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Control a les mesures de seguretat

AUDITORI
,

LOCAL DE PUBLICA
CONCURRÈNCIA

Segonsun informe municipal, l'Auditori no
té llicència municipal ni permís d'activitat

Homenatgen Carmen del
Peral i Carlos Ferrer
(Periodistes)

Obrin unes ins
taHacions peral

.. ''''voluntariat

El darrer Ple de la

legislatura' aprova

amb 12 - anys de i--------r---..",.

retard e'1 C'atàleg de

,llocs de treball ,
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L'auditori no té llicència d'activitat
El Bloc considera que la manca de pasadizos lateral suposaria un perill

per al públic en cas d'emergència

TEXT: redacció

FOTOS: lIu'fsagarcia
--------

El Bloc Nacionalista
Valencià considera dubtosa
la seguretat que ofereix l'edi
fici de l'auditori municipal de
Benicarló. El regidor porta
veu d'aquesta força al con
sistori, Francesc Xavier
Rodríguez dubta que l'es
tructura interna d'aquest edi
fici siga segura en cas d'e
mergència.

Rodríguez es refereix al
fet que actualment l'auditori
no poseeix cap passadís
lateral, ja que es van eliminar
a favor de l'afegiment de
més butaques. D'aquesta
manera, actualment el públic
que asistís a algun especta
cle només podria eixir pel
passadís central, una situa
ció complicada tenint en
compte que en cas d'e
mergència aquesta alternati
va es podria queda curta per
evacuar la totalitat dels

assistents.

El perill que veu en
aquesta distribució el Bloc,
no és compartit pel consisto
ri, així en un informe, sol·lici
tat i reclamat diverses vega
des (segons el BLOC han
tardar més d'un any en facili
tar-lo), s'informa que la nor
mativa contra incendis no
diu res al voltant del nombre
de butaques que seria una
de les normatives que l'est::l
bliment hauria de respectar.
En canvi si es veu especifi
cada aquesta dada en el
Reglament de Policia d'Es
pectacles públics que ase
gura que el nombre de
seients de cada fila no podrà
ser major de divuit referint-se
aquest aspecte a locals a
l'aire lliure però sense fer cap
referència als espais
coberts; i esmenta que
aquesta és la única referèn
cia a la que acollir-se, per la
qual cosa "en el disseny de
l'auditori es va evitar crear
una distància major a l'ec
quivalent a nou butaques
entre l'última ubicada junt

al mur, fins el passadís
central". Es per això que l'in
forme de l'arquitecte sosté
que l'ampliació del nombre
de butaques en cinquanta
quatre continua complint
amb aquest criteri. En aques
sentit, el consistori ha aprofi
tat el buit legal pel que fa a
aquest aspecte. Una situació
que lamenta Rodríguez, qui
es pregunta "per on sortiria
la gent en cas d'incendi?".
D'altra banda, el regidor del
Bloc, recorda que Benicarló
va produir-se un cas similar,
el del Regio, on "al principi
només hi havia un passa
dís central i es va obligar a
afegircne als laterals".

Per un altre costat, el
número i disposició de sorti
des del recinte manté l'infor
me que "sobrepassa sufi
cientment l'exigible per al
aforament actual de l'audi
tori". En aquest sentit s'indi
ca que aquestes hauran de
dimensionar-se, segons la
NBE-CPI, en funció de l'afo
rament, segons la relació

P/200," el que equivaldría a
2, 02 metros de sortida lliu
re", per la qual cosa, el docu
ment assenyala que en
haver-se disposat, a més de
les de la sortida principal,
una sortida al carrer "sufi
cient", una altra al fons del
local i una sortida al recinte
colindant, que permet assolir
"un espai segur", i sosté
que el nombre de sortides i
el seu tamany es considera
suficient.

Per tot això, en opinió del
tècnic municipal, "l'amplia
ció del aforament de l'audi
tori municipal en 54 buta
ques i la seua disposició
complex la normativa de
seguretat exigible a aquest
tipus de locals". Malgrat
aquestes conclusions i justi
ficacions, Rodríguez asse
gura que l'informe no escla
reix en cap moment si l'elimi
nació dels pasadissos lateral
pot ocassionar problemes
futurs.

SENSE LLICÈNCIA
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D'altra banda, el més
revelador de l'informe és
l'últim paràgraf de l'infome
que recomana "la tramita
ció d'un projecte d'activi
tat i l'obtenció de la
corresponent llicència
d'apertura", donat que·
aquest és el document que
garanteix el compliment de
la totalitat de la normativa
vigent.

Es a dir, que a hores
d'ara i després d'anys de
funcioanment l'Auditori
municipal encara no dispo
sa de llicència d'activitat, un
fet que Rodríguez qualifica
de "molt greu" atés que
"aquest és un requisit que
se demana a tots els
locals, i en aquest cas
més encara, amb més
raó, ja que es tracta d'una
infrastructura municipal".

L'Ajuntament demana
així als particulars un requi
sit legal que ell mateix ve
incomplint des del primer
dia.

laveUdebe ¡cario

••••••••••••• editorial

Agressió
El govern de centre-centre del senyor Aznar no passarà precisament a la
història per la seua sensibilitat cap a tot allò que tinga un mínim regust no ja
a nacionalisme sinó només a pur autonomisme. Una de les ments més pre
clares del gabinet espanyol, la senyora del Castillo, ha disparat araamb tota
l'artilleria pesada contra l'essència del sistema educatiu valencià. De moment,
a determinats cursos de primària, pretén imposar una quantitat d'hores de
llengua espanyola que· duplica, si més no, les hores de valencià.. El .famós
"bilingüismo bien entendido" que sempre s'ha defensat des del pp es'veu que
no era més que això, foc d'encenalls; allò que diu la LOGSE que els alum
nes han de ser capaços de dominar amb igualtat de condicions les dues llen
gües oficials sembla ser que no s'ho creu ningú del partit que ens governa a
nivell estatal i autonòmic.

En una situació d'indigna minoritzat:ió com la que pateix el valencià només
falten agressions d'una magnitud com aquesta per acabar d'enfonsar el patri
moni cultural més important que tenim els valencians, la nostra llengua.
Com serà d'exagerat èl que pretén doña Pilar que fins i tot els acadèmics de
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'hi han mostrat únanimement en con
tra.

Ara bé, que ningú ens vulga vendre que els nostres fills escriuen malament
en castellà perquè hi ha interferències amb el valencià, això és una fai· làcia. .
Tots els estudis que s'han fet al respecte demostren que els alumnes de terri
toris amb "llengua vernàcula" escriuen en castellà millor que els de la resta de
l'estat.

NO A LA GUERRA, ENCARA
Les tropes anglo-nord-americanes, amb l'inestimable ajut humanitari dels tres
vaixells espanyols, seguien buscant el tirà de Saddam Hussein i, mentres
tant, un xiquet de quinze anys perdia tota la família i es quedava sense
braços. El foc amic es carregava no· sé quants desgraciats marines con
vençuts que George Bush els havia enviat a l'altra banda de món en missió
divina per alliberar l'Iraq i, mentrestant, hi havia qui es fregava les mans i feia
números pensant er}els incalculables beneficis que reportaran la reconstruc
ció d'un país assolat. A les sales del Pentàgon ja penjaven plaques amb el
nom dels futurs ministres americans de l'Iraq i, mentrestant, les bombes
intel'ligents feien blanc en un bon grapat de civils que anaven a comprar al
mercat.

La Veu de Benicarló
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Benicarló surt en massa al carrer
per acompanyar al Crist de la Mar

El Bisbe, Xavier Salinas, oficiarà diumenge de rams una missa quan el Crist
de la Mar retorne a la seua parròquia de la mar

TEXT: noemíoms

FOTO: Ilulsagarcia

Benicarló va tenir dijous
de la setmana passada
una cita amb la tradició i
la devoció religiosa. La
ciutat va tornar a mani
festar el fervor cap al
Crist de la Mar.

Un any més el silen
ci es va convertir en

el compàs que
només s'interrompia

per alguna oració

Grans, petits, homes i
dones van demostrar
que la processó i el
corresponent trasllat de
la imatge des de la
parròquia de Sant Pere
Apòstol a la de Sant Ber-

tomeu sobre una barca
arrossegat pels mariners
és un costum no només
arrelada en la ciutat sinó
cada dia més viva i mul
titudinària.

Un any més, el silenci
es va convertir en el
compàs de l'esdeveni
ment que només s'inte
rrompia per a la pronun
ciació d'alguna oració.
L'acte va acabar amb la
celebració d'una missa
en l'Església Sant Berto
meu, lloc on reposarà la
imatge fins el proper diu
menge de rams, quan el
Crist tornarà a la seua
parròquia i el bisbe de la
diòcesi, Xavier Salinas
oficiarà la missa corres
ponent.

Homenatge a Carlos i Carmen
TEXT: noemioms

FOTOS: joancarlesadell

Carlos Ferrer i Carmen
del Peral van rebre dissab
te passat un sentit home
natge en complir-se el pri
mer aniversari de la seua
mort en un accident de
trànsit. L'acte va ser apro
fitat per presentar un llibre,
escrit pel propi pare de
Carlos que te per títol "El
dia a dia de Carlos" i per
visionar un vídeo amb Igu
nes anècdotes i records
d'ells.

Pilar Gregorio, directora
de COPE Castelló va ser
l'encarregada de conduir
els parlaments posteriors
al sopar que va tindre lloc
després de la celebració
de una missa a l'esglèsia
de Santa Maria del Mar.

Entre los numerosos
assistents, hi havia no
només les famílies de Car
los i Carmen sino també
una àmplia representació
de la premsa de la comar
ca, l'alcalde de Benicarló
Jaime Mundo i regidors de
la corporació
benicarlanda.
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actiu que s'adapte a les
reivindicacions dels
seus visitants". Gregori
també va avançar que
espera que Benicarló puga
accedir al pla d'excel'lèn
cia turística en un any
aproximadament ja que és
"la conseqüència lògica
del pla estratègic".

Benicarló

amb molta llum i medi
terrània" segons explicava
la regidora de turisme,
Maria Teresa Traver. Per
l'altre costat, el sotssecre
tari de l'agència Valencia
na de turisme, Roc Grego
ri va recordar que "Beni
carló, endavant" és un "pla
realista" que garanteix
totes les condicions per a
fer de Benicarló un "muni
cipi renovat, dinàmic i

aragonès català i madri
leny al cap; com a nivell
internacional amb el turis
me francès com punt
màxim de referència. Per
altre costat, es va esmen
tar la diversificació i millora
del producte, la promoció i
preservació dels recursos,
així com la coordinació i
col·laboració del sector
públic i el privat com els
principals condicionantes a
l'hora d'aconseguir deses
tacionalizar el turisme.

Pel que concerneix a
actuacions concretes, el
pla contempla l'execució
de vuitanta mesures que
es desenvoluparien entre
el 2003 i el 2008, vint de
les quals es portaran a
terme abans que acabe el
2004. Bàsicament, aques
tes actuacions se centren
en la planificació d'una
àmplia i interessant agen
da d'activitats, en l'elabora
ció d'una paquetería turísti
ca, en la millora de la qua
litat de les platges i en la
redefinició de la marca
turística. En aquest sentit,
es va presentar la nova
imatge de l'anagrama que
promocionarà la ciutat, una
imatge que recorda a una
carxofa i que utilitza tres
colors, el blau el verd i el
groc. El nou logotip,
desenvolupat per la com
panyia valenciana Doble
Via Creativa Comunica
ción, pretén transmetre la
sensació de Benicarló com
"ciutat oberta al mar,

TEXT: noemíOmS

FOTO: lIuïsagarcia

Benicarló ja compta amb un Pla Estratègic
"

Benicarló va presentar
dilluns el Pla Estratègic de
Turisme "Benicarló, enda
vant". Un pla que va tenir
els seus primers orígens al
2001 després de la cele
bració del Saló del Turisme
de Barcelona i que s'ha
traduït en la realització de
400 enquestes, l'elabora
ció de 20 fitxes on aparei
xen detallats els recursos i
la realització de 50 entre
vistes a empresaris locals
com una de les bases per
a establir dites estratègies.

El document recull com
principals conclusions el
sol i la platja com un dels
principals atractius de la
ciutat al costat de la bona
gastronomia, l'oferta cultu
ral i patrimonial, així com el
vessant comercial que
cada vegada va tenint més
pes. No obstant, un dels
reptes que es planteja el
Pla Estratègic és el de
poder convertir Benicarló
en un producte turístic
durant tot l'any convertint
el binomi oci i qualitat de
vida en l'atractiu diferen
cial.

En aquest sentit, el cap
de servei de l'Agència
Valenciana de Turisme,
Javier Solsona, va assegu
rar que una de les màxi
mes prioritats és posicio
nar el producte en el mer
cat, tant a nivell nacional
amb públics com el basc,

Eleccions municipals 2003
José Luís Guzman
Candidat a l'Alcaldia de Benicarló

Benicarló,
entre tots

Per un Benicarló am b qualitat
de vida, emprenedor, humà,
obert i sostenible

~I....
Mi NNfC'AM;,Ó'
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Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 379.

TEXT: ellector

He de confessar-li, senyora
Garcia, que en acabar de llegir
La Veu d'aquesta setmana, se
m'ha quedat el cos amb un
insuportable regust amarg del
qual encara no he pogut
desempallegar-me. No crega
que ha estat pels inacabables
i fastigosos PAl, que m'avorrei
xen extraordinàriament (serà
perquè no tinc cap terreny pel
terme?), ni per les contínues
rodes de premsa del senyor
regidor de cultura i rodes de
premsa, ni per l'argumentat
descontent d'una votant del
Bloc, ni per la mala nit que ha
passat el nostre pelegrí, ni per
la derrota del Benicarló, no.

Totes aquestes coses em
semblen bajanades al costat
de dues notícies que aparei
xien la setmana passada i que
no vull deixar de comentar.

La primera fa referència a la
xiqueta de tres anys que es va
perdre la matinada de diven
dres a dissabte. Vull fer
esment, abans de tot, de la
preocupant manca de respon
sabilitat d'uns pares a qui els
pot fugir de casa amb tota
naturalitat una criatura d'a
questa edat i que vagarege
pels carrers del poble a les
tres de la matinada. Però si
gran és la culpa del pares de
la xiqueta, què podem dir dels
qui neguen l'aixopluc a un

FUTBOL BASE

TEXT: gregoriosegarra

REGIONAL CADET
Benihort S-Almassora
4
Els cadets van patir
més del compte per a

ésser tan indefens? Fins on
hem arribat? En què ens hem
convertit? La contundència de
l'argument per a negar-li l'aco
lliment em provoca calfreds.

Segons la notícia, el perso
nal del centre geriàtric es va
negar perquè "la seua pèrdua·
no era motiu suficienf'. No tinc
notícia de cap explicació per
part de cap polític i/o persona
responsable dels fets. Suposo
que, com sempre, els que han
de donar la cara s'han amagat
sota el còmode paraigües de
la majoria absoluta, garantia
d'immunitat i seguretat, que
provoca un enduriment de la
zona facial així com un consi
derable creixement de la part
posterior del cos en la seua
zona alta, que els fa suportar
qualsevol mena de càrrega
sense dificultats.. Tot i no desit
jar-li mal a ningú, ja m'agrada
ria a mi que els malvats prota
gonistes de la notícia, desco
neixedors del significat de la
paraula solidaritat, es trobaren
en la mateixa situació de la
xiqueta.

La segona fa referència a la
presentació de les dames de
les penyes. Espero fervorosa
ment que algú es moleste
amb allò que el cos em dema
na que diga. No puc entendre,
no entenc de cap de les
maneres per moltes voltes
que li haja pegat, que en el
transcurs d'un acte on se

retindre els tres punts.
I això que amb un 4-2 a
falta de vint minuts, els
visitants es van quedar
amb un menys degut a
l'expulsió del porter.
Tot i així van remuntar
gràcies a dos penatis i
sort va ti nd re el

suposa que està representada
la joventut d'un poble com el
nostre, no es faça menció ni
una sola vegada, ni una, a un
fet tan greu i tan alannant com
la guerra d'Iraq.

Vull pensar que la joventut·
que va celebrar tan humorís
tic, graciós i divertit acte preci
sament per ser jove només
pensa a divertir-se, no és cap
pecat divertir-se i fins i tot es
pot pensar que deu ser una
activitat consubstancial a l'e
dat. Fins i tot estic convençut
que molts dels joves que van
participar en l'acte de les pen
yes s'han manifestat oberta
ment a favor o'en contra de la
guerra, però per un peculiar
sentit de la urbanitat han pen
sat que ni era el lloc ni el
moment, cal respectar-ho,
però no ho comparteixo.

La joventut no ha de ser
mai d'alçar el muscle, en cap
lloc ni davant de ningú. No vull
pensar que el nostre jovent
només es deixa enlluemar per
les triomfalistes, populistes i
electoralistes manifestacions
d'un regidor de festes que pro
met concerts de bades un
parell de mesos abans d'anar
a les urnes. Milers de perso
nes estan sent massacrades
per un exèrcit imperialista que
busca desesperadament
annament químic per poder
justificar les matances indiscri
minades de xiquets, dones,

Benihirt de marcar al
darrer minut.

REGIONAL INFANTIL
Benihort 4-Almassora
O
Feliçment recuperat el
capità Àlex, el infantil
va tornar a ser el punt i

famílies senceres. Una boge
ria encapçalada per un presi
dent elegit democràticament,
recolzada per un altre presi
dent elegit democràticament,
amb l'acompanyament d'un
presidentet elegit democràti
cament i que va fer el ridícul en
no convéncer ningú en la seua
gira sud-americana. Ara ja no
el necessiten. S'han passat
l'ONU per l'entrecuix. Visca la
democràcia. No hi havia una
altra manera de fer fora
Sadam? Calien tants de
morts? tanta sang? tanta des
trucció?

Em penso que el que el cos
em demanava era parlar de la
puta guerra i l'he mampresa
amb els primers que se m'han
posat al davant, ho sento, què
li hem de fer? jo ja no sóc jove
i, a aquestes edats, un ha de
dir sempre tan aproximada
ment com puga el que pensa,
les coses que es queden dins
acaben podrint-se i podrint-te.

L'ESPIFIADA SETMANAL
No estic d'humor, però encara
que vostés no tinguen res a
veure, m'agradaria saber per
què la Platafonna cívica con
tra la guerra no fa algun cartell
en valencià.

apart al municipal. Va
jugar amb l'Alassora al
gat i el ratolí com i
quan va voler. Van
poder ser més els gols,
però no la satisfacció
de veure un bon futbol i
als xavals xalant d'allò
més.
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El PGOU i la regressió de al costa principals
arguments de l'assemblea del litoral nord

TEXT: noemioms

Més de dos-cents propie
taris del litoral nord van
assistir divendres a la nit
a l'assemblea anual que
celebrava l'entitat amb
l'objectiu d'informar dels
avanços que s'han fet en
la zona' i dels objectius
que l'associació s'ha
traçat a curt i llarg termini.

Entre els aspectes que
es van abordar es trobava
la reunió que van mante
nir representants de la
plataforma veïnal amb el
director general de Cos
tes, Juan Ferrer, en la seu
de la Consellera d'Obres
Públiques i Urbanisme a
València el dijous ante
rior. Una entrevista on el
tema central va ser la
necessitat de parar la

TEXT: noemíoms

Teatro de Guardia estrenarà
el pròxim 25 d'abril a l'audi
tori de Benicarló una versió
de l'obra de Pedro Muñoz
Seca "La venganza de Don

TEXT: noemioms

Reconèixer la labor de pre
venció d'incendis i atenció a
l'usuari que està portant a
terme el grup de voluntariat
AMAY integrat per person~s
amb discapacitat física i psí
quica és l'objectiu de l'expo
sició que es pot visitar fins el
pròxim 20 d'abril al museu
arqueològic de Benicarló.

La mostra porta per nom

regressió de la costa del
litoral nord benicarlando.
Segons el tresorer de
l'entitat, Benjamín Martí,
Ferrer els va informar que
actualment els tècnics de
la conselleria estan ela
borant un estudi sobre la
dinàmica del litoral entre
Vila Real i Borriana, ja
que s'esta detectant una
alarmant pèrdua de sorra
del litoral.

Martí assegura que el
director general de costes
es va comprometre a que
només s'haja finalitzat
aquest informe, els tèc
nics de la COPUT treba
llaran conjuntament amb
els de l'Ajuntament en la
revisió del PGOU. Així
mateix, va anunciar que
en un any i mig de temps
se signaria un conveni

.. • .. alo

Mendo". Segons el director i
autor de l'adaptació, Josi
Ganzenmüller, realitzar una
adaptació d'acord amb els
temps actual no ha resultat
faci I.

En aquest sentit, la nova
versió es diferencia de l'altra

"units per una obra"; i té per
objectiu reconèixer la labor
que afan aquests voluntaris,
per això, diversos artistes
han donat algunes obres, de
manera que els fons que es
recapten amb la seva venda
es destinaran a la compra
d'un equipament complet de
muntanya que els permetrà
realitzar la su tasca adequa
dament.

entre el ministeri de medi
ambient, la COPUT, el
consistori i l'associació de
veïns per a "l'estudi i
engegada del passeig
marítim pertinent, de les
obres de regeneració de
la costa i platja i de
quant fos necessari
realçar" .

Per l'altre costat, expli
cava que Ferrer els havia
garantit que la Llei d'Or
denació del Territori
(LOT) es quedaria en 100

quant a la duració de l'obra,
el nombre de personatges i
la recerca d'un diàleg més
coral. Per això s'han reduit
els acudits que tenien rela
ció directa amb els fets con
temporanis a l'estrena i que
actualment han perdut el

metres i apuntà la possi
bilitat que zones consoli
dades que estan darrere
de la línia de costes
"pugueren ser requalifi
cades en urbanes". D'al
tra banda, l'alcalde els ha
informat que estan "a
punt de finalitzar el plec
de condicions que regu
larà el concert que sig
narà més tard l'empresa
tècnica que haja de
desenvolupar-lo" .

sentit que tenien.
D'altra banda, en l'adap

tació només hi ha 17 actors
quan originalment n'eren 41.
Els passis es repetiran el
dissabte 26 i el diumenge
27.
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Desenes de milers de persones,
tot un riu de gent, es van manifestar
diumenge passat a Barcelona. Les
pancartes contra el Pla hidrologic
nacional i el transvasament es van
passejar pels carrers més cèntrics de
la capital catalana. De nou es van
escoltar les consignes en contra del
Partit Popular, i més en concret del
president José Maria Aznar, a la
vegada que es recordava l'esquena
que durant els últims temps els havia
donat l'executiu català en aquesta
problemàtica a la gent de les Terres
de l'Ebre.

Encapçalant la manifestació el tra
dicional nus, simbol de la lluita anti':
transvasament i tot seguit pancartes
que vetllaven per una nova cultura de
l'aigua, on es .podien vore cares
conegudes com les de Carod Rovira,
Jordi Portavella, Pascual Maragall i
membres de l'executiu aragonés per
no esmentar els líders de les plata
formes en defensa de l'Ebre territo
rials. Entre les pancartas es podien
vore continues al·lusions a la mani
festació de les mil paelles, fins i tot el
propi candidat a la Generalitat de
Catalunya, lluïa un pannell on li deia
a Aznar i a Pujol que les paelles les
posava ell.

La marxa que es va iniciar a la
plaça universitat va desembocar a ja
plaça de la Catedral barcelonina, allí
l'actor Joel Joan va llegir un parla
ment cotundent en contra del PH N,
on instava les administracions a
apostar per un ús racional de l'aigua

i no per cap transvasament. ja siga
de l'Ebre o del Roine. D'altra banda,
en l'acte també es va fer ressó d'al
tres causes com la guerra o el presti
ge.

Quant al portaveu de la plataforma
en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs,
va dir que l'objectiu de la mobilització
era el d'acosnguir que l'executiu
català paralitzés la interconnexó de
xarxes de les conques internes de
Catalunya, o el que ells venen a direl
trnasvasament cap al nord i el canal
Xerta Sénia, infrastructura per on
passarà l'aigua cap al sud.

Tomàs, no obstant, va aprofitar la
concentració davant la catedral per
recordar els inconvenients que' van
patir per poder celebrar la manifesta
ció, ja que vora deu mil aragonesos
van haver de quedar-se a Saragossa
perque hi havia una vaga d'autobu
sos i Renfe es va negar a posar més
trens.

Malgrat tot, el discurs més dur el
va pronunciar el president de la fun
dació per una nova cultura de l'aigua,
Pedro Arrojo, qui va assegurar que
Aznar està boig i és un perill per al
món, un argument que no només va
justificar amb la problemàtica de l'ai
gua sino també amb la de la guerra o
el "chapapote".

La música del polèmic José Anto
nio Labordeta i l'esclaridora i popular
de Quico el Celio van tancar un acte
en el que els de Tortosa van tornar a
cantar allò de ... "el Ebro nace en
Reïnosa y pasa por el Pilar y en el
sur de Cataluña queremos que lle
gue al mar..."
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CARXOFA

Aquesta setmana no hi ha carxofa, Les coses
pel món estan massa malament per a que anem
donant carxofes.

PANISSOLA
La pasissola per a Marcos Marzal. I que es

faça el compte que serà l'última. El regidor conti
núa ignorant que els xiquets i xiquetes de l'escola
ja saben el valencià.

••••

TEXT: noemíOmS

Presentades "les
normes del 32"

Les normes del 32, setenta
anys després és el nom del
llibre que es va presentar
divendres passat a llES Joan
Coromines.

L'acte organitzat per Alam
bor va comptar amb la
presència d'un dels seus
autors, Vicent Pitarch qui
preguntat per l'academia
Valenciana de la Llengua, va
mostrar-se esperançat que
es puga reconduir la sitació
d'aquesta institució atés que
a hores d'ara es més una
entitat política que acadèmi
ca. Amb la presentació d'a
quest volum es pretén recor
dar a aquelles persones i
entitats que van participar en
la materialització d'aquestes
normes que es signaren al
1932 a Castelló i que intenta
ven establir uns valors d'unió
de la llengua.

•••

••••

••••

••
• ••••••

que permetrà la corresponent equipara
ció salarial i de funcions. Redorat va
recordar que "anteriorment s'havia
intentat portar a terme una negocia
ció i una reclassificació però sempre
va acabar de forma infructuosa" ja fos
per la falta de temps, o per l'absència de
consens. Segons el responsable de
governació, es tracta d'un projecte
"bàsic" per a l'ajuntament" que "per
metrà la modernització del consisto
ri", a més, va recordar que l'organigra
ma acceptarà modificacions futures ja
que entenen que ha de ser un docu
ment "viu".

Per l'altre costat, la corporació va
aprovar la demolició de dos habitatges
del municipi que havien estat denun
ciats pels veïns per cometre infracció
urbanística, Les construccions estan
situades en la partida Surrac i en la par
tida Solaes. A més, es va aprovar la
caducitat de les concessions dels llocs
en el mercat públic i la recaptació del
servei municipal d'aigua.

Carxofa

:1i""
,~l~~'¡:::-_ Panissola

•••• •
El Plé aprova el document d'inici

de la reclassificació dels llocs
de treball de l'Ajuntament

TEXT: noemíoms

FOTO: lIursagarcia

L'Ajuntament de Benicarló va donar
dimarts llum verda per a la reclassifica
ció dels llocs de treball al consistori. Un
punt que van votar tots els grups a favor
però en el qual l'oposició va criticar el
retard amb el qual es fa,

Segons el portaveu del Bloc Nacio
nalista Valencià, Francesc Xavier Rodrí
guez, "no és presentable que s'aprovi
aquesta reclasificación després de
dotze anys" encara així explicava que
havien votat a favor per considerar que
la negociació que s'ha portat a terme per
part dels sindicats ha donat al final bons
resultats.

A pesar de tot, Rodríguez entén que
l'acord "ha quedat coix, ja que la recla
sificación com a tal no existeix sinó
que vindrà a partir d'ara". Per l'altre
costat, el regidor de governació de Beni
carló, José Antonio Redorat, realitzar la
reclassificació dels llocs de treball "ha
estat una tasca especialment dura"
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Etapa 14
lata

Casar de Càceres - Cañaveral - Grimaldo

anat bé san Benito.
Parem al hostal - restau

rant Malaga: per a no tornar
hi. Ni vam menjar a gust ni
vam estar ben atesos.

Per la tarde encara ens
queden uns bons postres:
hem d'aplegar a Grimaldo,
poblet depenent de Cañave

ral, on està l'alberg.
Damunt Grimaldo no
està al camí, pera acce
dir al poblet hem de
recular. Això ho solucio
nem agarrant la carrete
ra, quan passem el port
de los Castaños, dei
xem el camí marcat i
anem directes a Grimal
do. L'alberg està tocant
d'un bar que fan menjar
per als pelegrins i és qui
guarda les claus. Un
tracte exquisit i el men
jar bé.
A l'alberg trobem dos
pelegrins un català i un

valencià, aquest últim va molt
tocat, té el peus inflats. L'al
berg està bé, net, algun llit,
algun matalàs, per terra,
dutxa i serveis. El bar per
menjar, al costat. Res per
visitar. Què volem més? Com
cal organitzem un sopar tots
junts.

Això és una festa. Trobar
gent caminant per la Via de la
Plata.

un desviament amb un sen
yal per indica aquest poble,
cosa que m'alegra molt ja
que així m'estalvio uns quilò
metres, i el que és millor, no
em cal recular.

Als poc minuts passo pel
pont de San Benito. Aplego
al poble i em refresco a la
font del mateix sant. Només
entrar al poble veig la fuente
de San Benito, m'abeuro, em
rento el cap, descanso un
poc i torno a beure. Si m'ha

El desert de Càceres. La
calçada és molt dura: plena
de pedres, bous, cavalls i
poques estepes... algun pas
tor... i res més. Fa molta
calor i vaig administrant l'ai
gua de la cantimplora, però al
final s'acaba.

AI recte de Cañaveral veig

venint coixint-coixant. L'espe
ro i li pregunto si ha vist els
mil·liaris.

No els ha vist. S'encén en
flama. Vol recular.

Com ell no esmorza
seguim junts fins al pantà
d'Alcàntara. A l'estació del
tren ell es desvia cap a l'es-

querra, intentarà agafar el
tren cap a Cañaveral. Jo
segueixo fins al restaurant
Miraltajo, són 3 Km més.
Paro a beure i quan ja anava
a marxar veig a Vicent que
ve. El tren surt molt passat el
migdia, no s'ha volgut espe
rar. Una parella que hi arriba
ens preguntà per alguna
cosa, que no els vam poder
resoldre però portaran a
Vicent fins a Cañaveral. Jo
torno a la calçada i segueixo.

Tf:)(T: tonyofibla

Sortim a tres quarts de sis,
tot fosc, però amb lluna.
Només sortir del poble, algú
fa el que no va poder fer anit
i seguim. Anit es va quedar
amb les ganes.

Primer el camí és ample i
bo, no presenta cap difi- r-~~"""",;¡:---~::;::-:----""-----------------=:
cuitat seguir-lo en la fos
cor encara que de tant
en tant dubtes i busques
les f1etxe. Només una
vegada se'ns ha pre
sentat un problema que
hem hagut de solucio
nar amb les llanternes.
Quan el dia ja clarejava
m'acomiado de Vicent,
ell pensa fer milja etapa
per no forçar el genoll.
AI poc temps el camí es
fa més estret, de vega
des es perd, però les
fletxes estan clares, en
cap moment presenten
dubtes. Passo un mil'liari
tombat, i un altre. Un grup de
mil'liaris queden a la dreta.
És clar que caminem per la
calçada. A l'altura d'aquests
mil·liaris el sol, en una eixida
preciosa, està sobre "horitzó.
Fet un poc de camí més aple
go al cortijo Baldio.

Paro una estona i em poso
a esmorzar. Quan estic aca
bant, s'apropa el pastor i ens
posem a parlar. AI cap d'uns

.minuts veig a Vicent que va

La Veu de Benicarló
.!:.,.,U""1 r ~~J ~~..r .,¿¿.K 4:!t.:-'. .l' -"¿J ,.....
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G.R. 7: Montan - Montanejos
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Comprar
llibres (I)

laveUdebenicarlo
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El Jardín de las Delicias ofert, aquest any, la seua
que és una de les obres visió dels temps més difí
que més he aconseguit cils per a les dones en la
"comprendre" i La Pasión postguerra. De la ploma
Turca que està molt bé. de Dulce Chacón ens
El Gala més lúcid, a aplega' La Voz Dormida.
banda de que ens agradi Vargas Llosa signarà
més o menys el que diu no pocs llibres, però,
són els reculls dels seus m'atreveixo a afirmar en
articles. un mes d' antel-Iació,

Aquest any han sigut que amb el etern duel
molts els llibres que han Llosa-Garcia Màrquez ,
tractat el tema de l'exili, l'últim s'endurà la parti
em mencionarem dos: El da.
Exilio Español de Julio Un altre escriptor que
Martín Casas y Pedro està sempre molt ferm
Carvajal Urquijo. És la per a Sant Jordi, El Artis
història, un tant perduda, ta Ciego, serà el centre
els relats ben definits de de les seues publica
l'any 1936 a l'any 1978. cions, a més aquest llibre
Les dones, també han ha rebut el Premi Fernan-

TEXT: susannaanglès

El millor és comprar lli
bres , si vols regalar-ne
algun el dia Sant Jordi,
abans de que comen
cen els dies plens de
marqueting literari. Fins
el 10 d'abril hi ha temps
de que una mena de
sobreinformació ens
colapsi i ens caigui
damunt la nostra pre
sumpta indecisió.

Ja fa anys que Arturo
Pérez Reverte es fica
les botes amb els seus
llibres La Reina del Sur
tindrà, altra vegada als
seus seguidors. Només
hi ha un interrogant amb
resposta, després del
punt i seguit. Reverte ja
va vendre , i molt, per a
Nadals i, em consta, que
molts lectors enamorats
s'el van regalar. Almu
dena Grandes sempre
és actualitat en el mes
d'Abril, segur que
aquest any signarà més
d'una novel-la, sobretot
Los Años Difíciles;
també Javier Cercas ,
estarà molt present i
amb molt més que 501
dados de Salamina-Ies
seues ventes tornaran a
muntar, després d'
haver siguda portada a
la gran pantalla per
David Trueba--. També
està Ellnquilino, un relat
molt ben lligat., però en
Cercas té més: Relatos
Reales de Acantilado i
Móvil de Tusquets.

Atenció amb Gala
que, també, és del que,
sempre, està' present
aquests dies. No és
Sant de la meua devoció
i d'ell sempre aconsello

Érem vora el sis del matí,
quan ens ajuntarem els 49
passatgers del trajecte des
del Coll d'Arenilles fins a
Montanejos, tercera etapa
del G.R. 7. Els comentaris a
aqueixes hores eren de lo
que els apurem i apuren la
nit abans, ja se sap, uns pel
Carnes Toltes i uns altres
per assumptes propis.
Malgrat tot, a l'hora érem
tots dalt l'autocar i que en un
parell d'hores ens deixava al
Coll d'Arenillas, al terme de
caudiel, per començar a
caminar.

Esperàvem trobar neu,
però les bones temperatu
res i la pluja feren que
aquesta desapareguera.

Entrarem a la comarca de
l'Alt Millars pel Mas de
Noguera, on passarem
sense despertar els que allí
clapaven. El camí era un
constant puja i baixa, amb
pendents prou pronunciats,
però com era pista, es feia
prou ràpid i ningú no es
queixa. A un costat deixa-

rem el Turó de la Mina, on
es veia un poc de neu, des
prés, una forta baixada ens
portaria de seguida al
Barranc del Panxell, just al
costat del Mas de Tambore
ra, on comença la pujada
més forta.

En un revolt de la pista
esmorzarem mentres veiem
com la boira anava
avançant fins envoltar-nos.
Una pluja fina es feia pre
sent i ens va tocar posar
nos les capellines, polaines i
altres eines, així arribarem
al coll que hi ha al costat del
Pic de Pina. Començarem
una altra llarga baixada fins
al poble de Montàn, però
abans ens aturem a beure a
la Font de la Teuleria, no
satifets, també entrarem al
primer bar que trobarem,
per fer un vermudet.

Ja ven farcits recularem
una altra volta a la Font de la
Teuleria per seguir per asfalt
pel G.R. fins a l'entrada
d'una pista que ens portaria
al Coll dels Navarresos, ací

el paisatge canvia, el bosc
es feia més espés i la boira
escomençaba a escampar.
Era l'hora de dinar, però
veient-ho tot mullat entrarem
en seny i pensarem que lo
millor seria no aturar-nos
fins arribar a Montanejos, on
ja tendriem temps per a
menjar a cobert. Així ho
férem, el fang se'ns apega
va a les soies i feia un poc
més dura la travessia.

Entrarem en un sender
que ens descobriria l'im
pressionant Barranc de Mai
mona, amb els seus estrets,
les seues parets verticals
perfectes pels escaladors.
Ja només ens quedava una
curta estona per arribar a
Montanejos, on al refugi tro
bariem el caliu necessari per
tornar a omplir les nostres
panxes famolenques i pen
sar un poc en l'altra etapa, la
que ens portarà fins al poble
de les tres mentides: Vilafer
mosa del Riu.

•••••••••••
do Lara i això sempre
dona forces.

A mi m'agrada Millàs
és un escriptor molt ima
ginatiu que juga, i molt,
amb els personatges.;
els embolica endinsant al
lector en una mena de
febre. Amés, que jo sàpi
ga, mai fa novel-Ies.
massa llargues el que.
facilita molt la. feina,.
almenys d'entrada.

Saramago que és n01
en vendes des que va
traure El Hombre Dupli-.
cado presenta tambÉ1
nova novel·la.
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immensos.
L'arbre neem és un sím

bol a l'índia, durant segles
se l'ha usat com a font de
medecines i combustible, i
es planta a tots els pobles
d'aquest país. Milions d'in
dis utilitzen branquetes de
neem per a netejar les
dents. L'extracte de neem
es tan eficaç com els insec
ticides sintètics -DDT, Mala
tion o dieldrin- però sense
els seus efectes nocius
envers l'entorn. L'investi
gador W R Grace aïllà l'in
gredient més potent de la
llavor de neem i sol·licità i
aconseguí la patent dels
processos per a la produc
ció d'extracte de llavor. Hi
ha el perill que pugi el preu
de les llavors i que quedin
fora de l'abast dels llaura
dors indis que l'han plantat
lliurament des de fa molts
anys.

Les empreses biotec
nològiques argumenten
que la protecció de les
patents és essencial per
què arrisquen recursos
financers en les investiga
cions per a treure al mercat
productes útils. Altres que
són les ètnies tradicionals
les autèntiques descobrido
res de les propietats de les
plantes i que han de rebre
una compensació econòmi
ca. Un nombre creixent
d'ONG i alguns països del
tercer món sostenen que la
biodiverditat no hauria d'es
tar a la venda a cap preu,
sinó que hauria de seguir
sent un patrimoni comunal
obert de les cultures i
pobles indígenes que han
de continuar administrant
lo per a que les genera
cions presents i futures
puguin emprar-la lliure
ment

,0,< •..

ses, línies cel'lulars o gens
de caràcters interessants
per a formar transgènics.
Les troballes són ràpida
ment patentades i la multi
nacional queda com a pro
pietària exclusiva. Els
nadius no n'obtenen res.
Diversos països dels tercer
món i ONG denominen
biopirateria aquest procés
d'apropiació dels coneixe-

ments de cultures tradicio
nals.

Quasi tres quartes parts
de tots els fàrmacs basats
en plantes que es recepten
actualment deriven de la
medecina indígena. Per
exemple el curare, impor
tant anestèsic quirúrgic,
deriva d'extractes de plan
tes usats pels indis amazò
nics per atordir les seves
preses.

Diverses pobles d'Àfrica
Oriental utilitzaven una baia
per endolcir els seus ali
ments. Investigadors de la
Universitat de Wisconsin
aïllaren de la baia una
substància anomenada
brazzeïna, cinc-centes
vegades més dolça que el
sucre. A diferència de molts
endulcorants sintètic, és
natural i no es degrada
amb la calor. La patentaren
i esdevingueren els propie
taris. Si el mercat mundial
d'edulcorants mou cent mil
milions de dòlars anuals,
els guanys poden ser

,:- ,
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diverses finalitats, 97 medi
cinals, 85 alimentàries, 29
per a la construcció, 16 tèx
tils, 15 material d'artesania,
9 com a combustible, 5
com a pesticides i 5 ictiotò
xiques (verins de pesca).
Els occidentals ens hem
aprofitat i apropiat d'aques
tes coneixements de les
cultures natives. Cal recor
dar que les patates, tomà-

(l{:

quets, pebreres, panís... ,
provenen d'Amèrica. El
cautxú és un làtex que s'ob
té de l'arbre amazònic
Hevea brasilensis. Els
nadius l'utilitzaven per a fer
objectes impermeables
com calcer o roba. A finals
del segle XIX, un explora
dor anglès va treure de
contraban setanta mil lla
vors d'Hevea. Actualment,
el noranta-nou per cent de
les plantacions mundials hi
són al sud-est asiàtic.

Les multinacionals bio
tecnològiques -farmacèuti
ques, agrícoles, quími
ques...- empren altres "tèc
niques". Envien investiga
dors a les zones amb alta
biodiversitat perquè estu
dien els costums i coneixe
ments de les diverses cultu
res autòctones. Posterior
ment, recol'lecten tots els
éssers vius que consideren
"interessants" i els envien
als laboratoris centrals de
la multinacional. Poden
obtenir substàncies diver-

TEXT: perebausà

Una característica de la
Biosfera -capa viva del pla
neta- és la biodiversitat La
definim com la varietat
d'espècies d'éssers vius
existents.· S'han identificat
gairebé dos milions d'espè
cies, però, es pensa que
n'hi haurà entre 10 i 30
milions. La biodiversitat és
màxima a l'equador i míni
ma als pols. Les selves tro
picals i equatorials són els
ecosistemes amb major
riquesa d'espècies del pla
neta.

La comercialització i pri
vatitzaCió de la Biosfera s'i
nicia clarament cap el segle
XVI amb l'aparició del capi
talisme. Les terres comu
nals foren privatitzades, els
rius i zones dels oce~ns

arrendades i els corredors
aeris gestionats privada
ment Darrerament, la
indústria biotecnològica
està trobant un autèntic "or
verd" amb la biodiversitat,
amb espècies d'éssers vius
de les quals extrau
substàncies, cèl'lules o
gens -trossos de material
hereditari. Per explotar la
biodiversitat i fer-la rendi
ble, aquestes empreses
pretenen posseir en propie
tat, patentats, els éssers
vius, o parts d'ells.

Les cultures aborígens
d'arreu del món han cone
gut i emprat la biodiversitat
des de temps immemorials.
Els aborígens australians
recol·lectaven més de 400
espècies vegetals diferents
i certes cultures preagríco
les africanes coneixien més
de 1400 espècies. Un
estudi etnobotànic sobre
l'ètnia cabécar de Costa
Rica recol'lectaven més de
250 espècies vegetals amb
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Volen cobrir la pista annexa del pavelló
Podria albergar també alguna pista de mini basket o mini handbol.

El projecte requerirà una inversió de 265.000 euros

TEXT: noemíoms
---

FOTO: lIul'sagarcia

L'Ajuntament de Benicarló
ha aprovat el recobriment de
la pista annexa del pavelló
poliesportiu de la ciutat. En
total, es taparan '1800
metres quadrats de pista i
segons ha avançat el regi
dor d'esports del consistori,
Marcos Marzal, es tracta
d'una estructura de set
metres d'altura amb xapa
galvanitzada que té com
objectiu "el poder-se utilit
zar també quan es tinga
dolenta climatologia".

El recinte tindrà
instal'lació elèctrica i tots els
serveis necessaris, així
mateix podria albergar
també alguna pista de mini

basket o mini handbol. El
projecte que requerirà una
inversió de 265.000 euros,
ja té aprovat el plec de con
dicions, per la qual cosa ja
es troba obert el termini per
què presenten ofertes les
empreses interesades.

Segons ha confirmat, les
obres tindran una durada
d'uns dos mesos des que
s'adjudique i signe el con
tracte amb l'empresa. Mar
zal ha explicat que es tracta
de "una obra important per
a Benicarló" i ha avançat

que en una segona fase
està previst cobrir la nau
annexa amb un tipus de
lona totalment automatitza
da per a protegir en cas de
pluja o vent.

El regidor assegura que a
pesar dels canvis prevists el
recinte podrà seguir acollint
els concerts i espectacles
que se celebraven fins el
moment. Per l'altre costat,'
encara a l'àra d'esports
aquest dissabte se ceelbra a
la ciutat la festa de l'esport
escolar.

La cita comptarà amb
moles com ara jocs hinfla
bles, curses, partits, xocola
tades i premis, ja que es
repartiran mil samarretes,
diplomes i medalles entre
els participants.

TEXT: noemíoms
"------- ----------

FOTO: lIul'sagarcia

Oferir assessorament, informació i formació a les entitats
que desenvolupen programes de voluntariat és l'objectiu
del nou centre del voluntariat que es va inaugurar dilluns
passat a Benicarló. Les instal'lacions, que es localitzen
en la seu del projecte Accord, pretenen convertir-se en
un lloc on aquest tipus d'entitats de tota la comarca
puguen reunir-se i disposar de tot tipus de recursos, com
per exemple l'informàtic.

Segons la gerent de la fundació del voluntariat i la soli
daritat, Esther Fonfría, la fundació va triar Benicarló com
a seu del centre del voluntariat perque "l'Ajuntament
sempre s'ha implicat en el foment i el suport del volunta
riat social i per la importància del moviment associatiu a
Benicarló". Actualment, a Benicarló existeixen un total de
121 associacions, de les quals 41 són entitats que
desenvolupen programes de voluntariat.

En aquest sentit, Fonfría va explicar que aquesta pro
liferació és deguda que cada vegada són més les asso
ciacions de veïns i dones que a pesar de tenir un objec
tiu inicial diferent, havent-los superat, han optat per la
realització d'activitats d'atenció a les persones majors i
als immigrants.

Inauguren un centre
del voluntariat
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Extraordinari paper dels nedadors
benicarlandos a la Lliga Provincial

1a Susana del Olmo 45" 70
2a Paula Saura 46" 23

50 metres braça (nedadors
de primer any a la categoria)
1r Ferran Remolina 43" 11
4t Agustín Parra 47" 06
5è Hector Aja 47" 18
8è Rubén Constante 48" 26
20è Lluc Añó 54" 49
50 metres braça (nedadores
de primer any a la categoria)
2a Raquel Fabregat
56" 10
3a Maria Coll
56" 49
11 a Meritxell Sospedra
1'00" 46
12a Montserrat Astor
l' 02" 00

Relleus 4x50 estils mascu
lins
1r CNB "A" 2' 36" 95
6è CNB "B" 2' 58" 79
9è CNB "c" 3' 18" 02
Relleus 4x50 estils femenins
1r CNB "A" 2' 59" 93

100 metres lliures (nedadors
de primer any a la categoria) ;;...
3r Ferran Remolina l' 17" 72
4t Ruben Constante l' 17"
80
8è Hector Aja l' 26" 02
12è Ismael Kobbi l' 27" 01
17è Agustín Parra l' 30" 50
24è Lluc Añó l' 34" 51

100 metres lliures (nedado
res de segon any a la cate
goria)
1a Susana del Olmo l' 15"
91
2a Paula Saura l' 16" 85

100 metres lliures (nedado
res de primer any a la cate
goria)
1a Raquel Fabregat l' 28"
97
3a Maria Coll l' 38" 56
4a Meritxell Sospedra l' 42"
40
9a Montserrat Astor l' 50"
70

50 metres braça (nedadors
de segon any a la categoria)
2n Marcos Fuentes 45" 40
3r Marc Foix 45" 91
9è Ramón Boix 53" 31
10à Carlos Díaz 53" 32
11è Antonio Àvila 53" 37
13è Josep Navarro 54" 04

50 metres braça (nedadores
de segon any a la categoria)

ALEVINS:
400 metres lliures
1r Eloy Vinaiza 4' 36" 93
15è Carlos Astor 5' 18" 29
17è Miguel Piñana 5' 21" 68
19è Genís Senen 5' 23" 44
28è Roberto Sanz 5' 50" 87

Sagreras, Campionat d'Es
panya oficiós, en la prova
de 100 metres lliures les
nedadores Susana del Olmo
i Paula Saura.

Els resultats i posicions
més destacades per part del
nedadors del Club han estat:

100 metres braça
9è Genís Sene l' 28" 82
15è Carlos Astor l' 32" 99
7a Cristina Ferrando l' 40"
13
8a "Janina Rodríguez l' 41"
51
14a Martina Gil l' 49" 65

200 metres esquena
1r Eloy Vinaiza 2' 35" 79
7è Raul París 2' 42" 82
13è ,Miguel Piñana 2' 52" 68

BENJAMINS
100 metres lliures (nedadors
de segon any a la categoria)
2n Carlos Diaz l' 18" 72
4t Marcos Fuentes l' 19" 98
7è Josep Navarro l' 22" 58
9è Marc Foix l' 24" 26
14è Antonio Àvila l' 30" 39
16è Ramón Boix l' 34" 29

TEXT: cnbenicarló

Passat dissabte, 5 d'abril de
2003, els nedadors i neda
dores alevins celebraren la
sisena prova de la lliga pro
vincial, en aquesta ocasió
nedaren a la piscina Provin
cial de Castelló, mentre que
els benjamins ho van fer el
diumenge i a la piscina Cas
talia, també a la Capital.

El dissabte es desplaça
ren un total 6 nedadors i 3
nedadores, mentre que diu
menge van ser 12 nedadors
i 6 nedadores.

Cal destacar el gran
paper fet per tots els mem
bres del Club, ja que Eloy
Vinaiza va assolir là marca
mínima per a acudir al Cam
pionat d'Espanya en la prova
de 400 metres lliures. D'altra
banda van obtindre eI-pas
saport per als autonòmics: el
mateix Eloy Vinaiza en les
proves de 400 metres lliures
i 200 metres esquena, Raül
París en 200 metres esque
na,' Génís Senen en 100
metres br9ça així com Cristi
na Ferrando i Janina Rodri
guez en aquesta mateixa
prova en la categoria feme
nina.

Pel que fa referència a la
categoria de benjamins van
obtindre la marca mínima,
per a participar al trofeu

-----.~.~-----

FUTBOL SALA Povet.c m 7 - Ga da 2
TEXT: povet.com

Partit que s'anticipava molt
disputat, però en el qual el
Povet.com va imposar la
seua superioritat des de l'i
nici, i així ho va reflectir
també el marcador.

En la primera part, l'e
quip local es va anticipar
amb un robatori de baló
d'Edmar, que, sol, va batre
a Otero. El final d'aquest
període arribaria amb el
resultat de 3-0 per als beni
carlandos.

El joc va estar desocupat
molts instants per les nom
broses faltes i targetes i els
dobles penals van poder
decidir el partit.

En aquest aspecte, el
Galdar es va trobar amb un
Pomer molt segur durant tot

la trobada i insuperable a
baló parat. Matemàtica
ment classificat per als
play-offs d'ascens, l'objec
tiu del Povet.com és, en
aquests moments, quedar
primer en el grup B de la
Divisió de Plata.
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TEXT: rodolfoserrano

pacodelcasti Ilo

Quan Xoco, mudat amb
tratge i corbata i desprovist
del seu inseparable havà, va
alçar la vista cap a la graderia
després d'haver-se senyat i
haver fet una lleu genuflexió
al bell mig del terreny de joc,
va poder comprovar perso
nalment com la tribuna del
municipal de la Carxofa pre
sentava un aspecte prou
menys desolador que de cos
tum. És cert, l'aterrament del
nou tècnic amb tot el seu
carregament d'il·lusions a la
nostra malmesa entitat ha fet
possible, de moment, que
contra el Benicàssim es
poguera vore la millor entra
da de la temporada. Segur
que el nostre resplendent
entrenador es va emocionar
en sentir els sincers aplaudi
ments que un important sec
tor de la grada li va dedicar
en el moment d'apropar-se a
la banqueta.

El personal estava eufòric i
no passava pel cap de ningú
la possibilitat de guanyar
aquest partit. És el que
passa, el bac després és
més gran.

El Benicarló va presentar
una alineació amb força
novetats. A la porta retornava
Roca (exAndorra, Castelló,
Sporting, Espanyol, Man
lleu ...) després de més de
cinc temporades d'inactivitat
en partits oficials; la seua
presència sota els pals és
tota una garantia. A l'eix
defensiu tornaven Luis de la
Haba i Josemi Gómez, que
també feia dies que no juga
ven. La resta, els de sempre,
Raül, Flos, Cristian, Dario... i
els juvenils Burriel, Bueno i

Jonatan. Les coses se'ns van
tòrcer des del principi quan al
minut deu o dotze Javi Flos
se'ns va quedar plegat a l'in
terior de l'àrea, uns diuen que
per un tall de digestió i uns
altres que si per una reacció
al·lèrgica. Ens vam esglaiar
tots pensant que podia pas
sar qualsevol cosa, sortosa
ment i estranya, els seus
pares no ocupaven el seu
habitual lloc a la llotja i es van
estalviar un fort ensurt.

Aquest desagradable con
tratemps va obligar Xoco a
fer entrar Saül i, per tant, a
canviar la manera de jugar.

Només va faltar que el primer
xut que van fer els forasters,
en treure una falta a la frontal
de l'àrea, es va colar pel mig
de la barrera i va suposar el O
a 1. Com corrien els de
Benicàssim, semblaven inter
nacionals, jugant al primer
toc, desmarcant-se amb faci
litat, tirant a porta en totes les
posicions... El Benicarló es
defensava però amb ordre i
en cap moment va donar la
sensació de perdre els
papers. En aqueixes està
vem quan al jove Bueno va
ser agredit a la vora de l'àrea
i, mentre els defensors discu-

tien si eren galgos o poden
cos, algú li va passar la pilota
a Raül que, tot sol davant el
porter castellonenc, va acon
seguir amb tota la parsimònia
del món marcar l'empat. Va
ser aquest un gol d'aqueixos
que fan doble alegria, alegria
pel gol en si mateix, però ale
gria sobretot per la cara
d'imbècils que se'ls va que
dar a tots els forasters, tan
acostumats com estem que
això ens passe a nosaltres,
suposa un gran alleujament
espiritual veure-ho en la pell
d'altres. AI cap d'una estone
ta Dario es va queixar de la

cama 00 no ho entenc això
dels músculs) i va ser substi
tuït pel voluntariós gaspatxer
Franc. L'esquema de Xoco
es va tornar a esmicolar.

Només començar la sego
na part l'àrbitre va expulsar
Raül. A vore, Raül no és el
millor gra de la talega, és cert
que de vegades protesta,
que en massa ocasions dis
cuteix amb els defenses con
traris o fins i tot que en algu
na ocasió cau al terra d'una
manera desproporcionada
respecte a l'empenta o trave
ta rebudes. Ara bé, li puc ben
assegurar que en aquest cas

l'àrbitre el va perseguir immi
sericordement i a la segona
falta que va cometre se'l va
carregar. Estic convençut
que els àrbitres el coneixen
tots i n'hi deu haver que fan
apostes a vore qui se'l treu
abans de damunt. Xoco, pro
bre home, va haver de treure
el tarro de las esencias i va
començar a esdevenir el pro
tagonista del matx des de la
banda. Als pocs segons el
juvenil Jonatan també es va
queixar del mateix lloc que
Darío i el va substituir un altre
reaparegut, el veterà Franc
Martínez. Amb deu homes i
tots els imprevistos tàctics
hom podia esperar que els
castellonencs aconseguiren
marcar el gol de la victòria.
Res més lluny de la realitat.
Les ocasions benicarlandes
es van prodigar sense solu
ció de continuïtat i Javi Bueno
i especialment el mateix
Franc Martínez van comptar
amb sengles ocasions que
hagueren pogut proporcio
nar-nos la victòria. AI final, un
empat que sabia a poc i una
afició que va sortir fotuda
però contenta pels mèrits
exhibits pel seu equip.

Aquesta propera setmana
hi ha tres incorporacions més.
Es tracta del veteraníssim
Juan Carlos (exBenicarló,
Múrcia, San Jorge, Xert...), un
tal Jordi que no sé massa bé
qui deu ser però que ja havia
jugat ací i un davanter centre
de Saragossa que m'han
contat que ve apadrinat per
Garcia San Juan, el jugadors
de futbol sala del Povet.
Vorem que passa.



EL CÒMIC
Menys valencià no, per favor

Als continus entrebancs que l/'
troba la nostra Uengua...

..

· Arq ¡¡ hem de sumar er que li imposa
· la LOCE, que redueix les hor-es lectives
· de valencià als co!·Jegi5 .

Les reaccions no $' han fet d I esperar
per part de !a comunitat inteHectuaJ
defensora del vajelicià.~. ..-__~

Les entitats culturals que lluiten pel futur
de la llengua (com Alambor) tindran que

doblar els esforços.

• • • • • • • • • •• • • •
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