio
nament en la zona centre
de la ciutat" segons va

indicar el regidor de
Comerç, José Antonio
Redorat.

Ahir al matí nombroses
persones, es van interessar
pel preu d'estacionament
del vehicle en el pàrquing
de la Plaça. Des de l'equip
de govern confien que els
ciutadans comencen ha
habituar-se a deixar el vehi
cle en este nou espai. El
preu d'estacionament en
l'interior del pàrquing és
inferior al de la zona blava
en superfície i variarà en
funció de la franja del dia i
el període de temps. El
preu oscil.la entre 0,35 :t
per hora o fracció i els 0,20
:t a partir de la cinquena
hora i successives. Hi ha la
possibilitat de traure un
abonament de 12 hores
amb un preu de 3 :t. L'em
presa facilitarà lloguers

mensuals de 24 hores, i de
dies festius i franges noc
turns. El pàrquing de la
Plaça Constitució estarà
vigilat per mitjà de càmeres

JORDI MAURA

connectades a la policia
local de Benicarló, una
mesura que va ser rebutja
da pels 8 edils de PSOE i
BNV del consistori.

Ple extraordinari del CVC a Benicarló
JORDI MAURA

-----~-----

El Consell Valencià de Cul
tura (CVC) celebrarà el
pròxim 28 de juny una ses
sió plenària extraordinària
en la ciutat de Benicarló
per a conéixer de primera
mà la situació cultural de la
localitat. El CVC és la insti
tució consultiva i assessora
de la Generalitat Valencia
na en matèria referent a la
cultura valenciana i les visi
tes a les distintes localitats
es traduïxen en recomana
cions a la Generalitat
Valenciana de cara a l'ela
boració de les seues políti
ques culturals. El regidor
de cultura, Francisco Flos
es va mostrar agraït per l'e-

POVET.COM lecció i considera que esta
reunió "és un premi a la
tasca de recuperació del
patrimoni que estem fent
a Benicarló com el Con
vent de Sant Francesc
que estava en runes, l'an
tiga presó que s'ha con
vertit en l'actual Museu
Arqueològic, la nova seu
de la Universitat Popular
situada en l'antiga almàs
sera d'oli".

Ménde¡ Núnez, 91
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Actes de 50 aniversari
LA BUENA MUERTE I EL SANTO ENTIERO

JORDI MAURA JORDI MAURA

JORDI MAURA

La més veterana de les
Germandats existents a
Benicarló va presentar els·
actes que tenen previstos
per a commemorar al llarg
del mes de març el seu 50
aniversari. Dins del variat
programa, els actes com
memoratius s'inicien amb
la presentació el dia 2 del

llibre 'Hermandad de la
Buena Muerte i el Santo
Entiern;>', a càrrec de l'his
toriador i cronista oficial
Vicente Meseguer Folch.
L'endemà -segons van
explicar Juanma Cerda i
Jordi Marzà- "la comitiva
acompanyada del Grup
de Bombos i Tabals de
Benicarló portarà des del
Centre Geriàtric al Crist

de l'Asil fins' a la Parrò
quia de Sant Bertomeu".
A les 12.30 hores se cele
brarà una Eucaristia per a
commemorar el 50 aniver
sari d'esta entitat i per l'àni
ma dels germans morts
durant tots aquests anys,
on participarà el Cor Parro
quial de Sant Bertomeu,
dirigit per Antonio Redorat.

La fotografia amb temàti-

ca religiosa tindrà un acte
especial dissabte 9 amb
l'exposició de fotografia i
poesia visual 'La imatge del
fervor', amb fotografies de
Francisco Rillo i poemes de
José Carlos Beltran i Nie
ves Salvador. Diumenge 10
la Germandat eixirà d'ex
cursió per a visitar la Cova
Santa a Altura i la 'Llum de
les Imatges'.

Ruta Ibèrica
JORDI MAURA

JORDI MAURA

Les visites al poblat iber
del Puig de la Nau de
Benicarló s'iniciaran a par
tir del pròxim 15 de març,
segons va anunciar l'edil
de Cultura Francisco FlbS.
A partir d'esta data, turis
tes o grups de persones
organitzats podran visitar
les restes d'este assenta
ment iber, prèvia comuni
cació a la regidoria de Cul
tura o a l'Oficina d'lnfor-

mació i Turisme. Les visi
tes es podran realitzar de
dilluns a divendres entre
les 11 i 13 hores, i els caps
de setmana de forma
alterna. AI front de les ins
tal.lacions i com guia dels
grups de persones que
s'acosten fins allí hi haurà
un poliCia local en règim
de segona activitat que
romandrà al poblat, la
biblioteca i al Museu
Arqueològic del carrer
Major.
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La Policia det.é un home
PER INSULTS I DESOBEDIÈNCIA

JORDI MAURA

Agents de la Policia
Local de Benicarló van
detindre en la jornada
d'ahir a JLAA, veí de
les Cases d'Alcanar
(Tarragona), de 35
anys edat, com a pre
sumpte autor d'un
delicte d'insults, deso
bediència i resistència
als agents de l'autori
tat. Els fets van suc
ceir sobre les 16.30
hores, quan la Policia
Local va rebre una-, ...
telefonada ' avisant
d'una forta d¡'scussió
familiar que s'està pro
duint en el carrer Sant
Màrtirs. Una vegada

desplaçada la patrulla
van observar la
presència d'aquesta
persona sota els efec
tes de l'alcohol, insul
tant i amenaçant a la
seua exnóvia. Poste
riorment, a les cinc de
la vesprada, esta per
sona es va traslladar a
la porta d'un col.legi
on estaven eixint els
escolars i va proferir
tot tipus d'insults,
amenaces i va alterar
greument l'ordre
públic. Després de
sol.licitar a aquesta
persona que calmara
la seua actitud agres
siva, la va mampren
dre amb els agents de

l'autoritat i va intentar
agredir un d'ells pel
que va ser detingut en
eixe precís instant.
Una vegada realitza
des les diligències
oportunes, va ser
posat a disposició judi
cial. En poder de la
policia ja consten
denúncies contra
JLAA per fets sem
blants.

ACCIDENTS
D'altra banda, la Poli
cia Local va intervin
dre en dos accidents
de trànsit ocorreguts
en el nucli urbà. El pri
mer d'ells, va ocórrer
dimecres sobre les

20.00 hores al Carrer
Crist del Mar, una
col.lisió d'un turisme i
un ciclomotor, sense
produir-se ferits. El
segon es va prodwir
una hora més tard
front l'Auditori Munici
pal en la confiuència
dels carrers València L
Hernan Cortés. E1fer,il
va ser traslladat.a
l'hospital comarcal de
Vinaròs. Els" éfectius
del Parc de Bomb~rs

de Benicarló· van
haver d'actuar 'en l'a
vinguda Jacinta Bena
vente neteJant," la
calçada d'una taca
d'oli, que havia vessat
una excavadora,

' ..
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rEï;ri~cti:&8~;;r;unid;~- - 'M;rt¡;;'e7~;s~;;rq;;¡PP' -t;de-C';t;¡u~y;d; fur~~; ;¡dà:"l
I Benicarló ha demanat mesures per ha de començar donant exemple xon quan passaven pel peatge, així
I a resoldre el problema del 'caos cir- fent complir les normes", Per a com fer sonar el clàxon quan porten
I culatori" que pateix la ciutat. EU aquesta agrupació sense represen- 10 minuts per a recórrer 200 metres
I assenyala que "la situació del tació en la corporació municipal "les en el cotxe "tal vegada els respon-
tràrisit rodat en la ciutat s'ha con- sancions per aparcaments en sables municipals sols tinguen
vertit en un problema prioritari ja doble fila que paralitzen el trànsit, dèficit en el sentit de la vista, no
que mentres fa un temps el pro- aparcar en els dos costats del en el de l'oïda i a l'escoltar reac
blema es reduïa a les entrades i carrer Vinaròs en dimecres al mati cionen i prenguen mesures",
eixides del 'treball i coLlegis, avui o damunt de les voreres impedint Tanmateix EU considera neces
s'àmplia pràcticament a qualsevol el pas als vianants, no han de tin- sari parlar amb sindicats i empreses
hora del dia, tant laborals com dre indult per part dels responsa- a fi d'aconseguir xicotetes modifica~

festius", bles municipals ja que fets així cions en els horaris d'entrada i eixi-
El coordinador d'EU a Benicarló, desmotiven i desautoritzen als da del treball i estudiar la viabilitat de

Pedro Martínez, considera que agentS de la policia que veuen crear un transport public des de dis
aquesta situació és fruit de la ine- com la' seua labor no dóna els tints punts de la ciutat al polígon
xistència d'una planificació urbanís- resultats que persegueixen", industrial. Altres mesures passarien
tica amb projecció de futur i que "és per mantindre durant tot l'any el ser-
inassumible manifestar que l'o- SONAR EL CLÀXON vei de transport públic a l'estació del
bertura de les avingudes de les En un comunicat Esquerra Unida de ferrocarril i fer de doble sentit el tram
Corts Valencianes o Castelló Benicarló convida es veïns a copiar de carrer de la Plaça Constitució,
resoldran el problema". els actes de protesta en les autopis- informa Jordi Maura,

L ~-_-_-__-------------------------------~
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EL CÒMIC DE XAVIER BURRIELI
Botellón

Per només
pots arribé
tots els be
i benicarla

E
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Ded

cia de la pl. (
ció convida a
de "mierda r
mo" perquè
quants metrE

suposar que els turistes
que fins ara ens han visi
tat, ho han fet per a aga
far lloc el dia que es
facen els camps de golf i
que tota la inmigració
que recull la nostra
comarca ha vingut a fer
cua per a treballar de
'caddies' (només cal
veure com s'esperen al
carrer Sant Francesc tots
els matins). És tot un
argument. El que Fabra
oblida és que l'experièn-

Com estàs estudiant
(j CasteHó ho tens fatal.
Primer f.h,ngda!ena, deprés
vindràs et BenÍCarló i
c:elebraràs el ~li not...

laveudebenicarlo@eresmas.com 667.62.25.86 964.47.56.98 Ca
E-MAIL (INTERNET) TELI':FON FAX ADRE

•••••••••••••
els seus arguments i
dades objectives va
superar en formes i con
tinguts les poques llums
del diputat Tena (partidari
del sí al golf).

Un dels punts que va
tocar el debat, van ser les
declaracions del totpode
rós Fabra l'altre dia a
Vinaròs, on assegurava
que la nostra comarca
serà un niu de camps de
golf o no serà. Segons
aquesta idea caldrà

quedàrem sense els
arguments de M&M favo
rables a un camp de golf
a la nostra localitat. Arri
bats a aquest punt,
convé fer memòria i
recordar l'alcalde Ram
bla, l'aversió que tenia
pels actes socials i la cri
minalització que els M&M
van fer d'aquest tema i
deduirem que a l'escala
política de valors dels
M&M, engolir carxofes
públicament és bo però
debatre públicament la
necessitat d'un camp de
golf, no.

A l'altra banda del
posicionament sí que ens
vam trobar amb la repre
sentant de l'associació
'Salvem la Tossa' que va
exposar perfectament la
postura contrària a la ubi
cació d'un camp de golf
al nostre terme i que amb

Jordi, que està a 12 Km,
que avui en dia no es res.

Hem de tirar per terra
una activitat l'agricultura
per afavorir-ne un altra, el
golf?

Per què Fabra tira per
terra els llauradors?
Doncs que sàpiga que
tota la vida s'han guanyat
la vida i que volen conti
nuar treballant les seues
terres.

UN,A BENICARLANDA

El passat dilluns a la nit
mentre España es para
litzava per enèssima
vegada amb l' Operación
Triunfo, al Canal 56 a la fi
vam poder veure un
debat amb certs contin
guts politics. Només
aquest fet ja és notícia
perquè fa uns anys que
el règim ha convertit la
realitat política en una
bassa d'oli pel mètode
Copperfield, és a dir, l'ha
feta desaparèixer.

La intenció del progra
ma era fer un debat
entorn a la idoneïtat del
camp de golf a Benicarló
però la premeditada
absència del sr. Mundo i
sr. Moliner ho va voler
convertir en una cosa
més genèrica: 'camps de
golf sí, camps de golf no'.
Així, l'audiència benicar
landa del debat ens

Contestació a Fabra
Segons les declaracions
del Sr. Fabra a Canal 56,
Benicarló sense camps
de golf no té futur.

Doncs els benicarlan
dos pensem tot el contra
ri, el golf no ens fa cap
falta, tenim altres activi
tats, indústria, comerç,
agricultura, pesca... La
gent treballa i tira enda
vant. I si algun turista vol
practicar el golf pot anar
al camp golf de Sant
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Senyora Garcia

centrals O

AIXÒ és que vaig saber llegir a l'an- uns quants, però no ho penso fer.
terior número de la seua revista, el Definitivament Fibla s'ha quedat,
323. sense company de viatge, però com I

Reconec que no em compro cap que és un home de recursos ja ha !
dels dos setmanaris que s'editen a trobat nova companyia: uns nois de :
Benicarló ja que els puc llegir de Càlig que sembla s'han pres el pere- i
bades i amb certa tranquil·litat en grinatge amb més tranquiHitat que i
determinats indrets de la nostra ciu- el nostre heroi. Ja m'imagino Fibla !
tat sense haver de gratar-me la but- deixant al darrere els calijons tot i
xaca. Aquesta setmana han coincidit enfilant-se cap a Fisterra. i
totes dues publicacions, curiosa- Atinadíssimes les explicacions de I
ment, no només amb el tema de por- Bausà sobre el dia de l'arbre. Ara!
tada, sinó també amb el cartellet de que s'ha posat amb la vegetació !
'en venda'. Bon moment per a fer local ja estic esperant amb delit els !
comparacions. A la portada del seu seus comentaris sobre la profusa !
setmanari, amb l'endèmica pobresa quantitat d'arbres, arbustos, palme- I
de qualitat d'imatge, s'adivina allò res i cossiets que adornaran la plaça I
que se suposa que és el terme de de la Constitució. !
Benicarló. Per contra, a l'altre set- Una pregunta més. És important!
manari, la portada és una magnífica la notícia de la presentació (amb i
fotografia aèria de la nostra ciutat foto inclosa) d'un 'llibret' que no és i
amb alguns cartells amb la mateixa altra cosa que un seguit de publici- !
idea. Una vegada dins, i en la línia tats i uns actes que mai no s'acom- i
dura que manté vosté darrerament pleixen? Això sí, de fotos en té un i
en alguns editorials, no hi ha res que grapat. !
li semble bé. En canvi, es nota el No contenta amb l'espifiada que li i
caire dialogant i moderat de l'altra van endolçar la setmana passada i
publicació local, amb la tolerància i els del futbol, ara va i els envia a una i
la democràcia al capdavant. Qüestió roda de premsa de l'exentrenador i
d'estil. del Vinaròs. Es veu que els interes- i

Li dono la benvinguda al nou sa el que passa al poble del costat, i
collaborador que ha trobat un lloc a sobretot si es tracta de furgar. La !
les pàgines centrals i he de reconéi- morbositat els perd. Tenen un com- !
xer que ha estat un bon fitxatge. plex d'inferioritat més gran del que :
Curiosament coincideixo amb el seu em· pensava i només se n'alegren
punt de vista sobre el tema que del mal. Vosté ja pot seguir donant
planteja, i vull afegir al respecte que los pàgines i espai que no sap què li
caldria un control més exhaustiu per espera, de la mateixa manera que li
part dels poders públics sobre el pot passar al Pellicer de les motos.
destí dels diners que reben determi- Per cert, parlant del nostre pilot
nats col'lectius de les diferents local, no sé si és o no és una espi
administracions de l'estat. Espero fiada, però em sembla qua mil dos
que el nouvingut Tolito col'labore cents pilots amb les seues màquines
amb una certa regularitat, i no con són molta gent i moltes màquines. !
altres seccions del setmanari que Caldria un circuit de proporcions I
desapareixen i desapareixen sense inversemblants. Però encara té més I
més to ni més so. mèrit aconseguir la sisena posició I

Un bon exemple és el cas de J.R. entre tanta gent. :
Ramírez que, des que va fer lesloes I
ja no ha tornat a escriure. Dins el L'ESPIFIADA DE .1,
mateix sac poso la secció de l'entre- LA SETMANA
vista. Aquesta setmana tampoc no No és d'aquesta setmana, és de fa :
tocava. Potser no troben en tot Beni- díes. S'han acabat les carxofes í les i
carló ningú que tinga coses inte:res-· panissoles del terme amb tanta::
sants a contar. Jo, senyora; li'n diria . febra urbanitzadora?' i

i
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j--~-------~-~---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------,

i '
!

I
!

!
[

!
!,

Anuncia't

han fet el que han fet,
amb els mils i mils de
metres d'un camp de golf
no apeteix quedar-se a
veure el resultat.

~LACK HAWK
DERRIBADO

sal Municipal, Sant Francesc, 95 Bló
:ÇA CIUTAT

~a Constitu-
fugir al crit

>ara el últi
si amb uns
lS quadrats

; 3 euros
lr a
nicarlandos
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ECOLOGIA!
Aigües residuals: de residu a recurs (1)
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Pere Bausà i
Arlandes

El cicle hidrològic és
el moviment circular
que segueix l'aigua

per l'atmosfera pels conti
nents i la mar, gràcies a la
radiació solar i al desnivell
de les terres emergides.
Durant el seu recorregut
l'aigua incorpora substàn
cies - argiles, residus
vegetals, excrements...
que li canvien les caracte
rístiques, però el cicle
hidrològic, com un gran
sistema de depuració
natural, la recicla contí~

nuament. Les societats
humanes empren les
aigües continentals,
superficials o subterrà
nies, que constitueix l'a
nomenat cicle d'utilització
de l'aigua. Hi ha primer
una recollida de l'aigua i
un tractament de potabilit
zació. L'aigua potable es
distribueix als diversos
usos dels quals surt com
aigua residual què és con
duïda per les clavegueres
als sistemes de depuració
o abocada directament al
medi natural. Fins al segle
XX, encara que la majoria
de les aigües residuals
eren abocades sense cap
tractament, la capacitat
autodepuradora dels sis
temes naturals era sufi
cient. En l'actualitat, tant
pel volum com per les
característíques de les
aigües residuals, és
necessària una depuració
artificial.

Fins als anys noranta,
Benicarló abocava les
seves aigües residuals
sense tractar a la mar al
nord del port i a 200
metres al sud de la platja
del Morrongo. A finals dels
vuitanta la Generalitat va
oferir la construcció d'una
estació depuradora de Ila
cunatge sempre que l'ai-

gua es reutilitzara per al
rec. Aquestes depurado
res consten d'unes basses
on l'aigua roman per un
temps llarg mentre es va
depurant de forma
espontània, molt semblant
a allò que succeeix a la
natura. El projecte no fou
acceptat perquè hi havia
molta aigua i de bona qua
litat per a regar.

A l'agost de 1991 s'i
naugurava l'estació de
pretractament d'aigües
residuals de la mar Xica i
un emissari submarí. El
pretractement consisteix
en la separació de sòlids
grans i flotants -desbast-,
de les arenes, i l'elimina
ció dels greixos. L'aigua
pretractada és impulsada
per l'emissari amb tres
bombes de 22 Kw fins una
distància d'uns 2200 m. on
es dispersarà mitjançant
dos braços difusors de 44
m i 17 boques de sortida a
15 m de fondària. Gràcies
a l'emissari les aigües
residuals eren allunyades
de la costa i el nombre de
bacteris fecals a l'aigua de
les platges era baix La
construcció de l'emissari

no va provocar l'oposició
dels pescadors com en
altres llocs on se'ls res
ponsabilitzava de les
marees d'algues estivals i
també de l'alteració de la
zona de cria de moltes
espècies. Cal assenyalar
que una estació de pre
tractament no és una esta
ció depuradora (EDAR), ni
per l'estructura ni per la
qualitat de l'aigua tracta
da. En una EDAR l'aigua
té un pretractament, un
tractament primari i un de
secundari com a mínim i
l'aigua depurada acom
pleix els paràmetres de la
Directiva 91/271/CEE
Encara que no hi ha con
fusió possible, sovint s'ha
volgut fer creure que la
planta de la mar Xica és
una depuradora. En el
dossier de petició de la
bandera blava per al
Morrongo, signat per l'al
calde Jaime Mundo, es
mencionava que "existia
una depuradora de trac
tament primari des de
1991". Aquest fou un dels
motius pel quals el regidor
d'UPV, ara BLOC, Xavier
Rodríguez, va dimitir com

a regidor de Medi
Ambient..

El 1993 és construeix la
primera fase del col.lector
industrial, pel marge dret
del llit de la Rambla de
Cervera on aboquen totes
les indústries. Va des de
l'estació de RENFE fins
¡'estació de pretractament.
El 1994, en una segona
fase, es connectà el polí
gon industrial. Totes les
indústries disposarien
d'Una arqueta de mos
treig, però, a hores d'ara,
sembla que sols la tenen
Ashland i la IFF. S'ha
assenyalat que IFF aboca
aigua amb uns paràme
tres, DaO i conductivitat,
molt alts.

L'emissari es trencà
prop de la costa a l'abril i
desembre de 1994 ves
sant en ambdós casos
aigües residuals a la
mateixa plaija durant
mesos. Es tornà a tren
car l'estiu de 1996 i en
l'actualitat està parcial
ment obturat i així aboca'
més prop de la costa d'allò
previst. Per rebaixar el
nombre de bacteris fecals
que poden arribar a les
aigües de la platja sovint
es clora l'aigua a l'estació
de pretractament. La ines
tabilitat dels emissaris
submarins era coneguda i
en aquest cas s'ha com
provat. A l'octubre de
2000, una avinguda de la
rambla de Cervera va
arrancar part del col·lector
industrial i moltes de les
aigües residuals es van
acumular a la desemboca
dura. Es va tardar mesos
a reparar-ho. No es pot
afirmar que els sistemes
d'evacuació i abocament
d'aigües residuals hagen
estat ben dissenyats.
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CAMí DE SANT JAUME"
De Benicarló a Fisterra (14)

cultura ta
Tonyo

Fibla
02~08 DIMECRES
Logronyo ~ Navarrete ~

Azofra
Quan m'aixeco a rhora de
sempre, tres quarts de
sis, me n'adono de que
soc dels últims en sortir.
Gairebé no queda ningú a
l'alberg. Després de des
dejunar, jo obro abans la
boca que els ulls,
comènço a caminar tot
sol. En algun. moment
perdo les fletxes per dins
la ciutat. Miro bé, les
trobo i segueixo. Ja fora
de la ciutat començo a
avançar a gent. Em fa un
poc de vergonya portar el
ritme que porto, però no
ho puc evitar. Pensaran
que corro per a pillar-los
el llit. Passo a molta,
molta gent. La gent no
camina, passeja. Quan
aplego al alto de la Graje
ra, quasi he passat a tots.
A Navarrete paro cinc
minuts i segueixo. AI sor
tir de l'església d'aquest
poble, que estava oberta,
parlo un moment amb un
pelegrí. Comencem a
caminar junt$, porta el
meu ritme. És Paca d'Al
bacete. Com fa fresca no
parem ni a beure. El dia
és fred i es camina molt
bé. El cel està cobert i fa
airet. Ha canviat el temps.
Si pares et geles. Estem a
2 d'agost i fa fred. D'un
dia per a l'altre, com ha
canviat lo temps!

Paco es queda a Naje
ra, espere a uns com
panys. El meu pla era
quedar-me ací però són
les 11 :45. És molt promp
te. Què faig?

Esmorzar i seguir cap a
Azofra, total és una hore
ta més, 6 Km.

L'esmorzar és el de tots
els dies: primer una clara
per a hidratar-me i des
prés pa amb pernil, si pot
ser fregat amb tomaca, i
una cervesa o got de vi.
Avui toca vi ja que no he
suat massa i fa fresca.

Recuperades les for
ces reprenc el camf.
Aquesttros de camí per a

TONYO FIBLA

mi és nou, ja que l'altra
vegada que vaig passar
per ací amb Imma Adell i
Vicent, el incombustible,
ens vam desviar -quina
locura- cap a Sant Millan
de la Cogolla i 8erceo a
veure bressol de l'espan
yol. Això no s'ha de fer tal
i com ho vam fer nosal
tres: cal anar a Santa
Domingo i des d'allí en
bus a veure a don Gonza
lo.

L'alberg d'Azofra està
ple i ens posen en una
casa vella. L'única pega
és que els serveis i dutxa
estan a l'alberg. Dino al
restaurant que m'han

aconsellat els hospitalers.
Per a remullar el maca
rrons i el pollastre no
podia faltar un gatet de
rioja. Els pelegrins tar:mbé
gaudim dels plaers mun
dans.

Després em poso a fer
la migdiada ben tapat
dins del sac. Des del llit
sento xiular el vent pels
badalls de la finestra que
està feta pols i no tanca
bé.

Quan m'alço de dormir
apleguen una parella
d'holandesos prou majors
que he passat al entrar a
Navarrete. Poc a poc,
però fan via.

Tota la gent que vaig
conèixer ahir ja no està,
s'han quedat a Najera.
Hem de començar de
nou: Conec a Jose de
Valladolid i a Georgio, un
italià il'luminat pel Cami
però amb tendinitis.
També a un periodista de
Castelló. Ens posem a
parlar del Camí però em
va semblar una conversa
un tant tòpica, la típica de
la. gent que fa camí des
de Roncesvalls per pri
mera vegada. Jo també
vaig passar per això.

Per la nit els xiquets del
poble armen molt de
soroll i no es pot dormir
massa bé. Però a les 12
el silenci és total.

' ..',

Ctra. N 340, km'142
Tel: 964400768 - Vinaròs

AUTO ESTElLERESTELLER IMPORT
Entrada taller: Pg. Febrer Soriana

Exposició: Avda. Magallanes, 1
Tel: 96447 1708 - Benicarló
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Benicarló va obrir les Conferències
de l'IEC al nord del País Valencià

JORDI MAURA

JORDI MAURA

El Tercer Cicle de Con
ferències al nord del País
Valencià, organitzades per
l'Institut d'Estudis Catalans
(IEC) i que realitzen un
homenatge a les Normes
de Castelló es va iniciar a
Benicarló amb una xerrada
d'Adolf Tobeña sobre l'a
gressivitat infantil i adoles
cent. El professor del
Departament de Neurobio
logia de la Universitat
Autònoma de Barcelona va
estar introduït en l'acte pel
científic vinarossenc Alfred
Giner Sorolla, qui no va
voler oblidar que fa "tres
quarts de segle vaig vin
dre a l'Institut d'Educa
ció d'esta ciutat bessona
on durant la 11 República
vaig aterrrar en el món
de la ciència". Giner

Sorolla va explicar que "la
psicologia mèdica és
l'estudi més apassionant
d'un univers d'un quilo i
mig que és el cervell, la
seu de la consciència i
on naix la conducta
humana".

El professor Tobeña,
que compta amb 150 tre
balls d'investigació i 12 lli
bres publicats, va realitzar
una xerrada sobre la psi
quiatria infantil i adoles
cent orientada a la socie
tat, perquè entenga com
s'originen i com tractar els
problemes sorgits en els
col'legis i instituts amb
este segment poblacional.
El cicle de conferències té
per objecte constatar com
la biologia i la medicina,
l'esport i l'oci poden garan
tir un nivell de vida cada
vegàda més elevat i unes

expectatives de salut més
plausibles.

Una altra conferència va
tindre lloc ahir dijous a
Benicàssim i va comptar
amb la presència de l'Ho-

norable Celestí Alomar,
conseller de Turisme del
Govern Balear, que disser
tarà sobre els reptes de
futur del turisme i l'entorn
del territori.

CÒPIES DIGITALS DE FORMAT MENUT I DE PLÀNOLS

AMPLIACIONS I REDUCCIONS DE L'1 % AL 400%

DIGITALITZACiÓ D'IMATGES

Sant Blai, 2 - 12580 BENICARLÓ Tel.: 964475698

LÀSER DIGITAL

CÒPIES COLORCOPI5TERIA

LLIBRERIA

PAPERERIA

GRÈVOL
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I Festival de Falles
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DELUXE
DELUXE és el nou projec
-te de Xoel, excantant, gui
tarrista i compositor del
grup Elephant Band. Ha
arribat el moment en què
Xoel ha decidit mampren
dre el seu projecte més
seriós, treballat i profes
sional fins al moment.
Tenint unes qualitats i
qualitat realment cridane
res en la seua veu i com
posicions, ha realitzat un
treball ple d'esplendor on
les seues influències clàs
siques del pop dels 60 es
donen la mà a la música
més experimental i actual
d'una forma marcada
ment britànica. El seu
disc 'NOT WHAT YOU
HAD TOUGHT' té 11
temes amb gran varietat
de registros i una veu
majúscula. Per descomp-

tat, aquest disc té moltes
cartes per a convertir-se
en un dels treballs més
importants del nou any en
el nostre país ja que l'aco
llida abans de la seua
eixida al carrer esta sent
realment encoratjador, de
fet ja està sonant de
forma contínua en progra
mes de ràdio estatals
amb crítiques increïbles
on se'ls situa al nivell de
qualsevol grup britànic
que trenca en el nostre
país o en el seu propi.

Hi ha 11 temes propis
on tot es pot veure i sen
tir: Des dels sons més
electrònics de club, fins a
l'absoluta neteja acústica.
En definitiva, música pop
per a disfrutar i emocio
nar-se amb lletres crida
neres on el passat
comença a pesar després
d'abandonar ¡'adolescèn
cia.

De les influències de
Beck, Beatles o Ocean
Colour Scene fins a les
d'Apples in Stereo, Cold
playo la música de Curtis
Mayfield o Paul Weller, tot
això a un nivell altíssim
que donarà molt, molt de
parlar i on una de les
millors veus de la música
independent espanyola
crea cançons precioses i
plenes d'arranjaments de
violins, de teclats analò
gics, d'ecos, de sitars i
d'emoció, de molta emo
ció. Un treball per a tots
els públics amants de les
veus personals i de la
música Pop.

CULTURA PRBASE
Amb la seua combinació
de noves tendències, por
tades pels seus DJs, uni
des a la base tradicional
del rock (Baix, bateria i
guitarra) i a una de les

veus mes personals que
han aparegut últimament
a Andalusia, CULTURA
PROBASE es col.loca
com una joia de la música
independent d'este país.
Guanyadors del LAGAR
TO ROCK 99 de Jaén,
guanyadors indiscutibles
del VALÈNCIA SONA i
cridats a actuar a l'ESPA
RRAGO 2000 (obrint la
carpa dance), a més d'ac
tuacions per tot Espanya,
on van deixant h10stra de
la seua música innovado
ra que per les seues
variades pinzellades de
ritmes incessants i irresis
tibles, guitarres agressius
i encreuamehts de cultu
res, s'estan fent un buit
en el panorama nacional.

Després del seu mera
vellós disc Rituals,
imprescindible, presenten
ara el seu nou disc ple de
talent JOY.

Aparadors fallers
L'AJUNTAMENT de Benicarló i la
Junta Local Fallera, en col.laboració
amb l'Associació de Venedors del
Mercat Municipal i l'Associació de
Comerç i Serveis de Benicarló, han
convocat una nova edició del con
curs d'aparadors de falles entre els
comerços de la localitat. Els interes
sats podran acudir fins al pròxim 8
de març a les 14.00 hores a l'Agèn
cia per al Foment d'Iniciatives
Comercials (AFIC) de la localitat. El
jurat està composat pel regidor

delegat de Festes i Falles, la Fallera
Major de Benicarló, la Fallera Major
infantil, el president de la Junta
Local Fallera, el regidor delegat de
Comerç i un representant de cada
una de les associacions comer
ciants col.laboradores. Valoraran
els aparadors el pròxim 10 de març
a partir de les 17.00 hores. En la
decisió del premi puntuarà l'origina
litat i el fet que s'utilitzen materials
propis de l'activitat del comerç per a
decorar l'aparador. Enguany es con-

cediran tres premis, un primer premi
de 210,35 f:. i trofeu; un segon de
90,15 f:. i trofeu i el tercer guardó
valorat en 60,10 f:.. El lliurament dels
premis tindrà lloc el dissabte 16 de
març a les 19.00 hores en la plaça
Maria Victòria.

L'edil de Comerç, José Antonio
Redorat, va explicar-que "la inicia
tiva pretén fer més atractius els
aparadors de cara als visitants
que s'acosten a Bènicarló durant
les festes falleres".

L \1 d· B-- lli l'aVeU¡e:en:liCar O



De diumenge a diumengel
Gloriós empat
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tre partits que no perd i
que si guanya diumenge
ja ens poden vindre tots al
darrera amb un pa calent.
I del Vinaròs, què? Ah,
aquesta és una altra histò
ria que, de moment,' no
ens fa ni fred ni calor.

A més hi haurà una
important novetat: el sen
yor entrenador Mari, Marí
o Marín, ja podrà seure a
la banqueta perquè Lluís
Adell ja ha signat la liqui
dació amb el COB. Algú
se n'ha fet càrrec de les
despeses.

Acabaré amb un rumor,
antesala de la noticia que
diria el mestre Palanques,
que m'ha arribat per dife
rents vies. Es rumoreja,
corre la brama, es diu, es
comenta en alguns menti
ders, que hi ha un grup
d'empresaris interessats a
invertir en el CD Benicar
ló. Jo no em crec res, en
el CD Benicarló no es pot
invertir més que estima,
afecte, il·lusió... Tot con
ceptes eteris, però diners
uns empresaris, de què?

fusament ornat amb motius
fallers. Quin goig fa tot,
crega-s'ho. És difícil veure
un carrer que no tinga una
casa o altra amb un deco
rat de barraca valenciana;
quin simbolisme més emo
tiu, quina metàfora més
profunda aquesta de la
barraqueta típica, tan típica
del nostre poble com els
iglús polars o els órreos
gallecs. Compte, no ho cri
tico, cadascú amb els seus
diners pot fer el que li vinga
de gust, però em sembla
graciós, què li he de dir.
També hi abunden per la
geografia cadufera les
finestres, balcons, fines
trons i miradors amb
monumentals senyeres
horitzontals -en blau i
sense, de tot hi ha- creua
des verticalment per l'en
senya espanyola, la matei
xa que amb tant d'orgull
patri va exhibir el nostre
Juanito, sí home, Juanito
Weisweiler, en els jocs
olímpics d'hivern. Tot color
i ambient de festa.

En fi, que el Benicarló
està en ratxa, que fa qua-

PACO DELCASTILLO I

ROOOLFO SERRANO

primera regional. Diumen
ge vinent s'espera, si no
passa res, la visita del
Villarreal CF 'B'. Aquests
són aquells que a la prime
ra volta ens van enganyar i
ens van fer acudir a jugar
tres o quatre hores abans
del partit. Recordo que ja
vaig muntar prou merder
quan va ser el moment i
ara no seria elegant furgar
en nafres en procés de
cicatrització. Els de La
Plana, joves valors aspi
rants a disputar la Liga de
las Estrellas -si no baixen
els del primer equip- no
són, com cabria esperar,
els capdavanters del grup i
van navegant
tranquil'lament pels llocs
còmç>des del campionat.
Em penso, no ho sé cert, ja
li ho confirmaré, que els
entrena Adriano, mític
davanter centre de l'equip
groc que va tindre algunes
jornades de glòria a prime
ra divisió amb el Centre
d'Esports Sabadell.

Quan arribarà ací l'ex
pedició vila-realenca es
trobarà amb un poble pro-

Meritori, molt merito
ri, va ser l'empat
assolit pel Benicar

ló al camp d'un dels eterns
aspirants a l'ascens, l'Ace
ro del Port de Sagunt. La
igualada a zero, conten les
cròniques, va ser a això, a
no res, a zero: igualada en
poc i mal joc i igualada en
no-ocasions. Si de cas se'n
fa constar una de Javi Flos
-de qui havia de ser- però
res més. Jo no m'ho acabo
de creure; coneixent com
conec en la meua pròpia
pell el tarannà dels cronis
tes esportius de poble estic
convençut que si algú va
meréixer la victòria va ser
el Benicarló.

El Traiguera, tot i estre
nar entrenador, no va
aconseguir passar de l'em
pat al seu propi terreny de
joc i el Benicàssim va per
dre contra el Sant Mateu.
Així doncs, a hores d'ara ja
s'ha obert una esperança
dora escletxa de quatre
punts entre la nostra posi
ció a la taula c1assificatòria
i els llocs que possibiliten
jugar la temporada vinent a

Dos partits emocionants
GREGORIO SEGARRA

Cf BENIHORT 1
AFB P. BORRIANA o
Primera Regional Cadet.
Tan sols un punt separava
els dos equips a la c1assifi-

cació i el que es presumia
com un partit molt igualat
na va decebre. Poques
ocasions de gol, domini
altern, superioritat de les
defenses i un gran gol d'A
lex Borràs. El Benihort

recupera la quarta posició a
la classificació.

CF BENIHORT O
AFB P. BORRIANA O
Primera Regional Infantil.
L'Infantil no va estar tan

incisiu com en anteriors
partits i li va costar arribar a
les immediacions de la por
tería rival. AI final, just
repartiment de punts que
no va disgustar ningú en un
partit molt igualat.
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Autonòmic cadet i juvenil
de pista coberta
CLUB ATLETISME CARNS ROS

CA CARNS Ros

Resultats dels atletes del
Club d'Atletisme Carns
Ros.

. CATEGORIA
, CADET

Elísabet Oelshorts: Plata en
300 mil (43"55), bronze en
longitud (4,83) i 4a en la
final de 60 mil (8"22).

Kalisa EL Faghloumi: 5a

en 3.000 m marxa (18'11").
Héctor Hernandez: 7é en

1.000 mil (3'01"09 mp).

CATEGORIA JUVENIL
Guillermo Palau: Or en
3.000 mil (9'31 "45).

Laura Esbrí: 4a en llança
ment de pes (4kg), dispu
tant també les modalitats
de 200 mil i 60 mt.

En categoria juvenil,
també va participar l'atleta
de Benicarló Bea Ferrando
(Playas), que va;aconse
guir el bronze en l'especia
litat de salt d'altura.

OLlMPIADA ESCOLAR
Va participar en categoria

CA CARNS Ros infantil Caria Vidal, en les
,..-----------, modalitats de longitud

(3,56) i 1.000 mil (3'48").

11 MINI MARATÓN
.FALLERA DE
TORRENT
La prova de 8 km va reunir
al voltant de 200 corredors,
entre els quals es trobaven
els atletes benicarlandos:
5é Javier De La Fuente
(26'50"), 8é Jesús Gellida
(27'05), 10é Agustín Pérez
(27'13"), 18é Juan A. Lores
(28'05").

Dotze gols i dotze partits sense perdre

ANDREU PLAZA
El tècnic Andreu Plaza va
destacar aquesta especta
cular golejada a casa "que
junt a la de la setmana
passada ens dóna una
gran confíança, per
afrontar un partít tan
ímportant com el del pro
per díumenge front al
Fotícos a Saragossa".

POVET.COM dels de Benicarló es va
reflexar en tot l'encontre.'
Tot i que l'Èpic va lluitar res
va poder fer amb el joc dels
d'Andreu Plaza.

Els jugadors del
Povet.com van aconseguir
anotar una dotzena de
tants, en una desfilada de
gols molt repartida. Capi i
Andresinho van aconseguir
tres gols. Per la seua
banda, Txema i Astillero
van anotar-ne dos al mar
cador benicarlando, mentre
que Merchan i Lucio van
contribuir amb un.

El Povet.com va repetir
golejada aquesta setmana
a la seua canxa en un par
tit en el qual la superioritat

9-1 Andresinho (min. 31)
10-1 Astillero (min. 34)
11-1 Lucio (min 35)
11-2' Raúl (min. 37)
12-2 Capi (min 38)

GOLS
1-0 Merchan (min. 4)
2-0 Astillero (min. 5)
3-0 Txema (mni. 7)
4-0 Txema (min. 11)
4-1 Óscar (min 19) OP
5-1 Andresinho (min.23)
6-1 Andresinho (min. 25)
7-1 Capi ( mino 28) OP
8-1 Capi (min. 31) OP

---_._--~

REDACCIÓ

TARGETES
Pel- part del Povet.com,
groga a Andresinho i per
part de l'Èpic, Oani, Raúl i
Fran.

12 POVET:COM
Xus, Lucio, Chelete, Mer
chan i Astillero. A més,
Txema, Edu, Capi, Andre
sinho, Wallace i Manzano.

PAVELLÓ
Municipal de Benicarlo,
800 persones.

2 ÈPIC
Boza, Óscar, Edu, Luisi i
Raúl. A més, Oani, Jordi,
Han i Aguirre.

ÀRBITRES
DEL PARTIT
Pedra Arteaga de Girona i
Francesc Valenzuela de
Lleida.
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Polítics benicarlandos del
BLOC van visitar la Tossa

JORDI MAURA
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JORDI MAURA

El Bloc Nacionalista de
Benicarló -únic grup polí
tic que ha presentat
al.iegacions per tal de
d'indicar l'impacte nega
tiu que tindrà el Pla d'Ac
tuació Integrada de la
Tossa-, va visitar dissabte
passat els terrenys afec
tats per aquest macropro
jecte urbanístic. AI llarg
de la visita el BLOC va
constatar la riquesa pai
satgística, arqueològica,
cinegètica, mediambien
tal i agrícola que suposa
la Tossa i tota la seua
àrea d'influència.

La jornada es va iniciar
amb una visita a la Bas
seta del Bovalar, on
s'està fent una gran
transformació de cultius
que està afectant la fauna
i flora autòctona de la
zona (romingueres, olive
res, timonet, romer,
carrasques, etc) i que
serà substituïda en breu
per tarongers. La terra

.per tal de nivellar els
tarongers s'està extraent
d'uns terrenys propers on
es té previst instal.iar el
camp de golf. Pel que fa
al projecte de golf i urba
nitzacions -vist el mutis
me que està seguint el
PP-, aquest preocupa els
nacionalistes, que van
assegurar que "el pp ha
de deixar clara davant
els propietaris i ben i
carlandos quina és la
seua postura". El Bloc
de Benicarló també
lamenta les afirmacions
sorgides de boca de
diversos polítics populars
que equiparen "progrés"
amb l'existència de
camps de golf i urbanitza
cions per tot arreu. "Un
PAl és progressar?,
l'enriquiment d'una S.L.
a costa dels propietaris
i llauradors del terme és
progrés?, és millor una
piloteta i uns metres de
gespa que un camp

agrícola? retallar el
nostre terme de manera
alarmant, canviant-lo
dràsticament per a unes
activitats d'un més que
dubtos progrés econò
mic, és bo per a Beni
carló? La destrucció
d'una zona arqueològi
ca com la del poblat
Iber de la Tossa és pro
grés?". Interrogants que
els polítics locals del PP,
amb el mutisme que
s'han ficat per bandera,
no han volgut contestar,
van indicar des del
BLOC.

La manca d'aigua a la
població i els problemes
de salinització dels nos
tres aqüífers preocupen
també als quatre regidors
nacionalistes a l'Ajunta
ment de Benicarló. Amb
quina aigua regarem les
carxoferes i els encisams
si la malbaratem amb un
esport que quasi ningú
practica a la comarca? La

postura del Bloc és clara,
-davant el PAl presentat i
davant la inequívoca
voluntat del PP local de
tirar-lo endavant-, suport
absolut a l'Associació
'Salvem la Tossa'. Tant
mateix anima la resta de
la població a participar en
els actes de defensa i rei
vindicació d'aquest patri
moni, que amb unes vis
tes impressionants de
tota la comarca, ara ens
les volen canviar per una
qona colla d'adossats per
tota la falda de la mun
tanya. Per últim, el BLOC
fa una crida al Partit
Popular de Benicarló,
que és el responsable de
governar, per a que apli
que el sentit comú en una
problemàtica que té en
contra als llauradors i
propietaris i a més de
4.000 benicarlandos, que
ho han dit ben alt i clar.,
amb la seua signatura de .
protesta.
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