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La moratòria urbanística bloqueja el
desenvolupament del litoral de Benicarló

Dos milions de metres quadrats quedaran sense desenvolupar-se tot i la voluntat
dels propietaris.

TEXT: redacció

FOTO: joancarlesadell

El Govern valencià va
aprovar dilluns el projecte
de Llei d'Ordenació del
Territori i del Sòl no Urba
nitzable, en el qual s'esta
bleix l'exigència d'un pla
d'acció territorial que
compatibilitze l'ocupació,
l'ús ordenat i conservació
de la costa amb una
moratòria d'un any per a
noves classificacions de
sòl a la franja costanera
situada a 500 metres de
la vora del mar, segons va
informar el propi conseller
d'Obres Públiques, José
Ramón García Antón. El
règim transitori, pel qual
no es contemplaran
noves reclassificacions
de sòl no urbanitzable a
urbà o urbanitzable tindrà
una vigència d'un any. A
Benicarló les conseqüèn
cies podrien ser greus ja
que la franja litoral nord 
que afecta a les partides
Riu, Aiguaoliva i Surrac
continua tenint la classifi
cació de sòl no urbanitza
ble mentre que la voluntat
històrica dels seus pro
pietaris és desenvolupar
Ia.

L'edil d'Urbanisme de
Benicarló, Juan Antonio
MaMI, es va comprometre
amb els propietaris d'es
tes terres a negociar un
desenvolupament urba
nístic una vegada passat
l'estiu en rebutjar-se les
dues alternatives presen-

tades per l'empresa Gur
com BSL i Aiguadoliva
Urbana. Aquesta prome
sa no s'ha complit, fet que
va motivar el malestar de
les alguns propietaris que
van acudir a l'últim Ple del
mes d'octubre "a recor
dar-li amb la nostra
presència a l'edil que no
ha mogut encara ni un
sol dit", va explicar un
portaveu dels veïns.

Mentre al poble veí l'al-
calde de Peníscola,
Andrés Martínez, va
manifestar que "segons
la Conselleria d'Obres
Públiques la moratòria i
aquells aspectes res
trictius no ens afectaran
perquè tenim tota la
costa ordenada a la
legislació". Segons els
va informar la Direcció
General d'Urbanisme a
Castelló "el sòl és urbà
en la primera franja i la
resta queda regulat en
el Pla d'Ordenació de
Recursos Naturals de la
Serra d'lrta". El primer
edil confia a més que les
possibilitats dels Plans
d'Acció Territorial que
contempla la Llei d'Orde
nació del Territori.

No obstant això, men
tre es desenvolupa la llei,
l'alcalde va assegurar que
"s'haurà d'estudiar ben
estudiat les conseqüèn
cies de la futura llei i si
és necessari anar tots
els municipis a una per
què és necessari que
siguem solidaris". Els
tècnics municipals de

turisme de la població
turística ja van iniciar ahir
l'estudi de l'avantprojecte
de LOT.

Mentre a Peníscola i
Vinaròs la tramitació d'es
te avantprojecte de Llei
no els afectarà en absolut
per tindre-ho tot previst, a
Benicarló ens trobem en
una situació en que es

van rebutjar dues propos
tes per desenvolupar la
franja litoral nord de la
població i la promesa del
regidor incomplida. Ara
per ara és massa tard i
pressumiblement conti
nuarà sent inviable fer els
sols urbans o urbanitza
bles en els propers anys.
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El PSOE denuncia que l'entrevista vulnerava
de totes totes els principis constitucionals

Per al PSOE de Benicarló diu que la contractació de la residència evidencia que
l'Ordre de Justícia no ha acabat amb els enxufismes.

Amplia en 40 el nombre de places
assistencials amb la nova residència

La Residència de Discapacitats de Benicarló va acollir
dilluns als primers interns discapacitats després de dos
anys d'obres i una inversió d'1 '6 milions d'euros. A la
inauguració van acudir els 40 treballadors que han sigut
recentment contractats, familiars de les persones amb
discapacitat procedents de tota la comarca així com
autoritats locals i autonòmiques. El director general d'In
tegració Social de Discapacitats, Francisco Reverte, va
destacar en la inauguració que "aquest nou recurs
assistencial aportarà la creació de 40 nous llocs de
treball al municipi i completarà l'atenció especialit
zada per a persones amb discapacitaf'.

més representatius, ja en el
seu moment van fer criti
ques al citat procediment
indicant que vulnerava la
Constitució i evidencia que
"no ha posat fi a les con
tractacions temporals o
realitzades amb total
transparència, sense que
donaren lloc a l'endoll".

Segons Ayza "l'aplica
ció d'aquesta llei en el
cas de Benicarló ens ha
portat de nou el famós
cas de supòsits familiars,
coneguts" al mateix temps
que va lamentar que ara
toca enfrontar-se "a
impugnacions i recursos
mentrestant el servei que
la comunitat deu prestar
als discapacitats es troba
en quarantena i qüestio
nada la seua professiona
litat". El PSOE opina que
es deuria haver actuat per
part del consistori amb més
criteri democràtic.

Finalment recorden que
el procés judicial en marxa
per les possibles irregulari
tats a causa de possibles
vincles familiars i a la com- Ot

petència i composició del '---~----------
tribunal, contempla les vis
tes orals per al mes de
desembre i lamenten que
"no s'haja primat en
aquest procés l'objectivi
tat i si la subjectivitat de
què elegeix" que han eva-
dit els principis d'igualtat,
mèrit, capacitat i publicitat.

TEXT: jordimaUra

FOTOS: joancarlesadell

El PSOE de Benicarló s'ha unit a les
crítiques d'opositors, sindicats i Bloc

al procés de contractació obert

El PSOE de Benicarló s'ha
unit a les crítiques d'oposi
tors, sindicats i Bloc al pro
cés de contractació obert
per a les 25 places de per
sonal que eren necessà
ries cobrir per a la residèn
cia de discapacitats que va
a inaugurar-se en breu.
Segons l'edil Begoña
Ayza, "per a l'accés lliure
es va establir un procedi
ment abreviat com a mer
simulador del procés
selectiu, consistent en
una entrevista, que vul
nera de totes totes els
principis constitucionals
de la contractació per
part de les Administra
cions Públiques, les
quals han de respectar el
dret que tenen tots els
ciutadans a accedir a la
funció publica en igual
tat d'oportunitats".

Així mateix el grup en
l'oposició va recordar que
el procediment de contrac
tació s'ha basat en l'ordre
de la Conselleria de Justí
cia i Administracions Públi
ques del "19 de juliol del
2002 sobre regulació de
bosses d'ocupació tempo
ral per a proveir provisio
nalment llocs de treball de
l'Administració del Govern
Valencià i recorda que el
PSPV-PSOE i els sindicats
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El Bloc acusa al pp de confondre els interessos
de l'equip de govern amb els de Benicarló

Arremeten contra la convocatòria del Ple extraordinari perquè lleva democràcia
participació als grups de l'oposició.

personal per a la residència
de discapacitats. Ara el
BNV ha presentat en el
registre aquestes qüestions
perquè siguen contestades
en el primer ple ordinari
que l'alcalde convoque.

TEXT: jordimaUra
---

FOTOS: joancarlesadell

El Bloc Nacionalista Valen
cià va criticar el procedi
ment d'actuació seguit pel
Partit Popular en les ses
sions plenàries del consis
tori, sobretot en allò referit
a les respostes a les qües
tions de l'oposició. El Bloc
demana que aquestes res
postes siguen "immedia
tes". Els nacionalistes
sospiten que el ple extra
ordinari del mes d'octubre,
convocat a escassos dies
de l'ordinari i que impossi
bilita realitzar preguntes,
va ser convocat perquè "el
pp haguera estat en
minoria per a aprovar
qüestions urbanístiques
ja que alguns dels seus
edils estaran absents i
no disposarien de la
majoria absoluta", a més
de restar-se debat polític.

Francesc Xavier Rodrí
guez va explicar que "amb

aquesta actitud el pp
confon els interessos del
seu partit amb els de
Benicarló". Per al porta
veu nacionalista "el pp ha
de complir el Reglament
de Funcionament i dei
xar-se d'històries perquè
aquesta manera d'actuar
ja no és nova".

L'edil Josep Antoni Mar
qués va explicar que "ara al
novembre les preguntes de
setembre estaran ja cadu
cades". Per al ple d'aquest
mes que havia de realitzar
se este dijous 31, el Bloc
havia preparat una bateria
de preguntes relatives a la
circulació de ciclomotors
en zona peatonal, inunda
ció reiterada de la Ratlla

'--_":'=~~ ----''-'-'-__-=__-=_'--'------J
del Terme o el frustrat viat-
ge a Itàlia per part de la mar. Altres qüestions
Coral Kylix "Turisme, Cul- denunciades per José
tura o l'alcalde han de Antonio Roig es referien a
donar una resposta clara la delinqüència al camp o
als membres de la Coral a l'incendi intencionat en
perquè des del nostre casetes de l'horta, així
punt de vista el tracte ha com al procés poc trans
sigut vexatori", van afir- parent en la selecció de
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El ple aprova protegir una
de les casetes del Marqués

Camps acusa els socialistes
de generar tensions

El PSOE vota dividit el seu suport al PAl
de la partida palmar.

El candidat popular a la presidència es
va reunir amb els tres sectors produc
tius del Maestrat.

-

TEXT: jordimaUra

FOTO: joancarlesadell

El candidat popular a la
presidència de la Generali
tat Valenciana, Francisco
Camps, va visitar ahir la
comarca del Maestrat i va
aprofitar l'ocasió per a ata
car durament al Partit
Socialista Obrer Espanyol.
Així en aspectes com el del
Pla Hidrològic Nacional
(PHN) Camps va acusar el
PSOE d'haver trencat la
"unitat" dels grups polítics
"generant tensions amb
el seu vot en contra i els
atacs a Europa per a evi
tar que vinguen fons per
a la consecució del pro
jecte, forçant fins i tot als
seus diputats a votar en
contra d'una llei que
beneficia als tots els
electors valencians". Del
PHN -va dir- "és un pla
que beneficia a tots" i va
acusar novament el PSOE
d'haver generat amb el seu

suport "els dubtes i donat
peu a la manifestació
prevista per a finals de
novembre contra el
PHN".

En la roda de premsa
realitzada en el Parador de
Benicarló, el presidencia
ble pel PP es va erigir com
a representant "de l'única
formació que compleix
els compromisos que
adquireix, generant con
fiança en l'economia,
creant ocupació i que
durà a la Comunitat
Valenciana a aconseguir
la plena ocupació abans
de 2010, amb un desen
volupament integral". En
aquest sentit va avançar
que dos dels grans eixos
de la campanya seran la
vertebració del País Valen
cià i el Pla Hidrològic
Nacional "que beneficia
ran al territori de nord a
sud", una postura oposa
da a la que representa el
PSOE "que no creava
infraestructures".

TEXT: jordimaUra

El Bloc va posar de mani
fest en l'últim Ple les con
tradiccions existents en dos
informes tècnics de la
Coput i Cultura sobre la
protecció de quatre casetes
tradicionals agràries situa
des en la partida Sant Gre
gori i afectades de ple pel
Programa d'Actuació Inte
grada de la Ciutat Sènior.
L'edil Francesc Xavier
Rodríguez (Bloc) va desta
car que l'informe de la
Coput parla de la conserva
ció de quatre casetes men
tre que Cultura dictamina la
protecció d'una caseta de
volta.

El regidor nacionalista va
recordar al de Cultura,
Francisco Flos, que el propi
cronista oficial lloa en l'últi
ma publicació del Centre
d'Estudis del Maestrat la
riquesa etnològica i patri
monial de la finca del Mar
qués de Benicarló, per la
qual cosa li va demanar
que "prenga cartes en
l'assumpte i evite que els
interessos urbanístics
prevalguen sobre els
etnològics", en cas con-

trari -va dir- "li demano
que envie el cronista ofi
cial perquè alce acta i el
traga a vosté a l'anuari
del 2002 com el respon
sable d'haver permés la
seua destrucció". El res
ponsable de Cultura va
recriminar el nacionalista el
que considera un "atrope
llo total" i va qualificar a la
formació nacionalista de
"anar contra el progrés i
bloquejar projectes", a
més -va apuntar- "vostés
no em donaran lliçons de
com protegir el patrimoni
local perquè acate els
informes tècnics".

L'edil d'Urbanisme, Juan
Antonio Mañà va explicar
que la Bassa del Marqués
està fora del PAl i que la
caseta -a la que va negar
valor arquitectònic- "serà
restaurada per la promo
tora de la Ciutat Sènior i
integrada en una zona
verda pública".

El Ple, al què van acudir
representants de diversos
col·lectius contra els PAls,
també va servir per a cons
tatar la divisió existent en el
PSOE, que va votar en dis
tints sentits.
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TEXT: jordimaUra

FOTO: joancarlesadell

Entre ells el Camí de la Basseta en la partida Bovalar
sense que calguera lamentar víctimes. Per causes que
es desconeixen, el vehicle Scania i remolc, matrícula HH
SR 848, de nacionalitat alemanya es va eixir al recte en

Una eixida de via en la A7 obliga
a tallar diversos camins rurals

L'eixida de via d'un tràiler de gran tonat
ge de la companyia de transports Swe
trail va tallar durant unes hores diversos
camins rurals de Benicarló i vies pecuà
ries.

un tram sense complicacions del punt quilomètric 362 de
la A7 en direcció València al seu pas per Benicarló apro
ximadament cap a les 15 hores. Com a conseqüència de
l'eixida i col'lisió, el vehicle va arrancar diverses oliveres
i ametlers i les tanques metàl'liques d'una finca de secà.

Operaris d'Aumar van senyalitzar el perill i van realit
zar els corresponents parts d'accident. Els efectius per
sonats al lloc de l'accident van destacar que d'haver anat
el remolc carregat amb diverses tones, el resultat podria
haver sigut de pitjors conseqüències per al conductor.

Una patrulla rural es va trobar amb el camió acciden
tat. Fins al lloc dels fets es van personar dues patrulles
de trànsit de,la Guàrdia Civil de Benicarló.
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Protecció Civil no té passada
la ITV dels seus vehicles

El PSOE arremet contra la política
d'emergències del PP i tem la desa
parició de l'Associació de Voluntaris
de Benicarló.

PLATAFORMA

Una dotzena de contenidors han cremat durant els
últims dies a Vinaròs i Benicarló. Mitja dotzena d'a
quests contenidors per als residus sòlids van ser
incendiats intencionadament a Vinaròs la matinada
del dissabte i van ser extingits per efectius del Parc de
Bombers de Benicarló. Hores més tard, -cap a les 4
de la matinada- els contenidors incendiats van ser de
Benicarló. Dilluns al migdia les accions es repetien a
Vinaròs, éssent necessària de nou l'acció dels efec
tius d'extinció d'incendis. D'altra banda una brigada
es va traslladar a Sant Mateu en la vesprada d'ahir
per a extingir un dipòsit de serradura de l'empresa
Mobles Vaquer, que es va botar foc ajudat per l'efec
te de la brisa. Cap A les 16 hores el conat d'incendi
estava completament apagat, sense majors conse
qüències, informa Jordi Maura.

La Plataforma contra la barbàrie urbanística continua
creixent, a les entitats constituents; Associació dePro
pietaris de Pitxells (Peníscola), Associació de Veïns
de Torre la Sal (Cabanes), l'Associació de veïns Cap
o Corp (Alcossebre) i les de l'Avinguda Vila-real(Cas
telló) i El Collet (Castelló), s'han adherit, recentment,
l'Agrupació d'Interès Urbanístic del Paratge de Tos
Pelat (Llíria), L'associació de Propietaris de Riu
Surrach i Aiguaviva ( Benicarló) i l'Agrupació d'Interès
Urbanístic d'Almenara. En breu, també passarà a for
mar part l'associació de Veïns de Sant Joan de Moró.

CONCENTRACiÓ COMERCIAL
Les associacions de xicotets empresaris de Catalun
ya, Balears, País Valencià i Múrcia ja disposen una
estructura de coordinació nova. Dilluns a Benicarló
representants del teixit comercial d'aquestes comuni
tats autònomes van realitzar una reunió per a analit
zar els profunds canvis que estan tenint lloc en aquest
sector "que és comú en les regions mediterrànies
en les que en l'economia coexisteix el comerç
amb l'agricultura, la indústria i els serveis",
segons va explicar Josep Pasqual Serrano, secretari.
general de la Pimec i membre de Covaco. Els acords
a què han arribat són la creació de la Mesa de Con- .
certació Comercial que es reunirà amb periodicitat tri- ,
mestral de manera rotatòria .en cada autonomia, l'a- •
profitament de les sinergies de less distintes organit- .

L. ~a~o~s.,;l:. ,=~I~~ ~B!I::~, ':~d!.~~~ .J
1·

INCENDIEN CONTENIDORS

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

del col-lectiu mentre les
institucions resen per
què no ploga". Així a
Benicarló en l'actualitat
queden uns 14 voluntaris
dels 36 que van arribar a
ser i amb uns mitjans i
logística que "hem apre
ciat calamitosos".

178 EIXIDES
Protecció Civil va realitzar
l'any passat 178 eixides
amb ambulància, repartint
se els requeriments d'am
bulància en un 32% direc
tament de particulars, el
30% va ser de la Policia
Local, el 18'5% del CICU i
finalment el Centre de
Salut, amb el 10% dels avi
sos. En alguns casos en
els que era difícil aconse
guir una ambulància, els
voluntaris van acudir a
emergències en pobla
cions de tota la comarca.

TEXT: jordimaura

FOTO: joancarlesadell

Donada la precarietat de
recursos que disposa,
"Protecció Civil de Beni
carló atén els serveis
amb una unitat que no té
passada la ITV, es con
centra en una habitació
sense lavabos, repara
personalment els vehi
cles i equipament perso
nal que disposa", segons
va denunciar el secretari
local del PSOE a Benicar
ló, Domingo Roca. D'a
questa situació els socia
listes culpen a l'administra
ció local, Diputació i Con
selleria, governades pels
populars "davant de tan
complexa situació d'e
xercir el voluntariat en
aquestes condicions, .
ens temem una extinció
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La presentació de 'Cruïlla' as~

a l'AVL, IEC i IIFV a Benicê

A la presentació van acudir representants de tots els partits polítics municipals con.
del moment històric de l'acte.

TEXT: jordimaura

La condició d'encreua
ment que suposa l'histò
ric Bisbat de Tortosa i
les relacions existents
entre els Terres de l'E
bre i el Maestrat va fer
possible una fotografia
inèdita en asseure en la
mateixa taula als acadè
mics Antoni Ferrando
(AVL) , Vicent Pitarch
(IEC) i a Josep Martínes
(IIFV). L'obra dels pro
fessors Joan Beltran i
Josep Panissello que
proposa un model de
llengua per al subdialec
te. Tortosí, propi dels
territoris del Matarran
ya, Ports, Maestrat i
Terres de l'Ebre que
corresponen al Bisbat
de Tortosa, consta de
dues obres -Cruïlla i
Aïnes- que són una
aposta editorial per afa-

. vorir l'aprenentatge de
l'idioma que prioritza

. formes pròximes l'usua
ri.

Tal com suggereix la
bella metàfora del
volum l 'Cruïlla', aquest
àmbit territorial, a mei
tan camí entre Barcelo
na i València, "assu
meixen la condició de

cruïlla de la comunitat
lingüística i des d'a
questa ubicació privi
legiada els autors
visualitzen un model
normatiu polimòrfic
que garanteix la iden
tificació de la diversi
tat d'usuaris de tota la
llengua i posa èmfasi
en la legitimació del
gran potencial lingüís
tic d'aquestes comar-

ques de transició, seg
mentades administra
tivament i abocades a
una injusta marginali
tat".

El saló de l'lES Joan
Coromines de Benicarló
va congregar a profes
sors, polítics, usuaris i
professionals de la llen
gua interessats en
aquests dos funcionals
toms de quasi 2000

pàgines que·es comple
menten. L'aval :uhiversi
tari i acadèmic de totes
les institucions normati
ves amb la presència a
Benicarló suposa,
segons l'Associació Cul
tural Alambor editora
dels volums, un moment
històric en el futur de la
llengua.

Els actes programats
per Alambor, que

enguany cor
anys d'
segueixen el
8 de novemt
conferència
Pitarch, me
l'I nstitut d'Est
lans sota el
Normes de e
impuls mOl
del país". El
15 també en
Coromines el
Miquel Ànge
de la Universi
Virgili, presE
secessionisn
tic valencià
d'un desprol
presentarà
Societat, II
norma, d'Edic
bor. Finalmer
de novembn
prolegomen ;
Alambor que
el6 de desen
lloc la conferÉ
cadèmia ValE
la Llengua:
futur", a càr
lard Saragos
sor de la U
València i e
'El valencià
contribució
d'aquest autl
sigut editada
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AIXÒ és el que vaig saber llegir a l'anterior número de
la seua revista, el 356.

Recordo que ja fa uns quants anys, a la desapare
guda revista local 'Benicarló Actual', es publicava amb
una certa informalitat una secció anomenada 'Póker
de ases'. L'objectiu era donar a conéixer als seus lec
tors una visió subjectiva del panorama musical del
moment miijançant una hipotètica classificació de les
"millors" cançons. Aquell títol no s'ajustava a la reali
tat, ja que el pòquer d'asos està format per quatre car
tes i aquelles classificacions podien arribar fins els vint
elements. Tot això ve al cas per la portada de LA VEU
de la setmana passada, ón es pot apreciar un autèntic
pòquer de polítics. Fins i tot parlaríem de repòquer si
fem jugar l'italià de comodí. El tema m'ha semblat tan
interessant com caòtic el text que apareix a la remo
delada pàgina dos. Malgrat l'aparent desordre que
regna al llarg de la informació, m'he assabentat que
els nostres germanets itcalíans han deixat amb el paner
a la fresca la nostra màxima autoritat local. La felicito,
senyora directora, per la magnífica idea de parlar amb
els transalpins als quals el nostre batlle, pensant que
la distància que ens separa n'era un bon escut, va
assenyalar com a culpables de la suspensió del viatge
de la coral Kylix. Espero que no tinga la barra de con·
tar més falòrnies i que, a partir d'ara, dedique el seu
temps a fer punts per tal d'anar-se'n ben llunya espat
llar abocadors, veure com es cremen els residus i 'res
pirar el seu insuportable fum. Reconec que esperava
un editorial contundent d'aquells que a mi tan m'agra
den, però amb els canvis que s'han introdüit a la
maquetació, no l'he trobat. També me'n faig càrrec,
després d'haver llegit el manifest de la coral, que no
cal més paraules. " ...Botxins que triem inconscient·
ment nosaltres mateixos...". Aquesta frase, que no
supera ni el mateix Umbral, és la mostra més clara del
mal gust de boca que se li queda a un després de patir
un desencís d'aquesta magnitud pro\¡inent del que se
suposa volia governar per a tothóm.

Acte seguit, i sense donar-nos un respir, l'altre tema
calent de la setmana on el partit que té nom de llibre- .

ta amb fil d'aram demana la dimissió de la regidora de
benestar Social. Jo no n'entenc de tribunals, oposi
cions, terminis ni penso endinsar-me dins l'embullada
normativa de la burocràcia administrativa. Però alguna
cosa em diu que a la regidora més competent de l'e
quip de govern algú li ha marcat un gol per l'escaire.
Queda clar que el pes de la responsabilitat política
recau sobre ella, però tampoc no es pot negar que ha
fet una feina poc vistosa però molt efectiva, tot al con
trari que altres que només es dediquen a parar la but
xaca i omplir el pap.

Ja es veu la feina que està fent el nostre flamant
president del consorci de residus, o siga, de les
escombraries. Ara ens han posat uns contenidors de
color groc que arriben amb cinc anys de retard, si
tenim en compte l'any que es va aprovar la llei. Amb
aquesta actuació queda demostrada la rapidesa de
reflexos dels nostres governants.

Veig que han titulat la meua col'laboració de la set
mana passada "La televisió". Jo em pensava que, de
la mateixa manera que els cupons de l'ONCE mostren
cada dia una sèrie de temes, també volien fer això
amb mi. Per exemple, els següents títols serien "la
ràdio", "el diari", "la revista", "el cinema", etc.
Però he vist que només es tractava d'una espifiada
més.

Estic molt interessat en el nou llibre que ha editat
l'ajuntament del que es fa ressò LA VEU a la seua
pàgina 12. "De fàcil lectura, sentimental i que tindrà
molta acceptació en el món juvenil". Jo afegiria "i
en el món del regidor de cultura". No ho entenc. No
hi ha massa diners per a col·laborar en la publicació
d'una gramàtica i ens en sobren per a editar batalletes
juvenils. Benicarló, més kultura.

L'ESPIFIADA DE LA SETMANA
Pàgina 3. A la part de dalt es veuen 19 punts negres
(difícilment podrien ser d'un altre color) al final dels
quals apareix el nom de qui se suposa autor del mani
fest que apareix a continuació. A veure qui és capaç.
de pronunciar-ho bé a la primera.
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COAG vol la interprofesionalització
real del sector de l'oli

El Sistema d'Informació Geogràfica (SIG)
Oleícola de la Comunitat Valenciana serà
homologat en breu.

Col.laboració

Llei de qualitat

la Veu ~e ~enj~r o

"Muchos profesores apoyan la Ley de Cali
dad, pero no salen a la cal/e". Amb aquest
argument, la descafeinada Pilar del Castillo
defensa el suport a la famosa Llei de Qualitat
de l'Ensenyament davant la convocatòria de
vaga del dia 29 d'octubre. D'una manera indi
recta, la frase porta implícit afirmar que els que
no participen són majoria però com els que sur
ten al carrer fan molt de soroll, distorsionen la
realitat. D'això a assegurar que els que protes
ten són quatre conflictius i problemàtics que no
estan mai contents amb res només hi ha un
pas. Tot un clàssic en el llistat d'arguments
reaccionaris. També dins l'univers dretà i la Llei
de Qualitat trobem eixa inclinació per fomentar
l'educació pública religiosa (católica, per supo
sat) oposant-se a l'aconfessionalitat de la tan
defensada Constitució.

Postulats a favor i en contra de la llei podem
trobar-ne molts però estimo que una qüestió
objectiva molt simple resumeix esperit i intenció
dels conservadors en política educativa: la
dotació pressupostària per a l'ensenyament.
Un estudi de l'OCDE publicat enguany resulta
molt aclaridor. Afirma que la despesa educativa
a l'estat espanyol ha descendit del 4,9% del
1993 al 4,5% del 2001 allunyant-nos així de
l'objectiu internacional del 6%. El mateix infor
me ens situa al penúltim lloc de la Unió Euro
pea en aquesta matèria. A més, cal afegir que
el repartiment d'aquest pressupost minvant té
una tendència de dotació ascendent per a l'es
cola concertada i descendent per a la pública.
Per tant, el renovat interés d'Aznar per millorar
la qualitat de l'ensenyament públic no s'ha
reflexat fins ara amb fets concrets. Tot ha que
dat amb paraules i mentre les paraules se les
porta el vent, els diners van directes a la caixa
de Sant José María.

t/fi filC)iJt P¿-¡! ¿¡ !!.J! fi,M't'
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sionalització del sector i
estratègies de comercialitza
ció, promoció i consum colze
a colze amb les organitza
cions d'operadors".

El futur de l'Organització
Comuna de Mercat (OCM) de
l'oli s'abordarà en el primer tri
mestre del 2003 i en els prò
xims anys es revisarà la Políti
ca Agrària Comú (PAC) pel que
"el debat en el sector se cen·
tra ara a modificar el marc
legislatiu amb substancials
millores per a Espanya que
té assignada una Quantitat
Nacional Garantida (QNG) de
760.027 Tm, àmpliament
sobrepassada en la campan
ya anterior, que va abastar
una producció de 1.411.000
Tm aproximadament, situant
se la penalització -segons va
explicar Ramon Mampel, res
ponsable de la Unió al Maes
trat - en un 52% "de manera
que els olivicultors, especial
ment els valencians, patei
xen una pèrdua d'ingressos
que anirà augmentant encara
més anualment".

TEXT: jordimaura

FOTO: joancarlesadell

Representants del sector oleí
cola vinguts de tot Espanya
assisteixen des d'ahir al semi
nari estatal de COAG sobre l'oli
d'oliva amb la voluntat de
debatre sobre la proposta de
reforma de la PAC davant de
l'handicap de l'ampliació euro
pea i la necessària millora de la
Quantitat Màxima Garantida
(QMG), ara doblada per la pro
ducció real. Segons va explicar
en la inauguració del seminari
Gregorio López, responsable
del sector d'oli d'oliva de
COAG "és necessari trencar
l'actual situació en què un
país com Itàlia, controla el
65% de la producció de tot
Europa i ven fins i tot el nos
tre oli".

Mentre la penalització per
als olivicultors espanyols se
situa en un 52%, una situació
que pot variar amb "la regula
ció del mercat, l'increment
en la qualitat, la interprofe-
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Els dies gloriosos

Como las paga el vulga

26· IX - 2002
Ens sembla molt encertada la idea de les regidories de
cultura Benicarló, Vinaròs, Peníscola i Càlig, de coordi
nar les activitats culturals, sovint es superposaven unes
activitats a les altres i es restava públic interessat, ara
qui es perdrà alguna cosa serà perquè voldrà. Cal con
tinuar amb aquesta col·laboració en altres aspectes. I
encara que sempre cal defugir el tòpic, direm que la unió
fa la força.

30 - VIII - 2002
Un bon títol és un primer pas per a que un producte
artístic siga ben atractiu, això passa amb "Casas que
diría con solo mirarIa" la primera pel'lícula de Rodrigo
Garcia. El fill de l'escriptor Gabriel Gareía Marquez for
mat amb directors com Robert Rodríguez i Quentin
Tarantíno, la seua primera pel'lícula s'allunya de l'estè'
tica d'aquests autors de culte del cinema americà.
"Casas que diría con solo miraria" ens apropa magistral
ment al món interior d'un grup de dones que viuen en un
mateix barri i que guarden algunes connexions entre
elles. La solitud d'una metgessa d'èxit abandonada pel
seu amant, el record dels bons moments de l'amor en
els moments difícils de la malaltia, lasurreal' il·lusió
d'una mare fadrina pel seu veí nan, la derrota d'una
dona aparentment dura, o la crueltat d'una bella jove
cega amb molt d'èxit amb els homes amb la germana
que en té cura i que no aconsegueix els mateixos
triomfs. El primer pla que domina en bona part de là
pel·lícula indaga en el fons del rostre d'unes actrius que
en tot moment es mostren extraordinàries, Glen Clos,
Holly Hunter, Carneran Díaz, Calísta Floekhart, Vale·
ria Golino, Kathy Baker i Amy Brenneman i que ens
proporcionen quasi dues hores de gran cine.

"Casas que diría con solo mirarIa" és un llenguatge fíl
mic poc habitual en la cinematografia actual, tan dona
da a la superficialitat i als vacus efectes especíals, per
això no és estrany que una vegada acabada la projecció
sentira la veu d'una jove que amb un to d'enuig va excla
mar "¡Vaja pel·líeula!". o que una senyora de la fila de
davant es passés més de mitja peHícula dormint. La
realitat actual plena de pel'lícules que semblen focs arti
ficials i de programes de televisió poca soltes, fa que
cobren actualitat aquelles paraules de Lope de Vega:
"como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio
para darle gusto".

•••••
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mes, moniatos i cara
basses entre altres s'ex
posen aquests dies en la
sala recepció de l'lES

11i- Joan Coromines,
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TEXT: jordimaUra

FOTO: joancarlesadell

Els alumnes de segon curs del cicle
formatiu de grau mitjà de cuina de
l'lES Joan Coromines han elaborat
un Expositor de Tardor que arreple
ga alguns aliments, fruits del camp
benicarlando, que tenen el seu
millor moment en aquesta estació
de l'any.
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de Joha es
La Política Agrícola Comuna (PAC) i la seva reforma és un tema d'actualitat. En la
Cimera de Johanesburg , els països del tercer món, les ONG i el Banc Mundial iden
tificaren el proteccionisme agrícola dels països rics com un greu obstacle per al
desenvolupament dels països pobres.

TEXT: perebausà

Segons el Banc Mundial, les
subvencions agrícoles del
primer món el 2001 foren
uns 311.000 milions de
dòlars. Els beneficiaris,
sovint, eren grans corpora
cions agroindustrials. L'ob
jectiu de les ajudes no és
tant sols l'abastament asse
gurat dels mercats interiors,
sinó també l'afavoriment de
les exportacions. De fet, els
Estats Units i la Unió Euro
pea (UE) són les dues prime
res potències exportadores
de productes agrícoles. El
neoliberalisme diu que la
liberalització comercial, l'eli
minació de les ajudes i aran
zels, és la base de la globa
lització i del progrés. Però
açò sols s'ha produït als paï
sos pobres i no ha afectat el
proteccionisme agrícola dels
països rics.

La PAC, sens dubte, ha
sigut i és la política més
important de la Unió Euro
pea. Ja en el Tractat de
Roma figuren com a objec
tius la garantia d'un nivell de
vida suficient per a la pobla
ció agrícola i l'abastament
dels mercats a preus raona
bles de productes agrícoles.
La PAC es va crear els anys
setanta quan Europa era
deficitària en productes ali
mentaris. Els dos pilars de la
PAC eren les ajudes a la pro
ducció, amb la fixació d'uns

preus garantits, i al desenvo
lupament rural (infrastructu
res, millores tècniques de les
explotacions...).També s'apli
caren aranzels a les importa
cions agrícoles. La PAC va
arribar a representar prop del
80 % del pressupost comuni
tari. La UE esdevingué un
gran productor de productes
agrícoles subvencionats,
molts excedents i sense cap
sortida comercial (mantega,
llet o vi). El 1992 s'adoptà
una reforma radical de la
PAC: reducció dels preus
garantits i fixació de quotes
de producció màxima, pri
mes per la retirada de terres
i jubilacions anticipades... per
primer cop es van incloure
mesures agroambientals i
forestals en la PAC. La refor
ma va produir una gran
reducció del pressupost agrí
cola de la UE i l'any 2001
sols representava un 45 %
del total.

Hi ha un convenciment
sobre la necessitat de refor
mar la PAC: s'ha afavorit
sobretot a les grans explota
cions que decidien els con
reus en funció de les ajudes
europees, els casos de frau
com el del lli han sovintejat,
l'ampliació de la UE de 15 a
25 membres pel 2004 amb
nous països molt agraris i l'a
compliment de les normes
comercials de l'Organització
Mundial del Comerç eren
arguments suficients. La

Comissió Europea presentà
una proposta de reforma de
la PAC el juliol de 2002
segons les directrius fixades
pel Consell d'Europa de Ber
lín. Es pretenia una reducció
d'un 20% total del pressu
post agrícola. Altres línies
principals eren l'eliminació
del vincle entre producció i
ajuda i la supeditació de l'a
juda directa a l'acompliment
per part de l'agricultor o
ramader d'una sèrie de nor
mes mediambientals, de
salubritat dels aliments i de
benestar animal. També hi
figura l'increment del pressu
post al desenvolupament
rural. No es subvencionarà
al camperol allò que pro
dueix sinó els serveis que
produeix o pot produir per a
la comunitat; manteniment
dels paisatges agraris, pro
ducció d'aliments sans i amb
mètodes respectuosos amb
el medi i una ramaderia més
respectuosa amb els propis
animals. S'assenyala que
aquest sistema deixa lliber
tat a l'agricultor per escollir el
cultiu que desitge i no el que
marque la UE i que aquest
sistema no falseja el comerç
internacional perquè no es
subvenciona el producte i no
es pot titllar de proteccionis
ta. A proposta d'Alemanya i
França els caps d'estat i de
govern de la UE van decidir
congelar el pressupost de la
PAC i que a partir de 2013

es repartisca entre els 25
membres. Les organitza
cions agràries de l'estat han
protestat per la retallada
efectiva que suposarà la
reforma.

L'eliminació total de les
ajudes a l'agricultura euro
pea no seria la solució pels
països pobres. En ells es
conrearien zones d'alt valor
ecològic, productes dema
nats pels països rics i que no
anirien per l'abastament de
la seva població. L'increment
del transport accentuaria el
consum de combustibles
fòssils i l'efecte hivernacle. I
els països rics podrien
cobrar el deute extern amb
les divises de les exporta
cions agrícoles. La solució
de la pobresa no està en
més liberalisme econòmic
sinó en un altre sistema de
relacions internacionals i la
condonació del deute extern
del tercer món.

Les ajudes a l'agricultura
europea, sobretot en comar
ques deprimides com l'inte
rior valencià, són necessà
ries. Si aquestes ajudes
desapareixen es produirà el
despoblament de moltes
comarques. Primer es paga
va per produir més, desprès
per l'abandonament de les
terres i en un futur pels ser
veis ambientals lliurats.
Molts paisatges naturals són
en realitat paisatges rurals.
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Aprodeport exigeix a l'Ajuntament que tanque la carpa
annexa a la piscina per no posseir llicència d'activitat

L'Ajuntament de Benicarló manté des de l'any 2000 una oferta de cursos espor
tius en una carpa annexa a les instal'lacions de la piscina climatitzada que no pos~

seeix llicència d'activitat municipal.

--

TEXT: elmundo

Així ho ha denunciat l'ad
vocat de l'Associació Pro
vincial de Centres Espor
tius Privats de Castelló
(Aprodeport) després de
demanar informació sobre
els cursos que es desenvo
lupaven en aquestes ins
tal'la

Activitats que l'associa
ció va decidir recórrer
davant de la Justícia en
entendre que el consistori,
a través d'una empresa
concessionària de l'activi
tat, estava incorrent en
competència deslleial
enfront dels negocis de
caràcter privat del municipi.

Aprodeport va sol'licitar
la paralització de l'oferta
d'aeròbic, gimnàstica dirigi
da de manteniment així
com la pràctica de fitness
amb aparells davant de la
secció primera del TSJ de
València, recurs que va ser
denegat i davant del que
s'ha interposat un recurs
de súplica. Igualment s'ha
presentat reclamació prè
via per al seu exercici
davant del Jutjat de Prime
ra Instància de Vinaròs i el
Servei de Defensa de la
Competència, que ha obert
una investigació reserva
da.

Des del consistori van
corroborar aquesta infor
mació destacant que, de
moment, Aprodeport ha
perdut els seus recursos.
No obstant, i rr,entre
avança el procés judicial

obert en aques~ tres
flancs, l'advocat d'Aprode
port ha denunciat l'absèn
cia d'una llicència d'activi
tat en la citada carpa.
"L'empresa concessionà
ria que desenvolupa les
activitats i instaHacions
que es recorren no
compta amb cap tipus de
llicència o autorització
municipal, a pesar d'ha
ver soHicitat a l'agost del
2000 i haver caducat l'ex
pedient per no haver
omplit els condicionants
imposats per la Conselle
ria de Justícia i Adminis
tracions Públiques".

Aquesta administració
va sol· licitar en el seu dia
un pla d'edificació on es
reflectisca l'estat definitiu
de l'aparcament de la pisci
na, així com la justificació
de la ventilació del local i,
sobretot, les mesures
adoptades en l'estructura i
tancaments metàl·lics per
què acomplisquen les
exigències de comporta
ment davant del foc,
segons l'advocat d'Aprode
port.

No obstant, segons
aquestes mateixes fonts,
l'Ajuntament no va remetre
a la Conselleria informe
justificatiu d'aquestes
millores de manera que no
va ser fins que Aprodeport
va denunciar l'esmentada
situació davant de la çitada
Administració autonòmica
així com davantd~ la Con
selleria de Medi Ambient
quan ambdues van donar
trasllat de les denúncies a

instàncies municipals.
En aquest punt, "i

davant de les explica
cions sol'licitades, l'A
juntament de Benicarló
s'ha vist obligat a dictar
un decret de data 17 de
juny, és a dir, quasi dos
anys després que es
posara en marxa el
gimnàs, pel qual s'adver
teix de clausura per no
comptar amb llicència".

No obstant, segons
aquestes mateixes fonts,
"en l'actualitat l'activitat
segueix operativa, a
pesar de que en el decret
es va acordar un termini
de quinze dies per a clau
surar l'activitat i a més es
disposava de tres mesos,
complits el passat mes
de setembre, per a apli
car el decret".

Des de la defensa d'A
prodeport qualifiquen de
"iHegal" la situació en què
es troba aquesta activitat i
exigeixen al consistori,
"després d'haver remés
fins a cinc requeriments
perquè complisca el seu
propi decret, de cessa
ment de la pràctica de
l'esport en una carpa que
no posseeix llicència
d'activitat" .

L'advocat d'Aprodeport
lamenta que el consistori
permeta que aquesta acti
vitat opere "sense llicèn
cia alguna" i considera
que si "fóra un particular
el que haguera actuat
d'esta manera ja tindria
clausurada l'activitat i,
possiblement, haguera

sigut sancionat".
A aquest cúmul de cir

cumstàncies cap sumar l'a
provació per part de la
Generalitat el passat 8 de
gener del nou decret
5/2002 regulador
d'instal'iacions desmunta
bles, eventuals o portàtils.
En opinió de la defensa
d'Aprodeport, "la carpa
instaHada a Benicarló
coincideix amb aquestes
característiques de
manera que, tal com
dicta el decret, hauria de
mantenir-se pel termini
màxim de dos mesos".

Així mateix, subratllen
aquestes mateixes fonts,
"falta la llicència d'activi
tat que empare el desen
volupament del gimnàs
així com la llicència d'o
bres per a l'alçament de
la carpa, pel que tant el
gimnàs com el propi tan
cament són clandestins
per mancar dels permi
sos municipals necessa
ris i tot això per causa de
no haver-hi donat com
pliment als requisits for
mulats per l'Administra
ció autonòmica". Final
ment, cal assenyalar que
l'article 18 del decret
adverteix que aquelles acti
vitats que vingueren fun
cionant sense estar en
possessió de la correspo
nent llicència municipal (,..)
prèvia audiència en titular
de l'activitat per termini de
quinze dies, podrà decre
tar-se el tancament sense
més tràmit.
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Travessia Arnes -Paüls

Barranc del Carrer Ample

TEXT: cexiruca
FOTO: ceXiruca

El dia 6 d'octubre es presen
ta cia, amb un poc de boirina
i molta humitat. Els vianants
del trajecte Arnés-Paüls
estàvem preparats per la
foto a la Plaça Majó d'Arnés,
sota el porxo de l'Ajunta
ment, d'on s'inicia la traves
sia, primer pel mig dels con
reus i escampats illots de
pins i carrasques, i després,
en deixar la pista, ja entra
rem en el bosc de ribera, per
aturar-nos a evacuar una
estona davant de les
impressionants Moles del
Don, que ens marcaven l'en
trada dels Estrets d'Arnés,
on les muntanyes de roca
pelada, s'empinen de mala
manera.

El riu queda al fons 'del
barranc, lloc perfecte per
prendre el bany, concreta
ment en el Toll Blau, això si,
l'aigua del Riu Estrets te la
fama de ser la més gelada
dels Ports.

Sempre passen coses,
quan menys te les esperes,
així i com qui no vol la cosa,
miràvem les cabres pel mig
dels singles, quan s'escolta:

Mira una cabra
Mira una altra
Mira un gos
Ostres, Un gos?
Es el meu gos

Delta, el goset de Geno i
Juanma s'enfila a lo més alt
de les moles darrere d'una
cabra, no passa d'un esglai,
dons al crit de l'amo i veiem
impossible agafar la cabra,
decideix baixar-hi.

Però lo bo estava per vin
dre, a l'eixida dels estrets,
calia creuar el riu per un pont
molt estret, allí fou on desa
paregué el gos, ningú sabia
on era, però tranquils, l'his-

toria ,,·"del gos acaba més
amunt, després us ho conta
ré.

Nosaltres continuarem
pel sender, fins arribar a l'a
rea recreativa de La Fran
queta on esmorzarem i on
Juanma i Jesús decidiren
tornar fins Arnés per vare si
trobaven el gos.

El camí ara passava pel
mig d'una pedrera de mar
bre, a la boca del barranc,
que ens portara en 3 quilò
metres al Carrer Ample, on
el bosc desapareix per con
vertir-se en roca i on el sen
der s'empinava cada vega
da més. Deixarem a un cos
tat la Cova del Frare i també
anomeno que el Carrer
Ample es un bon lloc per tots
aquells que els agrada la
geologia i els fòssils.

En sortir del barranc arri
barem a les Rases de Mara
ca i al mas del mateix nom,
ací agafem el sender G. R. 7
que ja no amollarien fins
quasi Paüls.

Sota el cim de l'Espina
pararem a dinar gaudim les

millors vistes: Alfara de Car
Ies als peus, més enllà els
pobles de Xerta, Bitem,
Tivenys i Tortosa. Ja molt
boirosa, teníem a la dreta
unes de les millors fites: la
Roca Campanari, el Mont
Caro i la Mola de Catí, i a
l'esquerra ens assotava la
Punta Serena.

Després de dinar uns ens
dedicarem a fer rovellons,
molt abundants, per cert,
altres a fer la migdiada i
Geno a rebre la trucada
d'uns homes que havien tro
bat el gos perdut i que el
portarien a Prat de Compte,
ara ens faltava saber on
estava l'home de Geno i
Jesús.

A les tres de la tarde,
començarem a fer els 750
metres de desnivell, un poc
perillós per les herbes humi
des que a més d'un li feren
caure sense voler.

A la fi, ens va sortí en un
revolt, el poble de Paüls i
poguerem contactar amb
Jesús i Juanma, que acaba
ren d'arribar a l'Espina, els

dúiem una hora d'avantatge
i ells sense dinar.

L'últim tros el ferem per
una pista asfaltada que
passa pel costat de l'Ermita
de Sant Roc i ja arribats a
Paüls, esperarem als dos
ressagats fen una cervesa al
bar i portant una altra a la
ma per a ells, havien fet 16
quilòmetres més que nasal
tres i s'ho mereixien.

En resum, possiblement
una de les millors travessies
dels Ports, on combina tot:
bosc, roca, barranc, riu i
cims.

UNA ACLARACIÓ
Estimat senyor El Lector, en
referencia a la seua pregun
ta sobre que es un G.R. 7, li
explicaré a vosté i als lectors
de La Veu, que G.R. o
S.G.R són les sigles de Sen
der de Gran Recorregut i
que els excursionistes
coneixen per estar pintades
amb dues ratlles sobreposa
des de color roig la de vaig i
blanc la de dalt.

Per la nostra província
passen varis G.R.'s i el G.R.
7, que uneix Tarifa amb
Andorra, i des d'aquesta
amb la península del Pelo
ponés en Grècia, travessa
tot el País Valencià de sud a
nord, mitjançant senders i
camins.

També li diré que hi ha
PR.'s, es a dir, Senders de
Petit Recorreguts, aquestos
són marcats de color groc i
blanc. A sovint surten d'un
G.R. per anar a llocs d'inte
rés, com pobles, muntan
yes, rius i de més indrets
interessants.

Aclarida la qüestió que
den convidats vosté i els lec
tors a gaudí amb el Centre
Excursionista Xiruca de les
eixides que fem al llarg de
l'any.
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AI camp del Vilafamés el COB va acabar de confirmar totes les nefandes expectati
ves que havia creat i hi va tornar a perdre, en aquest cas per un ordinari dos a zero.
Després d'haver aconseguit encadenar cinc derrotes consecutives no sembla en
excés agosarat afirmar que el Benicarló ha entrat en allò que els teòrics del futbol
anomenen crisi.

-

TEXT: rodolfoserrano

pacodelcastillo

Una crisi, parafrasejant Val
dano, "tolerable", concre
tament tres punts per sobre
de "tolerable" i dos per
baix d'''insostenible''.

Davant d'una situació tan
desgradosa com la que es
viu, el pintoresc món del
futbol ofereix diverses posi
bilitats, totes sempre irrefu
tablement avalades per
experts en el tema. La pri
mera passaria per introduir
en la situació allò que s'ha
vingut a denominar un
revulsiu. Què vol dir un
revulsiu? Doncs que s'ha
de fer fora l'entrenador i
portar-ne un altre, així de
clar. Un altre que siga
capaç de tornar-los la
il'lusió als quatre desenfei
nats que no sabem on pon
dre el diumenges a la ves
prada. Els defensors més
acarnissats d'aquesta posi
ció argumenten que López
Heredia ha demostrat una
manifesta incapacitat per
treure el màxim profit del
material humà que té entre
mans i diuen també que ara
encara s'és a temps de

13 REGIONAL CADET
Benihort 4
Uni Esport 1
El Benihort va resoldre en
una primera mitja hora
vibrant i una efectivitat inu
sual de cara a porteria un

poder endreçar aquest des
gavell, al'leguen que tenim
la trista experiència de fa
tres temporades, que per
no canviar Causanilles
quan era el seu moment no
vam acampar.

La segona possibilitat es
resumiria en una celebre
frase castellana segons la
qual el que convé és "no
enmendalla", deixar-ho tot
tal i com està, encomanar
se a l'Altíssim i confiar que
vinguen temps millors. Fins
i tot hi ha qui diu que a Vila
famés es va entrellucar un
cert alleujament en el joc
del Benicarló, especialment
a la primera part. A la llarga,
pensen, la fermesa i la per
severença acabaran per
conduir-nos al viarany ade
quat. Confien que per fi
se'ls farà la llum als nostres
davanters i amb aquesta
il·luminació seran capaços
de veure l'immens però de
vegades imperceptible buit
que creen els tres pals de la
porteria contrària, creuen
que per fi els nostres aca
lorats jugadors seran tocats
pel do diví de la urbanitat i
la discreció i sabran reprimir
els seus naturals impulsos
sense protestar contínua-

partit molt més difícil del
que es pot pensar mirant el
marcador final. Àlex Borràs
va ser clau de cara a porta i
va resultar decisiu en eun
equip on tots van demostrar
pundonor.

ment als àrbitres; estan
segurs que la inspiració li
arribarà al senyor López
Heredia en forma de revolu
cionària tàctica, l'home
comprendrà que en aques
tes categories s'han d'adap
tar els esquemes als juga
dors i no a l'inrevés i hom
podrà comptar els partits
per victòries. Tot ben res
pectable, certament.

Encara hi ha una tercera
possible sortida a aquesta
dramàtica situació, possible
sortida que sembla ser la
que més atrau el consell
directiu del COB. Consistiria
a intentar fitxar un parell
d'homes que resolgueren
amb perícia les eventuali
tats de gol que emanen de
la línia medular. Cap pensar
que aquesta tercera possi
bilitat seria una solució de
compromís a mig camí
entre les dues primeres.

Com es de suposar, si
vénen mal dades i els
defensors de la primera
possibilitat no veuen satis
fetes les seus expectatives
argumentaran que ells ja ho
sabien, que pareix mentida
que homes que porten
tants anys en aquest món
del futbol siguen capaços

13 REGIONAL INFANTIL
Benihort 5
Uni Esport 2
No va començar bé el partit
per als benihorters, qie se'n
van anar al descanas amb
desavantatge al marcador,

d'ensopegar tantes vega
des en la mateixa pedra i
per no gastar-se uns diners
ens hem vist abocats al
descens. Si es canvia l'en
trenador i continua la situa
ció de fracàs esportiu,
aquells que sostenen que
la solució no està a fer can
vis a la banqueta s'indigna
ran i cridaran que sembla
mentida que uns homes
que porten tants anys en el
món del futbol siguen
capaços d'ensopegar tan
tes vegades en la mateixa
pedra i s'hagen gastat uns
diners per acabar igual
abocats al descens. No cal
dir que si ens salvem, tots,
els defensors de qualsevol
de les tres postures, diran
igualment que ells ja ho
sabien i que ja ho havien
pronosticat.

Diumenge vinent ens
visitarà el CD Alcora, de la
germana població de l'Alco
ra. No és massa novedós,
però els de la ciutat dels
bombos i tabals van per
davant de nosaltres en la
taula c1assificatòria, con
cretament van els cin
quens. Tornar a perdre pot
ser sí que seria massa,'
definitivament.

en anar perdent 1-2. A la /
segona part va arribar el'
bon futbol i la remuntada. AI
final, l'Uni Esport va acabar
marejat i, a més, golejat,
segons informa Gregorio
Segarra.
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