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Centre de Salut

B
enicarló sempre ha estat mal
tractada pel que fa a infraestruc
tures. Les altres poblacions de

la comarca han sabut gestionar millor
les seues necessitats I sempre han
avançat Benicarló a l'hora de quedar
se amb les inversions. José María
Febrer Callís va aconseguir Yactual
Centre de Salut de Benicarló l'any
1985. El complex va ser construït en
època de l'alcalde Febrer Des d'aquell
moment fins ara ha anat quedant evi
dentment desfassat i cal preguntar-se
per què.

·f

La manca de metges, l'elevat nom-
bre de desplaçats i les necessitats de
la gent sense papers són tres proble
mes greus La solució, com s'explica al
nostre Tema de la Setmana, podria
passar per més places I millors Ins
tal.lacions. De calaix, vaja.

El diputat del Partit Popular (PP)
Francisco Moliner reconeix la situació,
però recorda la voluntat de solucionar
aquest problema.

El greuge comparatiu que patim els
benicarlandos ens porta a traslladar
nos sovint, massa sovint, a l'Hospital
en cas d'urgència. Això s'ha de can
viar necessàriament. I no. podem
esperar més!
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JORDI MAURA

canviar necessàriament. I
no podem esperar més,
especialment perquè ho
hem donat tot a canvi de
res. Ara toca a l'administra
ció moure fitxa i recompen
sar-nos amb el que ens
mereixem.

o

L'actual Centre de Salut de Benicarló
data l'any 1985. El complex va ser

construït en època del alcalde Febrer.
Des que va nàixer fins ara ha anat

quedant evidentment desfassat res
pecte d'altres centres sanitaris

segons el propi diputat "en
qüestió d'un mes i mig".

El greuge comparatiu
que patim els benicarlan
dos en aquest sentit per la
nostra entitat poblacional
que ens "quasi-obliga" a
traslladar-nos a l'Hospital
en cas d'urgència, s'ha de

Centre de Salut
15 ANYS A

L'OBLIT

REDACCIÓ explica "existeix la pre-
--- disposició del nou direc-
L'actual Centre de Salut de tor d'àrea i de l'alcalde de
Benicarló data l'any 1985. la població a crear més
El complex va ser construit places i solventar estes

i en època de l'alcalde José necessitats".
María Febrer Callís i va ser El diputat Francisco
inaugurat per Joaquín Aza- Moliner va refermar aques
gra Ros, l'aleshores Gover- ta promesa junt a d'altres
nador Civil de Castelló. càrrecs del Partit Popular.
Des que va nàixer fins ara Pel moment se sap que
ha anat quedant evident- existeix la voluntat de la
ment desfassat -sanitària- Conselleria de "saldar"
ment i en serveis- respecte aquest deute que es té cap
d'altres centres sanitaris i a la ciutadania de Benicar
d'urgències de poblacions Ió. Segons va explicar el
amb similar entitat pobla- propi Moliner a LA VEU
cional a la de Benicarló. El "tindrem més serveis
solar que ocupa va ser sense dubte. Nosaltres
cedit a l'administració voldríem tindre un Centre
pública, de manera que no de Salut de 2.000 m2 com
va representar cap cost per els d'Alzira o Vinaròs,
a la Conselleria de Sanitat sufragats íntegrament
d'aquell moment. per la Generalitat Valen-

Amb açò que arriba el ciana". Moliner explica que
PP al poder i promet al seu "fins' ara el Centre de
programa electoral un nou Salut ha donat un servei
Centre de Salut amb servei bo; però ara és innegable
d'Urgències. Des d'alesho- que altres pobles els
res fins ara taulells, sales tenen més bons", per això
d'espera, servei telefònic, ja s'estan considerant uns
etc s'han quedat xicotets o terrenys que "estarien
sobrecarregats com per situats per la Partida
absorvir la demanda d'una Povet, prop de l'Avingu
població molt superior que da Méndez Núñez, però
ronda els 22.000 habitants. per a tindre'ls definitiva
Els principals problemes ment disponibles cal pri
segons la coordinadora de mer fer l'homologació del
metges del Centre de Salut terreny i posseir del per
de Benicarló, Josefa Boscà centatge de sòl que per
"són la manca de met- tocarà a l'Ajuntament,
ges, l'elevat nombre de per a començar a concre
desplaçats i les necessi- tar el projecte en este
tats de la gent sense. 2002 i acabar les obres al
papers". Per a Boscà 2003". Segons Moliner,

'\ "calen més places i des de la Conselleria ja
millors instal.lacions per estan demanant la disponi
atendre amb major rapi- bilitat dels terrenys, un fet
desa la gent". Segons que pot desbloquejar-se
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Reutilitzar les aigües per al camp de golf
JORDI MAURA

El Bloc demana al pp que aclarisca
qui sufragarà una depuradora terciària

i d'on ha partit que Terrazahar Golf
tinga el~ drets sobre l'ús de l'aigua
depurada, segons consta en l'EIA

JORDI MAURA

El Bloc Nacionalista de
Benicarló va demanar al
pp que aclarisca d'una
vegada els múltiples inte
rrogants que existeixen
sobre les necessitats hídri
ques del camp de golf i les
connotacions que tindrà
l'Estació Depuradora d'Ai
gües Residuals (EDAR) de
la població sobre aquest
projecte urbanístic i sobre
l'estat de les aigües sub
terrànies. Així, el Bloc va
assenyalar que el segon
estudi presentat per l'em
presa Terrazahar Golf con
tinua essent inviable per
què a més de no garantir
que es cobrisquen les
necessitats hídriques d'a
quest macrocomplex aïllat
d'urbanitzacions i golf,
deixa entreveure la con
nivència entre el consistori
i l'empresa constructora
"pareix que vulguen que
aquest PAl es faça a tota
costa, quan el PP té la
capacitat de presentar
al-legacions i millorar-lo,
si consideren que té defi
ciències. Ara la pilota
està en la seua teulada".

Aquestes deficiències se
centren -segons el Bloc- en
el fet que "l'estudi de l'E
DAR indica tindre única
ment un procés de depu
ració secundària, que no
permet l'ús per al reg ni

d'altres usos, ja que tin
dran una contaminació
molt elevada i no estaran
dins dels paràmetres de
la legislació europea". El
regidor Francesc Xavier
Rodríguez va informar que
si el cost de l'actual EDAR
projectada de Benicarló és
d'uns 1.500 milions, "és
necessari un sobrecost
aproximat de fi parts del
cost de la que ens han de
fer per a permetre el rea
profitament de l'aigua
per al reg del complex, ja
que l'actual estudi i plan
ta no contempla el seu
aprofitament, sinó l'abo
cament a la mar per no
estar completament
depurades".

Segons els nacionalistes
"el cost l'hauria assumir
algú, el camp de golf o
els selis representants?"
es preguntava. Aquesta
nova planta, els sistemes
de conducció i impulsió de
l'aigua són encara interro
gants que ningú ha desve
lat. Rodríguez recorda que
"la . Confederació
Hidrogràfica del Xúquer
no ha donat a l'empresa
els permisos per a l'ús de
l'aigua, un ús recreatiu
que està per davall de l'a
gricultura en la prelació
dels usos", per la qual
cosa afirma que "s'han fet
castells en l'aire amb un
tema tan seriós". Els sin-

dicats agraris han sol· licitat
al Consell Agrari fer ús de
l'aigua procedent de la
depuració de les aigües
residuals de la població en
una comarca deficitària en
aigua i amb problemes de
salinització dels pous, per
la qual cosa el destí de la
cobejada aigua no està clar
encara.

HOMOLOGACiÓ
DEL PGOU
Segons va explicar Josep
Antoni Marqués "en
aquest assumpte no

s'està actuant de la
manera més ortodoxa" i
va recordar que "vist l'Es
tudi d'Impacte Ambiental
del Pla General d'Orde
nació Urbana que es
troba en exposició públi
ca per a presentar
al' legacions i que consi
dera la Tossa com a urba
na, dubto que es tinguen
en compte aquestes
necessitats del futur
complex", va assegurar i
va demanar al pp "rigorosi
tat" urbanística.

http://V+llNVtI.taronJadICJ·tal.com
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Atropellament a Benicarló
REDACCiÓ

En la zona peatonal de
Benicarló continuen pro
duint-se atropellaments als
usuaris i als seus drets. Si
fa poques setmanes un
xiquet de pocs anys era
arrollat en ple carrer Major
per una bicicleta que circu
lava a gran velocitat, a la
vesprada del diumenge 21
una senyora d'uns 60 anys
d'edat va patir lesions a
costelles, braços i cames
de diversa consideració en
xocar amb una motocicleta
conduïda pel Passatge
Sant Pau. Aquesta zona és
molt freqüentada per ado
lescents amb les seues
motos, especialment a les
vesprades, i que es reunei
xen en la Placeta dels
Bous. Tant la conductora de
la motocicleta de carretera,
afligida d'un fort dolor d'es-

quena, com la dona atrope
llada van ser traslladades
per dues unitats de Protec
ció Civil.

L'expectació que es va
generar en una hora tan
transitada va ser important i
entre els comentaris es res
saltava la inseguretat mani
festa que es pateix a les
zones peatonals de la
població, que són utilitza
des sistemàticament al llarg
de tot el dia per vehicles
comercials, motocicletes i
veïns, de manera que la
finalitat de la peatonalitza
ció s'incompleix. Precisa
ment el consistori de Beni
carló va rebre el Premi
Nacional de Comerç per la
peatonalització del seu cen
tre comercial com dinamit
zador econòmic del centre
històric i com a generador
d'una comoditat per als
seus clients i usuaris.

JORDI MAURA

r----------------------------------------·------,

Més abelles
Una vegada més les abelles han triat la nostra
població per instal·lar-se. Si fa uns dies van triar
l'arbre del costat del Quisoc Muchola, esta setma
na han triat la cuina d'una senyora, un arbre del
passeig del Febrer Soriano i la façana de l'esglèsia
de· Sant Bertomeu. Per tal de senyalitzar el perill
que suposayen i evitar que ningú prenguera mal
amb les prop de 200 abelles que es van posar a
l'arbre el passat dimarts, va haver d'intervindre la
Policia Local i un camió del Parc de Bombers de

• l '" ~
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L'Entesa del Baix Maestrat
NOTA DE PREMSA

L'ENTESA

En data 19 d'abril del 2002,
s'han reunit al Casal Muni
cipal de Benicarló les direc
cions polítiques comarcals
de EUPV, Els Verd del País
Valencià i Esquerra Valen
ciana; havent arribat a l'a
cord de constituir la 'Mesa
per l'Entesa' a la nostra
comarca , mostrant la seua
coincidència en els criteris
d'animar el projecte: L'En
~saésunpr~ectedeca~

vis i renovació en la forma
de fer política assumint els
nous valors emergents en
el segle XXI . Una nova
visió del desenvolupament
econòmic que ha de ser
compatible amb la conser
vació dels recursos natu
rals i amb els principis de la
justícia i de la igualtat. '

L'Entesa ha de definir un

espai de participació obeti
en el qual puguen integrar
se persones a títol indivi
dual i organitzacions
socials per a col.laborar en
les propostes programatl
ques , i realitzar un segui
ment del projecte i reforçar
els valors ètics, cívics i de
regeneració que aquesta
coalició ha d'avalar. L'En
tesa és proposa com objec
tiu fonamental recuperar la
confiança de la ciutadania
progressista de la nostra
comarca que considera
imprescindible un recanvi
en el govern municipal dels
nostres pobles.

L'Entesa és un projecte
sobirà que propiciarà
acords amb altres forces
polítiqu'es , sobre una base
programàtica que garantis
ca un altre model de
pobles, ciutats i comarca.

JORDI MAURA

Es van reunir al Casal Municipal de
Benicarló les direccions polítiques

comarcals de EUPV, Els Verd del País
Valencià i Esquerra Valenciana

r--------·-------------------------------------·-,
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Un mira la foto i es pregunta, que li passa a aquest
rètol? Fàcil, pot caure en qualsevol moment. Si un
es passeja per allí, veurà (i no calen ulleres), que
les garres que l'aguanten estan a punt d'amollar
se. Doncs, denunciem-ho a l'ajuntament, seria el
més lògic! Així ho ha fet alguna gent (més d'una
vegada), i ara per ara tot continua igual. Segons
ens consta, la policia li ha passat 'el parle' (més
d'una vegada) als serveis d'obres municipals. I com
era d'esperar, tot continua igual. El regidor d'obres

'-- --:.'___' • i serveis, Marcos Marzal, no se n'entera.
L ~

Benicarlandos a la 'Manifestació del 25 d'Abril' d'aquest dissabte
SUSSANNA ANGLÉS

Un bon nombre de joves de
la nostra comarca, espe
cialment de Benicarló, for
maran part avui dissabte de
la manifestació que tindrà

lloc a la ciutat del Túria en
record del 25 d'Abril i sota
la següent reivindicació:
Una Esquerra per un
País. Independència. La
manifestació tindrà lloc
després d'un dinar de ger-

manor a les 18.00 hores i
tindrà com a recorregut
algunes dels principals
carrers valencians. Des
prés concert a càrrec d'AI
Tall i de l'orquestra Mestre
Tàrrega de Castelló de la

Plana. Ara, fa uns anys,
diverses organitzacions
culturals i d'esquerres van
organitzar el transport, però
com la gent preferia anar
per lliure, això s'ha deixat
de fer.
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Penya Mechero

http://www.penyamechero.com

Penya Tararots

http://www.tararots.com

Penya Els Salats

http://www.terra.es/personaI5/penya_salats

Presentació de
les Dames de

les Penyes
COORDINADORA PENYES

L'Auditori de Benicarló va
acollir l'acte més
emblemàtic, divertit i ele
gant dels que organitza la
Coordinadora de Penyes
de Benicarló. La presenta
ció de les Dames de les
set entitats festives va
aconseguir omplir un any
més l'Auditori de la pobla
ció, que lluïa una bella
decoració d'arbres. Vesti
des amb les bruses de les
diferents penyes, les
Xiques de Gimsport van
realitzar una coreografia
que va ser molt aplaudida
pels assistents.

Miguel Àngel Senar
'Míchel' i Oscar Juaneda
'Mijagy' van realitzar entre-

vistes a les dames entrants
i es va fer entrega a Amè
lia Piñana del càrrec Pen
yera de l'Any, per la seua
vinculació amb la festa. El
mantenidor de l'acte, Fran
cisco Flos i posteriorment
l'edil de Festes, José Joa
quín Bautista van glossar
algunes de les bondats de
les penyes. El segon regi
dor popular va avançar
que el concert gratuït d'en
guanyen el recinte de
Penyes serà la Caja de
Pandora. Els membres de
la Coordinadora van agrair
a l'Associació de Volunta
ris de Protecció Civil la
seua col'laboració en múl
tiples actes i van felicitar a
la Penya Masclet pel seu V
Aniversari.

PENYA AMICS DE BENICARLÓ
DAMA 2001: RAQUEL AYZA

DAMA 2002: RAQUEL DE HARO

PENYA MASCLET
DAMA 2001: MARíA HERRERA

DAMA 2002: ERIKA VIRGOS

PENYA MECHERO
DAMA 2001: ANABEL COLL
DAMA 2002: PAQUI COLL

PENYA ELS SALATS
DAMA 2001: AROA AVILA

DAMA 2002: VANESSA FRESQUET

PENYA SECTOR CRíTIC
DAMA 2001: AL/CIA ROCA

DAMA 2002: REBECA MESSEGUER

PENYAARJUB
DAMA 2001: BEATRIZ PIÑANA
DAMA 2002: VANESSA SALES

PENYA TARAROTS
DAMA 2001: Rocío GARCíA

DAMA 2002: MaCARMEN CASaL/VA

Exposició de Raúl Ortega sobre Xiapes
SUSSANNA ANGLÉS

Càlig donava fi el passat 14
d'abril, data importantíssi
ma dins de la història de
l'Estat Espanyol, a una
exposició fotogràfica a
càrrec de Raúl Ortega
sobre Xiapes, sota el titol:
'L'lndigisme en marxa'.
Aquesta exposició, havia

sigut visionada poc temps
abans, a Benicarló, tenint
com escenari un molt ben
aprofitat Museu Arqueolò
gic. A Càlig, l'exposició, era
vista pels seus ciutadans al
Centre de Cultura, nexe de
les activitats socio-culturals
de la Vila.

El primer dia de l'any 94,
el món es salpicava amb

una notícia internacional
més per a nosaltres, els
pocs habitants de l'anome
nat primer món. La resta,
pensava que allò anava un
xic més enllà perquè ells
vivien ,durant el present,
havien viscut en el passat i
viurien en el futur situacions
idèntiques i paral·leles.
Però seguim amb la notícia:

l'Estat Mexicà de Xiapes,
situat ,s'alçava en un crit
unànime, farts de tanta dis
criminació i de tanta
ignorància per part dels
conciutadans acomodats.
Farts de tanta injustícia
social i d'un assetjament
fruit d'exprimir els seus
valors i menysprear la seua
cultura i la seua raó de ser.
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al murri que viu sense ofici
ni benefici gràcies a les
desmesurades pagues
que ofereix la magnànima
generositat de l'Estat. Els
lingüistes ja es preocupen
perquè d'ací quatre dies la
frase "viu com un rei"
desapareixerà de la llen
gua i només s'emprarà
"viu com si estigués
aturaf'. La nostra sort és

•••••••••••••••
que Aznali
vius que ~
els innocer
felicitat de
irresponsab
vetllen les
hores perql
no ens l'enfe
lleials. Per a
benefici de
implacable"i
tremole la

El projecte de reforma de
l'INEM que ha plantejat el
Partit Popular aquests
dies converteix qualsevol
aturat en un possible esta
fador. Figurar als registres
dels serveis d'ocupació
deixa de ser símptoma de
mala fortuna i passa a ser
sinònim de picardiós i de
trampes. L'abans deprimit
i marginal aturat dóna pas

GQf;t.;;¡. f1Qf.j

l3eraca (lo

laveudebenicarlo@eresmas.com 667.62.25.86 964.47.56.98 Cé
E-MAIL (INTERNET) TELêFON FAX ADR
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dat completament els
accessos per a persones
amb discapacitats físi
ques. Un detall.

I MISS ALACANT?
Hem sentit dir que a l'estiu
l'ajuntament pensa orga
nitzar una campanya de
promoció del comerç local
amb una desfilada de
models a la plaça de la
Constitució. Diu que del
país només vindran miss
Castelló" i miss València,
que miss Alacant té uns
altres maldecaps. Que no
vinga un altre Mercadona
de la mà d'aquestes
pobres xiques, que el més
probable és que s'hi dei
xen els talons de les
sabates si intenten traves
sar l'accidentada plaça!

BiÒLEG O BIOLEG?
Fa goig de veritat sentir
els/les presentadors/res
d'Actual TV, ja en podria
prendre nota Canal 9 del
valencià que usen
aquests jóvens. Ara, pel
que fa a l'escrit, diràs que
treballen amb el mateix
corrector que La Veu: l'al
tre dia Pere Bausà el van
convertir en bio/eg, que
en anglès seria com cama
biològica.

Els Tafaners

o centrals

EL CÒMIC DE XAVIER BURRIELI
Especulacions

!:..J#Jo , ~JZil p.~r .i;; ..!!J,! l'.E.triY

~tW~rY(UN~ ~!J

La Veu de Benicarló

ACCESSOS AL
PORT ESPORTIU
Sembla que enlluernats
com estan amb els iots i la
velocitat, els arquitectes
del megaport esportiu
benicarlando no han obli-

PRESSES AL MOLL
Recordeu la monumental
pintada racista, Moros No,
que ens va retratar durant
molt de temps al contra
moll del port? Doncs ha
estat substituïda ara per
una altra no menys
espectacular: Velocidad
Maxima 3 Nudos. Les
motos adolescents sem
pre han arribat amb pres
ses a la punta del moll!

UN FUMERAL
DE CATEGORIA
Enmig dels blocs cons
truïts sobre els solars de
Fontcuberta la regidoria
de cultura del nostre ajun
tament ha decidit salva
guardar l'esvelt fumeral
de toves rogenques de la
fàbrica. Molt bé. Així els
veïns quan òbriguen la
finestra tindran sempre
l'esperança que algú els
farà el llit mentre ells van
a treballar: com si visque
ren a l'Hotel Majestic d'ahí .
al costat. '
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L'ESPIFIADA DE
LA SETMANA
Jo vaig ser un dels més de tres
cents subversius que van anar a la
marxa de 'Salvem la Tossa'. Encara
que a primera hora feia una mica de
fresca, el dia va ser fantàstic. Vaig
escoltar molt atentament totes les
explicacions que va fer Pere Bausà,
però no vaig sentir ni veure José
Manuel de Antonio OrtaL No va
poder assistir.

AIXÒ és el que vaig saber llegir a
l'anterior número de la seua revista,
el 330.

Des que vaig començar amb les
meues col'laboracions, he observat
una sèrie de coses que m'agradaria
compartir amb vosté, senyora Gar
cia, sobretot la manera de portar el
tema de personal. Ja sé que és
posar-me on ningú no em demana,
però aquesta setmana farè una petita
anàlisi del seu equip humà. Ha plo
gut mol des que Aristòtil va fer la pri·
mera ordenació de la natura i els
éssers que la formen, però bàsica
ment el seu esquema s'ha mantingut.
De la mateixa manera, jo he ordenat
els seus col·laboradors i els he dividit
en tres grups. El primer el formen els
que setmana a setmana fan que
aquesta publicació isca al carrer, amb
quatre pilars fonamentals: Jordi
Maura, Pere Bausà, Tonyo Fibla i
Xavier Burriel. El segon grup estaria
format pels col'laboradors que treba
llen amb una certa cadència no
exempta de qualitat, i que caldria
encoratjar per tal d'aconseguir sec
cions setmanals fixes: Josep M.San
Abdón, Tolito, Susanna Anglés, Gre-

, gorio Segarra, Adriim Esteller... Dins
el tercer grup col'locaria els que un
dia hi van ser però que ja no hi són:
Joan Gregori, Ximo Bueno, Àlex
Gozalbo, Ismael Mateu, Jordi Trives,
Noemi Oms, Francesc Anyó, Àlvar
Anyó, J.R.Ramírez, ministril, lo mani
fasser, la colla dels tafaners, i tants
altres que es podrien recuperar per a
satisfacció dels lectors que, com jo,
no busquem a LA VEU una successió
caòtica de notícies i fotos, sinó algu
na cosa més. Haurà notat que m'he
deixat un parell de personatges. He
de reconéixer que és l'únic punt
negre que té la meua classificació.
Havia pensat fer una quarta subespè-
cie exclusiva per a ells que es podria
qualificar de personal absolutament
prescindible i que no aporta més que
idees repetides i antinoticies. Vosté
mateix. També deixo a)a seua lliure
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¡ Senyora Garcia I
decisió el fitxatge d'altra gent amb ¡
coses a dir i que veuria un bon lloc ¡
dins la seua revista per a expressar i
lliurement la seua creativitat. i

Anem per feina. Impagable la crò- !
nica de la crisi dels socialistes locals. ¡
Molt bo allò que Madrid ha de donar !
el vist-i-plau. Sensacional el cas dels I
que no paguen les quotes. Depura- i
cions, purgues, submarins. Sembla la i
guerra freda. El partit en mans de I
gent "de la via per amunt". Ostenta- i
ció de bons pagadors. Una visió total- i
ment oposada a una altra publicació I
local. Què vol que li diga, a mi m'a- ¡
grada més aquesta. !

A la pàgina següent, entrevista. El i
bo de Vicent Piñana passa de ser I
sotssecretari (que no vicesecretari) a I

vicepresident. No sé quin càrrec és
més important, però de feina ja en té
un bon grapat. M'he fet un tip de bus
car la continuació de la frase que
comença al final de la darrera pre
gunta "Jo vaig...", però no l'he tro
bada. Potser se l'ha menjada Mundo
amb la seua proverbial gana.

Potser el lector ha pensat que
aquesta setmana Fibla no surt a la
foto en una nova mostra de modèstia.
Només cal fixar-se en la foto de la
pàgina 7. El que va vestit de caçador
d'óssos polars és ell. Ens tira per
cara el seu do la ubiqüitat. Em mera
vella. Sempre és l'últim a acudir al llit
i el primer d'aixecar-se.

Pregunta: es pot considerar que el
llibre de Palanques i Segarra conté
fotos "antigues"?

............ :.-....
• • • • • • • • • • • • • • • •.'.•

Anuncia't

8~n¡carló

endurir l'accés a les pres
tacions de l'atur i pretenen
obligar a treballar a tots
els pereosos que busquen
viure de la bona fe de la
societat. Això sí, oferiran
una feina adient per a
cada persona. Cal confiar
que tan adient com la que
li van trobar a Jaime
Morey.

• ••

Dei¡';8"11-ho
oi);;; i la. continuarem
p{l,rla:~<t tJfl¡ altf'<f~ di,;;;

,~
¡i2"'Pe:tU'~{;IO
: .,-costa nord

•
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cia. són més
fam i mentre

Its dormim la
la ignorància

le, ells ens
vint-i-quatre

..lè el sistema
)nsen els des
ixò, buscant el
tots amb gest
sense que els

mà, volen

lsal Municipal, Sant Francesc, 95 Bló
EÇA CIUTAT

)

s 3 euros
ar a
enicarlandos
,mes
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ECOLOGIAI
El Cérvol: riu canalitzat, ¿riu contaminat?

LA VEU DE BENICARLÓ
26 d'abril de 2002

Pere 8ausà
i Arlandes

La canalització del riu
Cérvol fou una de les
principals promeses

electorals del Partit Popu
lar amb què va guanyar
les darreres eleccions
municipals. Una sèrie
d'associacions de Vinaròs
- Apnal-EA, CGT, Esque
rra Unida, Esquerra
Verda, Cent Som Seny,
AAW Migjorn... - han
constituït la Plataforma en
defensa del Cérvol davant
de l'adjudicació de les
obres per la Goput
Segons declaracions del
seu portaveu "'no ens
oposem a la canalització
respectuosa del riu,
però sí a que es faça un
caixó de formigó". El
passat 13 d'abril realitza
ren una concentració de
protesta davant l'ajunta
ment a la qual van acudir
unes cinquanta persones.
Sembla que la majoria de
vinarossencs són indife
rents o estan a favor de la
canalització del riu. El
record del darrer desbor
dament i la brutícia i
degradació que presenta
el riu fa, segurament, que
molta gent veja necessà~

ries aquestes obres. Però,
és el més adequat, el més
sostenible? Recordem
una mica els antecedents.

L'existència de la N
340, autèntica barrera
urbanística, ha afavorit el
creixement de Vinaròs
cap al nord del casc urbà,
a les vores i a l'altra banda
del Cérvol. Així diària
ment gran nombre de per
sones i vehicles travessen
el riu bé ~pel pont del polis
portiu bé pels dos camins
del llit del riu. A la vora del
riu hi ha diverses cons
truccions públiques com el
pòlisportlu, camp de fut
bol, una residència juvenil

o la planta de pretracta
ment d'aigües residuals.

A l'octubre de l'any
2000 unes fortes pluges a
la capçalera del riu - més
de 300 litres als Ports
provocaren el desborda
ment, del riu pel pont
esméfntat, l'aigua anà
carrer avall fins al passeig
Fora Forat, on la policia va
tirar un muret perquè l'ai
gua sortís cap a la mar. La
residència del menor Baix
Maestrat fou desallotjada i
els camins que travessa
ven el llit del riu van ser
arrossegats.

La canalització del riu
estava prevista per a
2001, però fou en els pres
supostos de la Generalitat
per a 2002 on aparegué ja
una consignació econòmi
ca. El cost de l'obra serà
d'uns 6.600.000"'¡:' i es
farà en un a dos anys. Als
marges s'alçaran murs de
formigó i el llit s'aplanarà i
es cobrirà el fons amb una
escullera de pedres des
de la N-340 fins a la
desembocadura. Es farà
un pont nou amb un únic
arc centrat, una
passarel'la per a vianants i
la total transformació del
pont actual amb la substi
tució dels pilars per un arc.

S'actuarà la desemboca
dura perquè no es quede
aigua estancada. Aquest
Cérvol canalitzat, diuen,
admetrà un cabal de 1000
m3 per segon..

El grup APNAL-EA fou
el primer a criticar el pro
jecte a començament de
2001. S'assenyalava que
la canalització consistiria a
formigonar el llit, amb la
destrucció de la fauna,
flora i dels meandres o
revoltes del riu. També
que, amb aquestes actua
cions, es faria possible
requalificar com sòl urbà
part dels marges del riu
Les al, legacions al projec
te es basaren, que no
tenia cap estudi d'impacte
ambiental (EIA). Sol·licita
ren l'estudi d'altres alter
natives més sostenibles,
és a dir, amb menys
impacte ambiental i menor
despesa econòmica: eli
minació del residus sòlids
del llit, dels vessaments
d'aigües residuals, el res
pecte de la morfologia del
riu -amplada i traçat- ,
recuperació de la vegeta
ció natural, modificació del
PGOU per a impedir l'edi
ficació als marges i l'alça
ment -si fos necessari- de
murs de contenció en els

límits originals del riu. La
majoria d'aquestes pro
postes han sigut assumi
des per la Plataforma en
defensa del Cérvol. L'a
juntament ha assegurat
que el projecte no per
metrà requalificar en urbà
cap terreny que no figura
en el nou PGOU i què
s'està elaborant un estudi
d'impacte ambiental
encara que no és neces
sari.

El reglament de la llei
d'impacte ambiental
valenciana assenyala
que cal fer l'EIA en "obres
de canalització ilo regula
ció de cursos d'aigua,
quan discorren en
terrenys seminaturals,
naturals o incultes, classi
ficats com sòl no urbanit
zable, ... ". La llei de sòl no
urbanitzable classifica
com a tal el domini hidràu
lic i la llei d'aigües el defi
neix entre altres, com "el
llit dels corrents naturals
continus o discontinus".
S'assenyala que a les
riberes s'han de deixar 5
m. de servitud i 100 m.
amb els usos del sòl con
dicionats. Sembla clar
que el riu és sòl no urba
nitzable i el que no és tant
clar que aquesta siga con
dició suficient per a poder
exigir l'EIA. Sembla prou
increïble que la legislació
no exigesca de forma
més diàfana un EIA en les
modificacions dels rius
"urbans". Aquesta situa
ció que estan vivint els
nostres veïns pot produir
se a Benicarló en un futur:
a finals de 2000 la regido
ra d'urbanisme iniciava
estudis per a canalitzar el
riu sec o rambla de Cerve
ra i un regidor socialista
demanava el mateix l'any
següent
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CAMí DE SANT JAUMEI
De Benicarló a Fisterra (21)
09-08 DIMECRES
Calzaclilla - Lecligos 
Terraclillo cie los Tem
plarios -Moratinos - San
Nicoléís clel Real Cami
no - Sahagún - Bercia,.
nos clel Real Camino 
Burgo Ranera
Maria ens diu que no poc
seguir la nostra marxa.
No pot fer 40 Km. per dia,
tots els dies. Ens deixa,
es quedarà a Sahagún
però aquesta nit vindrà en
tren al Burgo Ranera on
farem una paella i on ens
acomiadarem.

Aquesta nit per sopar
paella, ja fa dies que ho
portem pel cap.

Sortim de Calzadilla
ben fosc. No es veuen ni poble i el bar més proper
les fletxes però com el de l'alberg està ple de
camí està clar no hi ha pelegrins demanant
cap problema. Una vega- cafés. AI veure que no
da sortim de la contami- ens atenen ens n'anem a
nació lluminosa del poble un altre. Demanem el
comencem a veure les nostre desig. Esperem un
llàgrimes de sant Llorenç. poc i ens porten els boca
Se'n veuen prou. Dues o tes. Llom embuchao.
tres per minut i algunes Estava bo però no era el
de prou intenses. Tant que esperàvem: "lama"
com es va fent de dia, és enbuchao, nosaltres
com és normal, se'n havíem de demanar
veuen menys. Me n'ado~ "lama a la plancha con
no que han canviat el tomate".
camí. Ara han fet un Seguim cap al Burgo.
caminal pel costat de la Avui el sol pega fort, molt
carretera que aplega fins·- més que @hir. Comencem
a Sahagún. El nos~r!9 play el : caminals ;amb uns
és anar a esmorz~r a arbret!L:¡quasi·.tan esca~

Sahagún per tant no cal rrencits com fa cinc anys.
encantar-se. Caminant, On hi ha. ,aigua estan un
caminant se'ns acut men- poc més llustrosos. El
jar-nos un entrepà de l.Iom campanar de Bercianos
amb tomata. En això sembla ja no el veurem
somniem. Apleguem al més.

TONYO FIBLA

Apleguem sobre poc
més la una al poble. Ens
dutxem i anem a comprar
per dinar i per sopar. Per
sopar farem la paella.

A les set hem quedat
d'anar a l'estació a espe
rar a Maria.

Fem, faig, al paélla, o
cosa similar: sense els
arreus necessaris una
pael.la no pot sortir mai
bé.

Quan es posen a parar
la taula sento un rebom
bori al menjador: paraules
fortes, hi ha nervis, uns
francesos cridant, uns
catalans també...

Surto de la cuina a
veure que passa i no se
m'acut res més al cap que
agarrar els nostres plats i
dir: "AI carrer també es
pot sopar". Llavors els
companys es van alçar i

Tonyo
Fibla

vam anar tots fora. Pel
que es veu se'ls va dema
nar als que estaven
sopant que ens feren un
poc de lloc. Aquells van
passar de nosaltres, la
gent es va posar nerviosa.
i es va empastrar tot.

Hi ha qui està disposat
de seguida a compartir i
d'altres que defenen·
massa els seus interes
sos.

Sort que a l'ancha Cas
tella hi ha molt de sòl i
poc car i al carrer hi ha
molt d'espai per poder
improvisar el més magní
fic menjador.

Posem la paella al mig
i comencem a servir: la
paella encara que un poc
crua, estava molt bona.
De fet encara que l'arròs
es podia sembrar no en
va quedar ni un granet.
Tenia de tot: pollastre,
conill, pimentó, bajoques,
pèsols, tamata i als, oli sal
i safrà.

Acabada la paella
David el de Cantàbria ens
invita a fer una copa al
bar i es fa tard, són quasi
les deu, i aquesta hora
per als pelegrins és hora
de dormir. La jornada
comença abans de les
sis.

Després de sopar,
Maria vol anar-se'n cap a
Sahagún. No hi ha tren, ni
bus, ni taxis que· la
puguen portar. Com no
pot sortir del Burgo, Maria
fa nit ací i demà ja recu
larà cap a Sahagún.
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Nou muntatge de L'Escenari
'CABALLERO DON QUIJOTE'

día que me quieras', de C.
Gardel, que va comptar
amb la convincent i segura
interpretació d'un solista
baritó de l'orfeó.

La Coral amfitriona i
organitzadora de la pretro
bada, la Gent Gran, sota la
direcció del joveníssim
Antonio Ruíz Arnau, va tan
car la interpretació indepen
dent de les Corals, amb una
ben conjuntada 'Cuando
voya la aldea', de V. Falcó,
una recuperació digníssima
de la popular benicarlanda
'AI mes de maig'. AI final,
les quatre corals van oferir
l'espectacle d'una massa
coral, entorn a les 160 per
sones, entregada a la direc
ció de quatre professionals
diferents i disfrutar amb l'a
rropament mutu, amb la
magnificació de contrastos,
amb la rotunditat de fortís
sims, amb el sobrecolliment
dels suaus, informa J. M.
A.

JORDI MAURA

Pretrobada de cors

El passat divendres va tin
dre lloc al Col'legi de la
Consolació la trobada de
quatre corals: la Garcia
Julbe i l'Orfeó Vinarossenc i
la Coral Gent Gran, amfi
triona de l'acte. M'atreveixo
a destacar de la Coral Gar
cía Julbe la interpretació del
'Regina Coeli', d'Aichínger,
rica en contrastos i 'La Sar
dana de Batea' en la qual el
compositor coincideix amb
l'actual director, Rosend
Aymi.

La Coral Polifònica Beni
carlanda, sota la direcció de
Josvi Arnau, va estrenar un
repertori que es va iniciar
amb una delicada de F.
Mendelssohn, 'Comiat al
Bosc'. Va proseguir amb un
sorprenent i entremeliat joc
de melodia i ritme. L'Orfeó
Vinarossenc va presentar
un programa que alternava
el romanticisme de 'AI
Bosc', de F. Mendelssohn,
amb altres populars com 'El

AUTO ESTELLER .

ofereix una visió completa
ment renovada i actual de
la figura de l'enginyós gen
tilhome de la Manxa. AI
mateix temps que, conju
gant versos i cançons,
intenta acostar -amb gran
sentit de l'humor- els reco
rreguts del famós cavaller
errant i el seu no menys
popular escuder Sancho
Panza, als espectadors
més joves. L'objectiu és
molt clar: familiaritzar-los
amb el fascinant i divertit
món dels llibres.

D'altra banda, la com
panyia benicarlanda Teatre
de Guàrdia, després de l'è
xit aconseguit amb l'estrena
del seu primer musical 'His
torietes' ha començat a pre
parar una gira per a aquest
estiu per diverses localitats
de Castelló i Tarragona.
Així mateix, davant les
nombroses peticions rebu
des, tornaran a posar en
escena les seues divertides
'Historietes' a Benicarló el
pròxim 17 de maig.

Ctra. N340, km 142
Tel: 964400768 •Vinaròs

(ffi)
AUÒl

'Caballero Don Quijote' és
l'obra original de Josi Gan
zenmüller, que l'Escola de
Teatre de Benicarló, L'Es
cenari, va estrenar el pasat
23 d'abril, Dia del llibre, a
les set de la vesprada. Les
representacions es repeti
ran, per al públic en gene
ral, este dissabte 27 i el
diumenge 28 a les 6 i milja
de là vesprada. Abans, el
divendres 26, l'obra
s'haurà presentat davant
de més de 600 xiquets de
diversos centres escolars
de la ciutat. Quasi 30
actors, d'edats compreses
entre 5 i 15 anys, estan tre
ballant intensament per a
l'estrena d'aquest esp.ecta
cie infantil.

Adaptant lliurement una
xicoteta part del meravellós
llibre escrit fa ara quasi 400
anys, iflcorporant curts pas
satges de textos de Rafael
Azcona, José Gonzalez
Torices i Carlos Ansó, l'obra

JORDI MAURA

@
ESTELLER IMPORT

Entrada taller: Pg. Febrer Soriana
Exposició: Avda. Magallanes, 1

Tel: 964 47 17 08 •Benicarló
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Xiruca: Pels voltans de Bel
C. E. XIRUCA

El passat tres de març es
va fer una caminada pels
termes de Bel, La Pobla
de Benifassà i el Bellestar.
50 vianants ens aplegà
rem com de costum front
el Casal Municipal a les 7
del matí, per arribar a Bel
sobre les vuit i quart.

De seguida ens posa
rem a caminar, però, als
500 metres una veu reso
na tot dient: Ostres, m'he
deixat els seitons al cotxe!
No m'ho podia perdre: Un
entrepà de seitons! I recu
le a buscar-ho, doncs
Magda els fa boníssims.

Els agafava un poc més
enllà, en la cruïlla de
camins, a punt d'esmor
zar. Els voltors ens vigila
ven, no fos que deixàrem
deixalles, però tranquils,
la lliçó la tenim ben apre
sa.

Continuem el nostre

camí per la carena de les
Ombries de Benifassà,
aplegàrem al poble de La
Pobla, on alguns s'atura
ren per a descansar, els
que no em tenien prou
férem el camí fins al
Bellestar on una fresca
cervesa ens esperava.

Tornàrem pel mateix
camí fins a La Pobla, on ja
tots junts, començàrem
una forta pujada fins al
Mas d'lnsa on hi havian
bous i vaques. Les vam
esquivar i quan se'ns feia
la una o així, buscarem un
recer per poder dinar.

Feia fred quan es tapa
va el Sol, així que culs de
mal seient, ens aixecàrem
i continuàrem fins que eixí
el Sol. En un cara-sol
davant de la senda que ve
de Sant Doménec ens
aturàrem a descansar el
dinar i després en vint
minuts arribàrem a Bel, fi
del nostre pelegrinatge.

JORDI MAURA

El passat tres de març es va fer una
caminada pels termes de Bel, La

Pobla de Benifassà i el Bellestar. 50
vianants ens aplegàrem com de
costum front el Casal Municipal

La Veu de Benicarló
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De diumenge a diumengel
Més a prop de la salvació
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Acabaré, aprofitant els
dies que estem vivint de lli
bres i cultura, fent algunes
gratuïtes recomanacions de
novetats literàries per a
alguns personatges de l'en
torn del COB. L'entrenador
hauria de començar amb el
Libra oficial de Operación
Triunfo per veure si pot aca
bar de treure alguna cosa
de substància del jove plan
ter; el president s'tlauria de
llegir (amb alguns exaltats
de la grada entre els quals
m'incloc), Temps de silenci,
poemari de Núria Espo
nellà; qualsevol dels àrbi
tres que ens visita podria
emprendre-la amb Jo vull
ser famós (encara que siga
fent el borinot), de Carles
Capdevila o amb Encara no
som humans, d'Eudald Car
bonell o, més encara, amb
Juez y palte, d'Andreu Mar
tín; tots plegats hauríem de
llegir Ni som ni serem, de
Xavier Roig i l'imprescindi
ble Siempre perdiendo, de
Faemino i Cansado. I natu
ralment, el fill gran del soci
número u del Benicarló es
pot entretindre amb A la
ciutat en obres, de Mercè
Ibarz o, per què no, amb
Societat limitada, de Ferran
Torrent; se'n xalarà.

PACO DELCASTlLLO I

ROOOLFO SERRANO

va arribar amb l'expulsió de
Monfort. Amotinament a la
tribuna, estèrils intents d'a
coquinar àrbitre i liniers,
amenaces a la banqueta
forastera, pèrdues de
temps amb llançaments
intencionats de pilotes fora
del recinte esportiu i com
més prop de la via millor,
caigudes per ensopegar
amb les ratlles de calç de
delimiten el camp... i, per fi,
victòria gloriosa final amb
regust a gesta esportiva.

El Benicarló ocupa ara
un honrós onzé lloc a la
classificació separat només
de quatre punts dels llocs
de descens.

Diumenge vinent el des
plaçament és a la veïna i
germana localitat de l'Alco
ra. Vosté, amic lector, es
pensa que això de germana
ho dic per aquella dita vella
que acaba díent " ...i per a
tontos, l'Alcora". Ni pen
sar-ho, res més lluny de la
meua intenció. Vosté ja sap
per on vaig i no cal recor
dar-ho, ambdós poblacions
són l'estendard del movi
ment bombotabalístic de
les nostres terres. No sug
geriré ara res d'intercanvis
culturals ni res semblant
perquè reconec que sem
pre dic el mateix.

questa fabulosa actuació
arbitral ens expulsen un
altre jugador per una falta
d'aqueixes que en un partit
se'n veuen no diré més de
deu però sí més de vint.

I això que el partit contra
el Vilafamés (2-1) va ser
d'aqueixos que es veu cla
rament des del xiulit inicial
que es guanyarà sense
complicacions. AI quart
d'hora aproximadament, un
penal hàbilment provocat
per Caracuel va ser trans
format amb no menys habi
litat per Marqués. Només
començar la segona part
una altra volta Cararcuel va
aprofitar-se'n d'un rebuig
del porter foraster per dei
xar un marcador balsàmic,
tranqu)I'litzador, d'aqueixos
que èt deixen amb la sen
sació del deure complert.
Però ah amic, l'àrbitre volia
justificar-se el jornal i no
podia ser que el Benicarló
tinguera un matx plàcid i
assossegat, no, no podia
ser. Primer va expulsar el
jove Aparicío i la grada va
començar a calfar-se i més
encara quan en aquest
ínterin els forasters van
marcar-nos un gol en apro
fitar una vista del nostre
porter. Ja estàvem tots en
peu de guerra i l'apoteosi

APerill de resultar en
excés repetitiu, no
tinc més remei que

començar de nou aquest
esguerro de crònica tot fent
referència a la manifesta
incompetència que diumen
ge sí diumenge també evi
dencien els representants
del col.lectiu arbitral. Val
que els seus coneixements
del reglament siguen limi
tats, val que les seues apti
tuds intel'lectuals no siguen
les de la mitjana de la
població valenciana gene
ral, val que, en una paraula,
no tinguen ni punyetera
idea d'arbitrar, però que
setmana rere setmana siga
el COB la víctima de totes
les seues mancances afec
tives i professionals és una
qüestió que hauria de resol
dre algun avantaljat alun:Jne
del senyor Froid. O fins i tot
de Groucho Marx.

No té explicació racíonal
que un jugador del Benicar
ló s'acoste a un foraster, el
mire, gairebé li demane
permís amb timidesa per
prendre-li la pilota i li la
prenga i que siga sancionat
amb una surrealista tarja
roja directa. Inaudit, mera
vellós, original. I per aca
bar-ho d'arrodonir, només
cinc minuts després d'a-

Futbol Base del CD Benihort
GREGORIO SEGARRA

CD BENICÀSIM 1
C.F. BENIHORT 3
13 Regional
Cadet
Es resisteix el cadet a
llançar la tovallola en la
seua lluita per la promoció i
va guanyar a domicili a un
dels rivals més forts a casa.

Ni tan sols el Vila-real ha
pogut guanyar esta tempo
rada a l'infernal camp de
terra i pedres de Benicàs
sim. Però el dissabte els
davanters benihorters Iriga
ray i Àlex es van convertir
en dos guerrillers cara a
porta i van afussellar les
aspiracions del Benicàs
sim, que queda definitiva-

ment despenjat dels llocs
que encapçalen la classifi
cació.

CD BENICÀSSIM 4
BENIHORT 1
13 Regional
Infantil
Va eixir en tromba el
Benicàssim i es va endur
per davant a un descone-

gut Benihort, que al des
cans ja perdia per 4-0. No
va servir d'excusa l'absèn
cia d'alguns jugadors
importants a l'onze inicial
(algun ja gens important
després del que hem vist
darrerament) i tan sols en
algunes fases de la segona
part el Benihort es va sem
blar al Benihort.
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Campionat provincial aleví i infantil
JORDI MAURA

C. A. CARNS Ros

CATEGORIA ALEVí
lñaki Giner: 60mt (bronze
11 "06) J javelina (plata
17,82); Anaís Muñoz: 2km
marxa (bronze) J 1000mll ;
Carolina Santamarta: 2km
marxa (plata) J pilota; Lore
na Buj: 1000mll (plata
3'58"2) J pilota; Cristina
Ferrando: altura (1,12) J
60mt; Relleu de 4x60 feme
ní: Lorena-Anaís-Cristina
Carolina (41"29).

CATEGORIA INFANTIL
Javier Palau: 1000mll (or
3'11"7); Alejandro Maura:

1000mll (bronze 3'25"2);
Caria Vidal: SOmll (or
11 "25) J 220mt; Marta
Ferreres: 2km marxa (bron
ze) J 220mt; Isabel Fabre
gat: 1000mll (bronze
3'34"2) J disc; Andrea Sal
vador: 1000mll (3'46"4) J
disc.

VIII MARATÓ POPULAR
Dels 869 participants a la
Marató Popular de Vinaròs,
Javier De La Fuente (Txiki),
del C. A. Carns Ros, va ser
el primer en completar el
circuit de 8.500 mts (amb
un temps inferior a 26
min.).

El Povet.com, als playoffs Pellicer
REDACCiÓ

POVET.COM 5
Xus, Lucio, Wallace, Chele
te i Astillero. A més Edu,
Txema, Moya i Merchan.

FINQUES OLESA 3
Culebras, Jaime, Victor,
Alfredo i José. A més Emi
lio, Cristian Lamaña, Chao i
Salva.

PAVELLÓ
Polisportiu de Benicarló.
Uns 700 espectadors es
van emocionar al rebre la
noticia de la classificació
per al play-off.

GOLS
1-0 Astillero (min.1)
2-0 Lucio (min. 5)
2-1 Emilio (min. 6
3-1 Wallace (min 19

3-2 Lamaña (min. 28
4-2 Wallace ( min 33)
5-2 Astillero ( mino 35)
5-3 Emilio (min. 36)

TARGETES
Totes grogues. Txema i
Edu per part del Povet.com
i a Jaime Cristian i Alfredo
per part del Finques Olesa

ÀRBITRES
Els àrbitres del col·legi de
Conca, Molina Cubero i
José Olivares Montalvo.

A més, de la importància de
sumar tres punts, el
Povet.com va assegurar
amb l'encontre del cap de
setmana un· lloc al pla
yoffd'ascens, ja que a la
seua viétòria s'afegeix el fet
de que l'Albacete F.S.
(quart classificat) va ser

vençut a la seua casa per
2-4 per l'Ocaña. Precisa
ment, l'equip que els de
Benicarló visitaren este cap
de setmana.

Els benicarlandos van
superar un partit on hague
ren pogut marcar molts
més gols. Sobretot, va
estar a la segona meitat
quan el Povet.com va tindre
més oportunitats de supe
rar al guardameta català.

El tècnic Andreu Plaza,
no amagava la seua alegria
en saber-se matemàtica
ment classificats per a jugar
el play-off d'ascens a Divi
sió d'Honor, però reiterava
"anem a seguir treballant
per aconseguir sumar
punts i obtindre el millor
lloc, si pot ser el primer
molt millor".

José Manuel Pellicer , el
pilot d" enduro de Benicar
ló, va guanyar aquest pas
sat diumenge la prova pun
tuable per al Campionat
Territorial d"aquesta espe
cialitat motociclista que es
va celebrar a Sant Mateu.
El pilot de Benicarló que va
participar en la prova de
500 cc amb la KTM que
estrena enguany va quedar
per davant d"un altre pilot
de la comarca: el vinaros
senc Artur Pitarch, el ter
cer, en discòrdia, va ser el
pilot de la Vall d 'Uxó Vicent
Escuder que és molt cone
gut per la seua vinculació
esportiva al Rally Dakar.
Pellicer estarà unes quan
tes setmanes sense poder
participar en les proves,
informa Sussanna
Anglés.

Amb motiu de la XXI edició de la Mitja Marató Baix Maestrat que se celabrara el dia 16 de Juny,
el Club Atletisme Cames Ros convoca:

11 CONCURS DE REPRESENTACiÓ PLÀSTICA DE LA MITJA MARATÓ
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A. Gonzalez

Alejandro Gonza~

lez Foix, nascut a
Benicarló fa 36
anys. És el director
del setmanari El
Dissabte des de fa
dos anys i mig

carrer que és millor que
nosaltres. Com a més
competència, millor per
què repercuteix positiva
ment i potencia el sector.
Tant de bo que LA VEU
vaja a més i que El Dis
sabte es venga més per
què la gent ha de llegir
més. Agrairia que acaben
els petits dards de manera
simpàtica que la gent de
La Veu llança contra el
Dissabte, perquè nosal
tres no responem amb el
mateix to simpàtic. Noto
una petita falta de respec
te. El Dissabte parla en un
80% de Benicarló i té més
planes de Benicarló que
LA VEU.
Si ixen més setmanaris,
com poden encaixar?
O hi ha una empresa al
darrere que suporta el
mi~à, o estan finançats o
subvencions que no cal
anomenar. Per tant, tots
depenen del mateix pastís
publicitari, hi haja els mit
jans que hi haja i això es
va estrenyent.
A qui creus que hem
d'entrevistar?
Als dos millors actuals
periodistes de Benicarló,
que són Sunny López i
Jordi Maura, cadascú
amb unes qualitats.

s'està evidenciant en la
planificació urbanística.
Es podria donar el cas
que el Dissabte estigue
ra mediatitzat per la
publicitat?
Tota revista que aspire a
ser independent ha de
buscar la seua font de
finançament en la publici
tat. Des del principi hem

. refusat cap subvenció ofi
cial, t'has de nodrir de
publicitat d'un comerç que
ven sabates o qui ofereix
apartaments.. Recordo el
cas de Telefònica al
Mundo que els va dir que
si informaven els trauria
els milions de publicitat,
des d'aquell dia el diari no
va informar de Telefònica.
Amb açò vull dir que la
publicitat lògicament et
pot mediatitzar. Els pro
jectes urbanístics que
publicitem no ens media
titzen. La gent que ens lle
geix veu com no donem
més'canxa' als promotors
que als afectats. Que
cadascú trega les seues
conclusions.
Què en penses de LA
VEU?
Deixa'm pensar. Sóc del
parer que quan més mit
jans de comunicació hi
haja en una zona, més
transparència i millor
informats estaran els seus
habitants. Crec que és un
bon setmanari amb un
platejament diferent al
nostre amb actius que
nosaltres no tenim i que fa
una tasca de presència i
informació al peu del

Com veus el periodisme
que es fa a la comarca?
Partim de la premisa que
la majoria de la gent que
es dedica als mitjans de
comunicació no tenen for
mació periodistica, ha
estat feta per amateurs
sense que açò siga entés
com a despectiu. No som
professionals de la comu
nicació, però quan et dedi
ques tot el dia ja és la teua
professió, per tant sí és
professional. Hi ha molta
voluntat però el nivell
segueix sent irregular.
S'ha fet comarca en els,,'
últims anys?
S'ha fet comarca de
"boquilla" i açò és un pro
blema de conscienciació
de les administracions i
els nostres representants,
que no creuen en la
comarca. Si els polítics no
es creuen que som una
comarca i cada alcalde va
pel seu compte, que és el
que està passant, la
comarca serà de "boqui
lla" i així estem: les
comarques al País Valen
cià no existexen, som el
nord de la província de
Castelló.
Parlam d'alguna priori
tat de Benicarló, en la
teua opinió.
Per ser una ciutat hem de
tindre un projecte de ciutat
que ens diga què som i on
volem anar. Han de ser
els polítics qui facen estes
coses i si ells no tenen un
projecte anem en vàries
direccions i a salt de
mata. Açò, per exemple,

"Hi ha molta voluntat,
però el nivell del

periodisme ací segueix
sent irregular"

Esteu enmig d'unes
conferències sobre el
nou ordre mundial des
prés dels fets de l'onze
de setembre. Com valo
reu el seu desenvolupa
ment?
Aquest cicle ha estat
organitzat pel nostre mitjà
que té vocació de ser
complementat amb altres
activitats. Vam pensar fer
un primer cicle ja que tení
em la possibilitat de
comptar amb personali
tats de rellevància social i
política que ens parlaren
de fets que ens afecten a
tots. L' 11 de setembre era
l'excusa per a fer un cicle
inèdit a la comarca per la
temàtica i perfil dels
ponents i presentadors. A
falta de la conferència del
professor Fabià Estapé el
17 de maig, estem con
tents de la participació
massiva de la gent del
poble, però descontents
de la repercussió que el
cicle ha tingut als mitjans
de comunicació.
La gent intervenia amb
preguntes als conferen
ciants, estaven estes a
l'alçada?
Estar a la mateixa alçada
dels ponents és dificil. El
poble és el que és i hi ha
gent que pot fer preguntes
de qualitat però no pre
gunta. Cadascú té el nivell
que té i és tan digne com
qualsevol i ha fet les pre
guntes que ha cregut con
venients. En alguns casos
el nivell ha baixat quan ha
participat el públic.
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