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Les coses
estan canviant

Les coses ja no són el que eren, és més,
no es pareixen gens. A LA VEU hem
considerat que aquest és un moment

interessant per a saber què pensen els beni
carlandos i les benicarlandes. És per això
que hem realitzat una enquesta a 100 per
sones. Els resultats, els podeu llegir a la
pàgina 3, són sorprenents. El BLOC, tot i no
conèixer els candidats a les properes elec
cions, es convertiria en la força política que
rebria major injecció de vots, a un pas de
superar el pp benicarlando que quedaria
estancat amb 9 regidors, perdent la majoria
absoluta. El PSOE, només es quedaria amb
4 regidors.

Els votants s'han cansat de donar-li opor
tunitats al PP i són molts els habituals segui
dors del partit que canviaran la seua opció.
Les causes? Existeix un vot de càstig cap al
PP i que els electors entrevistats atribueixen
al cansament de veure sempre les mateixes
persones al front del consistori. El PSOE,
amb lluites internes, no suposa ara mateix
cap bona alternativa.

Alguns temes, com la plaça Constitució o
el Camp de Golf han aconseguit mobilitzar
gent de diferents ideologies contra el Partit
Popular. Ahí trobem la clau. No es pot pre
tendre ignorar els més de 20.000 ciutadans
i ciutadanes i després mirar d'aconseguir el
seu vot. Si se'ls ha fet la vida impossible a
molts d'ells, què esperen ara? El missatge
és molt clar: feu, feu, que ja ens trobarem a
les eleccions.
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Enqu~sta
A NOMES UN
ANY DE LES
ELLECIONS

PP, PSOE O BLOC?

tema de la setmana e
LA VEU

ENQUESTA LA VEU 2002

opp

oPSOE
OBLOC

districtes electorals i varia
des edats en les trucades.
Les enquestes d'aquest
setmanari han coincidit en
reiterades ocasions amb el
resultat final de les vota
cions.

Este resultat obriria la po~~
sibilitat de molts pactes per
a la governabilitat del con
sistori benicarlando, ja que
cap força disposaria de la
majoria necessària per a
fer-ho en solitari. Els ciuta-'
dans han parlat. El PP seria
el gran castigat per la seua
política. Quan se sàpiguen
els candidats probablement
podrien produir-se nous
canvis en aquesta distribu
ció. Esperarem a veure-ho.

•

~BLOC

®ffil~m®~t@
C,...) t.

que "el PSOE no suposa
ara mateix cap bona alter
nativa". Un altre element
d'anàlisi important és que el
BLOC en surt reforçat "com
alternativa a les altres dos
polítiques conegudes a la
població i com a tercera
opció que queda".

Urbanisme poc coherent,
caos circulatori, inseguretat
ciutadana i descontrol poli
cial o repressiu de determi
nades actituds incíviques
han dut a aquesta mostra
de benicarlandos i benicar
landes a optar per aquestes
opcions.

Com en anteriors treballs
de La Veu, en aquesta
enquesta aleatòria s'han
tingut en compte diversos

pectives candidatures. El
motiu rau en l'augment
poblacional de Benicarló
que supera el llindar les
20.000 habitants i obliga
per llei a augmentar l'actual
representació de 17 regi
dors en 4.

A l'hora de les preguntes
s'ha optat per dos de ben
senzilles: A quin partit vota
ria vosté si ara foren les
eleccions? i quin ha estat el
motiu de la seua decissió?
De l'anàlisi de les dades
aconseguides es constata
un forta component ideolò
gic a l'hora de votar en par
tits com el PSOE, que dis
posa d'un vot molt fidelitzat
que prové encara de la
concepció ideològica bino
mial "esquerra-dreta".
Quelcom similar ocorre
amb el PP, que és el grup
que experimenta la davalla
da més important en nom
bre de regidors i suport
popular paradògicament en
benefici del BLOC fona
mentalment i del PSOE, tot
i que en menor mesura i
sense traslació en el nom
bre de regidors.

Tantmateix existeix un vot
de càstig cap al PP i que
els electors entrevistats
atribueixen "al cansament
de veure sempre a les
mateixes persones al front
del consistori" o altres com

EL pp PERDRIA LA

MAJORIA ABSOLUTA I EL

BLOC ACONSEGUIRIA EL

MAJOR AUGMENT A LA

CIUTAT DE BENICARLÓ

REDACCIÓ

E
I pp de Benicarló per
dria la majoria abso
luta de què disposa si

ara se celebraren les elec
cions municipals. El BLOC
de Benicarló aconseguiria
el major augment de regi
dors al consistori, passant
dels quatre actuals als 8. A
un any del darrer diumenge
de maig -data en què se
celebren les eleccions
locals- i segons l'enquesta
telefònica realitzada per La
Veu de Benicarló entre 100
persones, el Partit Popular
es mantindria com a la pri
mera força política de la
ciutat amb 9 dels 21 regi
dors, els mateixos que ara
té. Els altres grups amb
representació municipal,
BLOC i PSOE, aconsegui
rien entre els dos una dot
zena de regidors, destacant
l'estancament del grup
socialista en els actuals 4
regidors. El nombre de regi
dors als que es podria optar
passarien a 21, una cir
cumstància que obligarà a
més als grups a buscar
noves persones per a la
confecció de les seues res-
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Salvem la Tossa demana a Jaime Mundo que
aclarisca si la promotora del golf menteix

JORDI MAURA

JORDI MAURA

Segons els portaveus de
Salvem la Tossa, Susana
Piñana i Francisco Arnau,
Terrazahar Golf i Resorts
informa als interessats a
través de la seua oficina
que "el consistori de
Benicarló formarà part de
l'empresa promotora en
un 10% de les accions de
l'operació", una xifra que
superarà els 250 milions de
pessetes. D'aquesta mane
ra el consistori entraria en
l'operació com a soci
"fent-se càrrec dels
beneficis i despeses".
Així mateix -van indicar
l'empresa assegura que
tenen la garantia del con
sistori que l'aigua depura
da serà per a l'empresa
promqtora del golf i urbanit
zacions.

Per als portaveus de
Salvem la Tossa, que agru
pa a propietaris i afectats
"o bé la promotora men
teix per a crear un clima
més propici entre la
població o Jaime Mundo

-alcalde de Benicarló
amaga acords i docu
ments", per la qual cosa
van demanar l'escrupolós
compliment de la legalitat
en aquest delicat assump
te. Susana Piñana va asse
gurar que el cost del pro
jecte és desconegut per als
propietaris, ja que hauran
d'assumir posteriorment el
projecte d'accessos al
macrocomplex i altres cos
tos. En aquest sentit "serà
la promotora qui decidis
ca les caracteristiques i
empresa constructora de
les instal.lacions hotele
res i apartaments, sense
explicar quants xalets o
accions correspondran a
cada propietari. Així ja
avancen que només
podran optar a aquesta
operació aquells propie
taris amb diners que
puguen assumir els seus
costos", encara que Piña
na va explicar que "s'han
negat a facilitar l'estudi
previ de viabilitat als pro
pietaris per a veure l'èxit
de l'operació o les cade-

nes hoteleres i grups
empresarials que avalen
aquest projecte que vol
portar un suposat turis
me de qualitat".

Així mateix s'ha conegut
que aquells usuaris que
pretenguen accedir al
recinte de golf hauran de
pagar una entrada i un
preu al consistori per apar
car el vehicle.

AL.LEGACIONS
Els propietaris i interes
sats van exercir els seus
drets i van presentar múlti-

pies al· legacions a l'Ho
mologació Global del Pla
General d'Ordenació
Urbana de Benicarló que
inclou el PAl la Tossa Golf,
col'lapsant els accessos i
registre municipal. L'entitat
vol el mateix tracte que
han tingut els propietaris
de Surrac, Aiguaoliva i
Riu, que han sigut exclo
sos del nou PGOU progra
mat, "mentre que la
Tossa es manté com
urbanitzable perquè hi
ha interessos especula
tius".

Juan Antonio Mañà rebutja les afirmacions de Salvem la Tossa

JORDI MAURA

L'edil d'Urbanisme, Juan
Antonio Mañà, va rebutjar
les afirmacions de l'entitat
Salvem la Tossa, segons
les quals el consistori de
Benicarló participaria en un
10% de les accions del pro
jecte urbanístic del golf.
Segons Mañà aquesta afir
mació és "rotundament
falsa i rebutjable" i va
recordar que el consistori té
dret a un 10% d'aprofita
ment, amb unes volume
tries determinades "que és

molt distint d'entrar a for
mar part com a soci". Per
a l'edil "a pesar de dispo
sar del dret a optar per
aquesta postura mai ens
l'hem plantejada perquè
queda fora dels planteja
ments que ha de tenir el
consistori", va dir.

Segons l'edil la intenció
de Salvem la Tossa és into
xicar l'opinió pública, un fet
que va qualificar d'''irres
ponsabilitaf'. Així mateix
va recordar que l'ús de les
aigües de la depuradora
correspon a la Confedera-

ció Hidrogràfica del Xúquer
i a l'Entitat de Sanejament
d'Aigües, sent contundents
que el consistori haja firmat
qualsevol document que
diferira d'instar a l'empresa
a realitzar un estudi per a
fer servir part de l'aigua
depurada. L'edil va indicar
amés que la concepció de
la futura depuradora "podria
incloure una tercera fase de
depuració", que possibilita
ria que estes aigües foren
reutilitzables per al reg.
AL.LEGACIONS
Salvem la Tossa va tornar a

col'lapsar el registre del
consistori amb desenes
d'al.legacions que van
superar els 100 quilos i que
portaven en caixes de pro
ductes agrícoles del camp
benicarlando. AI llarg de la
jornada, entitats com Mau
lets o Esquerra Valenciana
van presentar també les
seues objeccions a l'homo
logació d'aquests terrenys
en el nou PGOU. Aquesta
setmana oficialitzaran
aquest dret grups com el
Bloc o el PSOE.



LA VEU DE BENICARLÓ local~ ..
24 de maig de 2002 ~'

El PSOE demana la impugnació de l'homologació
del PGOU i de l'Estudi d'Impacte Ambiental
JORDI MAURA

El grup municipal socialista
de Benicarló va presentar
al'legacions contra el docu
ment d'Homologació del Pla
General d'Ordenació Urba
na (PGOU) de la població.
En el seu escrit sol'liciten a
l'alcalde de la corporació,
Jaime Mundo, la impugna
ció en la seua totalitat del
procediment d'homologació
proposat "per no ser d'a-

cord amb la normativa
juridicourbanística de la
Comunitat Valenciana
vigent i obviar el procedi
ment de modificació del
PGOU", D'altra banda, el
PSOE demana que siga
impugnat en la seua totalitat
l'Estudi d'Impacte Ambiental
(EIA) "que de forma
estranya s'acompanya al
procediment d'homologa
ció proposat" i que segons
els socialistes "no és d'a-

cord amb la normativa
vigent", La Comissió Exe
cutiva del grup socialista,
redactor de les al· legacions
i que n'ha dedicat bona part
de les mateixes a la mun
tanya de la Tossa -on hi ha
un projecte de camp de golf
i urbanitzacions- les ha
redactat al marge dels
actuals portaveus d'aquesta
formació en el consistori,
José García Escribano i
Teresa Burguillo. En l'escrit

indiquen que subsidiària
ment si les al'legacions
d'impugnació total i de l'EIA
no són acceptades, propo
sen rectificacions al docu
ment d'homologació. El
PSPV-PSOE informarà de
les seues al 'legacions en la
nova seu que ha obert en el
carrer Ramón i Cajal, 6,
després d'estar durant
mesos sense un lloc on reu- .
nir-se l'esmentada formació
política.

LaVeu de Benicarló

r--------~-------------------------------~

Mor Juan Vicente Rambla

En la jornada de dimecres va morir als 48 anys Juan Vicen
te Rambla, anterior alcalde de la corporació pel PSPV-PSOE
i advocat de professió. La trista notícia va ser rebuda amb
pesar pels seJ,s companys de partit i resta d'edils de la cor
poració, ja qu~J:aÍ1terioradvocat era una persona molt apre
ciada i conegüda en la població per la seua actual vessant
d'advocat i com a aCtiu polític que va ostentar l'alcaldia de
Benicarló entre 'els anys 1987 i 1991. Rambla va sofrir fa
unes setmane~ uriaresaiguda física arran d'un càncer que li
va seé deteç::tat en' 'el.séu període com a alcalde i que li pro
vocava alts i baixos Em el seu estat de salut, una cir
cumstànci~' quê, el y~:\ obligar a ingressar en una clínica de
Barcelona on era tractat. Un-Ple extraordinari convocat dime
cres Vélguard¡;¡r"un minut.de silenci en el seu record. L'an'te
'riéJr alc¿,lId'e coT8a~¡'a.~Qufefamb Juan Antonio Mañà, aétual
edil d'Urbanisme 'de) consistori benica:rlando i va ser un dels
primers socis de la 'Falla Benicarló. Els actes religiosos es
van realitzar a l'Església Parroquial de Sant Bertomeu. .

L ~-_-__--_-_--·---------------------------~
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t; Sanchez"Peral demana el suport
ALS CONSISTORIS PER ALS POLICIES RURALS

l'

JORDI MAURA

Les denúncies d'inseguretat
al camp del Maestrat han
tingut com a resposta a tra
vés de Vicente Sanchez
Peral que "han disminuït
els robatoris en el camp",
encara que aquests han vin
gut com a conseqüència de
la caiguda dels preus dels
productes agrícoles i a la
localització a través de les
guies i recaptacions dels
llocs on es ven la fruita i ver-

:'dura robada. Així mateix el
responsable de la coordina
ció de mitjans de seguretat
en al província va assegurar
que "s'incrementarà la

i. ';;

presència de Guàrdia Civil
de cara a l'estiu i augmen
tarà la presència de poli
cia rural en els camps",
que són, segons el parér de
Sanchez Peral, "els millors
mitjans dissuasoris

davant dels delictes que
es produeixen".

El subdelegat va animar
els agricultors a millorar la
col'laboració ciutadana "ara
que es garanteix l'anoni
mat a través del 112, Guàr
dia Civil i lnternet, en
aquelles alteracions que
existisquen en l'ordre del
camp i les seues pobla
cions", va assegurar. Així,
davant les notícies "alar
mants" de l'increment de
delictes va recordar que "al
2002 ja no val allò de que
fa 50 anys la gent tenia 'les
portes obertes" i que és
necessari "reforçar les
mínimes mesures de
seguretat en les
instaHacions, ja que el
progrés també comporta
alguna cosa de maldat",
va dir.

Finalment, davant dese
nes d'alcaldes del Maestrat i

:;'J
alts càrrecs de la Guàrdia
Civil de la província i Poli
cies Locals, va demanar el
suport dels consistoris en la
creació de policies rurals.
En aquest sentit el consisto
ri de Benicarló, amfitrió d'a
questa Junta comarcal de
Seguretat, a través del seu
alcalde va anunciar la crea-

JORDI MAURA

ció de tres places addicio
nals de policia rural que se
centraran "més a persuadir
que a investigar" i en 1:0-'
bertura d'un període" de
denúncies informatives, per :,.
les quals ja no caldrà anar a
denunciar al Quarter de la " .
Guàrdia Civil.

-; .

fruit d'un conveni verbal realitzat el
passat any", una circumstància que
segons el Bloc "evidencia que el pp
ven fum en,els seus projectes".

JORDI MAURA

El Bloc arremet contra el pp per les rebaixes en la
subvenció per al Convent de Sant Francesc

-:\ 1;- :~....;'.

circumstància que per al ,BIQc' .és
"molt negativa" ja que si. canvJ~ ~I
pp de l'ajuntament "el cori~,i~tori
pot quedar-se sense els dY6,è'rs i
amb el compromís d'assumir
aquest deute". La Generalitat exigeix
ara al consistori un acord plenari en
què es comprometa a assumir el capi
tal compromés, i que aquest si hi ha
diners, l'anirà tornant fins al 2006.
L'última de les anualitats que el con
sistori rebria seria de 60.000 euros i
estaria obligat a abonar la seua part
corresponent al conveni subscrit, açò
són 150.000 euros (25 milions de pes
setes). Per a l'edil del Bloc queda
demostrat que "els regidors de Cul
tura i d'Hisenda mentien quan afir~

maven disposar de 25 milions de
pessetes -que estan inclosos en
els presupuestos- per al Convent

Promoció Cultural, Museus i Belles
Arts de la Conselleria de Cultura i
Educació ha deixat en únicament
30.000 euros - dels 150.000 previs
tos- les transferències de capital per a
Infraestructures Culturals que havien
de destinar al Convent de Sant Fran
cesc de Benicarló aquest 2002 fruit
d'un conveni que s'havia de subscriu
re entre aquest departament i el con
sistori de Benicarló. Així l'ens autonò
mic distribuirà fins al 2006 en diverses
anualitats la resta del capital pendent,
"encara que sempre que existisca
crèdit suficient en l'esmentat exercici
pressupostari". Així mateix es reserva
la facultat de modificar unilateralment
la programació de transferències, una

'..

I.

' ..;
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Xiruca

Diumenge 25 de maig a les 11 h.

MANIFESTACiÓ

SORTIDA:

DES DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

L'associació d'immigrants
ATIME us convida a aquesta

manifestació per la solidaritat i
contra el racisme.

tornar els va ocupar 10
dies. El mal temps regnant
i la dificultat d'alguns trams
els va obligar a portar roba
tèrmica i aliment energètic
addicional. Aquest dinàmic
grup excursionista que
porta 15 anys d'activitats
planeja ara altres expedi
cions al Montblanc, Kili
manjaro o a altres cims de
Rússia, on els agradaria
comptar amb un patrocina
dor. Per al pròxim 23 de
juny preparen el Campio
nat d'Escalada, on l'any
passat va participar el
campió d'Espanya.

del passat any i l'edil de
Festes, José Joaquín Bau
tista i l'alcalde de la pobla
ció Jaime Mundo, així com
Francisco Pitarch, presi
dent de la Comissió de Fes
tes. Meritxell Vizcarro, Eva
García, María Gonzalez,
Miriam Segarra, Ainhoa
Roca, Ana María Ferreres,
Erika Martínez, Patricia
Ortíz, Maria del Mar Prats i
Paula Milian completen la
resta de les Dames d'Honor
2002.

El pic més alt del nord d'À
frica, el Toubkal, de 1.167
metres va ser coronat per
la primera de les expedi
cions realitzades pel Cen
tre Excursionista Xiruca,
de Benicarló. La muntan
ya, ja havia sigut escalada
per altres jóvens de la
comarca que individual
ment havien acudit al nord
d'Àfrica, però mai en grup.
Raúl, Quique, Óscar, EIi,
Marí i Salva són de Sant
Rafel del Riu, Vinaròs i
Benicarló i van estar plani
ficant durant dos anys la
visita. Aconseguir el cim i

JORDI MAURA

Raquel Rico,
reina de Festes

Raquel Rico Febrer, de 18
anys d'edat, va ser procla
mada reina de les festes de
Benicarló 2002 en un acte
que es va desenvolupar a
l'Auditori Municipal de Beni
carló. Per la seua banda, la
barcelonina Núria Gómez
Gómez, amant de la pobla
ció, serà la Dulcinea d'en
guany. En l'emotiu acte de
relleu van estar presents la
reina i dames de la població

.,
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mar jo, de que la zona verda i e
camí no estaria envoltat d'uné
tanca, ja que l'esmenat senyol
em va assegurar que per entral
a aquesta zona tota personé
aliena a la urbanització haurié
de pagar. Va haver de telefona'
a 'Paco' perquè li confirmara e
que jo li deia.

Queda molt bonic dir per par
d el'Ajuntament i de l'empresé
que s'ha obert una oficina per é
informar els propietaris, quar
l'únic que s'està fent és desin
formar i confondre més del qUE
ja estàvem.

Del que sí que em van infor
mar bé era de com vendre (
canviar la meua finca, ¿no ser~

que l'única finalitat de l'oficim
és aconseguir els nostre~

terrenys i que ens n'anem tot~

de la zona quan abans millor?
C. LL. E

El passat 14 de maig, com a
propietària d'una parcel'la a la
Tossa on es vol ubicar un camp
de golf, vaig anar a informar-me
a l'empresa promotora del pro
jecte. Entre la informació que
em van donar em va cridar l'a
tenció, per estar la meua finca
on s'ha dissenyat el forat núme
ro nou, que només tindria dret a
accions del camp de golf i no a
una parcel'la per a urbanitzar. I
que, a més, com la meua par
cel·la no erà prou gran encara
hauria de comprar més terreny
per adquirir accions i després
pagar uns 11 milions de pesse
tes. AI dia següent vaig anar a
contrarestar aquesta informació
amb els serveis tècnics de l'A
juntament i em van dir que això
no era així.

No només se'm va desinfor
mar, sinó que vaig haver d'infor-

Desinformació

•••••••••••••

Jaime a partir de den1à
en comptes de carxofat

passarem al pepinoH

Lia/calde de Benicarfó
d'efensant acaloradament
els interessos de Benicarló

EL CÒMIC DE XAVIER BURRIELI
Aquesta setmana cedim l'espai a la
gent de la Tossa. A veure si la salvem!!

et centrals

ESTELLER IMPORT
Entrada taller~ Pg. Febrer Soriano...,. .~

Exposici6:' Avda. Magallanes, 1
Tel: 964471708· Benicarló

AU

etl
Tel: 91

AUÒI
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REDACCiÓ

::;asal Municipal, Sant Francesc, 95 Bló
,DREÇA CIUTAT

L'ESPIFIADA DE LA SETMANA
No és ja l'espifiada de la setmana sinó
l'espifiada de fa moltes i moltes setma
nes. A les pàgines centrals no es can
sen de dir que '~Per només 3 euros
pots arribar a tots els benicarlandos i
benicarlanes (SIC)".

,,,,
!
!l. ~ ~ .J

¡--------------------------------------S-e-nyo-ra---Ga-reia-------------------------------------}
I :

i AIXÒ és el que vaig saber llegir en l'an- aquesta ocasió suplerts per un deslligo !
¡ terior número de la seua revista, el 334. immens que vol felicitar els aficionats del i
¡ . No puc menys que reafirmar-me en la Madrid amb tota la poca gràcia imagina- !, ,
i meua teoria segons la qualla línia edito- ble. ¡
i rial de LA VEU de Benicarló no existeix. Una vegada més l'article de Pere i
i El tema de la setmana, si no fóra per l'in- Bausà m'ha aprofitat per il·lustrar-me. Ja i
! necessari ús de mots grollers, no canta- veu, senyora, sempre fent fotesa que si !
i ria gens en una publicació de caire reli· als vinarossencs els agradava bufar en ¡
i giós. Recordo que ja hi va haver una caldo gelat entre altres coses perquè al i
! temporada que semblaven el full parra- seu barranc li deien riu i resulta ara que !
! quial. Ja me~n recordo, ja. tenen raó i que els que bufem en caldo ¡
! També he contemplat amb gust que gelat som nosaltres quan li diem riu a la i
i de tant en tant augmenten les seus pàgi- humil rambla de Cervera. Quines coses. i
¡ nes dedicades als publireportatges. Gai· Si algú de l'administració es llegira de ¡
! rebé dues planes emprades per parlar tant en tant tots aquests assenyats i

dels avatars del BLOC. I tot allò que no escrits ens podríem estalviar diners i dis- i
siga aquest partit que té nomde material gustos; però no, ells no ho lIigen i si ho I
escolar no els sembla bé. Com són sen· lIigen no ho entenen i si ho entenen tant !
yora meua, com són! se'n foten. ¡

Em segueixen impactant els titulars Després de passar per El Ganso el ¡
de les notícies. A la pàgina cinc diu: nostre pelegrí ha arribat a Rabanal del j
"César Cataldo"; hom hauria de pen- Camino. Aquesta setmana he comprés ¡
sar que es tracta d'alguna nova troballa definitivament com n'és de dura la .lluita ¡
d'algun historiador o lletraferit local, però per la supervivència. Tonyo ens çonta
no, resulta que tan suggerent titular com va ser testimoni presencial (això diu
il'lustra una fotografia d'Un cotxe que ell, compte) d'una veritable batalla carn
roman abandonat al carrer que porta el pal entre pelegrins i estiuejants, aquests
nom de l'italià més conegut entre els darreres en les seus modalitats de pares
benicarlandos. També s'endevina a la i fills estúpids. Una assegurança s'haurà
instantània un impressionant cepet que de fer aquest xicot per a la propera sor
subjecta la roda davantera esquerra. tida.
Potser, no sé, fóra més barat endur-se el Aquesta setmana els del futbol ja han
cotxe a algun lloc i poder utilitzar el cep tocat fons. Jo, personalment, no he
per a altres ocasions. entés res. Parlen i parlen de bloqueja-

Un comensal diu que la Veu també mentes, d~amos, de necieses... però en
sopa i acaba amb un enigma. No ens clar no n'he tret res. Només els falta
vol dir qui va anar a sopar en un restau- això, que damunt que el que diuen no
rant de "postín" i va rebuljar la compan- interessa a ningú ens vinguen ací amb
yia dels seus redactors. Vosté, senyora, missatges críptics. Ja s'ho farà, senyora
hauria de comprendre que això no és Garcia, però una vegada més li sugge.
manera de donar les notícies. O es diu reixo que els cante la cartilla perquè si
tot o no es diu res. Espero' sincerament no se n~emprenen massa.
que sàpiga esmerçar aquesta errada Bonic el reportatge de Jordi. Maura
que tan poc diu de la seua credibilitat. sobre sant Isidre, boniques fotos i bonic
Perquè això que es conta és cert... no ? text. Ara, tot siga dit, fer-nos creure que

Em sap molt greu que Xavier Burriel al temple de sant Bartomeu hi havia
s'haja acomiadat per dues setmanes, "milers d'agricultor i devots de sant Isi
segur que les vendes de la revista se'n dre" em sembla un pèl exagerat, no ?
ressentiran. Espero que, com a mínim,
aprove d'una vegada tots els exàmens a
juny. Ànim.

Sense moure'm de les pàgines cen-
trals encara m'he trobat novament amb
el despago de no veure el guadiànic
escrit de Tolito. És més, el seu enginy i
mordacitat habituals han estat en

seR

Anuncia't

mació i fotografies
de les activitats de
l'entitat i integrants
en dos idiomes. La
Colla de Gegants i
Cabuts, va realitzar
el passat cap de
setmana una expo
sició als salons de
la Caixa Rural.

www.gegantsica
buts.com és des
d'ara la seu digital
de la Colla de
Gegants i Cabuts
de Benicarló. Els
amics de Tola, Mar i
Gori, així com de la
resta de nanos
poden trobar infor-

!lés 3 euros
'ibar a
benicarlandos

¡rlandes

ra. N340, km 142
)4400768 •Vinaròs

ro EsrELLER··~\
., $ ,

I Nova de Web de
la Colla Gegants

i Cabuts

••••••••
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ECOLOGIAI
Pai Tossa - Golf: consum d'aigua potable

LA VEU DE BENICARLÓ
24 de maig de 2002

Pere Bausà
i Arlandes

E
I darrer 20 de maig
es va tancar el ter-

.. .mini de presentació

d'al' legacions al projecte
d'Homologació global del
Pla General d'Ordenació
Urbana (HPGOU), a l'Es
tudi d'Impacte Ambiental
(EIA) del sector "La
Tossa Campo de Golf' i
altres documents adjunts.
Se n'han presentat més
de 2000 tant per part de
ciutadans individuals com
d'organitzacions socials,
agràries, grups ecologis-.
tes, partits polítics...

L'Homologació del
PGOU ha sigut elaborada
per l'ajuntament com a
conseqüència de la nega
tiva de la Conselleria d'O
bres Públiques i Trans
ports (Coput) a l'aprova
ció de cap PAl al terme de
Benicarló mentre nos'a
dapte el PGOU de 1985'a
la Llei Valenciana Regu
ladora de l'Activitat Urba
nística de 1994. Amb
l'Homologació es crearà
un nou sector urbanístic,
la Tossa (campo de golf),
i el seu sòl passarà de no
urbanitzable a urbanitza
bl.e. Aquesta requalificació
de sòl serà possible si hi
ha una Declaració d'Im
pacte Ambiental favorable
de la Conselleria de Medi
Ambient a l'Estudi d'lm
p~cte. Posteriorment i mit
jançant l'aprovació per
part de l'ajuntament del
PA L de Terrazahar
Golf&Ressort, es podrà
urbanitzar la zona, dotant
la d'aigua potable, llum,
eliminació d'aigües resi
duals, telèfon, recollida
d"escombraries...

El consum d'aigua del
projectat camp de golf de
la Tossa ha sigut motiu de
moltes al, legacions i d'al
guns articles apareguts

en premsa. En canvi, l'ai
gua potable que previsi
blement necessitaran la
urbanització i els hotels
projectats no ha meres
cut la mateixa atenció. A
l'Estudi d'Impacte
Ambiental que ha estat en
exposició -encarregat per
Terrazahar Golf&Ressort
hi ha un càlcul sobre la
demanda d'aigua potable
del sector. Consideren
que en el complex resi
dencial hi haurà uns 3377
habitatges amb unes tres
persones com a mitjana
que tindran cadascuna un
consum diari de 300 litres
d'aigua. El complex hote
ler constarà 3249 places
amb un consum diari de
150 litres per plaça. El
resultat total és de
3.526.650 litres d'aigua
potable al dia, uns 1,3
Hm3anuals. No hi ha cap
referència que justifique o
indique la font de les
dades emprades.

En la documentació del
PAl Tossa-Golf presenta
da per l'empresa a finals
de juliol de 2001 hi figura
va l'annex V "Red de
Abastecimiento agua
potable". En aquest docu
ment éS considerava una
dotació de 400 litres/habi
tant, i dia, incloent el reg

de carrers. i una unitat
familiar de 4,2 habitants
per habitatge. Utilitzant
aquestes dades, el con
sum total del complex
residencial seria de
6.160.550 litres d'aigua
potable al dia, uns 2,25
Hm3 anuals. S'assenyala
a l'annex V de 2001 que
les dades són "estanda
res habitualmente acepta
dos" sense cap explicació
més. En el llibre "Los
usos del agua en España"
d'Antonio Gil Olcina et al.
CAM 1999, s'assenyala
que en la planificació
hidrològica de conca s'uti
litzen mòduls per plaça i
dia de 240 litres en hotels
i 350 litres en xalets,
sense comptar el reg de
carrers i jardins.

El Pla Hidrològic de la
Conca del Xúquer
(PHCX), aprovat el 24 de
juny de 1998 (RD
166411998), divideix el
seu àmbit d'actuació en 9
sistemes d'explotació. El
sistema Sénia-Maestrat
comprèn part del Montsià,
l'Alt i Baix Maestrat i part
de la Plana Alta. La
Memòria del PHCX fixa
que durant el període
2000~2008 la demanda
urbana per a tot el siste
ma Sénia-Maestrat aug-

mentarà en 9,3 Hm3 a
l'any. L'any 2000 la
demanda urbana fou de
11,9 Hm3 i així l'increment
serà del 78%, molt per

. sobre del 22% de mi~ana

per a tota la Conca del
Xúquer. Els planificadors
ja suposen un gran incre
ment urbanístic i residen
cial a aquestes comar
ques, però en projectes
com el PAL Tossa-Golf
faran curt: la seva deman
da anual de 2,25 Hm3
representa prop de la
quarta part (24%) d'allò
proposat pel PHCX per a
tot el sistema Sénia
Maestrat. L'article 82 de la
llei valenciana d'Ordena
ció del Territori de 1989 
vigent fins queno s'aprove
la LOT- assenyala que la
planificació hidrològica de
la generalitat establirà els
nivells màxims de distri
bució poblacional en fun
ció de la disponibilitat real
o potencial de recursos
hidràulics.

AI Maestrat hi ha pro
jectats quatre complexos
urbanístics al voltant d'un
camp de golf: la Tossa a
Benicarló, el Mas de
Conill i Pitxells a Penísco
la i un altre a Alcossebre.
Si tots ells tenen un con
sum semblant al complex
de la Tossa gairebé es
beuran tot l'increment
d'aigua potable previst pel
Pla Hidrològic de la
Conca del Xúquer. I tota la
demanda pròpia del crei
xement dels pobles i d'al
tres projectes urbanístics?

Possiblement, amb
les expectatives crea
des pel Pla Hidrològic
Nacional d'ací uns anys
estiguem amb un dèficit
major d'aigua que en
l'actualitat.
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CAMí DE SANT JAUMEI
De Benicarló a Fisterra (24)

Tonyo
Fibla

13-08 DIUMENGE
Rabanal del Camino 
Foncebadón - El Acebo
- Riego de Ambrós 
Molinaseca - Ponferra
da
Pel matí amb un poc d'an
glés, un poc de castellà i
molt de valencià intento
e~plicar als hospitalers

,. ,~nglesos el que havia
passat la nit 'anterior al
dirrer. Ells no s'han assa
bentat de res.

Comença la pujada del
Monte Irago: avui deixa
rem Castella per a entrar

· en Galícia 'al menys amb
una visió geogràfica i lin
güística que no política.

· Entrem al Bierzo.
D'aquesta etapa, què

hem de dir? És deies
, més boniqués del Camí.
'. Ja hem deixat Oa era
: hora!) l'altiplà i rostolls.

Hem tornat a la muntanya
¡' la verdor.

Sortim de Rabanal de
nit fosc però ja'fa estona
que oia gent ha anat sortint
camí amunt. Tant si vas a
Molinaseca com .si vas a
Astroga I~etapa és llarga.
No hi ha albergs entre
migs. El camí puja poc a
poc primer per pista, des
prés per senda i finalment

· per carretera sense tràn
sit. Passem el fantas
magòric poble de Fonce
badón avui pràcticament
abandonat i en un estat
ruïnós. En pocs minuts,
metre surt el sol, ja estem
a La Cruz de Ferro, un
munt de pedres que

Data .. 0_, ..

suporta una petita creu de
ferro sobre un cabiró
plantat. Des de fa cents
d'anys el pelegrins han
anat amuntegant pedres i
ara ja en té una més, això
si, xicoteta, de Benicarló.
M'haguera agradat por
tar-ne una de ben grossa
però el pes la motxilla el
calculem al gram.

Seguim per la senda
entre una vegetació exu
berant i, en sentir la cam
pana que ens crida,
entrem a veure que fan
els hospitalers de Manja
rin: continuen igual, tant
penjats i esotèrics com
sempre.

La baixada a l'Acebo,
preciosa i amb forta pen
dent, ens porta ja a la
comarca de Bierzo. Ací
l'esmorzar no pot ser altra
cosa que un tros d'empa-

TONYO FIBLA

t':
~ -,-,-"lla..'!--__-,

nada de carn.
Després, el racó dels

castanyers a Riego de
Ambrós, on totes les
vegades que he passat
m'he assegut a descan
sar un poc a la seua
ombra i contemplar els
enormes arbres que
m'envolten. Continua el
descens fins a Molinase
ca, un poble preciós molt
ben conservat.

Ja a Molinaseca en un
cantó veiem a tota la colla
dels de Muro prenent un
café. Parem, fem la
xarradeta i cap a Ponfe
rrada s'ha dit. El tram que
queda fins a Ponferrada
ja no té l'encant de tota
l'etapa d'avui. Si seguei
xes el camí marcat et fan
pegar una volta excessiva
i no massa bonica i, si vas
per carretera, ja se sap...

No sabem on està el nou
alberg, preguntem a unes
dones i ens diuen: "Es
eso". Perfecte, ja estem.
És un alberg nou, gran i
molt ben equipat de ser
veis. Per al meu gust se'n
passen amb tanta como
ditat ja que això afavoreix
els turisme barat de gent
que van en cotxe o auto
bús d'alberg en alberg.

Quan apleguem a l'al
berg ja hi ha un munt de
gent fent cua. Això si, no
tanta com a Rabanal. És
tot gent nova que no
coneixem.

Una cosa que obser
vem i comentem és que
de tota la gent que hi
havia a Rabanal què se
n'ha fet. Tots a Molinase
ca no caben i ací no es
veu massa. aglomeració.
L'única raó lògica és que
avui, al ser diumenge, no
hi ha autobús. Els pele
grins d'autobús sempre
abundem molt per aques
tes terres.. Ja veurem
demà què passa a Villa
franca. Segur que en tor
nem a ser cent i la mare.

Torna aparèixer David
el de Cantàbria i quedem
per a demà a Villafranca
ja que encara té a la dona
per ací.

No vull pensar que pas
sarà a partir de O Cebrei
ro, on comencen el
gallecs, o de Sàrria, on
estan el 100 Km. mínims
que et demanen per a
domar-te la compostelana.

hi t t p: '/ /...,.,...,., "" _ t .. r c>"J acil q I ta. _ e o rn
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LLIBRESI
Sobre la condició humana

LA VEU DE BENICARLÓ
24 de maig de 2002

'Josep M. San Abdon
)j

N
o han sovintejat massa els

- dietaris entre els escriptors
valencians, si deixem de

banda els del mestre Fuster, tot i
això en els darrers temps se n'han
publicat de ben interessants mit
jançant autors com Enric Sòria, Toni
Mollà o Josep Igual. Amb Les hores
fecundes - Premi d'Assaig Manco
munitat de la Ribera Alta 2001-,
Joan Garí ve a afegir-se a aquesta
llista.

En el pròleg Garí manifesta el
propòsit que el porta escriure el die
tari: "s'escriu contra el temps, o a
causa de la ferida que aquest pro
voca", i així anirà fixant aquells
moments de la seua vida que han
estat fecunds perquè han pogut ser
fixats per l'escriptura.

Comença el dietari reivindicant la
figura de Raimon: "Jo tendisc a
pensar, cada vegada amb més fer-

. mesa, que aquest home és un
cofre de sons, i encara no ens ha
lliurat tots els seus tresors". No 'es
estranya aquesta reivindicació, ja
que sovint l'autor proclama la seua
estima per la paraula; així, désprés
d'assistir a una representació del
"Daaalí" de "Els Joglars" o de "Nas
cuts culpables" de Moma Teatre,
defensa la importància del text en el
teatre.

Una part important del llibre l'ocu~

pen els viatges, sobretot els viatges
a peu per la comarca dels ports,
però també per l'estranger; l'atemp
tat de l'onze de setembre li serveix
per recordar un viatge fet onze anys
abans a Nova York, i per a fer un
suggerents comentaris de la situació
política del moment. Però la part
més extensa l'ocupa un viatge a la
República Txeca, on combina
excel·lentment la crònica periodísti
ca amb l'anàlisi polític.

L'aforisme és un dels exercicis
literaris que conrea Joan Garí en
aquest llibre, en el pròleg ja fa
referència als seus mestres: Nietzs
che, Cioran i Canetti, però tot i que
no el cita també trobem la petjada de
Joan Fuster. L'escriptura i la condi
ció humana són els temes que domi
nen, però també trobem un aforisme
que defineix que és l'aforisme: "L'A
forisme com a poema laic. Li falta
el component sagrat de l'autènti
ca poesia per a levitar i anar-se'n.
L'aforisme sempre toca de peus a
terra. És un sentit de molts caps a
l'abast dels talps. És més: l'aforis
me només pot ser "contra" Déu. I
Déu, gojós, ho sap ben bé. El seu
somriure".

El dietari parla a més de política,
d'escriptors i d'escriptura, de cinema
i de la vida quotidiana, però un dels
temes que ens sembla més interes-

Les hores fecundes (Joan
Garí) és un d'aquests lli
bres que s'han de llegir a
poc a poc, ja que és ple

de reflexions i suggerèn
cies la mar d'estimulado

res per a fer pensar

sant són les contínues reflexions
sobre la condició humana.

Les hores fecundes és un d'a
quests llibres que s'han de llegir a
poc a poc, ja que és ple de reflexions
i suggerències la mar d'estimulado
res per a fer pensar, i ens confirmen
a Joan Garí com un dels assagistes
valencians amb més futur.

JOAN GARí.

LES HORES FECUNDES.

EDICIONS BROMERA.

ALZIRA. 2002

Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians

REDACCIÓ

L'Associació d'Escriptors
en Llengua Catalana
(AELC) va presentar dis
sabte a Benicarló els XII
Premis de la Crítica dels
Escriptors Valencians que
es lliuraran el proper dis
sabte 25 de maig a aques
ta ciutat. L'objectiu de l'as
sociació, que aquest any
compleix 25 anys, és difon
dre la literarura i reivindicar
socialment la figura de l'es-

criptor. A l'acte van assistir
el vicepresident de l'entitat,
a nivell de País Valencià,
l'escriptor Josep Ballester,
així com el vocal de l'asso
ciació l'escriptor benicar
lando, Manel Garcia Grau,
els quals van explicar que
"amb la celebració a les
comarques del nord d'a
quest premi volem
desentralitzar els premis i
no ubicar-los només a
València o Castelló". Tal
com va assenyalar Balles-

ter "al sopar literari es
pretén homenatgear a un
escriptor que tinga una
obra considerable i de
trajectòria sòlida, com és
el cas en aquesta edició
d'Alfred Giner Sorolla, a
més d'escollir els millors
llibres d'escriptors valen
cians".

Els guardonats d'aques
ta edició son, en la catego
ria de poesia, Isidre Martí
nez Marzo amb l'obra
'Sense mí', i en Narrativa

Antoni Martí Monterde amb
l'obra 'L'erosió'. En quant a
l'Assaig serà Jesús Tuson
amb 'Una imatge no val
més de mil paraules', en
Teatre Rodolf Sirera amb
'La mirada de l'alquimista',
mentre que el premi a la
Difusió anira a parar a les
revistes 'Passadís', que
edita l'Associació Cultural
Alambor de Benicarló, i
'Abalorio'. L'homenatge a
Alfred Giner Sorolle¡ comp
tarà amb parlaments.

«
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Vlé Torneig 3x3 al Carrer
c. B. BENICARLÓ

------------
Dissabte vinent, 1 i diu
menge 2 de de juny, dues
estrelles del bàsquet
valencià estaran col.labo
rant amb el Torneig 3x3 al
Carrer que organitza el
Club Bàsquet Benicarlo.
Són Rubén Burgos, juga
dor que ha estat jugant els
playoffs de la Lliga ACB, i
Frederic Castelló, el millor
jugador de la Lliga EBA
l'any 2001. Burgos i Cas
telló, de només 23 anys
tots dos, són dos dels
valencians amb més pro
jecció de tot l'Estat.
Frederic, ¿qué tal t'ha
anat aquesta tempora
da?
Després d'arribar amb el
Dénia a la 'Final a Deu' de
la Lliga EBA, tenia moltes
ganes de jugar al Coinga
Menorca de la Lliga LEB.
AI final no vam poder
entrar als playoffs d'as
cens a la Lliga ACB, però
ha estat un bon any.
Rubén, un triple teu va
estar a punt de fer guan
yar el Jabones Pardo
Fuenlabrada a l'Unicaja
als quarts de final de la
Lliga ACB.
Sí, és cert. AI final ens van
eliminar, però crec que
hem fet una bona elimi
natòria. És un any molt bo
per a l'equip, arribant als

quarts de final de la Korac
a Europa i classificant-nos
per als playoff de la Lliga
ACB.
Frederic, ¿et veurem
enguany pel Torneig 3x3
al carrer de Benicarló?
Sí, jo sóc de La Vall d'Uixó
i feia temps que havia
seguit les iniciatives del
Club Bàsquet Benicarló
amb enveja. Tinc il.lusió
per poder ajudar-los i no
m'acabo de creure això
dels 500 xiquets i xiquetes
jugant a bàsquet al mig del
poble...
¿I a tu, Rubén?
Sí, sí, espero poder estar
els dos dies. Jo sóc de
Ribaroja i vull col.laborar
amb el Club Bàsquet Beni
carló, que sempre fan mol
tes coses. Estaré a Beni
carló i ens ho passarem
molt bé.

Paco Torres, director de
la revista Gigantes del
Basket, és una de les per
sones més importants
d'Europa pel que fa al món
del bàsquet. Dissabte 1 de
juny tornarà a estar a Tor
neig 3x3 al Carrer de Beni
carló. Torres, que arribarà
amb més de 500 revistes
per als participants, ja va
presenciar l'edició de l'any
2000.
Paco, ¿quins records
tens?
Molt bons, a Benicarló em

van tractar molt bé. Sobre
tot em va sorprendre com,
amb tan poques ajudes,
poden organitzar una cosa
així en una localitat de
20.000 habitants. Mai no
havia vist res paregut.
L'any passat no vaig poder
tornar, però enguany no
m'ho perdré.

PERSONALITATS
Algunes de les personali
tats que ja han confirmat
la seua visita al Torneig
3x3 al Carrer són Andrés
Jiménez (exjugador del
FC Barcelona), Josep
Maria Margall (exjugador
del Joventut de Badalona),
Rubén Burgos Uugador
del Pamesa València,
cedit enguany al Jabones
Pardo Fuenlabrada (ACB),
Frederic Castelló Uuga-

GIGANTES DEL BASKET

dor del Coinga Menorca
LEB) i Paco Torres (direc
tor de la revista Gigantes
del Basket)

DIVENDRES 31
TARDA! Reunió amb els
capitans i les capitanes
dels equips al Pavelló
Poliesportiu.

DISSABTE 1 DE JUNY
MATí! Arribada dels pri
mers jugadors famosos i
primers partits del Torneig
3x3 al Carrer
TARDA! Torneig 3x3 al
Carrer
VESPRE! Partit amistós
entre Escobàsquet i Cons
truccions Malloms al
Pavelló Polisportiu

DIUMENGE 2 DE JUNY
MATí! Finals

r----------------------------------------------------------------------------------------------,

NOM DE L'EQUIP:
NOM COGNOMS COL.LEGI ANY DE NEIXEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
NOM I TELÈFON DEL CAPITÀ O LA CAPITANA:

RETALLEU I PORTEU AL PAVELLÓ POLIESPORTIU ABANS DE DIMARTS 28.L _
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da al camp del Borriana B,
també anomenat "Estadio
San Fernando". No m'atre
veixo a dir el dia, així
segur que no poso la
gamba i quedo com el que
sóc, un senyor. Li recordo
qu~ anem a un poble
també germà per tantes i
tantes coses. Si l'Almasso
ra és germà en la passió
pel bombo, tabal i fervor
religiós, Borriana és germà
en valenciania, en falleria i
en cartró. Cal recordar que
un bon grapat de les falles
que es socarren al nostre
poble vénen de tallers ubi
cats en aquest poble de la
Plana Baixa, la qual cosa
vol dir que hi ha un fluxe
important de calerons
entre ambdues poblacions
en sentit nord-sud. En
resum, que cap dels dos
equips es juga res, ni una
plaça per a la UEFA, ni la
possibilitat de jugar la
Intertoto, només són tres
puntets que, mai millor dit,
no van enlloc.

El meu problema
comeRçarà a partir de la
propera setmana quan,
una vegada acabat el
campionat, el tirà m'obli
gue a continuar escrivint
de futbol durant un parell
de mesos més. Tremolant
estic.

PACO DELCASTILLO I

ROOOLFO SERRANO

Com que aquesta set
mana no he pogut consul
tar cap dels diaris que
habitualment gorrejo els
dilluns per a veure la clas
sificació, no sé en quina
posició ha quedat el Beni
carló, però suposo que ja
deu estar al bell mig de la
classificació, ni dalt ni baix,
ni carn ni peix.

El proper cap de setma
na el Benicarló donarà car
petada a l'actual tempora-

La conseqüència
més immediata de
la victòria del Beni
carló davant l'Al
massora és que
els nostres han
passat per davant
als de La Plana a
la classificació

d'alguns malastrucs que
no van veure satisfetes les
seues malvolences. AI
final del matx, els jugadors
locals van agrair el suport
de l'afició - unes dues-cen
tes persones- concentrant
se al mig del camp i tor
nant els aplaudiments al
públic. També va saludar
l'entrenador senyor Marí,
complidor i bona persona
com pocs.

perquè aquest partit ha
estat l'últim a casa de la
present temporada.

Com ja sap vosté, cap
dels dos equips no es
jugava res d'especial. La
conseqüència més imme
diata de la victòria del
Benicarló davant l'Almas
sora és que els nostres
han passat per davant als
de La Plana a la classifica
ció. La cosa podria tindre
el seu mèrit, però jo no sé
si el té. Aquest equip, que
porta un uniforme igua!et
que el que llueix el Caste
lló -és a dir, de presidiari
no ens va demostrar gran
cosa sobre el terreny de
joc. Els locals van tenir
prou amb la primera part i
els va sobrar la segona,
que va ser tan eRsopida
com totes. Els gols del
COB van ser aconseguits
per Rafael Carancuel i
Javier Fics respectiva
ment. Cal dir que van ser
dos dianes magnífiques,
dignes d'un partit de gran
nivell, encara que la sego
na premissa va fallar. El
partit va començar de la
mateixa manera, o amb el
mateix soroll, que va aca
bar. Naturalment es van
llançar sengles traques
que simbolitzaven que
l'objectiu de la permanèn
cia estava aconseguit mal
grat els pitjors designis

L
a setmana passada
em vaig tornar a equi
vocar. Vaig vaticinar

que el partit es jugaria en
dissabte perquè el diu
menge es celebraven mol
tes comunions. Res més
lluny de la realitat. El partit
es va verificar díumenge a
les sis de la tarde, hora
intempestiva per naturale
sa. Només em sap mal per
dues coses, a saber: la pri
mera és perquè aquest
impresentable o impresen
tabla que ens critica a tots
totes les setmanes des de
les pàgines centrals de LA
VEU ja té motiu per a fer
festa i un argument més
per a posar-me a parir; el
segon i principal motiu del
meu desgrat és que p~nso
si algú es va acostar al
Municipal de la Carxofa
dissabte a la tarde i es va
trobar amb la porta als
morros. Només puc dir
que ho sento, i demano
disculpes per si algun lec
tor d'aquesta secció es va
sentir enganyat per mi i les
meues profecies. Està vist
que no serveixo per a
emular lsaïes, Jeremies,
Ezequiel i Daniel, així com
tampoc Nahum, Abacuc o
Zacaries. Li puc prometre
una cosa, estimat lector,
com a mínim aquesta tem
porada ja no m'equivocaré
més amb dates i horaris

Futbol Base del Benihort
GREGORIO SEGARRA

AT. ONDENSE 1
C. F. BENIHORT 5
1a Regional
Cadet

Se li ha acabat massa
prompte aquesta lliga al
Cadet. Una altra gran victò
ria luny de casa contra un
dels grans. Sensacional Iri
garay.

AT. ONDENSE 5
C. F. BENIHORT 3
1a Regional
Infantil
El que no pot ser, no pot
ser i, a més, és impossible.

Pareix mentida com es
poden fallar tans gols
fàcils, pero no ho és. Els
davanters del Benihort
Infantil ho demostren a
cada partit.
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Atletisme: or i plata autonòmics
C. A. CARNS Ros

En la ciutat d'Alacant va tin
dre lloc els passats dies 18
i 19 de maig el Campionat
Autonòmic de Proves Com
binades en categoria cadet
i juvenil, en el qual, la cadet
Elísabet Delshorts es va
proclamar campiona
autonòmica a l'acumular
3.449 punts (RC cad) del
total de les proves que con
formen l'exatlhon de la
seua categoria (100mt /
altura 1,55 mp / pes 8,62
mp / longitud / javelina
26,03 mp / 100mll). D'altra
banda, pel que fa a l'exath
lon juvenil, Laura Esbrí va
tindre així mateix una des
tacada actuació al reunir

els 3.145 punts (RC juv)
que li van adjudicar la
medalla de plata en el seu
respectiu campionat
(100mt 16"6 mp / altura /
pes / longitud / javelina
30,87 mp /600mll).

V MITJA MARATÓ
DE SARAGOSSA
Javier De La Fuente va
completar la prova amb un
crono de 1h13'41" (mp)
ocupant el 2ge lloc de la
classificació general.

JOCS ESPORTIUS
MUNICIPALS
1000mlllnfantil.- cat. mascu
lina: 1er Alejandro Maura
3'27"06 / cat. femenina: 2a
Isabel Fabregat: 3'31"87.

C A CARNS Ros

La cadet Elisabet Delshorts es va pro
clamar campiona autonòmica a l'acu

mular 3.449 punts

El Povet.com, campió

Ambient de festa perquè amb aques
ta nova victòria el POVET.com va
aconseguir proclamar-se campió

REDACCiÓ

POVET.COM 8
Xus, Lucio, Wallace, Txema
i Chelete. A més, Edu,
Moya, Mrchan, Andre,
Parra, Arroyo i Manzano.

SICORIS CLUB
PORTAINE O
Castro, Cambrodi, Rodri
guez, Cabinho, Palle. A
més, Cortes, Tonhao,
Mothe, López i Escriga.

PAVELLÓ
Pavelló Polisportiu de }~eni

carló. 1.000 espectador~.

GOLS ..
(1-0) Wallace,/11.iq,A 1 ;.

(2-0) Chele~~, t1!linJ~¡!

(3-0) Txe(]1~:min. l~n'
(4-0) An'are, min. 18,
(5-0) C.helete, min: 25
(6-0) Aridré, min.30
(7-0) Merchan, mino 34
(8-0) Edu, mifl··36

Ambient de festa en el pave
lló municipal de Benicarló
perquè amb aquesta nova
victòria el POVET.com va
aconseguir proclamar-se
campió de la lliga regular del
Grup B de la Divisió de
Plata. La gran alegria es va
veure accentuada pel resul
tat final, ja que els pupils
d'Andreu Plaça van senten
ciar en l'últim partit de lliga
amb un 8-0 enfront del
SICORIS Club Portainé de
Lleida.

El rival no va tindre opor
tunitats de marcar cap gol a
la porteria benicarlanda,
enfront d'un equip local
cohesionat i inspirat que va
superar al guardameta Cas
tro en vuit ocasions. Tota la
banqueta benicarlanda va
eixir a la pista, fins i tot els
últims jugadors que s'han
incorporada a l'equip, el
vinarossenc Parra i el juve
nil Arroyo.

El POVET.com va estar
recolzat en tot moment per
la seua afició que ja somia
d'animar al seu equip en el
desplaçament a Castro
Urdiales (Santander) dis
sabte que ve 25 de maig, en
el primer partit dels play-off

C. A. CARNS Ros

d'ascens a Divisió d'Honor.
L'entrenador Andreu Plaza
reflectia en el seu rostre la
satisfacció de ser els pri
mers "un triomf que brin
do a l'afició i a tota la
comarca per haver estat al
nostre costat".
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LA VEU AL
Brasil

Catalunya
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LA VEU de Benicarló,
únic mitjà de comunicació
de la comarca deguda
ment acreditat per la

:::» Federació Catalana de
O Futbol per al partit Cata
Z lunya-Brasil, va enviar dos
o. dels seus col'laboradors
~ habituals a treballar una
<C mica. Aquesta és la cròni
(J ca que ens han fet.

Després de l'ensabona-
.da que li vaig fer a l'amo la
setmana passada, i com a
premi a la meua constàn
cia, divendres a la nit una
sona el telèfon i una veu
massa coneguda per a mi
em diu "demà, abans de
les dues del migdia has
d'estar a l'hotel Barcelona
Plaza per tal de retirar les
acreditacions per al par
tit". Efectivament, a la una
de migdia ja tenia el cotxe
estratègicament aparcat
prop del Nou Camp, les
acreditacions a la butxaca
i una gana considerable.
Malauradament no vaig
veure cap jugador ni el
seleccionador, es veu que
o ja se'n havien anat, o
senzillament no estaven
concentrats en aquest
hotel. Com que encara
era massa d'hora per anar

Únic mitjà de la
comarca acredi
tat per la Federa
ció Catalana per
al partit Catalun-

ya-Brasil

al camp, me'n vaig anar a
voltar per un centre histò
ric atapeït de guiris carre
gats de càmeres de fotos i
llibres de Gaudí. Amb
prou feines es podia pas
sejar i després de fer una
mica de consumisme, cul
turitzar-me i omplir una
mica el pap, vaig agafar el
metro davant del Liceu i
vaig baixar a Zona Univer
sitària. Des d'aquesta
parada fins al Nou Camp,
només hi ha una petita
passejada. Hora i mitja
abans de les nou feia l'en
trada ,triomfal al camp.

"Amb la meua acreditació
penjada al coll, tothom em
deixava passar. Vaig anar
en busca de la sala de
premsa, que vaig trobar
de casualitat perquè es
troba en un lloc prou ama
gat. Poc abans del partit
vaig agafar un ascensor
que em va portar fins la
zona reservada al perio
distes. Allà vaig reconéi
xer alguns companys de
la premsa, ràdio i televi
sió, així com a descone
guts brasilers. Vaig trobar
un lloc buit a primera fila.
El lloc era immillorable,
pràcticament al mig del
camp, amb una tauleta
per escriure i un domini
absolut del que passava a
l'estadi. Allà baix, a la
gespa, envoltat de perio
distes, el nostre gran pro
tagonista de la nit, el nos
tre 'Pitxi', i jo donant-li el
suport de la gent del
poble que l'admirem i
seguim la seua trajectòria.

Àngel és un luxe que una
part del nostre poble no
sap valorar. Quina llàsti
ma! Afortunadament ací
estic jo per a contar-ho.

El resultat del partit no
importava gaire, la festa
estava a les graderies i li
puc assegurar que la gent
s'ho va passar molt bé.
Moltes pancartes reivindi-·
catives, abundància d'es
telades, jocs entre el gol
nord i el gol sud, reparti
ment de pilotes i samarre
tes a dojo i un número
2850 al qual es podien
enviar missatges que des
prés apareixien al marca
dor de l'estadi con ara
"visca la gent de Batea,
l'any que ve a primera",
"Visca les catalanes,
com més calentes
millor" o "Els de Flix
són uns llanuts. Visca
Ascó".

Des de la meua privile
giada posició ho vaig

LA VEU

veure tot. Dos petits
incendis mentre la gent
ballava, la utilització dels
extintors per a formar
núvols i la celebració dels
gols que van fer un trio de
brasileres que van fer
ostentació de cos i ale
gría. Quan marcava Bra
sil, la vista se n'anava cap
a aquestes natives del
país de la caipirinha que,
esperonades pel públic
masculí, no només ens
van recrear amb els pits,
sinó que fins ens van
mostrar unes poderoses
anques a ritme de samba.
Brasil guanyava... i què?

Poc abans d'acabar al
partit vaig marxar per tal
d'evitar la sortida massiva
de cotxes, vaig arribar al
meu utilitari després d'es
quivar algunes dones lleu
geres de roba i vaig aga
far la Diagonal.

Sens dubte, un dia molt
profitós.
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