
'" Acaba el curs
.escolar i els
xiq.uets omplin
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Intensa activitat'
política a les files
del BLOC

El Projecte de camp
'de golf obligarà
a fer moltes
expropiacions
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Seguiment de la vaga
L'exemplar que teniu a les vostres mans és
fruit d'un miracle. Degut a la vaga d'ahir el
Consell de Redacció s'ha hagut d'esmerar
per tal de tindre enllestida La Veu per avui
divendres. Amb tot, ahir vam poder -lliure-o
ment- fer vaga.

Per col.laborar que cap dels "serveis
mínims" haguera de "currar" no vam res
pondre e-mails.novamanaraldespatx.no
vam baixar les escombraries, no vam com
prar el diari, no vam agafar cap transport
públic, ni mirat la tele, ni xerrat per telèfon.
Tampoc vam anar a I?, perruqueria, ni vam
fer negocis, no vam utilitzar els servicaixes,
ni vam anar al cinema, ni al teatre, ni a
dinar a cap restaurant. ..

Ho vam fer perquè la nova Llei d'Ocupació
és un desastre, perquè els nostres sous
són els més baixos d'Europa, perquè les
nostres prestacions també (de baixes), per
què hi ha acomiadament lliure, perquè tot
ho manen les audiències (fins i tot la vida!),
perquè l'extrema dreta a França guanya
vots però a l'Estat Espanyol fa dies que
governa, perquè manipulen el tema .de la
immigració, de l'educació, perquè volen
prohibir partits polítics, perquè Saplana és
un xulo, perquè ens tracten com si fórem
imbècils, curts, rucs... i perquè ja fa dies
que ens estan matxacant i ens abellia per
un dia... per un dia... encara que només
siga per un dia... fer una cosa que no fem
mai: PROTESTAR!
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Escoles i xiquets
ACABA EL CURS

I COMENCEN
LES VACANCES

tema de la setmana e
, ~

JORDI MAURA

AI Catalàn sols hi ha una
aula conflictiva pel desnivell
al curs, una situació que ja
va estar pal'liada al centre
amb el desdoblament, ~n
dos nivells a sisè on hi ha
molts repetidors "ha alleu
gerit molt el problema".'

comunicació entre pares
immigrants i mestres a
causa de l'idioma "caldria
un professional que f!3ra
d'enllaç entre centres,
pares i ajuntament, moltes
mares no entenen ni el cas
tellà ni el valencià i això es
un handicap per als mes
tres". Tot i això -assegyra
s'aconsegueix la motivació
amb estos xiquets i a tràn
ques i barranques ens en
sortim", diu.

El C.P. Francesc Catalan,
té en l'actualitat 233 xiquets
i xiquetes. Enguany s'ha
reforçat en 10, dos equato
rians, quatre magribins i la
resta de l'estat espanyol. El
seu director, Ximo Bueno,
assegura que "la llengua no
sol ser un gran problema
entre els xiquets ja que els
seus pares solen parlar el
castellà i ells l'entenen
aviat". Tot i això Bueno
assenyala la necessitat que
l'administració encete un
programa d'educació com
pensatòria per a determi
nats casos de falta de

completen les infrastructu
res que ens falten, com la
biblioteca i es facen noves
obres".

Això passa per exemple al
C.P. Marqués de Benicarló
que té enguany 770 xiquets
repartits en les diferents
aules. El seu director, Fer
nando López, va explicar
que hi ha actualment 121
immigrants i que enguany
s'ha evidenciat una dismi
nució de magribins respec
te el curs 2000-01. El curs,
a banda de les incorpora
cions i baixes a meitat curs
ha transcorregut amb relati
va normalitat "els mestres
han col, laborat i s'han
esforçat en que no hi haja
pegues. AI centre ensen
yem als xiquets que apren
guen quins son els seus
deures, especialment entre
els que arriben nous". El
curs -explica- "ha transco
rregut sense problemes
greus, tret de les inunda
cions patides per les plu
ges. Esperem que arribe
l'adaptació a la Logse i es

Arriba l'estació estival i amb
ella el calor, els sorolls de
les motos, els grills i la fi de
curs dels xiquets i les
vacances. Des de La Veu
de Benicarló volem conèi
xer com ha anat el curs
2001-02, les principals
incidències i problemes a
les aules. Aquest ha estat
un curs atípic i desconegut
fa anys, plagat d'altes al
llarg del curs en tots els
centres públics educatius
de la ciutat. El fenòmen ve
lligat al de l'emigració, que
ha anat éssent absorvida.
En aquest sentit cal assen
yalar que als centres de la
nostra població es poden
trobar fins xiquets de setze
nacionalitats: francesos,
argentins, austríacs, colom
bians, equatorians, marro
quins, portuguesos, sene
galesos, romanesos i xine
sos, entre d'altres.

JORDI MAURA

i els pares, ara què?•••

Amb les escoles
tancades, els
pares es troben

ara amb xiquets per
casa, un fet que provoca
maldecaps a més d'un,
És el cas de Josefina
Ferrer, que ha de fer les
mil peripècies per
"col'locar" al xiquet a
casa d'algun parent "ara
estic mirant els cursos
esportius municipals a

veure si almenys me l'a
guanten pel matí, el tinc
mig entretingut i els
meus sogres aniran a
dur-lo i a arreplegar-lo",
explica. Per fortuna
sempre hi ha amics o
amigues disposades a
aguantar als fills, del veí.
Xiquets pel carrer amb
el gelat xorrant, platges,
calor i grills. L'estiu ja
està ací.
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La Conselleria reurbanitzarà
la plaça Doctor Coll

J.MAURA

Diverses vivendes de la
plaça del Convent, con
frontants amb el carrer de

.la Pau, han estat demoli-
des pel seu propietari en

,desenvolupament de la
. unitat d'execució de què
forma part. Un Pla de
Reforma Interior (PRI)
redactat a principis de
l'actual legislatura pre
veia reordenar el seu
entorn i refranquejar en
un futur la zona per a
garantir una bona òptica
del Convent de Sant
Francesc des de diversos
angles, especialment del
Camí Convent. L'edil
d'Urbanisme, Juan Anto
nio Maña va explicar que
"el consistori no s'ha vist
obligat a actuar ni a
expropiar cap propietat ja
que ha sigut el propietari
de les finques qui ha
optat per la demolició
immediata rebent com a
contrapartida un incre
ment en la volumetria del
futur edifici". Precisament
la nova vivenda serà
construïda retrocedint
uns metres i evitant can
tells que puguen crear
barreres visuals a aquest

edifici catalogat que data
de l'any 1700, quan va
ser construït pels monjos
franciscans alcantarins.
Amb el nou solar generat,
la població obté uns
metres quadrats més
d'espai públic en la plaça
del Convent que -segons
una comunicació rebuda
des d'Obres Públiques
serà en breu reurbanitza-

diverses cases
han estat tomba
des per millorar
la visibilitat del

Convent
da canviant el seu dis
seny des de la pròpia fat
xada del monument fins a
la Plaça Doctor Coll.
CAPELLA
Amb la finalització de les
obres de restauració de la
capella per part de la
Direcció General de Patri
moni Artístic de la Gene
ralitat Valenciana que s'u
nirien a les recentment
concloses del Claustre,
finalitza un període de 4
anys on la Generalitat, l'I
nem i l'Ajuntament de

Benicarló han invertit 440
milions de pessetes en la
restauració integral del
convent. En 'breu s'ha d'i
niciar el desenvolupa
ment d'un projecte muse
ístic per un import de 225
milions de pessetes, que
ja ha sofrit en aquest
2002 el primer retall en
les anualitats previstes
inicialment en un conveni
verbal entre el consistori i
la Conselleria de Cultura.
L'edil de Cultura, Francis
co Flos, va declarar
recentment que s'està
treballant en la inaugura
ció d'aquest edifici poliva
lent que podria realitzar
se en els pròxims mesos i

TROBADA SOLAR

comptar amb l'actuació
del músic vinarossenc
Carles Santos. Hi ha la
voluntat de convertir a la
ciutat de Benicarló en un
dels principals focus cul
turals de la Comunitat
Valenciana a través de la
potenciació del futur
Museu que albergaria el
Centre de Documentació
Històrica del Maestrat,
exposicions del Circuit
Valencià i serà punt de
partida de la Ruta Ibèrica.

SeR

AUTO E5TELLER ';c,

Ctra. N340, km 142
Tel: 9.6440076·8· Vinaròs

E'S,TELtER l'MPORT
Entrada taller:. Pg.. Febrer Soriano
Expos·ició: Avda. Ma·g.allane's, 1

Tel: 96447 1708 . Beni.carló
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Congrés del Bloc

política e
r----------------------------------------------,

Ximo Pitarch va ser reelegit per
unanimitat com a secretari comar
cal del Bloc Nacionalist~ en el con
grés comarcal que aquesta forma
ció política va celebrar el passat
cap de setmana. L'edil Francesc
Xavier Rodríguez va ser triat secre-

tari de política municipal, Joan
Manuel Ferrer, secretari; d'organit
zació i finances mentre que l'edil i
advocat Josep Antoni Marqués
assumirà la secretaria de relacions
institucionals. Àlex Vilanova, mem
bre del Consell Nacional de la for
mació serà secretari de comunica
ció mentre que en la ri~~a ~xecuti
va figuren com a vocals tecentment
incorporats a la formació com
Manuel Salvador, Vicent Coll o Ber
tomeu Caldes.

En el Congrés Comarcal, que
va comptar amb la presència, entre
altres, de la vicepresidenta del Bloc
Nacionalista Valencià, Pepa Chesa
i de la regidora de Vila-real, Maria

Gracia Molés, Ximo Pitarch va fixar
com a objectiu "treballar des dels
ajuntaments, que són la nostra
base, augmentant el nombre de
regidors i accedint a alguna alcai
dia per a fer una comarca de
desenvolupament sostenible". El
BNV, segons va anunciar Pitarch,
presentarà prop de 10 llistes muni
cipals en les pròximes eleccions.

Per la seua banda, la vicepre
sidenta del BNV, Pepa Chesa, va
definir el convertir al seu partit.~n

la tercera força política present en
les Corts Valencianes com un dels
principals objectius.

L · ~ ~

El Maestrat és deficient en matèria sanitària
JORDI MAURA

El president del Bloc
Nacionalista Valencià,
Pere Major, va denunciar
el mal funcionament de
la sanitat pública en les
comarques d'Els Ports i
El Maestrat. El represen
tant nacionalista va
lamentar que en aques
tes ciutats amb una
població que supera els
10.000 habitants no exis
tisquen centres de plani
ficació familiar i que
l'Hospital comarcal,
situat a Vinaròs, estiga
insuficientment dotat de
personal "falten metges i
infermeres en especiali
tats concretes, com en el
cas dels anestesistes",
una circumstància que
causa greus prejuís als
ciutadans. Així Major va
assenyalar al període

mig necessari en les llis
tes d'espera que supera
els 3 mesos, una xifra
que es veu augmentada 
igual que en la resta de
municipis de la costa
valenciana- amb l'arriba
da de turistes coincidint
amb l'inici del període de
vacacions del personal
sanitari. Mayor va ressal
tar que "ja Conselleria
sap que cada estiu es
troba amb el mateix pro
blema que porta a què
les esperes en urgències
superen les 5 hores i se
d'un mal servei a des
plaçats i residents, és
necessari que ho preve
gen i no ho fan", va asse
gurar.

El president del
BNV es va referir també
a la falta d'ambulàncies i
a l'estat de les infraes
tructures que no acosten
els hospitals a les pobla-

cions "com en el cas d'un
malalt de Morella que
tarda una hora a arribar a
Vinaròs", -va dir- o en el
cas de l'ambulatori d'AI
cossebre "que es tanca a
partir de les '14 h, deixant
a la gent desatesa".
La falta d'ambulàncies és
"flagrant" als Ports on ha

FOTO: POVET.COM

hagut de ser el cofi
nançament de l'entitat
BBVA qui ha fet possible
una Samu "les condi
cions de vida i serveis
són distints davant
d'idèntics drets dels ciu
tadans" .

Pere Mayor demana més personal per a especialitats
concretes'" de l'Hospital comarcal a Vinaròs
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Autovia a la N·340 entre Castelló i L'Hospitalet

REDACCiÓ

El Ministeri de Foment
ha adjudicat el contrac
te d'assistència tècnica
per a la redacció de
l'Estudi Informatiu per
a la construcció d'una
Autovia en el tram
Caste lIó-L' Hospita let
de L'Infant (Tarrago
na), carretera N-340.
El contracte ha sigut
adjudicat a l'empresa
Ginpro per un pressu
post de 1.743.189,04
euros i un termini de
redacció de 12 mesos.
La inversió prevista en
aquesta nova autovia
se situa entre 336 i 390
milions d'euros, depe
nent de la solució que
se seleccione en l'a
provació definitiva de
l'estudi informatiu.

Aquesta actuació
s'inscriu en el Progra-

ma de Vies d'Alta
Capacitat correspo
nent al Capítol de
Carreteres del Pla d'I n
fraestructures 2000
2007 del Ministeri de

Foment.
La comunicació

entre València i Barce
lona per la costa es
realitza a través de la
carretera N-340, de
calçada única en el
tram Benicàssim
L'Hospitalet de
L'Infant, i per l'autopis
ta de peatge A-7. Els
baixos nivells de servei
enregistrats en la
carretera N-340, com
binat amb la infrautilit
zad5 de l'autopista A
7 van motivar un intent,
de redistribució dels
trànsits en el corredor
mitjançant una rebaixa
de les tarifes de l'auto
pista del 40% per als

vehicles pesats i del
30% per als vehicles
lleugers.
No obstant, la redistri
bució de trànsits acon
seguida en el corredor,
encara sent beneficio
sa per a les condicions
d'explotació de la N
340, no ha aconseguit
pal'liar completament
els problemes exis
tents en la mateixa,

TONYO FIBLA

especialment els deri
vats de l'alt percentat
ge de pesa~ que
segueixen circulant per
ella, provocant una
velocitat mitjana de
recorregut baixa en el
tram, especialment
entre Benicarló i
Vinaròs.

Presentada la Dama del C.C. Balls de Saló

CIRCULO CULTURAL BAILES DE SALÓN
--------~--

El passat dissabte va tindre lloc al
Restaurant Rossi de la Ciutat, davant
les càmeres de la Televisió Comarcal
Canal 56 i uns 150 comensals, la pre
sentació de la Dama per a l'any 2002
03, Mari Paz Díaz Duran, a la qual el
mantenidor de l'acte, Pedro Bazo, ter
sorer de l'entitat, va ressaltar d'entre
les seues qualitats la seua simpatia i
bellesa, éssent-li imposada l'acta que
l'acredita com a tal per la Dama sor

tint, Iluminada Larios.
A continuació el president de

l'entitat, José Luís Rodríguez, va diri
gir unes paraules als assistents,

donant-los les gràcies i animant-los
per tal que continuen practicant els
balls de saló i a mantindre el bon
ambient regnant dins el Cercle Cultu
ral. Els monitors Francisco i lIumina
da van rebre la insignia d'or de l'enti
tat per la seua trajectòria i excel'lent
tasca desenvolupada dins el
C.C.Balls de Saló.

Per últim ressaltar que els
comensals van delectar l'exquisit
menú servit pel restaurant i van dis
frutar fins altes hores de la matinada
de la música i balls a càrrec del solis
ta Xavi Serra.
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El PSOE demana
més personal al
Centre de Salut

El projecte de camp
de golf obligarà a
realitzar centenars

d'expropiacions

J.MAURA

La portaveu socialista a
Benicarló, María Teresa
Burguillo, va demanar aug
mentar urgentment el per
sonal del centre de salut
d'aquesta població de cara
a l'estiu. Els motius radi
quen en l'increment en el
nombre d'immigrants i turis
tes a qui es presta servei.
Burguillo va explicar que
"des de la creació del Cen
tre de Salut de Benicarló,
no s'ha augmentat la planti
lla ni millorat el centre exis-

JORDI MAURA

El projecte d'accessos al
camp de golf y urbanitza
cions promogut per Terra
zahar Golf&Resorts cre
arà varios centenars d'a
fectats. El traçat elegit per
la promotora ha caigut
com una gerra d'aigua
freda ja que entre les
seues pretensions figuren
la de fer servir la carrete
ra vella de Càlig i la Vella
de Sant Mateu, així com
algunes vies peqüàries.
Aquesta circumstància
deixa en entredit la viabi
litat de centenars de fin
ques de cultiu, que es
veuran afectades per les
instal·lacions elèctriques,

tent, mentre que la població
de fet de Benicarló ha aug
mentat d'una manera
important". Aquest augment
poblacional no s'ha vist
reflectit en l'augment de
personal, especialitats o
ambulàncies.

La cap de llista en les
anteriors eleccions munici
pals va assenyalar l'exem
ple dels caps de setmana,
on un únic metge ha de
cobrir el servei d'Urgències
"la situació es complica
quan ha d'eixir per a aten
dre alguna urgència o són
diverses les persones a qui
atendre".

de desaigües i del siste
ma d'alimentació a partir
d'aigües depurades i
urbanes.
La proposta d'accessos
contempla un traçat que
discorreria paral'lel a l'au
topista A 7 i un sistema
de rotondes per a regular
els encreuaments que 
per la disposició dels
ponts i carretera- elimina
ria la piscina i part del
complex del Club de Ten
nis Benicarló. Els repre
sentants de Salvem la
Tossa, plataforma cívica
que agrupa a propietaris i
no partidaris del projecte
urbanístic asseguren que
"aquestes rotondes
col'locades arbitràriament
afecten d'una manera dis-

D'aquesta situació la
socialista culpa l'alcalde de
Benicarló i president de l'À
rea de Salut 01, Jaime
Mundo, qui en la seua opi
nió "no ha fet res des que
es va trobar amb l'actual
centre sanitari, que data de

par en funció dels propie
taris de les terres". Amés
-alerten- "els propietaris
d'estos terrenys desco
neixen com els afecta i
que l'ampliació de les
carreteres, camins i
desaigües provocarà que
siguen irremediablement
expropiats els seus pro
pietaris" .
El consistori segons l'enti
tat seria partidari d'aprofi
tar l'eix que uniria Mobles

'l' "

l'època de l'alcalde José
María Febrer". Mundo ha
incomplit per Burguillo la
seua paraula de realitzar el
nou centre al llarg d'en
guany, una situació que
considera molt greu.

Palau i la Ciutat Sènior.
La propia Coput també
veuria amb millors ulls
aquesta segona proposta.
El complexe acolliria fins
a 14.000 persones aug
mentant el trànsit rodat i
connectant el macropro
jecte amb el Polígon
Industrial del Collet.
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combregar amb les rodes
de molí que, des de la
Moncloa, els han fet arri
bar -i ja és la segona
vegada que passa: ante
riorment la conferència
episcopal ja es negà a
subscriure el pacte anti
terrorista-: crítiques de
l'església espanyola a les
pretensions inmorals de
l'enduriment de la llei
d'estrangeria; col·lecció
de perles que l'expresi
dent italià Cossiga
demòcrata liberal i catòlic
practicant- ha dedicat al
Sr. Aznar...

Marc A. Adell

I és que, quan es confon
majoria absoluta amb
veritat absoluta i s'actúa
amb prepotència absolu
ta, és quan passa allò
de... "donde las dan las
toman".

Parodiant la dita castella
na, ens ve avinent el
rosari de successos -que
no de l'aurora, però prop
que els han esclatat a les
mans -o als nassos- en
els últims mesos, als pre
potents i creguts politics
que ens (des)governen:
affaire Gescartera i impli
cacions derivades als
més alts nivells: conster
nació per la frustrada
operació Triunfo-Eurovi
sió; sentència del
Suprem desfavorable a la
pretensió del govern
d'homologar terrorisme i
delicte d'opinió; revolta
del món del treball front a
les dèries autoritàries de
manipular i desvirtuar el
legítim dret a la vaga,
com a resposta a aque
lles provocacions; des
lleialtat dels bisbes bas
cos -i espanyols!- en no

DIA INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
A començament d'aquest el CP Mestre Francesc
Català va tornar a commemorar el 5 de juny Dia Inter
nacional del Medi Ambient amb l'organització de dife
rents activitats dins i fora de l'escola durant la setma
na del 3 al 7 de juny adreçades a tot l'alumnat de l'es
cola
Els alumnes més menudets els alumnes d'Educació
Infantil i els de Primer Cicle de Primària van fer una
sortida el divendres 7 per passejar i observar el medi
natural que hi tenim a la Basseta del Bovalar i al
Corral del Petiquillo.
L'alumnat de tercer i quart de primària el dijous 6 van
pujar al Camp de Tir de la basseta del Bovalar per a
regar els arbres plantats duran l'edició d'enguany del
Dia de l'Arbre i al mateix temps observar i quantificar
la quantitat d'ells que han arrelat. Després caminant
van baixar fins la basseta del Bovalar per a seguir

posteriorment per l'assegador del Bovalar, passant
pel Corral del Petiquillo arribar a l'aljub de la Pistola on
els esperava l'autocar.
Els alumnes de cinquè i sisè, també el dijous 6, van'
pujar amb autocar fins el Poblat Ibèric de la muntanya
del Puig i allí amb l'ajuda del guia van fer una visita a
aquest indret tant important del nostre patrimoni histò
ric i cultural. Després d'esmorzar i a peu van retornar
alumnes i mestres cap a l'escola, passant pel camí
Moliners, l'aljub de la Fossa del Pastor, el Riu Sec,
etc., i on van arribar als voltants de 'una del migdia.
Aquesta activitat commemorativa fa anys que la rea
litzem ja que suposa una manera directa de conèixer
més a prop el nostre medi natural i social i la seua pro
blemàtica mediambiental.

CP Mestre Francesc Catalan

.. ,
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A la darrera pàgina ens trobem una
entrevista amb els serveis socials
del nostre poble. Aquesta entrevis
ta la fa CB Benicarló. Es a dir, que
una entitat esportiva li fa una entre
vista a uns serveis socials de l'a
juntament. Sensacional.
I que conste que vaig prometre no
parlar més de les faltes d'ortografia
i encara ho mantinc.
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I AIXÒ és el que vaig saber llegir en sense límits? No cal anar tan lluny. ¡
¡ l'anterior número de la seua revis- Jo he vist dins el nostre terme!
i ta, 338. municipal gossos penjats de qual· i
i Després de llegir La Veu, sevol olivera amb la corda al vol- I
¡ fullejar altres publicacions locals i tant del coll i més eixuts que u,~. i
! veure a la televisió un programa de bacallà. I encara hi ha qui posa el !
i notícies del poble, he arribat a la crit al cel perquè a Corea es menja' i
! conclusió que el nostre poble es carn de gos. !, I
! troba en un estat proper al catalèp- Per la seua banda, el nostre:
i tic. Les notícies s'han de buscar pelegrí continua el seu periple per
i sota les pedres o, mai millor dit, la geografia mesetària. Malgrat la
i sota l'asfalt. Reconec que la infor- enorme quantitat de gent que fa la
! mació que més interés ha desper- mateixa ruta, anem veient com poc
! tat en mi ha estat la troballa d'os- a poc va canviant d'acompanyants.
i sos al començament del camí de Ara resulta que l'amic David (que ja
i l'Estació. Però encara m'ha deixat era quasibé de la família) s'ha
i més estupefacte la reacció dels esquerdat i no ha pres la sortida I
i nostres governants locals amb l'in- per, segons sembla, problemes!
¡ fal·lible Jaume Món al capdavant. derivats de l'alcohol. El grup es fa,
i Tothom ha passat del tema. No hi es desfà, entra gent que es queda,
i ha dubte que els nostres dictado- augmenten les nacionalitats dels
i rets locals tenen com a llum i nord integrants. iQué bonita es España
i el seu president estatal que, a cop y sus regiones! ¡Qué riqueza tienen
i de decret llei i posterior aplicació sus gentes! ¡Qué variopintos!
i del corró parlamentari, ens ha caracteres! Em sap greu que algun!
¡ encolomat una reforma que algun dia Tonyo arribarà a Sant Jaume i
I dia plorarem i lamentarem. El gran s'acabarà la seua col·laboració. La
¡ vigilant i certificador del benicarlan- trobaré molt en falta, encara que

disme més pur i castís encara no de vegades es pique.
s'ha manifestat. Sembla que les He vist que, de tant en tant, van
restes dels nostres avantpassats apareixent els Tafaners amb les
no interessen tant com la publica- seues coses. També he vist una
ció de llibres i més llibres de dubto- carta del senyor Adell que em sem
sa qualitat i menor èxit de vendes. bla que ja fa dies que la tenen.
Mentrestant, ONa va tallant Però encara no veig Tolito. Ja sé
carrers, fils de la llum i conduc- que sóc persistent, però voldria
cions d'aigua amb el vist-i-plau que vosté es mogués una mica per
dels nostres pre.bosts. Quina lIàsti- tal de recuperar un dels col· labora
ma ho haver-li dedicat un editorial dors més preclars que han passat
al tema. lmagine's, senyora Garcia, per La Veu .
una barreja entre Ono, regidor de Una vegada més: què passa amb
cultura, caos circulatori, passotis- els peus de foto?
me mundà i obres. Però com que ,,,
darrerament estan substituint els L'ESPIFIADA DE LA SETMANA.
editorials per instantànies, ja he
acabat de perdre el fil de la línia
editorial del setmanari, si és que
alguna vegada ha existit tal línia.

Pel que fa ala resta no hi ha
cap notícia més que vulga comen
tar. Afortunadament encara es
mantenen Pere Bausà i Tonyo Fibla
amb les seues magnífiques sec-
cions. El primer, amb tlnà magnífi
ca lliçó sobre relativismê cultural.
Qui som nosaltres per a jutjar la
moralitat dels coreans quan marti- LECTOR
ritzem els bous amb una crueltat

Anuncia't
!S 3 euros
)ar a
enicarlandos
anes

;

que passa es
mta calor que per
he de començar
frescor-me.
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ECOLOGIA!
TÉ UN PREU EL MEDI AMBIENT?
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Pere Bausà
i Arlandes

AFins els anys
setanta del segle
XX, la contamina

ció i altres impactes
ambientals negatius eren
considerats com un paga
ment necessari pel pro
grés. Les xemeneies
fumejants, els embussos
de cotxes i fins i tot la
delinqüència s'han inter
pretat com signes d'un
gran creixement econò
mic, d'un alt nivell de vida.
Açò ha canviat i hom con
sidera que les agressions
mediambientals poden
rebaixar la qualitat de
vida i també frenar el
mateix creixement de l'e_
conomia. El neoliberalis
me actual -corrent domi
nant al capitalisme de
final de segle- pretén
resoldre l'oposició entre
creixement i deteriora
ment mediambiental mit
jançant la incorporació
dels béns o els impactes
ambientals dins dels
balanços econòmics,
amb un valor monetari o
preu determinat. Fets
com el relatat a continua
ció -publicat pel diari El
Pafs- s'entenen dins d'a_
quest context ideològic.

L'American Electric
Power, empresa propietà
ria d'una central tèrmica
de carbó situada al costat
de l'aldea de Cheshire de
l'estat d'Ohio, va a com
prar tot aquest poblet al
seus 221 habitants per
uns 20 milions de dòlars.
Els habitants de Cheshire
rebran tres vegades el
valor de les seves cases
pel compromís de no
demandar judicialment
l'empresa pels danys
deguts a la contaminació
de la central. L'empresa
s'estalviarà la perniciosa
publicitat d'un judici tipus

"David contra Goliat" i a
més a més, podrà seguir
contaminant sense haver
de corregir les seves
emissions gasoses. De
fet, li pot sortir "més a
compte" comprar el
poblet. Chesire nasqué
legalment en 1953 i ara
està en procés de disso
lució i desballestament.
Aquesta central tèrmica
és una planta generadora
grandíssima, produeix
electricitat per a 2,6
milions de persones i con
sumeix 25.000 tones de
carbó diàries. L'any 2001
s'instal'laren uns nous fil
tres per reduir les emis
sions d'òxids de nitrogen.
Fou desprès d'això quan
aparegué un boirim bla
vós que causà problemes
respiratoris a les perso
nes dels voltants i taques
a les carrosseries dels
seus cotxes. Les anàlisis
dels gasos demostraren
que eren àcid sulfúric pro
cedent de la central tèrmi
ca. Segons l'empresa "la
central de Cheshire ha
sigut una de les més
netes del país durant
anys però, malaurada
ment, la gent que viu prop
ha hagut d'anar-se'n".

En la majoria de paï
sos occidentals els
governs fixen uns nivells
màxims d'emissions de
contaminants i s'establei~

xen unes mesures perquè
les empreses els puguin
assumir. L'actual admi
nistració nord-americana,
molt recolzada econòmi
cament durant la cam
panya electoral per les
grans empreses energèti
ques com l'Enron, ha des
muntat aquest sistema
d'estàndards ambientals.
Queda com a salvaguar
da la responsabilitat civil

dels contaminadors. Però
l'establiment de la relació
causal entre la contami
nació i els danys que
puguin causar a la salut
de les persones i a l'en_
torn davant d'un tribunal
resulta molt difícil, encara
que no impossible. La
pel'lícula Erin Brockovich
es basa en la batalla jurí
dica entre els habitants
de Hinkley (Califòrnia) i la
Pacific Gas & Elèctric,
que va pagar 333 milions
de dòlars d'indemnització.
Possiblement açò va
espantar l'American
Electric Power. Als Estats
Units s'exigeix per a tota
activitat amb un impacte
mediambiental la realitza
ció d'anàlisis cost-benefi
ci. Consisteixen en la
comparació entre els cos
tos econòmics de les
mesures a prendre per a
aconseguir uns objectius
ambientals determinats i
el seu benefici o valor. Es
pretén quantificar el valor
dels diversos béns
ambientals, encara que
molts siguen difícils d'en_
caixar en les anàlisis
econòmiques convencio
nals.Com es valoren les
espècies vives o els
espais naturals? Doncs
segons els que la gent
estaria disposada a pagar
per protegir-los. I si l'acció

d'un contaminant pot arri
bar a causar la mort,
s'haurà de considerar el
valor d'una vida en
aquestes anàlisi cost
benefici. Quin preu té la
vida humana?

Els valors o preu
dels béns ambientals no
són absoluts, depenen de
la riquesa econòmica
d'un país, de les seves
tradicions... No són iguals
en un país ric que en un
de subdesenvolupat. L'e_
conomista en cap del
Banc Mundial en 1992
proposà impulsar el tras
llat de la indústria bruta i
contaminant del primer
cap el tercer món. Dona
va tres arguments: que
els costos de la contami
nació depenen dels
ingressos perduts per la
mort i danys causats i,
aquests són més baixos
al tercer món. Que els
costos són menors si con
taminem un lloc "net" i,
finalment, que la gent
valora més els bens
ambientals quan els seu
nivell de riquesa és alt.
Així el cost de la contami
nació de les indústries
serà més baix al tercer
món. I per suposat, els
seus beneficis molt
majors.



LA VEU DE BENICARLÓ
21 de juny de 2002

CAMí DE SANT JAUMEI
De Benicarló a Fisterra (26)

cultura et
Tonyo

Fibla
Calvor . Sarria - Barba·
delo • Rente - Mercado .
Peruscallo . Cortinhas 
Brea . Ferreiros . Miral
hos . Pena· Mercadoiro
- Parrocha - Vilacha .
Portomarín . Gonzar .
Castromayor - Hospital
de la Cruz
Avui l'etapa és llarga i
hem quedat amb el
gallecs a HospitaL .. ells ja
aplegaran. Sortim cap a
Sarria i allí parem a pren
dre el desdejuni, dons els
6 primers quilòmetres els
hem fet completament en
dejú doncs ahir no vam
poder comprar res. A l'ei
xida de Sàrria ens sepa
rem segons la marxa de
cadascú. Quedem a
Brea, a un poblet que
tenen una empanada
boníssima. L'etapa d'avui
és bonica, com quasi
totes les de Galícia.
Caminem entre bosc i
conreus, i molta olor de
vaca. El poblets, parrò
quies són molt xicotets: ni
es pot comprar ni fer res.
Els vas passant i no saps
ni on estàs, ja que no
tenen cap cartell que
pose el nom. De vegades
no saps si estàs al poble
o passant per uns
"masos" propers. Única
ment te'n fas una idea pel
mollons quilomètrics que
a més de dir-te quant falta
per a Santiago, et diuen el
poble on estàs. De vega
des el nom no coincideix
amb el del mapa. El que
està clar és que amb tota
aquesta confusió aparent
no et pots perdre ni
volent: el camí està molt
marcat.

Abans de sopar
anem a prendre
alguna cosa al bar
i la gallega ens diu
que està fent ter
cer de pandereta.
Ens mirem tots els
presents i escla
fim a riure. Ella,
ofesa, va agarrar
la llibreta de notes
i a mode de pan
dereta va
començar a tocar.
Vam quedar
parats: realment
estudiava pande
reta

En ser al pantà del Minho,
sent l'hora que és i el que
ens queda decidim no

TONYO FIBLA

iATENC10N~

entrar a Portomarín, el
deixem a la dreta, i
seguim cap a Gonzar
parant a beure un
moment a una font ferro
sa que hi ha abans del
poble. Continuem cap a
Hospital: l'última puja,
suau però llarga, se'm va
fer eterna. L'hospitalera,
una senyora hospitalera,
té l'alberg com una pate
na.
Molt tard apleguen els
galeguinhos i com era
d'esperar ja no troben llit.
Ací s'acaba de dividir el
grup dels de Muro. Enca
ra que ells ja no estan,
nosaltres els continuem
dient els de Muro. Només
queden Georgio i Paco el
de Madrid que se'ls nota
tristos. Dinem a l'unic bar
que hi ha, on també hau
rem de sopar ja que no hi
ha res més.
Abans de sopar anem a
prendre alguna cosa al
bar i la gallega ens diu

que està fent tercer de
pandereta. Ens mirem
tots els presents i escla
fim a riure. Ella, ofesa, va
agarrar la llibreta de notes
i a mode de pandereta va
començar a tocar. Vam
quedar parats: realment
estudiava pandereta.
Després ens entaulem.
La cambrera es manté
tan explícita com a dinar.
És d'aquestes persones
que no cal que li pregun
tes massa, aclariràs el
mateix.
"Ese canal cuaI es?"
Resposta: "Unho que se
colhe".
Poc després la cambrera
ens pregunta:
-Para beber... ?
-Vino con gaseosa.
-No- respon seca.
-Por qué?
-La gaseosa no entra en
el menú.
-Es igual te la pagamos a
parte- diem nosaltres.
-No.
-Por qué?
-Por que Ja gaseosa no
esta fresca.
-Puedes traer hielo.
-No.
-Por qué?
-Las gaseosas estan en
el almacén.
-Dejalo. Vino solo- desis
tim.
Mentre sopem, per la tele,
en el canal que se colhe,
veig la vella Peníscola de
la meua infància ja que
estan fent la pel·lícula El
Cid. Després de sopar
anem a dormir.

L'etapa d'avui és bonica, com quasi totes les de Galícia.
Caminem entre bosc i conreus, i molta olor de vaca
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Audicions a càrrec d'alumnes del Conservatori
L'Organisme Autònom de

JORDI MAURA

Cultura i el Conservatori
Mestre Feliu han progra
mat el cicle d'audicions fi
de curs a càrrec dels alum
nes del consevatori profes
sional de música Mestre
Feliu, que s'extenen fins el

proper dia 28 de juny. Eldi
rector del centre, Jaume
Rebollar

Benicarló comptarà
amb la primera promoció
de titulats en batxillerat
musical i segons el propi
director del centre musical
"a pesar dels seus inicis
balbucejants, el centre ara

pot equiparar-se a qualse
vol de la Comunitat Valen
ciana, tant en qualitat de
l'ensenyament com en
nombre d'alumnes". En
l'actualitat el conservatori
està al Iimit de la seua
capacitat d'admissió d'a
lumnat, proper a les 24
persones. El curs finalit-

zarà amb un concert extra
ordinari en el que s'inter
pretarà el Concierto Anda
luz, de Joaquín Rodrigo
amb guitarres solistes i l'or
questra del conservatori.
Serà el proper dia 28 a les
19 h a l'Auditori.

Adeu de Carmelo Castelló al front de Creu Roja

Primer fanal eficient a la
Trobada Solar

REDACCIÓ

La decisió del Comité pro
vincial de Creu Roja de no
permetre al comité local
optar a l'adjudicació del
servei de vigilància de les
platges de la població ha
portat al Comité de Beni
carló a dimitir en bloc com
mostra de rebuig. Per pri
mera vegada en la història
el servei ha sigut adjudicat

'"

JORDI MAURA

La Trobada Solar de Beni
carló comptarà enguany
amb una important presèn
cia d'empreses valencianes
del sector de les energies
renovables i serà recordada
perquè inaugurarà la i1'lumi
nació sostenible dels
carrers en el futur. Serà el
CP Marqués de Benicarló 
seu deia trobada- qui gau
dirà del primer fanal solar
7X12 eficient d'Espanya,
que oferirà llum durant 12
hores els 365 dies de l'any.
Aquesta elecció suposa per
al centre disposar d'una
columna solar energètica
ment autònoma que estarà
monitoritzada per a fer-ne
un seguiment. L'acte estarà
presidit pels seus dissenya-

a una empresa privada i no
seran per tant els volunta
ris els que desenvoluparan
aquesta activitat. El Comité
local de Creu Roja va
explicar al seu expresident
que la decisió es deu a la
situació de "injustícia" que
ha generat l'adjudicació.

L'adjudicació del ser
vei de vigilància a una
empr~sa diferent a Creu
Roja';' ha coincidit en el

dors i autoritats locals i
autonòmiques.

Altres empreses pre
sents, com Abo Wind amb

L'estat espanyol
aporta un 30%

dels mòduls foto
voltàics existents

a Europa

seu a València presentarà
la seua oferta de serveis
per a explotar l'energia eòli
ca, destacant els xicotets
sistemes aïllats autoabasti
dors que garanteixen un
subministrament energètic
independent. Per la seua
banda la també valenciana
Siliken mostrarà el seu
enginys que aposten per la

temps amb l'anunci de
Carmelo Rodolfo Castelló
d'abandonar la presidència
de l'entitat, una cir
cumstància que "lamenta
blement coincideix en el
temps encara que no té res
a veure un fet amb l'altre,
sempre vaig dir que als 80
anys deixaria el càrrec", va
dir el president dimissiona
ri.

Rodolfo ha sigut

integració total de la neta
energia solar, com a mòduls
o plaques foto
voltàiques.

Sola bat,
empresa espe
cialitzada en el
muntatge i ubica
da en la capital,
mostrarà com
muntar una cen
tral solar tèrmica
o fotovoltàica.
L'última serà
l'empresa ala-
cantina Solar,
que presentarà el Solatube,
un innovador sistema
d'il·luminació per a espais
interiors que utilitza el reflex
de la llum solar que permet
transmetre-la fins als més
recòndits llocs redundant
en un estalvi energètic
important.

Jordi Miralles i Carme
Roselló, de la Fundació
Terra, van assenyalar a l'e-

durant 14 anys relacions
públiques de l'entitat, vuit
anys vicepresident i presi
dent des de 1998. En 1999
va ser nomenat persona
destacada en l'àmbit del
voluntariat social i va rebre
el reconeixement de la
població en les festes
patronals. En l'actualitat el
comité de Creu Roja de
Benicarló té la important
xifra de més de 1000 socis.

JORDI MAURA

nergia solar com a única
energia que pot ajudar al

desenvolupament del tercer
món. Finalment van expli
car que la indústria eòlica i
solar d'Espanya no és
anecdòtica, ja que "en l'es
tat es produeixen mòduls i
panells que en un 90% s'ex
porten a països europeus,
aportant un 30% dels
mòduls fotovoltàics exis
tents a Europa".
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ICLOENDA DE CURS A L'lES JOAN COROMINES I

lES. J. COROMINES

D
ijous de la setmana
passada va tenir lloc
a l'lES Joan Coromi

nes l'acte de cloenda del
curs acadèmic 2001-2002
amb una nombrosa partici
pació d'alumnes, pares i
mares i professors.
La vetllada va començar
amb una sèrie d'interpreta
cions musicals que havia
preparat l'activíssima pro
fessora Isabel Arilla amb
alumnes de diferents cur
sos. Sambes, rocanrolls,
l'himne d'Eurovisió... tots
van estar a un gran nivell.
La sorpresa final va arribar

de la mà del cor de profes
sors, que van posar-se a
cantar davant de pares i
alumnes sense que les
seues intervencions provo
caren les ires del respecta
ble. Tot un èxit, certament.
La part musical va acabar
amb un "Gaudeamus igitur"
que van tractar de cantar
tots els presents.
A continuació, els alumnes
de l'Escola de Teatre "Dia
bolus" , sota la direcció de
Joan i Regina, ens van fer
xalar d'allò més amb una
particular versió del clàssic
conte de Caputxeta roja:
"Era Roja la Caputxeta ?".
Tot i que les condicions

climàtiques, feia una calor
insofrible, no eren en abso
lut favorables tots els assis
tents vam riure moltíssim,
no només per l'enginy amb
què va ser tractada la histò
ria sinó sobretot per la bona
actuació dels actors, majo
ritàriament alumnes del
Coromines.
La vesprada va acabar amb
un berenar preparat i servit
per professors i alumnes
del Cicle d'Hostaleria i
Cuina de l'institut. No és
ara moment de recordar
com estaven de bons els
canapés, els allipebres, els
dolços, els còctels." tot per
sucar-hi pa. Aquest refrige-

ri va comptar amb el patra':'
cini econòmic i moral de
l'AMPA. ;
Tots aquests actes van
quedar complementats per
sengles exposicions de tre
balls realitzats pels alum
nes d'Arts Plàstiques i
Música.
Una jornada doncs de con
vivència que van poder
compartir també els joves
de les diferents escoles de
Benicarló que el proper
curs iniciaran primer d'ESa
a l'lES Joan Coromines.
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treballar per tal d'aconse
guir rendibilitzar el feno
menal risc assumit. No
vull ser malastruc, però
igual d'ací a tres mesos el
globus d' Operasión Trum
fo es desinfla i no ens
acaba de sortir com seria
desitjable. Fem números:
a dues mil peles, és un dir,
per cobrir despeses s'han
de vendre quatre mil
entrades. Això són moltes
entrades i més si tenim en
compte que a festes
enguany Pepe Ximo ha
canviat Manolo Escobar
per Nuria Fergó i que a
Pen íscola també va no sé
qui i que a Vinaròs també
duen la Xenoa i que pot
ser el personal se'n
comence a atipar de tots
aquests jovenel'los i, que
ningú ho dubte, si algú ha
de perdre diners amb tot
això és el COB.

Coooorasón latino de
sangre caliente...

PACO DELCASTILLO I

ROOOLFO SERRANO

Juan Antonio Ruiz "Espar
taco"; vaig tenir ocasió de
contemplar el toreig tre
mendista de López Here
dia a la plaça de bous
d'Alacant l'any setanta
cinc en una tema que
completaven Pepito Soler,
de Múrcia i més conegut
com" El Rey del natural", i
Paquito Esplà, d'Alacant
capital i espectacular en el
terç de banderilles.

Fet aquest necessari i
aclaridor preàmbul cal
parlar de la més rabiosa
actualitat del COB que
passa indefectiblement
per la possible actuació al
nostre poble del nou mite
de la cançó espanyola,
David Bisbal. Segons la
ueb oficial d'aquest feno
men musical el proper dia
19 de setembre l'andalús
rull actuarà a la nostra ciu
tat i segons alguna altra
ueb comarcal del nord de
la província, l'organitzador
de tan magne esdeveni
ment serà el CD Benicar
ló. Sembla que el catxé de
Bisbal és important, al vol
tant dels vuit milions de
pessetes, i molt s'haurà de

es creurà el que voldrà.
Del que segueix a partir

d'ací sóc conscient que hi
ha possibilitats reals que
hom s'ho agarre com a
fotesa o bagateHa. El
temps acabarà per fer
recuperar el prestigi que
sempre ha tingut aquesta
pàgina i per tant no és
més que qüestió d'esperar
i deixar passar el temps
perquè es demostre que
no tot el que es diu ací té
raó de ser.

Ara he sentit o llegit que
el proper entrenador serà
un tal López Heredia que
havia entrenat abans el
juvenil de l'Alcanar i el
Sant Jaume d'Enveja.
També m'ha dit no sé qui
que es tracta del pare del

..¡
fi mig volant Saül, però
aquest darrer extrem no
ha pogut estar encara
confirmat. De l'únic López
Heredia que he sentit par
lar alguna vegada és d'un

. noveller, sí, un torero, que
va tenir..certa anomenada
als anys setanta i que va
formar cartell en moltes
vesprades de glòria amb
Manuel Ruiz "Manili" i

L
a credibiltat d'aques
ta secció s'arrossega
cada dia més i més.

Després del panegèric
dedicat la setmana ante
rior a Ramon Cal!arisa, les
últimes notícies apunten
que no serà aquest senyor
el futur entrenador del CD
Benicarló. Quina contra
rietat, amb l'exhibició de
coneixements balompè
dics domèstics que vaig
fer i ara he de demanar
disculpes un altre cop.
Potser hi haurà qui pen
sarà que amb aquesta tàc
tica d'escriure sobre coses
que són absolutament fal
ses podré omplir els qua
tre dies que em queden de
contracte fins arribar a les
vacances i així guanyar
me les garrofes sense
esbelegar-me gens. Púc
ben assegurar però que la
informació em va arribar
directament d'un membre
de la Junta Directiva i just
cinc .minuts abans de
comuni.car-li a . Manolo
Garcia que no era la per
sona adequada per dirigir
l'equip l'any que ve. Ho
juro, però, és clar, vosté

http://www.taronJadlqltal.com
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,XXI MITJA MARATÓ BAIX MAESTRAT
C. A. CARNS Ros

Diumenge passat 16 de juny va tin
dre lloc la 21 a Edició de la Mitja
(21.097 m), amb una participació de
quasi 300 corredors, sent el guan
yador absolut el sènior Ferran De
La Torre Burgos (UA Montsià) amb
un crono de 1h13'42", a una mitja
de 3'30" el km, entrant a meta 6
segons més tard el veterà (+40
anys) Fco. Javier Calero Huerta
(C A Ard ila-Onda).
Pel que fa al C.A Carnes Ros es
van classificar entre els 20 primers,
Jesús Flores (8é 1h19"42") 1er podi
veterà B, José Ullastrell Redó (11 é
1h21'19") 20n podi vet-A i Juan
Ullastrell Redó (20é 1h25" 18) 2ón
podi vet-B.

La primera dona en arribar a la
meta va ser la sènior del Playas,
Rosa Guillamón, amb el lloc 27 de

C. A. CARNS Ros la general (1 h27'00"), seguida per
Noelia Bernad, promesa del Jeróni
mo Zurita (1 h33'42") i per l'atleta:
veterana del Carnes Ros, Merche ¡

Ruíz (1 h46'32").

Simultàniament es va disputar la
Mini Marató (6.800 m), resultant
guanyadors:

Juvenil.- (M) Guillermo Palau, del
Carnes Ros (24'43"). Cadét.- (M)
Antonio José Castro (24'48" Carnes
Ros); (F) Kalisa El Faghloumi
(31 '00" Carnes Ros) .
Infantil.- (M) Javier Pala,u, (26'37" ,
Carnes Ros); (F) Andreci. ~alvador

(29'49" independent i guayadora
absoluta en categoría femenina);
Aleví.- (M) lñaki Giner (31'01" Car
nes Ros); (F) Caria Belloso (33'06"
AA Jerónimo Zurita).

Campionat autonòmic Benjamí de Natació
------.".-..,,-----:;-------,

C.N. BENICARLÓ

El passat fi de setmana l'equip benjamí
del Club Natació Benicarló es va des
plaçar a la ciutat d'Elx per a disputar
el Campionat Autonòmic Benjamí, on
van passar dos dies de convivència i
armonia, malgrat la forta calor que vam
patir tant a l'interior com a l'exterior de
la piscina.

Les marques aconseguides pels
nostres nadadors van ser les
seguents:

SESSiÓ MATINAL:
~50 m Lliure femení:
10a .- CRISTINA FERRANDO 00:38,87
14a .- PAULA SAURA 00:39,78
-50 m Lliure masculi:

.35é.- CARLOS DIAZ 00:39,61
-100 m Braça femení:
7a ._ SUSANA DEL OLMO 01 :44,22
14°.- JANINA RODRIGUEZ 01 :50,40
'-100 m Braça masculí:
,5é.- GENIS SENEN 01 :33,92
28é.- ROOBERTO SANZ 01 :49,36
'-100 m Esquena masculí:
44é.- RAMON BOIX 01 :54,32
-400m Lliure masculí:

4é.- MIGUEL PIÑANA 05:51,10
-4X100 Estils femení:
7é.- SUSANA DEL OLMO,CRISTINA
FERRANDO,JANINA
RODRIGUEZ,PAULA SAURA
06:53,56
-4x100 Estils masculi:
18é.- ANTONIO AVILA, CARLOS
DIAZ,GENIS SENEN,ROBERTO
SANZ 07:06,01

SESSiÓ VESPRADA:
-100 m Lliure femení:
15a .- PAULA SAURA 01 :31,90
19a .- JANINA RODRIGUEZ 01 :34,52

-100 m Lliure masculí:
20é.- ROBERTO SANZ 01 :20,58
46é.- CARLOS DIAZ 01 :34,66

-100 m Papallona femení:
9a ._ CRISTINA FERRANDO 01 :45,60

-100 m Papallona masculí:
6é.- MIGUEL PIÑANA 01 :27,73

-200 m Estils masculí:
30é.- ANTONIO AVILA 04:14,73

-4x100 Lliures masculí:
11é:- GENIS SENEN, CARLOS DIAZ,

ROBERTO SANZ, MIGUEL PIÑANA
05:32,54 .'

, .'.-
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LES DRO
GUES II

lu.c._

Avui anem a coneixer com
treballa un centre més
especialitzat en la pro
blemàtica de les drogues.
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JORDI MAURA

de Vinaròs.
- Quina és l'actitud de les perso
nes davant d'aquest tipus de pro
blema?
La majoria de les famílies no s'ho
esperen. Normalment els casos ens
els deriven des dels centres educa
tius o metges de capçalera. En un
primer moment, s'ho agafen mala
ment, sobretot pel concepte social
que es té d'aquesta problemàtica, i
a partir d'ací ja fem un treball fami
liar. Cal dir que moltes vegades la
falta de percepció de risc de la per
sona afectada és un problema més
amb el que es troben les famílies.
• Davant d'aquest problema, què
podem fer els joves i ciutadans
per col'laborar?
Treballar més alternatives d'oci, és
a dir, com ens podem divertir o des
conectar de la rutina. Cal concien
ciar la gent de que hi ha moltes acti
vitats alternatives i implicar tots els
àmbits socials.

les tutories als centres educatius.
- Quina quantitat de persones
ateneu?
Des de 1'1 de gener al 31 de maig
hem atés un total de 43 primeres
visites: 2 d'Alcalà, 13 de Benicarló,
1 de Morella, 2 de Peníscola, 1 de
Rosell, 1 de santa Magdalena i 23

(~'L,' <-I-..----"

l~~
Vnit'lt qe Conduetes

Aclclid:ives

Hi ha de tot tipus: alcoholisme,
heroïna, policonsum, tabaquisme, ...
Últimament estem atenent a joves
que es van iniciar en el consum
d'estimulants fa un any o dos i que
ara es troben en el problema. Mol
tes vegades el consum d'una
substàcia és el símptoma d'un pro
blema que hi ha:
introversió, timi-
desa, falta d'ha-
bilitats per
afrontar les
característiques
de la propia per
sonalitat S'utilit
zen aquestes
substàncies per
a la desinhibi
ció, per afrontar
una situació difí
cil.
• Quin és el
procediment o
tractament que seguiu en una
persona que us arriba?
En un primer moment fem un trac
tament físic, o siga intentem estabi
litzar físicament a la persona. Açò
pot durar uns 10 dies. Posterior
ment passem a un tractament psi
cològic, es deshabitua psicològica
ment a la persona treballant els
motius de consum, els transtorns
de la conducta, la motivació i la pre
venció a les recaigudes.
- Hi ha algun servei o programa
per a joves adolescents que
hagen començat a consumir?
Hi ha una realiatat de policonsum
de diferents substàncies en caps de
setmana associada a una determi
nada cultura d'oci. Més que els pro
pis joves, són les famílies les que
sol, liciten informació i orientació de
com actuar davant d'aquesta situa
ció. Cal assenyalar que a nivell de
prevenció hi ha una Unitat de Pre
venció Comunitària i progames com
el Projecte Òrdago, per treballar en

eJ) - ¿Què és la UCA?
~ UCA és la Unitat de Conductes
'8 Addictives. En un principi va ser
.~ una iniciativa de l'Ajuntament de
~ Vinaròs que rebia una subvenció de

eo= la Direcció General de Drogues,= però dintre d'un mes ja dependrà de
j la Conselleria de Sanitat, serà com
~ una especialitat més dintre d'a

"'C questa. Atenem l'Àrea de Salut 01:a que abarca les comarques dels
8 Ports, el Baix i Alt Maestrat
~ - ¿Com es pot arribar a la UCA?

es pot accedir directament trucant
al nostre telèfono 964 45 2589 o
acudint a la Plaça de sant Antoni,
19 bis (als locals dels antics juijats
de Vinaròs. El nostre horari és de
dilluns a divendres de 8:00 a 15:00.
Ens deriven casos de diferen.ts
punts, metges de capçalera, de
Serveis Socials, etc. Dir també que
el servei és gratuït
- ¿Quins són els objectius i fina
litats de la UCA?
Ens dediquem al tractament ambu
latòri de qualsevol tipus d'addic
cions, tant a substàncies (alcohol,
tabac, pastilles, heroïna ...) com a
addicions comportamentals com
són el joc, internet, sexe, ...
- Quins professionals hi triba
lleu? Quines tasques feu?
Estem treballant tres persones, un
metge, un psicòleg i un ATS/DUE.
Entre les tasques que fem es tro
ben la informació, l'assessorament,
l'orientació, l'atenció médica espe
cialitzada o desintoxicació, la des
habituació. Altres vegades derivem
casos a UDH (Unitats de Desintoxi
cació Hospitalària) i a UDR ( Unitats
de Deshabituació Residencial).
També fem teràpia psicològica indi
vidual, familiar i en grup, i el PMM
(Pla de Manteniment amb Metado
na) i grups d'autoajuda (casos d'al
coholisme, els dimecres)
- Quina problemàtica és la més
atesa?
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