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Benicarló, en venda

J aia tenim ací." La febra urbanitzadora s'ha dispa
rat i ara tots els especuladors han començat a pre
sentar programes d'actuació. Primer va ser l'Avin

guda Corts Valencianes i l'antiga fàbrica de Palau, des
prés la partida Povet i el Port Esportiu, ara el Camp de
Golf i les seues urbanitzacions i, en un futur molt pro
per Ga!!!) Surrac i, en un tres i no res, des de la Fossa
del Pastor cap amunt. Algú s'ha begut l'enteniment!!
Molts metres quadrats de terreny d'horta que es volen
convertir en terreny urbanitzable, perquè uns senyors
especuladors volen fer-se l'agost, a costelles dels
terrenys que els ciutadans han anat conservant al llarg
de moltes generacions.
Hom podria pensar que això podria beneficiar la
col·lectivitat de la ciutat perquè ordenaria el territori.
Error. El territori no s'ordena mai des d'un punt de vista
exclusivament privat, ja que això només comporta una
visió en què el territori només és vist com un ens per
lucrar-se i traure un benefiCi econòmic.
Això és el que el PP de la nostra ciutat està propiciant
amb l'actitud de deixar-ho passar tot sense regular
absolutament res. Una actitud que beneficia interessos
particulars sobre els de la col-Iectivitat, -:"que permet
espremer i deixar sense recursos un territori que és de
tots i que pot canviar de forma molt dràstica la seua
fesonomia.
Algú ha pensat, per què llauradors (i no llauradors
també) que estan conreant les seues terres des de fa
generacions, que són les que han donat vida al nostre
terme (la carxofa, ja veurem!!) es veuran probablement
obligats, sí, obligats, a malvendre les seues terres per
què al govern municipal del PP no li ha donat la gana
regular aquesta febra especuladora-urbanística?
No seria millor definir com volem la nostra ciutat i, entre
tots els grups polítics i interlocutors necessaris,
emprendre la necessària modificació del PGOU que
regule que no és puguen produir abusos, com els que
ara s'estan produint?
Ens estem jugant el futur de la nostra ciutat ,i amb una
visió únicista, la del PP, difícilment podem construir el
Benicarló que tots volem.
Tots els ciutadans tenim el dret i el deure de dir la nos
tra. Benicarló no és propietat de ningú. Benicarló som
tots els ciutadans. Tots.
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El terme
EN VENDA

JORDI MAURA

sense repercutir directa
ment en benefici de la
població". La Llei Regula
dora de l'Activitat Urbanísti
ca que permet poder fer ús
d'un sòl que no es posseeix
per especular amb ell i que
quasi obliga el propietari a
vendre o deixar les seues
terres, va ser aprovada pel
PSOE l'any 1994. Aquesta
llei era aleshores rebutjada
pel PP i tot i els seus com
promisos de derogar-la, per
injusta, en arribar al poder
de la Generalitat no ho va
fer.

JORDI MAURA
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tema de la setmana et

zar la muntanyeta de la
Tossa, fer un camp de golf i
una macrourbanització. El
PSOE a través de Teresa
Burguillo va indicar que
"s'havia detectat un des
carat obscurantisme pre
sentat amb un despatx
extraordinari d'urgència
per a tractar-lo al cap de
dos dies al Ple" i van qua
lificar l'operació de 'pelotas
so'. El BLOC va reincidir en
"l'urbanisme a la carta
que practica el PP a la
població, beneficiant a
qui comercia amb el sòl,

senten a l'Ajuntament?
Existeixen tractes de favor?

UN POC D'HISTÒRIA
Els moviments i peripècies
legals al nostre poble en
matèria urbanística van
començar amb una opera
ció de diversos mesos on el
PP va aprovar amb els seus
únics vots la conversió -a
petició de Mercadona- dels
terrenys que ocupen els
magatzems de Palau al PAl
situat entre els carrers Mes
tre Serrano, Puig de la Nau
i Montejurra, en una opera
ció que va motivar la inter
venció de la COPUT per
defectes en la modificació.
A aquest fet li van seguir les
crítiques de l'oposició que
van qualificar la requalifica
ció com a "sospitosa" i es
va titllar la gestió "d'urba
nisme a la carta" i de per
metre una circumstància
que a un benicarlando qual
sevol li seria negada.

L'oposició va destacar el
que respecta en greuges
comparatius amb la resta
de ciutadans: "aquesta
classe de favoritismes i
les peripècies legals per
traslladar una zona verda
del barri per instaHar-la
junt a la Nacional 340".

La posterior tramitació
escandalosa va ser la que
va aprovar al ple del juliol
l'exposició al públic del PAl
la Tossa, a quatre dies de
les vacances d'agost. El PP
va dur amb gran cautela un
projecte -que ja coneixia i
va ocultar als grups de l'o
posició- que pretén urbanit-

REDACCiÓ

L'activitat urbanística a
Benicarló ha arrancat el
segle amb força. Si ja l'any
passat projectes com són el
de la partida Povet
(190.000 m2), Ciutat Sènior
(90.000 m2) i el camp de
golf de la Tossa (1.531.000
m2) van marcar l'actualitat
en aquesta matèria, ara ens
trobem com en pocs dies de
diferència s'han presentat a
l'Ajuntament dos projectes
que amb inversions milionà
ries volen urbanitzar quasi
2.000.000 de metres qua
drats de terme. Estem par
lant de les franges litorals
-clar- de les partides
Surrac, Aiguaoliva i del Riu,
per a fer-nos una idea vin
dria a ser l'extensió del terri
tori delimitada pel Barranc
d'Aiguaoliva, la Rambla de
Cervera, el Mediterrani i la
N 340.

El terme municipal de
Benicarló té una extensió
xicoteta, de 4.825 Ha, dedi
cades en la seua major part
a terres agrícoles, on es
conreen hortalisses i cítrics.
En pocs mesos el terme pot
canviar. L'any passat els
avantprojectes presentats
sumaven vora dels 2
milions de metres quadrats,
xifra similar a la proposada
en aquesta setmana. Però
la pregunta que ens plante
gem des de LA VEU és
clara: ¿És transparent, i
clara la manera en què
s'estan tramitant les diver
ses actuacions urbanísti
ques i projectes que es pre-

L'activitat urbanística a Benicarló ha arrancat el segle amb força. S'han pre-;
sentat dos projectes que volen urbanitzar quasi 2.000.000 m2

,
H. ~·-·l



O tema de la setmana LA VEU DE BENICARLÓ
22 de febrer de 2002

Llei d'Ordenació del Territori
JORDI MAURA

JORDI MAURA

Ara, amb presses per l'en
trada en vigor de la Llei
d'Ordenació del Territori
que ells mateixos han pro
mogut i que imposarà res
triccions a la construcció en
els primers 500 metres de
franja litoral; el pp de la
localitat admet a tràmit i
farà les modificacions i
homologacions pertinents
al Pla General d'Ordenació
Urbana perquè les empre
ses promotores d'estos
macroprojectes urbanístics
puguen fer el seu negoci
quan abans, facilitant-los la
feina als urbanitzadors per

molt que siga a costelles
dels autèntics propietaris
de la terra que són qui la
treballa i se l'estima. El
desistiment de les funcions
de tutela i protecció dels
ciutadans i de l'interés
col· lectiu front al privat
pareix que han estat la tòni
ca seguida pel partit en el
govern en els darrers anys,
un PP que sembla disposat
a anar obeint puntualment
constructors i interessos
immobiliaris abans que
abordar d'una manera glo
bal i profunda la planificació
urbanística i sense misteris
del Benicarló que tots
volem.

r--------·--------------------------------------,I Una nova Alternativa Tècnica vol per part d'esta empresa de l'estudi milions de pessetes. En declara-
I requalificar 1'7 milions dè m2 de lito- d'impacte ambiental i document cions a la Cadena COPE, el repre
I ral abans de l'entrada en vigor de la d'homologació dels tres sectors, sentant de Gurcom, Bernardino
I LOT. El projecte contempla la cons- Memòria del Programa, Avantprojec- Ferrer, va afirmar que "els propieta
I truccié del demandat vial que unirà te d'Urbanització, Pla Parcial i Annex ris veuran complides amb este
I Benicarló amb Vinaròs i una zona amb relació de propietaris cadas- avantprojecte les històriques
I destinada a activitat esportiva o trals; documents que es troben demandes d'equipaments de ser
I recreativa de transcendència de exposats perquè els interessats veis i la possibilitat de desenvolu
~ gestió privada amb una superfície de puguen presentar al, legacions o for- par esta zona costanera". Així
: 128.125 m2. La inversió podria mular alternatives tècniques. mateix va afirmar que el projecte
I superar els 10.000 milions de pesse- La proposta de Gurcom BSL apa- s'ha hagut d'avançar a causa de la
I tes. reix en la publicació oficial abans tramitació de la Llei d'Ordenació del
I Un nou PAl pretén desenvolupar que la realitzada la passada setma- Territori (LOn que imposa restric
I més d'1 milió de m2 de litoral abans na per Aiguadoliva Urbana, SA i con- cions a la construcció en els primers
I de l'entrada en vigor de la LOT templa el desenvolupament de 500 metres de franja costanera des
I La Coput exigeix al consistori l'ho- 1.755.922 m2 de la franja litoral de prés de la "moratòria" en la seua
I mologació prèvia del PGOU del les partides Surrac, Aiguaoliva i al entrada en vigor. Aquesta mateixa
I municipi per a admetre nous PAls Riu. D'estos 1'7 milions de m2, l'em- empresa es troba en l'actualitat
I . L'empresa benicarlanda Gestió presa pretén desenvolupar-ne ini- immersa en la fase de reparcel'lació
I Urbanística Corporació Mediambien- cialment 897.345 m2 de la zona resi- de la partida Povet després de l'a
I tal Bufete (Gurcom BSL), que dencial Aiguaoliva, la més allunyada cord a què va arribar recentment
, encapçala l'advocat urbanista Ber- del terme municipal i que compta amb l'empresa Vistamar per a

nardino Ferrer, ha presentat una amb l'avantatge d'estar en mans desenvolupar esta nova zona d'ex
Alternativa Tècnica de Programa d'un menor nombre de propietaris. El pansió de Benicarló pel nord.
d'Actuació Integrada per al Pla mixt projecte contempla la construcció La Conselleria d'Obres Públiques,
residencial-industrial de l'Àrea Nord del demandat vial que unirà Benicar- Urbanisme i Transports va imposar
de Benicarló. Esta alternativa s'afe- Ió amb Vinaròs i una zona destinada . com a requisit al consistori per a l'ad
geix a la recentment formulada per a activitat esportiva o recreativa de missió de nous PAls l'homologació
la mercantil Aiguadoliva Urbana, SA, transcendència de gestió privada de l'actual Pla General d'Ordenació
amb seu a Onda. El DOGV de amb una superfície de 128.125 m2. Urbana de Benicarló, segons ínfor
dimarts informava de la presentació La inversió podria superar els 10.000 ma Jordi Maura.L. ~



El director de Ports i Costes
VISITA LES OBRES D'EMERGÈNCIA DE L'ESCULLERA

JORDI MAURA

JORDI MAURA

LÀSER DIGITAL

CÒPIES COLOR

cúbics de formigó bombe
jat i 30.000 tones de pedra
per arreglar la cara inferior
del llit principal. Segons
Ferrer, "aquesta obra és
l'actuació més important
de la zona nord de Caste
lló i junt a la pròxima
demolició i construcció
de la nova llotja pesque
ra, iniciem la recuperació
del port de Benicarló en
la seua fasse final". En
aquest Pla d'Obres s'in
clourà també la millora de
la pavimentació de l'esco
llera, així com la reparació
de la seua vora per a millo
rar el contacte entre el port
i la ciutat. En una propera
fase del Pla de Ports es
procedirà a acometre les
obres de millora de l'enllu
menat de la zona.
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LLIBRERIA

PAPERERIA
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JORDI MAURA

Sant Blai, 2 - 12580 BENICARL

El director general de
Ports i Costes de la Gene
ralitat Valenciana, Juan
Ferrer, va visitar acompan
yat de diversos càrrecs
populars, les obres de con
solidació i reforma del'es
cullera de Llevant del Port
de Benicarló, que està
duent a terme la Conselle
ria d'Obres Públiques.

Els treballs tenen un
cost d'1,6 milions d'euros i
estan inclosos dins del Pla
d'Emergències amb motiu
del temporal de mar del
mes de novembre que
-segons sembla- va afec
tar especialment el nostre
port. Les obres, que ja són
visibles, tracten de refer tot
el llit principal amb l'aboca
ment de 2.800 metres
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El pàrquing de la P. Constitució
S'OBRIRÀ VUIT ANYS DESPRÉS

JORDI MAURA

L'Ajuntament de Benicarló
obrirà dilluns que ve, 25 de
febrer, l'aparcament públic
subterrani de la plaça
Constitució. L'empresa que
el gestionarà compta ja
amb totes les llicències
pertinents per a l'obertura
definitiva d'este pàrquing,
que té una capacitat de
107 places. El pàrquing
tindrà una única entrada i
eixida pel carrer Pintor
Sorolla, . carrer freqüentat
per xiquets per trobar-se el
col'legi La Salle i les
engronxadores a escassos
metres.

El recinte estarà gestio
nat a canvi d'un cànon
d'explotació per l'empresa
Dornier, que actualm~nt

s'encarrega de l'ORA per
horari limitat. Dornier utilit
zarà per a este pàrquing el
sistema de dispensadors
de tiquets. El preu d'esta
cionament variarà en fun
ció de la franja del dia

matí/nit i el període de
temps i oscil·larà entre
0,35 'I- una hora o fracció a
0,20 'l-a partir de la cinque
na hora i successives. Així
mateix existirà la possibili
tat de traure un abonament
de 12 hores amb un preu
de 3 '1-. L'empresa facilitarà
lloguers mensuals de 24
hores, i de dies nocturns i
festius. El parquing estarà

JORDI MAURA

vigilat mitjançant càmeres
connectades' a la policia
local de Benicarló. L'apar
cament estarà obert de
dilluns a divendres de 08 a
20 hores i els dissabtes no
festius, de 09.00 a 13.30
hores. En diumenges, fes
tius i hores de dies labora
bles no incloses anterior
ment, l'accés al pàrquing
es durà a terme des de les

dependències de la policia
local de Benicarló.

El projecte de pàrquing
de la Plaça Constitució va
començar forjant-se a prin
cipis dels 90 i havia de ser
el pioner a les nostres
comarques en aparca
ments intel·iigents. Poste
riorment, l'empresa que
havia d'executar l'obra va
incórrer en suspensió de
pagaments. L'aparcament
ha tingut un cost total des
prés de les expropiacions
que supera els mil milions
de pessetes. A les festes
d'agost del 2000 va ser uti
litzada la plaça per a un
acte col.lectiu de masses
sense estar acabada, certi
ficada i rebuda per l'Ajunta
ment. Les goteres, les
reduïdes dimensions de
l'aparcament resultants, la
tardança en la seua ober
tura i el model de gestió pel
qual s'ha optat, han centrat
les crítiques dels grups de
l'oposició en els últims
mesos.

La banda de"laA7
JORDI MAURA

El subdelegat del govern a
Castelló, Vicente Sancl1ez
Peral, junt a l'alcalde de la
ciutat, Jaime Mundo van
presidir la reunió de la
Junta de Seguretat de l'A
juntament de Benicarló,
formada pel regidor de
Governació, José Antonio
Redorat, el cap de la Poli
cia Local, Agustín Parra, i
representants de la Guàr
dia Civil. A la reunió es

van a~alitzar els delictes
que s'estan produint en
l'àrea de servei de la A7
de Ben"idarló on "s'estan'
produint delictes que no
són propis d'aquesta ciu
tat". Bandes organitzades
per persones de nacionali
tat sud-àmericana, actuen
indistintamer1t a les tres
àrees de servei de la A7
de les comarques de Cas-

,telló i busquen objectes de
valor que porten els turis
tes.

.'~ _'O., • ,~. _.r'·

JORDI MAURA
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Presentat
EL LLIBRET DE FALLES

JORDI MAURA

La Junta Local Fallera va
presentar el llibret oficial
dels Falles de Benicarló
2002. A l'acte va estar
present el president de la
JLF, Alex Sanchez Gama
Ilo, les Falleres Majors de
la ciutat, Alicia Pellicer
Roca i Griselda Ros Mar
tínez i el regidor de Festes
José Joaquin Bautista.

El Llibret conté una
vasta informació de les
onze comissions, els
esbossos de les 22 falles i

la programació prevista a
partir del dia 24 de febrer,
quan tindrà lloc l'entrega
de premis al millor Ninot
Indultat. Com en anys
precedents se celebrarà
la Trobada de comissions
falleres a Sant Gregori, el
pròxim 3 de març, així
com la Crida del dia 8 que
inicia els festejos. Des
prés de la crida se cele
brarà un Festival de Rock
a l'lES Joan Coromines
amb els grups Culturapor
base i Deluxe.

JORDI MAURA

Incendi a Palau
Un incendi fortuït quasi pren la nit de dimecres les
instal'lacions destinades a magatzem de l'antiga
Fàbrica Palau situades a la cantonada amb el carrer
Ulldecona i Mestre Serrano. Pel que es veu al local,
on ja s'està treballant al seu interior perquè aquest
puga acollir el Mercadona, una espurna procedent
dels treballs de soldat que es van fer al llarg del dia
va prendre unes fustes provocant un incendi que va
ser detectat per un veí qui va avisar els Bombers i
una patrulla de la Policia Local, que van acordonar i
prohibir el pas per la zona. Cap a les 22 h quedava
controlada la situació quedant tot en un esglai.

JORDI MAURA
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me Autònom de Cultura ha convocat monogràfica d'obres de l'autor guan- té una dotació econòmica de 120
les bases del Concurs de Contes yador. El termini d'admissió de les euros i trofeu. En estos dos premis
Carmen Segura, de la X edició Flor obres finalitza el 31 de juliol del s'entregaran mencions honorífiques.
Natural de poesia "Ciutat de Beni- 2002. Les mesures de les obres pre- Les obres hauran de presentar-se
carló" i la IX edició del Concurs local sentades no seran inferiors a 65 cm, entre el17 d'abril i el17 de maig del
de Primavera de Dibuix i Pintura. ni superiors a 200 cm. Cada concur- 2002
En total es repartiran 4.365 euros en sant podrà presentar com a màxim AI X Premi de Poesia Flor Natural
premis entre les quatre convocatò- dos obres. es podran presentar tots els poe-
ries. AI XXI Certamen de Pintura AI IX Concurs de Primavera de mes, entre 14 i 42 versos, que glos
poden concórrer tots els artistes Dibuix i Pintura podran concursar se a Benicarló en qualsevol de les
espanyols i estrangers residents que totes aquelles persones nascudes o seues vessants culturals o socials,
no hagen sigut guardonats en les empadronades a Benicarló, majors els seus costums o tradicions.
tres convocatòries anteriors. de 14 anys. El tema i la tècnica ele- Finalment al XVII Concurso de

El certamen, de caràcter biennal, gida serà lliure i no es podran pre- Contes Carmen Segura podran par
té un premi dotat de 2.013 euros, sentar més de dos obres per autor. ticipar tots els alumnes de 5è i 6è de I
més 1.500 euros invertits en el mun- El premi de pintura està dotat amb primària de la localitat. J. M.IL ~~--------------~
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EL CÒMIC DE XAVIER BURRIELI
Benicarló

LA VEU DE
22 de febl

Per nomél
pots arribi
tots els bE
i benicarlé

Circul-music

AORfAN ESTELLER

El 'matat' d'Alejandro
Sanz, que es fa ric a costa
dels sentiments de les
xiquetes de 15 anys, té un
CD, és un unplugged, és
un dir. Un acústic o un
desendollat. O el que és el
mateix, un bàsic. Ja el va
gravar amb Los 40 Princi
pales, però ara ho fa amb
la televisió MTV. És un
llançament mundial per a
veure si vénen el nostre
Sanz al cor dels EUA, ells
que són tan puritans. A
veure si se l'empassen
sense mastegar. Sanz,
especialista en allò cardio
vascular, no aporta res de
nou. Ni tan sols el meu gra
del cul és menys original
que les cançons d'aquest
amplaget (o com es diga
en anglès). Tota una ope
ració de venda només per
a col·leccionistes. Eh! Que

allí a USA el volen molt i li
han donat quatre grammy
llatins. Almenys ja sabem
de què anirà el seu nou
àlbum: els sentiments i l'a
mor.

LA CABRA MECÀNICA
Lichis, veu del grup, ha
sentit de tot i ha tocat de
tot. Això li permet moure
amb sabiduria tots eis
estils units, això que a ell li
agrada anomenar com
fusió. ka Cabra Mecànica
no aspira a medalles de
poeta d'acadèmia, saben
que els euros costen de
guanyar. La seua música i
les seues lletres estan ple
nes de metàfores. 'Vestido
de domingo'és el seu ter
cer CD. 'Felicidad', inclosa
en aquest circul-music,
s'està convertint en una
cançó de culte per als
nous suversius del segle
XXI.

Bé, pareix que a la fi est<trI
acabant 1\., plaça de la Constitució.

Plante.n les palmeres ¡ pronte obrfro.n
el pàrquing. Quan estigo totalment

acabo.da aquestos s6n els USos
que se II podran doner:

laveudebenicarlo@eresmas.com 667.62.25.86 964.47.56.98 CC
UJAIL (INTERNET) TELI'FON FAX ADR

••••••••••••

Darrere l'assumpte del famós
mocador s'amaga un tema que
determinats periòdics i teledia
ris, amb les urgències informati
ves d'Operacion Triunfo, no
hauran pogut plantejar amb
l'amplitud que segur haurien
desitjat. Per a complementar
aquesta mancança, m'he per
més la llicència d'oferir aquest
espai com a punt de trobada per
als lectors i telespectadors que

xercir la sana i democràtica
pràctica de la reflexió. El tema
és el següent:

Una escola concertada que
rep finançament de l'Estat rebut
ja membres de col.lectius
socials marginals que l'escola
pública ha d'acabar acceptant
amb tota la problemàtica de
concentració de conflictes que
això comporta. Aquest cop ha
sigut el maleït mocador, però no

ceeix. Sense anar més lluny, al
mateix Benicarló aquesta cir
cumstància s'ha plantejat més
d'un cop.

Esta és la meua proposta per
a la reflexió: fins quin punt és
étic i moralment acceptable que
una escola que funciona amb
diners públics puga decidir amb
criteris privats quins alumnes
escull i quins no? Creieu que
l'autoritat educativa ho ha de

constitucional? J
Tornant a la qü t

'hiyab' de Fàtima, la po~

tica que s'ha aixecat êc
que el buit que ha deixal
"Operación Triunfo" et
transtornat. El braç incl
de la nostra societat ha d
nat s~ntència creient que
curs; ~ncara continua i (
pot fer fora del país qu,
individu sense cap més

L ,
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Anuncia't MONSTRUOS S. A.
De divendres 22 a dilluns 25

ta sense cobrar, s'espavilaran.
En la línia habitual, el seu consell

de Redacció ha estat d'allò,~mésorigi
nal en l'elecció del tema de la.setma
na: el vandalisme al poblat del' Puig.
Això ho havia sentit jo deu vegades a
la ràdio i ho havia llegit a tots els mit
jans de comunicació escrits que són
al meu abast. I ni una paraula, per
exemple, del ressò d'Operación'
Triunfo a Benicarló ni de si les nos
tres xiquetes duen o no mocadors al
cap. M'agradaria veure per un foradet
les reunions del consell de redacció.
Si és que n'hi ha de consell, que ho
dubto.

Publiquen un curiosíssim "roman
ce" i ni un comentari sobre els fets.
Una perla que tenen i la deixen p'ér
dre sense més to ni més so. Ql,li ,era
aquella gent? Són certs els fets?
Quan va ser això ? Algú en podria
saber alguna cosa? .

Els d'EI Dissabte dediquen pàgi
nes senceres quan algun dels seus
coUaboradors participa en algun acte
públic. En la seua revista no diuen ni
una paraula. Sap vosté que dive,n
dres passat Pere Bausà havia de fer
una xerrada a la Caixa Rural'sobre el
PAl del camp de golf de la Tossa i a
LA VEU, ni cas. Quin màrqueting el
de la seua casa, senyora.

Senyora Garcia
AIXÒ és el que vaig saber llegir a
l'anterior número de la seua revista,
el 322.

He de confessar-li, apreciada sen
yora, que he estat fortament temptat
de començar la meua epístola setma
nal amb la secció de l'espifiada. Des
prés d'una profunda reflexió m'ha
semblat una manca de respecte cap
a vosté i cap alguns dels seus
col.laboradors i m'hi he repensat. No
em falten motius però per haver
pogut pensar a fer un disbarat com
aquest.

Deixant doncs de banda el curiós
reportatge sobre motos antigues,
l'esfereïdor article de Pere Bausà
sobre la mald'at de l'animal més ani~

mal de tots, el racional, el còmic de
Xavier Burriel, les penúries peregri
nes de Fibla i Pitarch, la simpàtica
foto fallera del periodista "afinat" a
Madrid, la feliç tornada d'Adriim Este
lIer i el peculiar tractament que Maura
sap donar-li a les notícies, la resta és
perfectament prescindible o, si més
no, millorable.

Ja em preocupa com vosté no hé\
pres la determinació de fer fora els
del futbol. Aquests individus, senyora
Garcia, no:tenen ni idea. No saben
res de res. '.1 això li ho puc demostrar
amb dades a la mà. Porten mig any
dient-nos que Ramón Marín és el
nom de l'entrenador del Club de Fut- L'ESPIFIADA DE LA SETM~NA

bol Benicarló i jo sé que li diuen A les planes centrals apareix upa res
Ramon MarfGa.lindo. Van anunciar el senya sobre les activitats, de les mes
fitxatge d'un futbolista del Sant Mar- tresses de casa. Diu que ~n bo", gra
cel·lí i a la ràdi'o han dit que ve del pat de dones "es van combregar".
Dénia. I encara més incompetència; No ho entenc. J}bans I~ gent deia: a
volen fer una.gracieta amb un cuento n'este no el salve ni, eh combregar. Si
de la lechera- i volén fer-me creure combregar vol dir, p.réndre la cór:nu
que diumenge vinent jlLlguen contra el nió, què feil;m totes aquestes senyo
Traiguera quan he llegit al diari que el res "combregant-se" en un bere
rival serà l'Acero. No s'ho pense més, nar? Això, senYora Garcia, sí que és

I face'ls fora o tinga'ls una temporade- original, ho reconec,
L ;. .... •__• • • . ,,1
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l esper'or ,j' ombra
dels arbl'es ínutilment.

Perquè anem a vore,
com s' ha d'aprofitar
l'ombro si els bancs
estoti en el perímetre

de la plo.ça i els
arbres emníg?

.. "<

••••••••
\sal Municipal, Sant Francesc, 95 Bló
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medià
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. s'adapten, que se'n vagen".
Tanmateix, igual que el famós
concurs, el tema ha donat i està
donant puntes humorístiques
molt aconseguides. Jo em
quedo amb aquesta: una senyo
ra monja vestida de monja afir
mant que la Fatima no podia
portar el mocador a la seua
escola per les implicacions reli
gioses que té. I dit això, va afe
gir: cuñaaaaaoo!!!
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ECOLOGIAI
El dia de l'arbre
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Pere 8ausà i
Arlandes

EI de 31 de gener
passat es va cele
,brar el Dia de l'Arbre

de la Comunitat Valencia~
na. Com és habitual des
de fa uns anys, l'ajunta-.
ment de Benicarló orga
nitzà una campanya de
repoblació al camp de tir
la Basseta. Un miler d'es
colars dels centres de
primària de la localitat i
membres altres co!.lectius
plantaren pins i carras
ques cedits per la Conse
lleria de Medi Ambient.
Aquestes campanyes
foren iniciades a
començament dels anys
noranta pel grup Alambor,
primer se'n van plantar al
voltant de la E?asseta del
Bovalar i desprès al Puig
de la Nau.

El 1971 la FAO declarà
el 21 de març com dia
forestal mundial, el prime'r
dia de primavera a l'he
misferi nord i el primer de
la tardor al sud. AI clima
mediterrani l'estació més
dura per les plantes és
l'estiu amb la seva extre
ma sequedat i no l'hivern,
on les temperatures no
són molt baixes. No era
molt adequat plantar els
arbrets prop de l'estiu i no
donar-los temps d'arrelar
suficientment i suportar
així la sequera estival. Per
açò el govern valencià el
15 de gener de 1990
aprovà celebrar el dia de
l'arbre el 31 de gener 
decret 17/1990... una data
més adient a la nostra cli
matologia.

AI llarg de l'any es cele
bren molts dies "mediam
bientals": del medi
ambient el 5 de juny, el 23
d'octubre el del bosc
autòcton ... , i el 2002 és
l'any internacional dels
monts. La utilitat d'aques-

tes celebracions és relati
va, així serveixen de
recordatori i per fer
balanços però esdevenen
sovint ,,quelcom rutinari .

.~

Aprofitarem el dia de l'ar-
bre per fer balanç tant a
nivell de país com de
terme.

Segons dades del 11
Inventari Forestal (1995),
el País Valencià té el 4,26
% de superfície forestal
arbrada -més d'Un 20%
de l'àrea recoberta per
arbres- de l'estat (8é lloc),
hi ha 151 milions d'arbres
i 0,15 Ha arbrades per
habitant, només superant
la comunitat de Madrid i
les Canàries. La superfí
cie forestal arbrada ha
augmentat a causa de l'a
bandonament de moltes
terres de cultiu en les
comarques interiors.
Quant als inc.endis fores
tals hi ha una tendència
descendent tant en el
nombre com en les hectà
rees cremades des de
meitat dels anys noranta.
L'assignatura pendent
dels sistemes d'extinció
són els incendis en situa
cions desfavorables: vent

Dia

:"?t:tH"'J.:i"'{lt<·~

d(' ~{~~. ,;"{r.o

de ponent i terreny acci
dentat. L'incendi de Xert,
iniciat per un llamp, amb
3200 Ha, ha representat
el 66,7 % de la superfície
cremada de 2001. Una
modificació el 1998 de la
llei forestal valenciana de
1993 va tornar a convertir
en agrícoles aquells
terrenys abandonats i que
havien sigut ocupats per
la vegetació natural. Acció
Ecologista ha denunciat la
transformació a regadiu,
sobretot cítrics, de 10.000
Ha des de 1998, 430 d'e
lies al Baix Maestrat. La
llei forestal de 1993 esta
blia l'obligatorietat d'esta
blir un Pla General d'Or
denació Forestal que no
s'ha fet encara i són ja
nou anys de retard.

Benicarló és un dels
pocs municipis del nord
del país que no té sòl
forestal. A les comarques
castellonenques hi ha
com a mitjana un 24% de
superfície forestal arbra
da. Antics terrenys agrí
coles estan ara ocupats
per vegetació natural,
matollars, brolles amb
pins blancs... Però,

segons la llei forestal,
aquestes terrenys no són
forestals. AI terme encara
podem trobar exemplars
autòctons de port arbori
:carrasques a la Tossa o
el Puig, pins blancs a la
Basseta del Bovalar, pins
pinyers al corral del Peti
quillo o roures al barranc
d'Aiguadoliva. El 2001
hem sofert diversos
incendis a la Tossa i
Bovalar possiblement
provocats. I per la zona
d'Aiguadoliva i la Basse
ta, han continuat les
transformacions de terres
a regadiu on es planten
cítrics.

Per a les escoles ja és
un costum, rutina, la plan
tada d'arbres a la Basse
ta. Dels milers d'arbres
que s'han plantat els
darrers anys quants n'han
sobreviscut? Normalment
no és fa cap seguiment
sistemàtic posterior.
Segons un periodista
local, tan sols alguns
escolars, portats pels
pares, s'acostaran a
veure el seu arbret.

La portada dels tríptics
commemoratius de 1999 i
2000 tenen la silueta d'un
pi, la de 2001 un castan
yer i la de 2002 un erable
o 'arce real'. El tríptic de
1999 mostra la germina
ció d'un faig, el de 2000
generalitats sobre el
bosc. Sols al de 2002
apareixen arbres d'ací: la
figuera i l'olivera.

Tant costaria donar a
conèixer els nostres
arbres -carrasques, rou
res, diversos tipus de
pins... - I en la llengua de
Benicarló? I afavorir així
el seguiment de les plan
tacions perquè no es
queden en una mera
anècdota?
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CAMí DE SANT JAUMEI
De Benicarló a Fisterra (13)

cultura
Tonyo

Fibla
01-08 DIMARTS
Calahorra - Alcanadre 
Arrubal - Agoncillo 
Logronyo
AI sortir de Calahorra,
encara dins de la ciutat,
ens perdem una mica.
Llavors ens dirigim, cap a
on pensem que està el
camí. AI poc temps tro
bem les fletxes. El camí
avui no és tan pla com els
dies anteriors. Anem més
per petites muntanyes i
barrancs. Les pedres són
més grosses, còdols,
però anem per camins
clarament definits.
Creuem la via i l'autopis
ta. Hi ha un error en el
mapa de Barranco però
els quilòmetres estan
clars. Caminem i després
d'esmorzar Vicent em diu
que vol tornar-se'n cap a
casa. Ho comprenc. En
un principi li dic que jo em
quedo a Alcanadre i
seguiré a peu cap a
Logronyo però de segui
da canvio de pensar. És
dia u. Potser no trobe
combinació. Pot ser ha
d'anar d'un lloc a un altre
amb la motxilla al coll i
coix. És millor que jo vaja
amb ell i l'ajude en el que
puga. Prou ha fet ell per
mi acompanyant-me fins
ací en les condicions amb
les que camine. Parem al
bar, ens fem una cervesa,
vaig a segellar a l'ajunta
ment, preguntem per

trens o autobusos. No hi
ha res.

Anant cap a la plaça
del poble trac la màquina
de retratar per a fer una
placa del poble i tenir un
record amb tan mala sort
que toco un botonet que
no devia i sento un soro
llet continu. Haig obert la
càmara i la màquina se
m'ha engolit la pel·lícula.

Tornem a preguntar a
la caserna de la guàrdia
civil per el tren. Res de
res. Fem autostop i un
senyor molt amable i
generós ens porte fins a
Logronyo, a la mateixa
parada d'autobusos. Són
més de les dotze. Vicent
compra un bitllet per a

TONYO FIBLA

l'autobús de Benidorm
que surt a les 12:30. ha
tingut sort, se la mereix.
Em deixa fent guarda a la
seua motxilla i se'n va a
buscar uns serveis per a
las netejar-se un poc i
parèixer un poc més
decent i... se'n va.

Ha acabat el seu
Camí.

Jo em quedo sol però
sé que en poc temps tro
baré un munt de gent,
massa, per a caminar. Si
una cosa té el Camí són
pelegrins amb qui com
partir les penes i les ale
gries del caminar.

Jo me'n vaig cap a l'al
berg que està a l'altra
punta de Logronyo. Vaig

preguntant perquè per
ací no hi ha fletxes. AI
cap d'una bona estona
aplego al refugi. Està tan
cat però pel voltant ja es
veuen motxilles de pele
grins. Mentre esperem
que obrin ja començo a
xerrar amb alguns pele
grins.

L'hospitaler de torn,
portugués, al veure'm la
credencial em pregunta
pel camí que estic fent,
està molt interessat en
conèixer el Camí de l'E
bre.

Després de la migdia
da vaig a pegar una volta
per Logronyo i a comprar
un rodet pe a la màquina
de fotos. Després, men
tre estic descansant a
l'alberg veig a un amb
una samarreta on posa:
...estrat. Analitzo els
altres "lIetreros" i em
veig: Càlig. Un calijó,
Roderic!!!

La seu cara em sona
va, ell també em tenia
vist, però no ens coneixí
em. Em poso a sopar
amb la seua colla. Les
colles dels que venen de
Roncesvalls' ja estan
fetes. Li expliç:o els meus
plans i em diu que li fan
goig però són massa

I •.

ambiciosos per a E!II. Ell
va més a poc à poc.." Qes
prés de fer là' xal'radeta,
tots a dormir. "El dor:mito
l'i ... ple de roncadors.

ESTELLER IMPORT
Entrada taller: Pg. Febrer Soriano

Exposició: Avda. Magallanes, 1
Tel: 964471708 * Benicarló

AUTO ESTELLER

SER

Ctra. N 340~ km 142
Tel: 96440 07 68 - Vinaròs
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L'impacte del PAl la Tossa
JORDI MAURA JORDI MAURA

JORDI MAURA

Més d'un centenar de per
sones van assistir a la taula
rodona organitzada p~r
l'Associació de Propietaris
Afectats pel PAl la Tossa i
Ecologistes en Acció sota
el lema 'No al camp de
golf'. Segons Susanna
Piñana, una portaveu de
l'entitat organitzadora
"amb aquest acte es pre
tén analitzar des de qua
tre òptiques diferents
l'impacte que pot tindre
l'actual projecte de golf i
urbanitzacions sobre la
Tossa i sobre tota la
població".

Josep Lluís Ramos,
advocat d'Ecologistes en
Acció va argumentar que
"és l'administració qui
decideix què és urbanit
zable i el destí final del
sòl, pel que la darrera
paraula en aquest
assumpte la tindrà l'Ajun
tament. Ací no valen les
excuses dels alcaldes,
que han de recordar que
la Llei Reguladora de
l'Activitat Urbanística

prohibeix nous plans on
no existisquen excedents
d'aigua potable", va asse
gurar. La problemàtica de
la salinització de l'aqüífer
del sistema Sènia-Plana
.Alta -del qual es nOdreix el
camp benicarlando- va ser
analitzat per José Ramón
Urban, de la Unió de llau
radors, qui va alertar que
"en tota la costa valencia
na no existeixen sufi
cients recursos hídrics
per a mantindre una
gespa que és atípica de
països mediterranis i al
que, a més, cal subminis
trar nutrients contami
nants". Urban va recordar
l'experiència de Gasteiz
(Vitoria) en depuració d'ai
gües que permeten utilit
zar-se al camp al ser de
qualitat "i els esforços per
la sostenibilitat del camp
realitzades pel sector
agrícola, que sols rep
pals", va dir.

Pere Bausà, biòleg i
col.laborador de la secció
de Medi Ambient de LA
VEU, va destacar que les
terres de la Tossa no tenen

vocació de ser sòl urbà i
que al darrera d'aquesta
operació està la finalitat de
"comprar barat per a ven
dre car". Tanmateix es va
preguntar com és possible
que els promotors s'hagen
fet amb les al, legacions
dels propietaris, no donen
alternatives al projecte pre
sentat "ni parlen del con
sum d'aigua i electricitat
de les 14.000 persones a
les quala es vol posar a
viure a la Tossa". Esta
situació -va dir- "afectaria
la vegetació de la Tossa,
fins 1998 forestal, ara
agrícola i incendiada i tin
dria un enorme impacte
paisatgístic" .

RESTES
ARQUEOLÒGIQUES
L'arqueòleg José Manuel
Otal va posar de relleu la
importància del poblat Iber
de la Tossa que data del S
III i que resultaria afectat
per l'actual projecte. De
l'assentament de la Tossa
va dir que "és un dels més
importants des del punt
de vista patrimonial de

les comarques de Caste
lló per la seua extensió i
característiques urbanes
i que el projecte podria
afectar-lo irreversible
ment". Otal va explicar que
a les terres del Bovalar es
va trobar una necròpoli i
que de l'estudi de la zona
és molt probable que
isquen a relluir restes d'as··
sentaments romans i de
l'Edat Mitjana "ja que per
!a Tossa passava el Camí
Alcalà de Xivert -Ulldeco
na, unes rutes que tenen
un valor sentimental,
històric i paisatgistic de
la col.lectivitat que ningú
té dret a eliminar per
motius especulatius", va
concloure a la xerrada.

Els afectats, que van
qualificar la jornada d'èxit,
van fer una crida a la pobla
ció de Benicarló perquè
participen a l'Assemblea
pública prevista per a la nit
d'avui divendres 22 a la
Cambra Agrària.
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Roda de premsa d'Alberto Ferrer
PACO DELCASTlLLO I

RODOLFO SERRANO

Ahir dijous vaig assistir a la
roda de premsa convocada
pel ja exentrenador del
Vinaròs, el benicarlando
Alberto Ferrer.

El jove tècnic local va
comparéixer davant els mit
jans de comunicació
comarcals acompanyat de
dos advocats per tal d'ex
plicar com ha estat la seua
sortida del club vinarossenc
i quina és ara per ara la
seua situació.

Per les seues paraules
hom pot deduir que la
manera de procedir del pre-

sident de l'entitat futbolísti
ca del poble del costat ha
estat, si més no, p.oc ele
gant. El mateix diumenge
abans de ser acomiadat, a
la tribuna del Cervol hi
havia com a espectador
Pasqual Pegueroles, subs
titut d'Alberto. Va ser mit
jançant un fax que se'l va
convocar per comunicar-li
la seua situació; amb això
està tot dit. No van ser per
a cridar-lo personalment, i
a la posterior reunió se li va
fer saber que s'havia pres
cindit dels seus serveis uni
lateralment.

A hores d'ara hi ha inter
posada una demanda per-

què, és clar, Ferrer té sig
nat un contracte que ell ha
complert plenament i és de
suposar que haurà de
cobrar els seus emolu
ments si el Vinaròs CF vol
tenir equip la temporada
vinent.

Però si la preocupació
del tècnic pel tema econò
mic és important, més ho
és encara per la qüestió
esportiva. S'havia dissen
yat enguany una plantilla a
la seua mida i llevat d'al
guns ensurts en aquesta
darrera part del campionat,
el Vinaròs duia una bona
marxa.

Tan dramàtica ha estat la

sortida de l'entrenador que,
de moment, no l'han deixat
ni tan sols acomiadar-se de
la plantilla.

Ferrer va agrair molt
especialment el suport
rebut per l'afició i per la
Penya Sant Se, perfecta
ment representada a l'acte
per tres joves integrants.

No, no vull començar a
fer llenya de cap arbre que
encara no ha caigut. No
estic en condicions. El
Vinaròs segueix estant a
tercera divisió i el Benicarló
patint per no baixar a pri
mera regional. Aquesta és
la nostra trista realitat
actual.

Pellicer desafia els millors
pilots del Mundial

SUSSANNA ANGLÉS

J. M Pellicer segueix tren
cant les previsions que es
fan respecte al seu com
portament en les diferentes
proves que es realitzen i
en les quals hi participa. I
és que Pellicer desfà
pronòstícs perquè on va,
per dures que siguin les
condicions i per molta
bona rivalitat, el pilot beni
carlando pl9nta cara de

manera valenta i sense
miraments, amb un desca
rament digne de qualsevol
pilot guanyador. Hem de
tindre en compte que
s'està enfrontant amb els
millors pilots del món. Ara
fados diumenges es va
enfrontar al Memorial Toni
Soler a la ciutat catalana
de Pons amb uns 1200
dels millors pilots dins de
l'èlit mundial, quedava en
una sisena posició després
d'anar molta estona el ter-

cer, però amb mala sort al
tindre una important caigu
da, tot i això quedava el
tercer. Aquest passat diu
menge la ciutat de Tortosa
obria el que seria la prime
ra prova del Campionat
Nacional d'Espanya d'En
duro, Pellicer participava,
aquest any, en la categoria
de 500 cc amb una KTM i
tornava a repetir la posició
de Pons, el sisè. Pellicer
es mostrava, en declara
cions a aquest rotatiu,

força joiós i argumentava
que es va trobar molt
còmode a l'hora de com
petir amb els primers espe
cialistes nacionals i inter
nacionals, els quals li
traient, segons' el propi
Pellicer, de set a vuit
segons abans, però als
que ara va retallar uns
quants segons, estant en
molts trams i cronos força
igualats.

Empat del Benihort infantil
GREGORIO SEGARRA

CF SAN PERE A 1
CF BENIHORT 4
Primera Regional Cadet.
AI Cadet encara li feia mal
la derrota de la primera
volta i ja des del principi va

deixar ben clar que anava a
pel partit.

CF SANT PERE A O
CF BENIHORT O
Primera Regional Infantil.
L'Infantil està començant a
perdre la temor quan juga

de visitant i gairebé s'endú
els tres punts d'un camp
sempre difícil. El partit va
tindre poques jugades de
gol, però sí alternatives
constants i futbol bonic.
Alejandro va tindre a les
seues botes la victòria a

poc del final, però no va,
encertar a finalitzar un¿
gran jugada. Aleixandre,
una vegada més, va ser un
malson per als contraris i
tot el bloc va jugar a gran
nivelll. AI final, un punt que
sap a poc.
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prova al COB com a porter,
però encara va trigar una
bona temporada a trobar la
seua autèntica vocació.
Diguem que no ho fa gaire
millor d'àrbitre que de por
ter. L'acompanyament
músico-vocal corria a
càrrec de l'imcombustible
Josvi al front de l'equip de
megafonia del camp que,
entre nota i nota de la
cançó de los gorilas (" las
manos hacia arriba, las
manos hacia abajo, uhf
uhf') castigava els nostres
aparells auditius amb un
volum excessiu tot instant
nos a consumir i donant
consells a tothom per gas
tar-se els diners.

La propera setmana, en
contra del que jo havia pre
vist, el Benicarló visitarà el
difícil camp de l'Acero i no
el del Traiguera, que
s'haurà d'esperar un parell
de setmanes per a rebre
"honor de la nostra presèn
cia. Són coses del calen
dari i els meus desitjos no
sempre coincideixen amb
les normes de la federació.
Afortunadament tenim un
segon número de Crònica
de Benicarló que ens infor
ma amb rigorositat i impar
cialitat de les coses que
passen al nostre poble. Cal
buscar una capelleta per a
posar a santa Agata (sic),
nova patrona de les ames
de casa (ho sento, sí no ho
deia rebentava).

PACO DELCASTILLO I

RODOLFO SERRANO

ta la nostra trista planeta de
ser la veritable capital de la
comarca.

Com que ja no sé què
més contar-li del partit,
aniré a les coses anecdòti
ques i curioses que vaig
veure i sentir pel camp.
Després de patir de nou la
pujada dels preus de la rifa
del pernil (un 66,386%
d'augment), vaig arribar a
la llotja on es troba la meua
cadira i, en veure que l'ocu
pava un personatge local
amb -diuen- molta projec
ció de futur polític, vaig fer
"mutis por el foro" i vaig
canviar d'ambient Allà on
vaig anar a parar, entre
hòmens de futbol exmem
bres de directives virtuals,
em vaig assabentar que l'e
xentrenador del Vinaròs
convocarà ben aviat una
roda de premsa, en com
panyia dels seus advocats.
Vaig veure també el juga
dor del Vinaròs Raül Martí
nez -quanta falta ens fa
que no havia estat convo
cat per al partit que van
empatar al temps de des
compte contra el cuer de la
categoria. També em sem
bla anecdòtic -sóc així de
deslligat- que l'àrbitre del
partit fóra fill del malaurat
Peraíta Ibañez, àrbitre que
va ser de la primera divisió
i que va treballar al nostre
poble una temporada.
Recordo que aquest xicot,
l'actual àrbitre, recomanat
pel seu pare, va estar a

Hassan, el porter santma
tevà i a l'oportunisme de
Javier Flos. Pocs minuts
després, el mateix enratxat
jugador tornava a sucar tot
aconseguint el segon i defi
nitiu gol davant un Sant
Mateu que fins aleshores
no havia llançat la tovallola.
Fins al moment del primer
gol, el partit va resultar
ensopit, sense ocasions
clares per a cap dels dos
equips i amb un amenaçant
zero a zero que feia justícia
al que es veia damunt el
terreny de joc del Municipal
de la Carxofa. Novament la
sort va estar del costat dels
millors i els providencials
gols del menut dels Flos
van desnivellar la balança
en fél,.vor dels nostres inte
ressos (que si bé no son
grans, encara ho són
menys els de l'equip rival,
que potser aspire a guan
yar un altre partit).

Els santmatevans es van
comportar com tots els qui
baixen a jugar ací de la via
cap amunt Un equip que ja
està de totes totes descen
dit, donava la sensació
d'estar-se jugant un lloc per
la UEFA. Corrien com a
desatinats, anaven al xoc,
no donaven un baló per
perdut Especial menció
caldria a fer a un Ximo, ex
del Traiguera, que va per
seguir, com si estigués en
un pati de col.legi, totes les
pilotes que passaven del
centre del camp. És aques-

A
mb la victòria assoli
da pel Benicarló
sobre el Sant Mateu

(2-0), el nostre equip ha
deixat d'ocupar un dels
llocs que donen dret al dub-

. tós honor d'abandonar la
preferent per tal de jugar la
propera temporada a la pri
mera regional. Com es
dedueix de l'enginyós titu
lar que he posat aquesta
setmana, el CDB ha guan
yat els tres darrers partits
que ha jugat, amb la qual
cosa i només fent una sen
zilla operació algebraica,
obtenim els nou punts que

.han fet possible el que tots
esperàvem i algú dubtava.
Si vosté no es trobava
entre les dues-centes sei
xanta-set persones que hi
érem (i nop cent cinquanta
que diuen els de la premsa
seriosa), pot pensar que no
té cap mèrit guanyar un
cuer que, a més a més,
només ha guanyat un partit
en tota la lliga. No crega
que la cosa va ser tan fàcil.
Per començar li diré que el
Benicarló és l'equip que ha
assolit la digna reputació
de ser l'únic que ha perdut
davant els autoanomenats
representants de la 'capital
del maestrasgo', i això té el
seu mèrit Sàpiga també
que l'equip que dirigeix el
senyor Marín (o és Marí ?)
no va marcar el seu primer
gol fins ben entrada la
segona part gràcies a una
cantada monumental de
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Tercera jornada d'atletisme
escolar en pista
CLUB ATLETISME CARNS ROS

CA CARNS Ros

Diumenge passat 17 de
febrer el CA Carnes Ros va
organitzar a les pistes
municipals d'atletisme de
Benicarló la 3a jornada atlè
tica per a les categories
aleví, infanti, cadet i juvenil,
en la qual es van obtindre
en les diverses modalitats
disputades els següents
resultats més destacats:
50mll benjamí: Jessica
Lores 8"5 RC, Anna Prats
9"0; Francisco Ferrer 8"5
RC, Alexis Sastre 8"8, Javi
Giner 8"9. 60mll aleví: Lore
na Buj 10"3; Ferran Remoli
na 10"4. 80mll infantil:
Caria Vidal 11"4; Jesús Bel
tran (Col.legi Diputació)
10"6. 100 mil Cadet: Elísa
bet Delshorts 13"1. 1000mll
infantil: Isabel Fabregat
3'39"1, Alejandro Maura
3'26"6. 1000 mil cadet:
Héctor Hernandez ·3'01"9.

1000 mil juvenil: Caria Ron
chera (CE Vinaròs) 3'23"4;
Guillermo Palau 2'48"2.
1000 m marxa benjamí:
Jessica Lores 7'16"1; Fran
cisco Ferrer 6'36"7. 2000m
marxa aleví: Rebeca Del
Corte (CE Vinaròs) 13'26"5,
Cristina Ferrando 13'49"7.

CA CARNS Ros

3000 m marxa infantil: Alba
Sanchez (cadet CE
Vinaròs) 18'03"3; Andrea
Salvador 21 '08"9, Marta
Ferrerres 21'19"7. 5000 m
marxa cadet: Kalisa El
Faghloumi 31 '34"0. 5000m
marxa Juvenil:' Paula Gar
cia (CE Vinaròs) 30'36"8.

Altura: Elísabet Delshorts
(cadet) 1,54; Francisco·
Ferrer (benjamí) 1,02. Lon
gitud: Claudia Carrasco'
(aleví CE Vinaròs) 3,23,
Rebeca Del Corte (aleví CE
Vinaròs) 3,12, Alba Ciurana
(aleví CE Vinaròs) 3,08:
Anna Prats (benjamí) 2,95;:
Francisco Garcia (cadet)
4,59. Perxa: Eva Forcadelt
(cadet CE Vinaròs) 2,12;:
Carlos Sanchez (Juvenil,
CE Vinaròs) 3,12, Christo
fer Carceller (cadet CE
Vinaròs) 2,82, Oscar Mateu·
(cadet CE Vinaròs) 2,72.
Pes infantil (3kg): Andrea
SalvadÇ)r 5,79. Pes cadet
(4kg): Laura Esbrí 9,30.;
Javelina infantil (500g):,
Anderson Gonzalez (CE.
Vinaròs) 20,84, Alejandro
Maura 19,15. Javelina
cadet (600g): FranciscO
Garcia 26,59; Fran Sastre
25,56.

l'"

El partit de les oportunitats
REDACCIÓ

INCARLOPSA 2
Dani, Cayé, Javi Triguero,
Rodolfo i Lalana. A més,
Rubén, Alberto, Tibú, Qui
que i Juan Carlos.

POVET:COM 8
Manzano, Lucio, Chelete,
Astillero i Andresinho. A
més, Capi, Chema, Edu i
Merchàn.

PAVELLÓ
El Àguila, de Tarancón
(Conca). Prop de 200

espectadors. Els àrbitres
van ser: Garcia i Hernan
dez del coUegi granadí.

TARGETES
Pel Povet.com, grogues a
Andresinho, Chema, Edu i
doble groga a Chelete. El
Tarancón no va estar amo
nestat amb cap cartolina.

GOLS
0-1 Astillero (7')
1-1 Rodolfo (11')
2-1 Rodolfo (11')
2-2 Merchan (12')
2-3 Andresinho (13')

2-4 Lucio (26')
2-5 Chelete (30')
2-6 Andresinho (34')
2-7 Lucio (37')
2-8 Lucio (38')

El Povet.com va aconse
guir arrancar tres punts 'de
la dificil pista conquense i
va demostrar la seua valua
per a seguir defensant els
primers llocs de la classifi
cació.

Els benicarlanados van
lluitar de manera intensa al
llarg dels 40 minuts de l'en
contre, fruit d'açò va ser el

resultat d'escàndol. Tot i~
que a la primera meitat es,'
van perdre un grapat d'o- i
portunitats de fer gol, la ~
segona part va dur els!
homes d'Andreu Plaza a I
arrodonir la victòria. El i
Povet.com va desenvolu-;
par en tot moment un bon i
joc en equip i la majoria de
tants es van fer en el segon
pal. Per a Plaza "aquest
resultat no reflecteix amb;
claredat el que va ocórrer,~

a la canxa, ja que hem;;'
tingut moltes més opor
tunitats".



La nova zona blava obliga a
aparcar damunt la vorera
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JORDI MAURA

dos". Pel que fa a l'ocu
pació dels vials este veí
entén que es tracta
"d'una mostra de l'a
fany recaptatori d'este
ajuntament i de la prò
pia empresa gestora".
Pel que fa a les millores
del trànsit a la zona no
dubta en qualificar que
està pi~or que mai "és
caòtic, sempre trobes
camions descarregant
als supermercats, cot
xes aparcats en doble
fila, cotxes sobre els
passos de vianants o
guals". En fi, sembla que
no ens en sortirem mai.

aquest fet i les declara
cions d'un regidor que diu
que la zona blava és en
benefici dels veïns. Este
benicarlando assegura
que sense llevar-li mèrits
a la zona blava "des
d'ara m'és impossible
aparcar al carrer o
algun proper i he d'es
tar pendent dels horaris
en els quals puc deixar
el cotxe sense por a
que em multen. Pel que
tinc entés a altres
poblacions els veïns
residents tenen una tar
geta que els permet
aparcar sense pagar,
nosaltres ací tenim més
complicat aparcar que
la resta de benicarlan·

denunciava
''l'atropella-

que suposa

ment, tot i ser coneixe
dors de la il.legalitat que
suposava. Ara l'empresa
gestora de l'Ordenança
Reguladora de l'Aparca
ment (ORA), per tal de
poder aprofitar l'aparca
ment a les dos bandes,
ha deixat uns espais a
totes llums insuficients
que forcen a cometre una
infracció circulatòria al
considerar les voreres
d'aquest carrer com a
zona d'aparcament, que
lògicament i tal com
mana la llei, han de ser
d'ús exclussiu dels via
nants

Un veí
indignat
ment"

L'empresa Dornier ha pin
tat la zona blava d'alguns
carrers tant estreta que
els cotxes es veuen obli
gats a aparcar damunt la
vorera, i es destina per
tant aquesta zona, a l'a
parcament incorrecte,
segons denuncien alguns
veïns del carrer Colom de
la nostra població. El vial,
prou estret, i les seues
voreres s'han vist en els
darrers anys especial
ment envaïts de cotxes
que aparcaven sense
miraments damunt l'espai
peatonal. Aquesta actitud
incívica era "permesa"
per la Policia Local direc
tament i pels polítics que
ens governen par1icular-
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