
•

•

.....
(J)

o
Ol
m
=o
(J)

>
~
«.

•

La loteria porta

cinc milions

d'euros a

Benicarló

Tonyo Fibla
finalitza el Camí
de Sant Jaume

Els llauradors
lluiten contra
la mosca
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. EDITORIAL

PSOE 346
EL PSOE de Benicarló presentarà a
l'Assemblea un mínim de dues llistes
per a optar a l'alcaldia. L'alternativa inte
graria 'descontents i marginats' de l'ac
tual direcció comarcal. ..

Les aigües segueixen revoltes a les
files socialistes de Benicarló. La nova
executiva socialista de Benicarló, elegi
da al abril, no ha començat a donar els
primers passos de cara a les eleccions
locals en pau. A la llista oficialista que
compta amb el suport de la direcció
comarcal del PSPV-PSOE i que integren
Domingo Roca, Vicente Piñana, Roman
Sanchez i els edils Begoña Ayza i
Ramon Compte entre altres, s'unirà pre
sumiblement una altra alternativa. La
intenció dels crítics és aglutinar a 'des
contents i marginats' per a presentar en

,. DES DEL 18 D'AGOST DE 1995

la pròxima assemblea socialista local de
desembre una candidatura alternativa a
l'oficial per a optar a l'alcaldia de Beni
carló. La unió d'aquest grup de militants
vindria motivada pel malestar generat
amb l'actuació equivocada de la direcció
comarcal i pel tracte i poca deferència
cap als actuals portaveus municipals,
segons ens asseguraren aquestes
mateixes fonts.

El sector oficialista, recolzat per Adolf
Sanmartín i Jordi Beltran, manté encara,
mesos després, postures divergents
amb els actuals coportaveus en el con
sistori María Teresa Burguillo i José Gar
cía Escribano. L'última assemblea, cele
brada a l'abril, va ser qualificada pels
crítics d'antidemocràtica i il· legal i va
arribar a ser fins i tot impugnada.
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El 800/0 no
,la legislació vigent en matèria de circu
:Iació viària no es cumpleix ~ Benicarló.
El 80°A> dels conductors de ciclomotors i

.motocicletes 'passa" de", posar-se el

casc, La situació s'agreuja quan es pot
comprovar com en la majoria dels casos
els conductors porten el casc penjant
del manillar.

Un exemple de una xica sense casc

La gent gran tampoc fa cas

de la legislació vigent i que
a més ho poden fer amb
total impunitat ja que no se
sancionen amb prou con
tundència,

sat. Les xifres fetes públi
ques pel cap de Policia

'demostren que tot i ser el
quart motiu de sanció, la
gent continua fent cas omís

tors un dimecres a les 18
hores al carrer Joan Carles
I demostren que un 80%
dels conductors circula
sense casc. De la memòria
elaborada el 12 de setem
bre de 2001 per l'intendent
cap, Agustín Parra, es des
prén que cada agent posa
67 denuncies anuals per
agent, açò és 1'3 per set
mana, éssent la mitjana
mensual per agent de 5'6
sancions. La quarta infrac
ció a Benicarló és precissa
ment conduir sense casc de
protecció. 41 ciclomotors es

, Van veure implicats en acci
dents de trànsit l'any pas-

TEXT: redacció

FOTOS: joancarlesadell

,
,Del manillar o del colze,
duen paquet al darrere
també sense casc i, en
qlgunes ocasions, fan
'cavallets' plantant la moto
sobre una roda en cèntrics
',carrers de la ciutat, com el
concorregut Joan Carles I.

Una ciutadana de Beni
carló va posar fa mesos els
fets en coneixement de
Trànsit. En la seua carta al
:Ministeri d'Interior assegu
,rava que "a Benicarló la
gent condueix sense casc
i la Policia passa olímpi
cament de sancionar els

·'hlfractors" (sic). La carta
va ser contestada pel

: màxim càrrec de Trànsit,
, indicant a la ciutadana que
~ el departament no era com
: petent en la matèria per rea-
· litzar-se les infraccions dins
· el terme municipal i que li
traslladarien la comunicació

!; al cap de la Policia Local de
· Benicarló. Segons la docu

mentació a que ha tingut
"accés LA VEU, dies més'.
: tard el cap d'aquest depar-

tament va assegurar que
;. aquestes afirmacions er.en
: "totalment falses", que la
: gent condueix amb el casc
; posat i que aquesta infrac
; ció és la quarta més sancio
, nada per la Policia d'aquest
, poble.

Les xifres obtingudes de
l'observació dels conduc-
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porta casc
Cal estudiar quins son els
motius pels quals la Policia
Local no sanciona. Poden
ser diversos: cost electoral
de la via sancionadora,
desmotivació dels agents o
ordres directes de no mul
tar els infractors. LA VEU
vol creure, i tot apunta així,
a una desmotivació dels
agents en veure que les
multes no son ingressades
i que fan la seua faena pe a
res. Cal recordar que el
consistori té un galopant
índex de prescripcions de El casc, minoria

multes i impagaments per
aquest concepte, tal i com
es va veure publicat en
números anteriors de LA
VEU.

ACCIDENTS
Els accidents entre joves
sense casc continuen, els
preus de les assegurances
obligatòries per a motoci
cletes es disparen per l'alta
sinistralitat enregistrada i
els responsables miren cap
un altre lloc.

Un mort i tres ferits

Accident a la N·340

Així va quedar el tot terreny

de servei d'accés a Beni
carló des de la N 340 en un
succés en què va influir la
pluja que queia a les 8.30
hores del matí. El tot
terreny va eixir volant al
pujar-se a les baranes.

UN ALTRE
Un Nissan Terrano 11 s'en
va eixir divendres de la via

seriosos alcanços i· acci
dents entre cotxes.

1040.2, a dos cents metres
del terme de Benicarló.

Per a extraure al mort va
ser necessària la interven
ció dels Bombers del Parc
de Benicarló, que van
escarcerar al mort. Mentre
van durar els treballs dels
Bombers i serveis sanitaris
per a accedir al llit del
barranc, la Guàrdia Civil de
Trànsit va donar pas alter
natiu i només es va inte
rrompre en escassos
minuts la circulació per la
carretera nacional. Una
grua ploma va ser
necessària per a retirar
estos dos vehicles, que
van quedar molt danyats.

Aquesta nova tragèdia
en la carretera es produeix
en un perillós tram que va
des del quilòmetre 1038 
on la carretera s'encreua
amb la CV 141- fins al
1042, prop del futur com
plex Costa de Azahar ple
d'encreuaments i on s'han
produït en els últims dies

Un accident amb dos vehi
cles implicats es va produir
dimarts a la N 340 amb un
desenllaç fatal. Un turista
francés, conductor d'un
Land Rover 4X4 va morir a
causa d'un fort impacte en
caure al fons d'un barranc
des d'una alçada de vuit
metres, mentre que els
altres dos ocupants, fami
liars del mort, van resultar
ferits greus i es troben
ingressats a l'Hospital
Comarcal. El conductor de
l'altre vehicle implicat, un
camió de València amb
capacitat per a 30.000 qui
los va eixir il· lés. Segons
sembla el camió, que viat
java en sentit València va
col·lidir, o ho va fer, en
intentar esquivar el turisme
tot terreny implicat. A con
seqüència de l'impacte,
estos dos vehicles van
caure en la cara est de la N
340 a el punt quilomètric

TEXT: jordimaUra
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25.040: cinc milions d'euros
L'Administració, número' 1 de la Loteria
Nacional de Benicarló, conegu~a com

'L'En.tradeta', va repartir dissabte passat
més de 5 milions d'euros en premis.

TEXT: jordimaura

FOTO: joancarlesadell

Els afortunats són una
quinzena d'abonats al
número -pel qual percebran
60.000 euros per dècim- i
clients que van adquirir els
seus bitllets en la mateixa
administració o al venedor
ambulant, que va repartir
part del premi.

Durant tota la vesprada
del dissabte l'ambient d'a
legria es percebia en l'ad
ministració de loteria, on
els seus gerents van elabo
rar un gran rètol que van
penjar en l'aparador anun
ciant el primer premi. 'L'entradeta'

D'aquest número es van
vendre en la localitat del
Baix Maestrat entre tres i
cinc sèries. Curiosament el
25.040 és a què estan abo
nats des de fa més de 40
anys un grup de clients de
la citada administració. Tan
prompte com van conéixer
el resultat del sorteig, els
responsables de l'entitat
van intentar posar-se en
contacte amb els agraciats,
encara que en un primer
moment no van localitzar a
quasi cap, en ser dissabte.
En caure la vesprada diver
sos dels premiats es van
personar a l'establiment de
la sort per festejar-ho amb
cava.

A Àngel Giner

Retall del setmanari

La propera setmana:
Toma Pere Bausà
amb.un genia.1 article'
sobre'la creació de
'plataformes' i
'salvemsi

.

que existeixen, del meu
poble.

• Elloobot Gllabêrt Batisl& liMlizó en là Unlmidad de Yalooein la L¡cenciStura de
Fal'll'lacio, IIIen_onaà$US' padrM¡ Juan Cristobal YRooalín.
Ilncteiblo Jordi bai corrosponsal de I.eVllllte, con el titulO 'Promocíón turística y
langostlno 'mooe In llta', Benicarló busca el mminlivo de calidad Qnl'S el Crusla~O,
Desdeel'~llwta la 'Serra (flita' se pescan màs del doblé quO,Of1 Vinaròs
yen ci Rilz de Madrid se ilIlIlrniÏan los Iangostjnoo de ~lliCérló, Sln oomentarios,

no guardo cap classe de
rencor, et convido a uns lla
gostins per a que veges

secció de societat de l'edi
ció Comunitat Valenciana
explicava sota el títol "fer
pàtria" el menú a base de
llagostins caduferos oferits
al Ritz. A l'acte, tal i com
publicava la setmana pas
sada un altre setmanari de
la població es van acostar
Zaplana, Rajoy, Fabra i
altres polítics que secunda
ven l'insigne Manolito 'Cor
tijero'. Bon profit.

De llagostins n'hi ha a
Cartagena, Peníscola i
Vinaròs, fins i tot a Tuníssia
d'on es poden adquirir
quan s'està en veda o quan
se'n volen comercialitzar
més dels que es pesquen.
Sols vull acabar demanan
te que rellegisques l'arti
cle. Per a que veges que

TEXT: jordimaUra

Àngel Giner,
Vaig llegir a la columna que
setmanalment elabores
relatius a aspectes socials
de Vinaròs la dedicatòria
que em fas, qualificant-me
d'increïble. En primer lloc
vull reiterar-me en tot el
que vaig escriure relatiu als
llagostins que es capturen
a la comarca. Lamento que
intentares donar una imat
ge distorsionada de l'article
en qüestió, oferint frasses
tretes de context o negant
que el Ritz de Madrid oferi
ra Llagostins de Benicarló
al menú de presentació del
futur aeroport de Castelló,
si finalment es fa. Què et
penses, que m'invento les
coses? El diari Levante a la
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Trampes a les
mosques

r----------------------,
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La lluita contra les mosques

La Conselleria d'Agricultura ha iniciat
una campanya de lluita contra la
mosca de la fruita a través de les Cam
bres Agràries i amb els ajuntaments.

r'

::1

efectes d'este insecte
que tant ha perjudicat la
comercialització dels

.1
cítrics valencians. En els . (

1
propers dies s'iniciarà la '1 i
distribució de trampes i\ 1
per a nous arbres. l' , i

. '.i:.;'· \

PROTECCiÓ CIVIL

MANTENIDOR DE FESTES

Protecció Civil de Benicarló és l'única agrupació del
País Valencià a realitzar guàrdies en cap de setma
na. L'entitat ressalta l'augment d'actuacions en el pri
mer semestre d'any. L'any 2002 està éssent molt
més mogut per a l'associació de voluntaris de Pro
tecció Civil de Benicarló. Segons es desprén de l'in
forme d'aquesta entitat dels primers set mesos d'any,
han incrementat les seues actuacions en tota classe
d'emergències en un 40%. L'entitat, que funciona
amb un escàs pressupost, ha realitzat més de 130
eixides d'urgència amb ambulàncies i s'ha convertit
en l'única associació de l'autonomia a realitzar el ser
vei de guàrdies en caps de setmana i festius. Així
mateix durant aquests mesos han realitzat 97 serveis
preventius de tota classe, mentre que en tot l'any
anteribr van ser 47 i 250 cures. D'aquestes actua
cions l'entitat destaca el temps màxim de resposta en
quatre minuts i els compromisos adquirits d'assistèn
cia als partits de futbol sala i amb acords amb el per
sonal d'urgències del Centre de Salut durant opera
tius especials i que ha suposat més de 100 acom
panyaments a domicilis.

Sergio Querol Giner, llicenciat en medicina i cirurgia
per la Universitat de València i actual coordinador del
primer banc de sang de cordó umbilical espanyol,
ubicat a Barcelona, serà el mantenidor de les festes
majors de Benicarló. Aquest benicarlando va realit
zar la seua formació especialitzada en la Universitat
de Bellvitge en la Ciutat Sanitària i compatibilitza el
seu càrrec d'investigador de l'Institut d'Investigació
d'Oncologia de Catalunya amb els programes de
transplantament de medul'la òssia, ja que forma part
de la Societat Europea de Transplantaments de
Medul'la Òssia i és redactor de les primeres obres
internacionals sobre la utilització terapèutica de la
sang de cordó umbilical publicades als Estats Units,
informa Jordi Maura.

Joan Segura, ADV de
la Cooperativa, destaca
va el paper d'estos mos
quers per a la lluita con
tra la mosca i demanava
una major conscienciació
de tots per minimitzar els

L ~

tractar ja que son precis
sament estos arbres frui
ters els que queden fora
dels tractaments conven
cionals i son, per tant un
focus de mosca que pot
acabar perjudicant la
resta de cultius.

Els mosquers que
estos dies es comercialit
zen s'han d'instal'lar en
la cara sudoest de l'ar
bre. Els diferents produc
tes, tan biològics com
sexuals, que acompan
yen al mosquer s'han
d'obrir i col, lacar-se als
laterals de l'envàs. La
mosca adulta i en edat
de reproduïr-se al sentir
se atreta per estes
substàncies, queda atra
pada a l'interior de l'apa
rell.

TEXT: jordimaura

FOTO: joancarlesadell

A la nostra població se'n
distribueixen estos dies
un total de 800 i van des
tinats als propietaris de
figueres. Per obtindre els
mosquers sols cal identi
ficar-se com a propietari i
assenyalar la finca on
seran instal'lats, per a
ser controlats.

Els Agents de Defensa
Vegetal (ADV) han recla
mat als propietaris d'ar
bres fruiters, com ginjo
lers o figueres, que
tenen esta classe d'ar
bres en jardins amb fina
litats ornamentals o per
la seua sambra, que els
incloguen com un més a
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LLetres e a t
La novel.la històric

LA noveLla és un relat llarg, tot i
que la seua extensió és molt
variada, sol tindre, a més, un
argument molt més desenvolupat
que el conte. Hi ha diferents tipus
de noveLla: les que tracten temes
de ficció, les que no són de ficció
etc.. Després hi ha escriptors i
escriptores que donen versions
novel'lades de fets històrics o que
conten una història humana
ambientada o integrada dins d'im
portants esdeveniments històrics.
Podríem dir que qui lIig novel.les

històriques pot apendre un xic
d'història sense tindre que estu
diar-la dins d'un format més
acadèmica. Hi ha que anar en
compte amb les eleccions de les
novel.les i amb qui les escriu, però
pot ser una manera bona d'entre
tindre les nostres neurones i, a
l'hora, donar-lis de menjar. Lògica
ment, després d'aquest encapça
lament, avui, parlarem de la
naveI. la històrica. Quan parlo de
noveLla històrica en venent al cap·
molts títols, editorials i autors...

així que per no cansar massa al
sofrit lector m'he apropat a una lli
breria habitual per tal de pendre
nota d'algunes de les seues últi
mes novetats o d'edicions que
encara alcen expectació. L' edito
rial Martínez . Roca molt conegu~
da perqué ens apropa, sovint, lli
bres que tracten temes de salut,
temps lliure, natura i autoajuda ha
ampliat les seues mirades literà
ries, així, ara trau a la venda
noveLles i demés. Entre la
noveLla està apostant per un for-

mat que ens
enquadernació
assequible. Ac
especial predile
Templaris. Així
almenys tres
signatura que ~

questa ordre: 'E
de J. M Upton'
templarias' de ,
sombra de Ic
Rafael Alarcón
pies. El Càtar:
gent que capti

•••••••••••••••CINC MINUTS DE SILENCI
CONTRA LA VIOLÈNCIA

Els regidors dels grups politics es van afegir als
5 minuts de silenci que van acompanyar la lec
tura del manifest de la Federació Valenciana de
Municipis en repulsa per l'atemptat d'ETA a la
casema de la Guàrdia Civil de Santa Pola.
Nombrosos ciutadans es van afegir a la mani
festació de dol per les dues morts i en deman
da de la pau.

Regidors a l'Ajuntament

Io...- s_e_n_y_o_r
AIXÒ és el que vaig saber llegir en l'anterior popular regidor de jO\¡
número de la seua revista, el 345. només siga conegut Pi

És obligat començar fent una sincera 110- landos, això és impos:
ança de la coHaboració de Totito. Els argu- que trobo és que als e
ments segons els quals legitima la utilització preguntar per José Jo
del pseudònim a l'hora d'escriure són absolu- sap que el nom d'aqw
tament irrefutables. Les paraules justes, els per favor! Per cert, ne
raonaments equànimes. M'ha agradat molt per a Festes d'agost i
quan diu allò de la "discreció", més d'un d'a- en la seua publicació
quest i d'altres setmanaris n'hauria de pren- contra la regidoria de
dre nota. mateix: és casualitat ql

He pogut comptar fins a cinc imatges (qua- certs i actuacions de p
tre repetides) i un trosset que se li veu el coll' guem eleccions? Sup<
de la camisa que reprodueixen l'afable rostre Garcia, dedicarà algur
del regidor José Garcia, líder local del PSOE. Erudita l'entrevista (
I encara hi ha qui diu üo mateix, sense anar assagista Manel Gar
més lluny) que a la seua revista se li veu el aquest ferm valor de 14

lIaútó! Ho fan per dissimular, a mi no me la publique la seua obra I

pegaran. com Edicions 62 o VAt
Ara els ha pegat per fer enquestes. Tira, està que la cultura ~

vinga preguntar gent "a peu de carrer". A tinga cabuda a La Veu
banda que puga ser cert o no que l'equip de El pelegrí ja ha acab
govern del nostre ajuntament està més cremat nerari i s'ha fet una foti
que la pobra Rosa de España (per constatar ·posa en una actitud
això no calia cap enquesta) les preguntes no . Què passa si el sac dE
han estat adreçades a les persones adequa- xopet i el de Tonya ei:
des. No em puc creure, no m'ho crec, que el moment, queda per es
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tors, així Martínez Roca també s
interessa pel tema 'El legado de
los cataros' és un exemple, que
ens aplega des de la ploma de
Georg Brun. Seguim amb aquesta
editorial que també aposta per
altres temàtiques històriques o per
personatges històrics. L'escripto
ra, Ma Teresa Àlvarez, és una
especialista amb la història d'Es
panya prova d'això va ser el seu
llibre: 'La pasión última de Carlos
V'. Ara, ens apropa a la figura
d'una dona, la regina Isabel It,

:a I

Platja sud

Pirotècnia Tomas va omplir el cel
de Peníscola de llum. Més de
60.000 persones van acudir a l'o
bertura del VII Festival Internacio
nal de Música Antiga Barroca. Les
distintes peces de Cari Orff, Anto
nio Vivaldi i una magnífica inter
pretació de la Capella dels Minis
trers del Contrafactum de Morella
avn sonar compassades dels
milers de ramells i novetats
pirotècniques, informa J. Maura.

molt important en la vida política
del seu temps, la novel.la no es
pot dir d'altra manera que: 'Isabel
11'. Carlos V va ésser una figura
important dins de les trifulgues
polítiques no tan sols dins l'Estat
Espanyol sinó molt més enllà,
però la seua vida privada és allò
que tria l'escriptora Almudena de
Arteaga per apropar-nos a aquest
important personatge; dins el llibre
Carlos V és vist per Leonor, ger
mana, i regina de França. Interes
sant.

a•
IeraGa

••

ofereix una bona
éTfllb un preu prou

ldesta editorial té
~qpió pel tema dels
ha tret a la venda
llibres de diferent
~iren al voltant d'a
:1 código templario'
Nard, 'Las puertas
Javier Sierra o 'A la
)s templarios' de
en són clars exem
s, també són una
va a no pocs lec-

,
'entut i saraus diversos
er un 11 % dels benicar
sible. L'única explicació
,nquestats els degueren
aquín 8autista i tothom
3St xicot és Pepe Ximo,
¡més falta una setmana
encara no he llegit res

I contra el programa o
¡ festes. Ja ho diré jo
ue enguany hi haja con~

es i que l'any vinent tin
1)SO que vosté, senyora
I editorial al respecte.
ie San Abdón al poeta i
. ia. Me n'alegro que
s lletres benicarlandes
n cases tan importants

,adia de Montserrat. Bé
1mb majúscules també
de Benicarló.

lat la propina del seu iti
D amb una jove amb qui
sospitosament familiar.
¡ dormir de Marisa està
)Cut? Aquest dilema, de
iclarir. Llàstima que les

inclemències climatològiques hagen posat
entrebancs al prodigiós viatge que hem tingut
ocasió de seguir els fidels lectors d'aquesta
original secció. Tant de bo no s'acabe el viat
ge a Finisterre !

Les declaracions de Francisco Marzal són
impagables. Suposo que deu fer goig entre
vistar algú que no necessita que li facen pre
guntes per respondre i que quan li pregunten
contesta el que vol. Aquest, i no em sap mal
dir-ho, és el millor treball que els he llegit als
de la secció de futbol. De tota manera, me
n'alegro que se'n vagen tres o quatre setma
nes diuen ells (vint o trenta diria jo) i ens dei
xen en pau .

Amb les ganes que tenia jo que posaren
peus de foto a les imatges i com n'estic d'a
graU que em feren cas. "Pepe Palanques i
internet" diu un, com si internet fóra també un
senyor. "Creu Roja" diu un altre que acom
panya un guapa senyoreta. Molt bo.

També se'n parla del col'loqui que van
haver de lidiar, amb ben poques taules, per
cert, Ferran Torrent i Sigfrid Monleóh al cine
d'estiu; aquests senyors amb tanta mundolo
gia se suposa que haurien de saber encaixar
les crítiques, vinguen de qui vinguen, amb

més esportivitat. Aquesta de Jordi Maura és
una ressenya políticament correcta que poc té
a veure amb el que es va viure aquella calo
rosa nit. Mire, senyora, si jo fóra, per exemple,
taxidermista i em demanaren que anara a un
lloc a parlar de la reproducció dels heminòp
ters a l'estepa russa, segurament, declinaria
la invitació o, com a molt, tractaria de buscar .
algun especialista en el tema. Se'n recorda
quan al Persones Humanes de Miki Moto eixia.
Quim Monzó fent una paròdia de la gent qUe, .
en sap de tot. .. ? Doncs, això.

Em segueix agradant el còmic de Burrie(:
Però això no és cap novetat.

L'ESPIFIADA
Seré pesat. Estic segur que algun dia pren
dran consciència que la paraula "quasi" no
porta dièresi.

També he pensat per un moment que es
tractava d'un error la notícia del nou fitxatge .;,
del Povet.com. Víctor Méndez creia que era ,'::
un torero portugués, però després de llegir la ~:<

. .' Iq;

informació he pogut comprovar, no sense un .:.-
gran alleujament, que es tractava d'un 'futbo-"
lista.
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L'altra cara de la protesta
"La poesia ha de ser un canal, una via o
una eina per 9n combatre, lluitar i viure"

El Saló de Plens de Benicarló es conver
te'ix en escenari de protestes d~ variada
índole. L'última la dels funcionaris, que

demanen la reclassificació deJs seus
llocs de treballva ser avortada a l'últim
moment amb promeses de negociació.

'Salvem la Tossa' al Ple

TEXT: jordimaura

Els polítics de Benicarló
ja no es troben sols quan
acudeixen al saló de
plens. Fins fa escassos
mesos es podien comptar
amb els dits d'ambdues
mans els ciutadans -a
banda dels periodistes
que s'interessaven per
l'activitat política munici
pal acudint al saló de
Plens. Amb l'arribada
dels PAl -una paraula
que no figurava en el dic
cionari local i ara en veu
de tots- va començar la
diversió.

Els veïns de la partida
Povet van ser els primers
en personar-se en consi
derar que resultaven per
judicats en el procés de
reparcel'lació i urbanitza
ció de les seues terres,
ubicades en el nord de la
població per on està pre
vista la pròxima expansió
de Benicarló i que va ser
escenari de l'èpica bata
lla entre les urbanitzado
res Progroup i Vistamar.
Després van ser els afec
tats pel PAl de la Tossa,
on l'empresa Terrazahar
Golfen pretén en terres
agrícoles construir un
camp amb 18 clots i múl
tiples urbanitzacions i
places hoteleres. La
presència de moviments

cívics en el ple va propi
ciar situacions tenses i
fins a la present legisla
tura desconegudes a
Benicarló, com xiulades
als edils de l'equip de
govern, pancartes, excur
sions de Paiporta i gorre
tes multicolors.

Els últims van ser
representants de quasi
500 famílies amb propie
tats en la franja litoral
nord contraris a altres
dues propostes urbanísti
ques en les partides
Surrac, Riu i Aiguaoliva.
El darrer ple de dijous
passat tenia previst afe
gir-hi les protestes dels
funcionaris del consistori

que completarien així el
conglomerat de protes
tes disconformes amb la
política municipal mani
festant la seua demanda
de revisió i reclassifica
ció de llocs de treball.

La por a noves protes
tes va forçar l'equip de
govern a negociar set
manalment les condi
cions laborals. Un nucli
dels funcionaris es va
mostrar radicalment con
trari a negociar ja que
existeixen antecedents
d'incompliments i retras
sos al llarg de més de
dos anys per aquest
mateix motiu.

Incomoditats
LA situació està incomodant als edils del PP, en el
focus de l'oposició veïnal i funcionarial, que ja ha
donat el seu braç a tòrcer amb alguns d'aquests
veïns i votants, conscients de les repercussions elec
torals que alguns projectes urbanístics poden cau
sar-los. Un veí -de peu, en el fons d'un saló replet
ironitzava fa pocs
dies: "home
mirant·lo per la
part positiva, el
pp han aconse
guit que la gent '
acudisca' als
plens i s'interes
se de nou per la
política. Açò no
s'havia vist mai".
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Carn
,
I de Sant J a u rn e

NOTA

Santiago. Acompanyo a
Marisa a l'alberg, ens aco
miadem i cap al poble.

A eixe que tan he fet patir
amb aquest viatge que, pel
que es veu, és un poc roig,
l'animo a caminar, a fer un

~
llarg camí a Santiago a

" peu. No es trobarà estrany.
A Roncevalls podrà llegir:

Puerta abierta a todos
enfermos y sanos,
no sóJo a católicos

sino a paganos,
judíos, herejes,

ociosos y vagos,
es decir, en breve,

buenos y profanos,

l~) [onccUo lt:c jfisrCTr~ acredltJ 'Qllf

"' J\nflttti~ihl11, ~aJí.ú,_ .. _--_..~-"

(llegUtl a (pluS terras do ([osla lla i110rtr
cfln do 'lt:anüü,o :racobco

23-08 DIMECRES
Fisterra 
Santiago 
Benicarló
PEL matí anem a visitar
l'església del Temple on
està un altre Sant Crist de
la Mar: el Crist de Fisterra.
Em posen el darrer segell a
la credencial i s'ha acabat
el viatge.

Anem a dinar al mateix
"lloc que ho vam fer ahir
però avui amb més gent.
Ha aparegut Jose el de
Valladolid que vaig perdre
a Belorado, També he
saludat a un matrimoni
estranger que vam coinci
dir moltes etapes,

Agafem l'autobús i cap a

la postal,'
On aneu amb
pataques, lentilles
i fesols?
Els pelegrins de
la Via de la Plata
mengen Caldereta
de cabrit i porc
ibèric.
25 de juliol, dia
de Sant Jaume

TONYO

'La ruta
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VII FESTIVAL INTERNACIONAL de MÚSICA

ANTICUA BARROCA
PEÑÍSCOLA. PATIQ del CASTIlLO del PAPA LUNA

Dia 10 Orf{uesta barroça de Salamanca. ObUlS de Lully, Arl~tJdt,

Bíber y Corèllt' A Día 11 Lahyri~tQ y Paolo Pand,olio. OhftJS de

;\1àún Mmdú, Fm1¡çQis CoUpcrill, Rabert de 1/i.sée.

(.ondettn1t li tll'1 2:1,1nHorns . Prl!no dt.',l:t> Nltr.ldJls'; 10 rutH'I • Vetlt;¡ :lntkíp:tda: Ofidn:i Mmúcil>:U

de lün~ml) dç PdiÍJ¡«()la: t',\Sl") lVbñtimo, s/n, . 'It-I:!.: ')64.48·.'.J3.~}2 y 964.48.(2))» ·'v;.'ub <:\fltiópada

ppr' S.:t'vil:;,j,,", "JH.: <)()~ 33,:'J, t 1 ' WWW.servitkkeU·('Hll - lllfor:mación: ImLi(lIw V"lend,;tl1o d(! la

¡niú'Í(:,l. -!H:1.: '>6J.IBA4,53 963.18.-1154· P;IX: %3.18.404.15" - ('-lllllÍ!: íVfl't¡jf<cult.gw.ès

.tilvm
ItU.tll, flIUIt~.tU "5th

'\H.' ~O¡ Jr'\~:J. i~!"l i
PI t: f'o.l·"t.(\~"

•

1.)lPfY1.?lClÒ·1
DF,

. ('ASTEr u',
BANC~IXA

.f14ruJ.fJçl¡J" Cili.n.l "'tut,.lI-J
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R ' -d.. ,eSI us
Una UTE presenta una proposta per a
gestionar la planta del Pla Zonal de Resi-

dus 01. La ubicació d'aquestes infraes
tructures es coneixerà al novembre

Jaime Mundo

TEXT: jordimaura

FOTO: joancarlesadell

Una UTE formada per diver
ses empreses de Castelló
va presentar una proposta
el dilluns per a gestionar les
infraestructures creades per
al tractament dels residus
del Consorci del Pla Zonal
de l'àrea 1, segons va expli
car el seu president, l'alcal
de de Benicarló, Jaime
Mundo. Abans del dia 15
d'aquest mes, l'empresa
presentarà el primer projec
te per al seu estudi per l'òr
gan de govern d'aquest ens.

El president de l'Àrea 01, va
assegurar que la tramitació
no es demorarà i a aquesta
presentació li seguirà la
convocatòria de la Comissió
de Govern del Pla Zonal per
a, en l'última setmana d'a
gost, exposar el projecte
públicament una vegada
transcorreguts els vuit dies
de presentació d'ofertes de
les distintes empreses que
opten a la gestió i tracta
ment dels residus de les 49
poblacions compreses en
l'Àrea 1. La ubicació d'a- pies propostes les que
questes infraestructures es determinaren l'emplaça
coneixerà a meitans de ment de les plantes i tecno
,novembre i seran les prò- ,Iogiesque s\¡tilitzaren. El

president del Consorci,
Jaime Mundo va visitar el
dilluns la seu d'una empresa
puntera en tecnologies.

• • • • • • • • • • • • ,.' ,', ••••• • tolito

e o I • I a b
. ,

oraclo
L'article 23 de la Constitució

. ,:

L'ARTICLE 23 de la Constitució
Espanyola reconeix el dret de tots els
ciutadans Ha participar en els
assumptes públics, directament o
mitjançant representants". Així,
alhora que s'estableix la participació
política com a imperatiu constitucio- '
nal, s'assenyalen dues forrriés de
participació: la directa i,la representa
tiva. Els mecanismes de demoúàcia
directa, o siga, aquells pels quals el
ciutadà participa directament èn la
presa de decissions (referèndum, ini
ciativa popular, jurats populars...);:'Ia
Constitució els defineix coní"a com
p!.ementaris de la participadó'repre':

sentativa. Per tant, la democràcia societats civils al paternalisme del
espanyola es pot qualificar de repre- poçler, justificant aquesta forma d'ac-

, sentativa perquè els ciutadans parti- tüació amb el seus" passats dictato
cipen mitjançant representants esco- rials que fomentaren l'apoliticisme i la
llits per sufragi universal de forma no participació de la vida pública. En
periòdica. Malgrat això, els escollits aquests postulats podem trobar
no quederi:v¡liculats als seus electors expllc'ació al perquè davant de
per mandat l"mperatiu sinó per man- coUèctius que es resignen a deixar~

dat representatiu. Aq"¡jést punt és ori- se xafar per la maquinària legal
gen de polèmica per a molts autors especulativa del poder, els nostres
que qualifiquen les dehiócracies lIati- govérnants no saben com actuar, es
nes d'espúries, fictícies'; (alsi~ié:ades i dediquen a fugir i ens neguen sis
de baixa qualitat per' ser excessiva- temàticament la confrontació d'idees
ment delegatives. Efpuik bàsic de' què és el debat públic. L'exemple no
les seues crítiques l'argum~nten en :cal-¡)uscar-Io lluny: el sr. Mundo i Sal
la completa sumissió d'aqüestes' vem' la To·ssa.

.... .' ' .... :'.\ .+" .;l.~.'.
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• • • • • • • • • • • • • • • • ~~~anAbdon

Els d •
I e s gl •orlosos

Bojos d'amor

... " ',d~aquest 'mestissatge,cultural del que
\:;aratànt es parla, conjugava a la'per
, "fecció'els' sonsde( Carib amb la

>jumba~' èatala~a. ..~erò. d'aqueuà·
'?~ .;. " ' , _" -..i:., -"jo ." • ,

.:''; àçtuacióguardo la)niatged'una noia'

.<d~'Cast~lIóballantal ,mig de la pista,
.' .~ç:llitària, bellíssima,' j' im:íbastable,
'aixl'perviurà .sempre .en el meu
record, aquests són" els miracles de
la memòria. ~>

. 5.VII~2002

Orson Welles tenia un aspecte de
persona airada, les seues pel'Hcules
reflecteixen el seu caràcter, i les noto
sèmpre amb una gran forçà, és el cas
de "L'estrany" que avui torno a veure.

"És' u!:'a peFHcula valenta rodada en
'1946, tracta effemadel$ camps d'ex

".L~"-'---,~"-'-_~_--,~--,-,,~-"'" . termini nazis per primera vegada al
ciÍ1éma, i On.;ohWeiles representa a

Rates al nucli urbà
TEXT: jordimaUra

El coportaveu socialista,
José Garcia Escribano va
denunciar la presència de
rates en carrers com el grup
Sant Bartomeu i l'entorn de
l'auditori. Escribano va
assegurar que "surten a
passejar cada nit una
quantitat tremenda de

rates grans com a
conills". L'edil va demanar
explicacions pel sistema uti
litzat per a acabar amb
aquests animals indesitjats.
Segons el coportaveu "el
sistema utilitzat és molt
rudimentari i no garanteix la
mort de l'animal ja que les
rates s'acostumen al veri i
és necessari canviar la

composició cada quinze
dies perquè siga efectiva",

El PSOE va demanar
mesures urgents per a aca
bar amb aquesta situació
"ja que aquella zona és de
nova promoció i estan
sent freqüentades per
turistes, causant una
imatge de la població molt
lamentable", va dir.

El PSOE demana
explicacions per
la presència de

rates al nucli
urbà. El sistema
de desratització

és inadequat
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Óscar Plaza:
hola i adéu

Jonathan Llorach,
a la Copa BAM

El jove Óscar Plaza és l'últim fitxatge
del Povet.com, entitat esportiva que
s'ha fet amb el jugador català per a
tres temporades. No obstant, Plaza ha
sigut cedit enguany al Melilla, equip
que milita a la Divisió de Plata.

L'HANDBOL ORGANITZA UN
TORNEIG PER A FESTES

El consistori de Benicarló ha adquirit una pista ame
ricana, valorada en 3000 euros que ha sigut
instal·lada en la zona recreativa del Barranquet per a
la pràctica d'esport. La nova pista marca un circuit
que ha de ser superat pels distints esportistes i ser
veix de complement a altres exercicis. En aquest
espai s'han instal·lat una sèrie d'aparells adaptats
per a l'exercici de gimnàstica a l'aire lliure i la pràcti
ca de musculació i condicionament físic.

EL CONSISTORI ADQUIREIX
UNA PISTA AMERICANA

Per a iniciar els actes commemoratius del XXV Ani
versari de la fundació del Club Handbol Benicarló la
directiva ha aconseguit organitzar un torneig per a
les festes patronals, en el que participaran el Valèn
cia i Granollers, dos dels equips amb més solera del
handbol nacional. Els dos equips disputaran un par
tit el dia 24 d'agost, a les 20.30 hores en l'Olímpic de
Benicarló. L'entitat està preparant una sèrie d'actes i
va a editar un llibre que arreplegue les fites més
importants del club, com va ser l'ascens a la Segona
divisió Nacional, per el que està buscant, entre els
aficionats i exjugadors, fotos antigues per a acom
panyar-lo, informa Vicent Ferrer.

GUANYADORS CROSS
DE CERVERA

I
I
I
I
I
I

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

en l'equip de Girona, Llo
ret FS, en 1aA.

Plaza és un jugador
jove, amb bona tècnica
que s'incorpora al projecte
esportiu del Povet.com. El
club ha arribat a un acord
amb el Melilla FS, del grup
C de la Divisió Plata, on
l'esportista ha sigut cedit
per a un any.

Jonathan L1orach, jove jugador del FC
Barcelona format al Club Bàsquet
Benicarló, estarà a luogoslàvia amb la
Selecció Espanyola ja que Jospe Bor
das l'ha triat entre els deus millors
jugadors de l'Estat.

TEXT: povetcom

Óscar Plaça, fill de l'ac
tual entrenador de l'equip
benicarlando Andreu
Plaza, té 20 anys i juga
com a ala-tancament. El
nou fitxatge porta jugant
al futbol sala des dels 10
anys i en la passada tem
porada 2001-02 va militar

TEXT: cbbenicarló

La Selecció Infantil 88 dis
putarà a Leskovac
(Iugoslàvia) del 29 d'agost
a 1'1 de setembre la Copa
BAM. El diumenge dia 25
d'agost el benicarlando
Jonathan L10rach es con
centrarà amb la resta de
companys a Guadalajara.
El viatge a Leskovac està
previst per al dimecres dia
28 d'aquest mes.

SELECCiÓ ESPANYOLA
Bases
FRANCISCO GARRIDO
JONEL PALOU
Alers
MARC RUBIO
JUAN CABOT
VICTOR CLAVER
ASIER GARCIA
Pivots
MIGUEL RAMOS
IGNACIO GONZALEZ
JONATHAN LLORACH
MIGUEL ANGEL RAMOS

Iniciació
Laura Fuster i Héctor Ballester
Benjamins
Jéssica Lores (Carns Ros) i Francisco Ferrer (Carns
Ros)
Alevins
Cristina Ferrando (Carns Ros) i lñaki Giner (Carns
Ros)
Infantils
Caria Vidal i Jesús Beltran
Cadets
Kalisa El Fagloui (Carns Ros) i Antonio Castro
Absoluta
Beatriz Ferrando i Benito OjedaL ~



EL CÒMIC DE XAVIER BURRIELI
Bisbal fins al final

Ave Maria
Avee Mari-aaa!!
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