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Exculpen l'acusat de
maltractar la seua dona

El pp vo'l 15 agents de
Policia, més, aI carrer',
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El Morrongo es qliéda sense

La Generalitat rescindeix el contracte a Tecnoagüa I Tots acusen
l'empresa de deixadesa en el manteniril:ent de les instal:lacions'

TEXT: redacció

La Generalitat ha rescin
dit el contracte a l'empresa
encarregada de la
recoHecció i sanejament de
les aigües residuals urba
nes de Benicarló, Tecnoa
gua, per deixadesa en el
manteniment de les
instal·lacions.

Així ho explicava el regi
dor d'empreses conces
sionàries, Joan Manel
Ferrer. Segons Ferrer, l'A
juntament s'havia queixat a
l'entitat de sanejament que
"les coses no funcionaven
bé", pel que aquest orga
nisme es va desplaçar a la
ciutat per a comprovar in
situ la raó de les protestes.

Veient la gravetat de la
situació "es van decidir ini
ciar els tràmits per a can
viar d'empresa", pel que a
partir de dimecres passat la
firma adjudicatària del ser
vei és Sorea.

La rescissió de contracte
amb Tecnoagua és una
conseqüència més del
polèmic abocament d'ai
gües fecals a la platja del
Morrongo de Benicarló, ja
que al contrari del que s'a
puntava al principi des de
l'Ajuntament sobre la ine
ficàcia de les bombes que
"no podien donar abast", la
responsabilitat dels aboca
ments també es deu al
col, lapse del col· lector que
havia suportar aigües pro
cedents de dues obres, una

de la zona de l'auditori i una
altra del carrer Severa
Ochoa.

Precisament, han estat
aquestes circu.mstàncies
les quals han. permès
detectar que els aboca
ments fecals procedeixen
d'una connexió il'legal que
s'està produint per part d'al
guna empresa o particular
al col'lector de pluvials.

Amb la finalitat de trobar
una solució vàlida a la pro
blemàtica, tècnics de l'ad
ministració tenen l'objectiu
de detectar mitjançant un
robot amb càmera detectar
la procedència real dels
abocaments, introduint-se
pel clavegueram. No obs
tant, paral'lelament a
aquesta mesura, s'ha tapo-

nat de forma provisional la
sortida habitual d'aquestes
aigües i s'ha realitzat una
neteja i sanejament de la
zona.

Segons explicava el regi
dor d'empreses conces
sionàries des de l'Ajunta
ment i "especialment des
del Bloc, es té un interès
real a treure avant la depu
radora prevista en al ciutat
perquè deixin de vessar-se
aigües ~rutes al mar".

Sense~andera blava
Sens dubte, l'aspecte

que mes es ressentirà dels
últims incidents serà el del
turisme i és que des del
dimarts la platja de Beni
carló no té hissada la ban
dera blava. L'Ajuntament
de la ciutat ha volgut actuar
amb responsabilitat i
segons reconeixia l'alcalde
de la ciutat, Jaime Mundo,
"quan una platja té bandera
blava significa que la quali
t$.t de les aigües ha de ser
òptima". L'alcalde explicava
que donada la situació, des
del primer moment "es va
parlar amb la direcció
general de qualitat de les
aigües" pel que quan es
van obtenir els resultats de
les analítiques i es va com
provar que les xifres eren
més elevades de les que
habitualment té una platja
amb bandera blava, "des
de l'ajuntament es va orde
nar la retirada de la bande
ra perquè quan compliren
de nou els límits establerts
es restituís".

Mundo considera que,
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bandera blava
d'aquesta manera, no s'en
ganya a ningú, però adver
teix que malgrat la mesura
presa la platja segueix sent
apta per al bany. El primer
edil confiava que després
de les actuacions realitza
des es puga restablir la nor
malitat i anunciava mesu
res dràstiques per al res
ponsable dels abocaments,
en aquest sentit, es referia
a l'inici d'un expedient san
cionador, ja que a més de
cometre un delicte ecològic

"està danyant la imatge de
Benicarló" .

LA CONSEQÜÈNCIA?

ADEU
BANDERETA

Els socialistes demana explicacions al pp per la
lamentable situació del sanejament a la comarca

L'oposició demana explica
cions sobre l'abocament d'ai
gües fecals al Morrongo. Els
socialistes denuncien l'in_
compliment sistemàtic de
normatives relatives a la
depuració d'aigües. Per la
seua banda, l'Entesa pre
guntarà al conseller sobre
abocament d'aigües fecals
que es ve produint en les últi
mes setmanes a la plalja el
Morrongo. Segons un dels
seus diputats, Ramón Car
dona, interpelaran de forma
oral al conseller que expliqui
"per quina raó està oco
rrent això que s'està con
vertint en un costum en la
província de Castelló, oil
hi ha ja almenys set emisa
ris". Cardona no entén per
què actualment "no existeix
encara una depuradora en
condicions en tot el Maes
trat". "És inadmissible que
això passada en 'municipis
turístics i que no es tinga
cap control de les cases i
empreses que es connee-

ten al sistema de. clavegue-
ram". .

Per altre costat, considera
que les instaHacic;>ns c¡ue
envien l'aigua, inclosos.els
ernisaris, "no són la solució
i tampoc es troben en
bones condicions per a
funcionar bé"; per aquesta
raó des de l'Entesa es pretén
"esbrinar que fa el Consell
per a evitar successos
com el de Benicarló i que
no torne a repetir-se el d'a
questa localitat en
conèret". Amb la pregunta
oral al conseller pretenen
conèixer que problemes han
pogut ocasionar aquests
abocaments i que mesura
sanitària s'ha pres en la plat
ja benicarlanda ja que "l'abo
cament d'aigües feeals no
és una cosa banal, sinó un
problema important de
salut pública".

De la mateixa .manera,
Cardona incideix en la
necessitat de depurar i reuti
litzar l'aigua "si diem que fa

falta aigua i volem un
transvasament, el que no
potser es que s'estiga abo
cant aigua a la mar sense
depurar".

SOCIALISTES
Per l'altre costat, segons el
secretari comarcal del
PSPV-PSOE Ports Maestrat,
Adolf Sanmartin, el PP està
incumplint sistemàticament
les normatives relatives a la
depuració d'aigües.

Entre les iHegalitats
comeses, ressalta la vulne
ració de la resolució del
25/5/98 de la Secretaria
d'Estat d'Aigües. Una resolu
ció en la qual s'exigia el trac
tament secundari de depura
ció d'aigües a les poblacions
de més de 15.000 habitants
abans del 31-12-2000, "això
vol dir que existeixen en la
nostra comaréa .... quatre
poblacions que no com
pleixen aquesta resolució,
ja qúe en' aquests
moments només realitzen

un pretractament de
desensorrament i desgrei
xat, així com d'eliminació
de greixos i olis, com és el
cas d'Alcalà-Alcossebre,
Peníscola, Benicarló i
Vinaròs". En aquest sentit,
Sanmart[n assegura que la
conseqüència directa d'a
quests abocaments sense
depurar són "les platges no
aptes al bany que existei
xen en la nostra comarca".
A més, destaca que es trac
ta d'una problemàtica impor
tant atès que "el volum de
metres cúbics que arriben
als quatre emisaris, els de
Vinaròs, Benicarló, Penís
cola i Alcossebre, és de ...
nou milions de ml3/any",
és a dir, "nou milions' de
litres d'aigües residuals
sense depurar'.

¡

l
.....,;
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El Jutjat exculpa el veí de Benicarló acusat de
maltractaments i diu que la seua dona va mentir

TEXT: redacció absolt de tots i cadascún
- dels càrrecs que se li impu

Pedro A.S., el veí de Beni- taven i en cap moment va
carló acusat de maltractar ingressar a la presó tot i les
la seua dona, segrest informacions aparegudes
il· legal i violència domésti- que així ho van apuntar.
ca, en un judici cel·lebrat el L'absolució, no va ser
passat dijous dia 17 de precisament per falta de
juliol al Jutjat de 1a instan- proves i va quedar demos
cia de Vinaròs, va ser trat per la pròpia jutge que

la dona del matrimoni va
mentir tergiversant la histò
ria dels fets aprofitant una
penosa realitat com son els
maltractaments a les
dones.

Si des de la Veu vam
informar inicialment de la
detenció i dels càrrecs als
que s'acusava aquest veí

de Benicarló, també és just
aprofundir en els fets que
s'han produït posteriorment
i deixar ben clar que l'home
és del tot innocent segons
una sentència judicial.

Detenen un home que intentava robar un cotxe

TEXT: redacció

La policia local de Benicarló
va detenir el dimarts de la
setmana passada un veí de
Benicarló com presumpte
autor d'un delicte amb
atemptat contra els agents
de l'autoritat. Els fets van
succeir mentre realitzaven

la patrulla rutinària, els
agents van observar a un
individu al costat d'un cotxe
intentat forçar el seu pany,
a l'apropar-se per a proce
dir a la seva identificació,
l'home va mostrar una acti
tud agressiva i violenta que
va derivar en la seva deten
ció. Els agents van haver

de realitzar un part assis
tencial per lesions contra
l'autoritat.
El detingut, veí de Benicar
ló i amb antecedents
penals, va passar a disposi
ció judicial.
D'altra banda, la policia
local de Benicarló ha realit
zat dues diligències per

prevenció de judici ràpid
per dues faltes de maltrac
taments i violència domèsti
ca en àmbit familiar. Amb
dues diligències tenen sen
yalització per a judici dijous
de la setmana passada.

Ja s'obert el termini d'inscripció per a participar en la cinquena edició del certamen d'interpretis Ciu
tat de Benicarló que acull aquest municipi el 6 i 7 de desembre. Una edició que es dedicarà a l'es
pecialitat de saxòfon. La inscripció es pot formalitzar en el Registre General de l'Ajuntament fins el
15 de novembre. El Certamen està organitzat per l'Organisme Autònom de Cultura de l'Ajuntament
de Benicarló i l'Associació Musical Ciutat de Benicarló.

La Veu de Benicarló
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El pp reivindica ara més agents
de policia local per a Benicarló

•••••••

TEXT: noemíoms

Més d'una dotzena de vehi
cles estacionats en l'avin
guda Catalunya de Beni
carló van despertar la set
mana passada amb les
rodes punxades. Els veïns
denuncien que aquest tipus
d'actuacions es venien pro
duint durant tota la setma
na i que en el cas d'alguns
propietaris ja han sofert
burxades en tres ocasions
durant les últimes nits. Els
fets van succeir durant la
matinada pel que no es van
coneixer testimonis d'a
quests actes vandalics.

Precisament, el nou regi
dor de governació de l'A
juntament de Benicarló,
Marcelino Domingo, lamen-

Tolito

tava que aquest fet estiga
sent habitual en els últims
dies i explicava que les
limitacions de personal en
la plantilla de policia no aju
den en aquest sentit.
"Actualment tenim una
plantilla molt curta" afir
mava i afegia que "és
necessari que es cobris
quen les places que que
den i que almenys
puguem tenir quatre o
cinc parelles d'agents
patrullant pels carrers".

En aquests moments, hi
ha 43 agents en plantilla,
segons Domingo, l'objectiu
és que s'arriben als seixan
ta.

Moliner a Canal 9

RECICLAR,
ÉS FÀCIL?

Tal i com va afirmar la set
mana passada aquest que
escriu no és un personatge
molt espavilat. Tot i això, jo
que el coneixo, els puc
assegurar que procura
carregar-se sempre de
bones intencions.

Així, des que van
instal.lar els contenidors
per a reciclar llandes, tetra
briks i envasos intenta
separar el màxim número
de recipients amb la sana
voluntat de causar el mínim
perjuí possible a l'entorn.
Ara bé, com no és un noi
excessivament eixerit no

sap qué fer amb molts
receptacles. Ha de reciclar
l'envàs del iogurt? I un tup
perware envellit? I les tapes
afilades de les llaunes?

Aquest que escriu, afo
nat per la pròpia mediocri
tat, fa setmanes que espera
una llista preparada per l'A
juntament dient qué no s'ha
de reciclar, qué es pot reci
clar i com s'ha de reciclar.
Confiava que es publicaria
entre d'altres al Crònica de
Benicarló. No va pensar
que els temes d'interés
públic trenquen la línia edi
torial del pamflet oficial. Ja

TEXT: redaccíó

L'exdiputat Francisco
Moliner, és un dels 11
vocals del Consell d'Admi
nistració de RTVV a pro
posta del grup popular.

El pp de les Corts va
presentar" la candidatura de
l'exalcalde de Vinaròs

veieu que no és massa viu.
Mentre espera les ins

truccions, aquest que
escriu, recicla seguint crite
ris de sentit comú i carregat
amb la bossa de deixalles
recuperables ix al carrer
amb la complicada missió
de trobar un contenidor
groc que estiga buit. Impos
sible. Amb la bossa a la mà

Jacinto Moliner per error,
que ha solucionat a través
d'un escrit de correcció pre
sentat a la Mesa de la
Cambra.

D'aquesta manera, la
persona elegida com a
vocal pel ple ha sigut el
benicarlando Francisco
Moliner

se li bloqueja la matèria·
grisa perqué no sap qué fer
amb ella.

Torna a casa amb la
bossa com si patira la sín~,

drome de Diògenes? t'a
porta a l'Ajuntament?· 'A
casa del senyor Alcalde7k

:'1·"

la del regidor de Medi.
Ambient?
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Senyora Garcia

OPINiÓ
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Això és el que vaig saber llegir en l'anterior número de la seua revista, el 393.

TEXT: ellector

Me n'estic adonant que
pateixo els mateixos símp
tomes que descriu Tolito en
la primera part de la seua
col·laboració. La calor, la
xafugor, la humitat i les
minses ganes d'escriure
que tinc, fan que ara mateix
estiga més bloquejat que la
Fundació Compte Fibla.

Jo també vull unes
vacances com les que
estan fent eixos del futbol,
que han fet un comiat a l'e
legant estil francés, sense
desitjar-nos un bon estiu i,
el que encara és pitjor, ens
han deixat amb l'espasa de
Damocles al damunt sense
saber quan ens els torna
rem a trobar a aquestes
pàgine$. Ben segur que tor
naran amb les seues baja
nades, poques lligues i
romanços mentre els seus
col·laboradors de substàn
cia s'esforçaran per tal que
la revista mantinga un nivell
que ells dinamiten setmana
rere setmana.

L'unica cosa que tenim
segura és que no ens han
contat cap novetat impor
tant. En lloc d'anar a buscar
la notícia per la drecera,
se'n van a entrevistar al
degà de la premsa local i
encara tenen la barra de
preguntar-li si sap alguna
cosa del Benicarló. Quina
vergonya. La malaltissa
droperia d'aquestos
nefands personatges els
impedeix d'anar a buscar la
notícia allà on es troba. La
pregunta és evident: per
què no van anar a entrevis
tar al president del
CD. Benicarló? Segura
ment li tenen temor. No es

volen acostar a cap menbre
de le junta no siga cas que
els diguen que col·laboren
amb el club. Moltes vega
des ho han reconegut. Amb
aficionats com ells l'equip
degà de la comarca ho té
magre. Ja sé, senyora Gar
cia, que no val la pena per
dre el temps amb aquest
tema, i que no esta bé mal
parlar dels "companys",
pero vosté hauria de fer un
pensament aprofitant la
parada estival.

Mire, busque un xicot o
xicota que li agraden els
esports i faça una secció
ben completa, perquè -no
ens enganyem- la informa-

"La fotografia del
senyor assegut a

una cadira de
plàstic podria ser

la portada del
programa de fes
tes de l'any que

ve"

ció esportiva fa compassió
de vore. La majoria d'esde
veniments esportius que es
fan al poble no apareixen a
la seua revista, i per a una
vegada que Àlex Gozalbo
fa un acurat treball sobre el
3x3, van i no li'l publiquen.

Per aixó vull demanar-li
disculpes al seu ex
col·laborador, encara que
segueixo pensant que de
tant en tant podria escriure
alguna cosa. Reprenc el fil.
Ara resulta que el buit que
han deixat els innombra
bles l'ha ocupat en part el
Robespierre eixe que no fa

més que criticar i criticar i
repartir estopa a tort i a dret
perquè no acaba de pair
aquest invent de l'arranja
ment. Ni ell ni Tolito tenen
la paciència que tinc jo per
tal de comprovar el seu fun
cionament com a compo
nents de l'equip de govern.
Jo els dono un marge de
temps.

Tema de la setmana.
Una vegada més, periodis
me de carrer, notícia viva,
calenta i d'actualitat. He de
reconéixer que això m'a
grada més que una portada
anecdòtica amb un interior
sense contingut. L'assump
te és important, i per això la
vull felicitar, senyora Gar
cia. Com sempre, el que
més m'ha agradat han
estat les promeses del sen
yor Mundo. Com sempre,
genial.

És una llàstima que la
foto que apareix a la pàgina
quatre no es puga vore en
colors, perquè estic segur
que deu ser espectacular,
amb el roig del camió dels
bombers i el taronja de les
llums de la sirena.

A la pàgina set se'ls ha
vist el llautó i me n'ha ado
nat fins on arriba la influèn
cia negativa dels del futbol.
Si se n'adona, senyora
Garcia, li han dedicat més
tros a les dames de la Con
fraria de Sant Antoni Abat 
qué guapes són- que a les
falleres majors. En condi
cions normals deuria ser el
tema de la setmana, amb
profussió de fotos, text i
obligades entrevistes a les
falleres, cort d'honor, alts
càrrecs fallers i afortunats
parents i parentes de les
afortunades falleres. Però

no. Una mica més i no surt
la notícia.

No vull acabar sense fer
un petit esment sobre la
notícia de la bibioteca de la
mar i la foto que l'acompan
ya. He llegit detingudament
el text i no he trobat la
paraula "llibre" enlloc. El
diccionari ens diu, entre
altres coses, que una
biblioteca és un lloc on hi
ha llibres. Pel que veig a la
nostra flamant biblioteca la
gent només llegeix revistes
i diaris, sobretot esportius
però també "regionals". No
sé com es pot qualificar de
"bon funcionament" una
bibioteca on la gent va a
llegir diaris i revistes. L'any
que vé que li canvien el
nom. Que es diga "heme
roteca de la mar", "revis
toteca de la mar" o simple
ment "quiosco playero
gratuito". La imatge d'un
respectable senyor exhibint
el seu cos nu llegint una
revista amb el seu barret de
palla, assegut a una cadira
de plàstic i el carro de la
compra al seu costat, no té
preu. Seria una magnífica
portada per al programa de
festes de l'any que vé.

L'ESPIFIADA DE LA SET
MANA

Ja sé que la paraula títol
sense accent no apareix al
diccionari, però no sé si té
algun significat col·loquial,
no ho sé.

--



s.oeIETAT
Pàgina 7 laveUdebenicarlo

Els propietaris de les partides Palmar,
Sanadorlí i Cervellona s'organitzen

TEXT: redacció

Durant el passat 10 de juliol va tindre
lloc al Saló d'actes de l'lES l'Assem
blea General Ordinària de l'Associa
ció Sanadorlí, Palmar i Cervellona.

L'objectiu prioritari d'aquesta asso
ciació, serà l'evitar els plans d'urba
nisme tant abusius que alguns espe
culadors han estat disenyant, per
algunes partides del poble com
Surrach i La Tossa i procurar que
l'urbanisme de les esmentades parti
des estiga regit pels principis de ser
participatiu, per part dels propietaris
dels terrenys, assumible econòmica
ment per aquestos, solidari (amb fons
de les administracions) i adreçat al bé
comunitari i no sols als promotors
dels PAls.

L'ordre del dia va ser la presenta
ció de l'informe de gestió, per part de
l'executiva provisional, el qual va

estar aprovat per unanimitat i la pre
sentació de la nova executiva,
encapçalada per Lluís Coll, la qual
també va sortir elegida amb unanimi
tat de vots.

També dir que durant l'acte, i en
unes taules preparades al rebredor

del centre, els propietaris que encara
no eren socis tenien l'oportunitat d'a
puntar-se per poder votar després en
l'assemblea. Segons l'informe llegit
pel tresorer es va arribar quasi als
tres-cents socis .

Barrés assegura que la carretera de Càlig
és un objectiu prioritari per a la Generalitat

--

TEXT: noemíOmS

La carretera entre Benicarló
i Cillig és un objectiu priori
tari de la Generalitat Valen
ciana. Així ho assegurava el
delegat de l'administració
autonòmica a Castelló, Joa
quin Borrils, en la seva visi
ta a la comarca. Borrils que
va visitar Alcalil de Xivert,
Santa Magdalena de Pol
pis, Benicarló i Peníscola
explicava que la seva visita
tenia com objectiu conèixer
en quina situació es troben
els projectes de la Generali
tat a les diverses poblacions
alhora que apropar l'admi
nistració autonòmica als

ajuntaments. Borrils, que
entre les visites, es va des
plaçar fins el polígon indus
trial el Collet de Benicarló
comentava del vial d'accés
al polígon que si bé la calça
da de la carretera es troba
en bon estat "no és prou
segura per al trànsit que
està suportant
diàriament" .

El delegat va aprofitar la
visita per a informar-se de
com es podria desbloquejar
la situació, ja que segons
afirma "la COPUT té con
templada la millora de

. carreteres des de Sant
Mateu" en aquest cas. La
carretera es veuria amplia-

da en 3'5 metres per cada
carril, "amb uns vorals que
encara que foren de terra
servirien per a separar la
carretera de la cuneta".
D'aquesta manera, segons

Borrils s'eliminaria de forma
important la perillositat que
comporta actualment
aquest vial.
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Cartes a la directora

Esquerra Unida vol
valoritzar els residus

TEXT: esquerraunidapV

Esquerra Unida - l'Entesa
de Benicarlo mostra el seu
més rotunda oposició a que
els residus sòlids urbans d.e
Benicarlo i altres pobles
s'incineren i no es valoren.
Considerem que la valora
ció dels residus és apostar
pel futur, de no fer-ho, de
nou es perd una oportunitat
de recuperació dels residus
(paper, cartró, plàstic, vidre,
metalls i matèria orgànica)
amb el consegüent estalvi
de recursos naturals, crea
ció d'ocupació estable, així
com conscienciació de~les

persones pel que fa a reduir
la quantitat que es genera,
separació d'aquests, conei
xement de les possibilitats
de reutilizació després de
l'oportú reciclatge, i el valor
ecològic i mediambiental
que suposa la correcta ges
tió dels mateixos...

Sabedors del que suposa
la incinèració per a la conta
minació atmosfèrica, fums,
emanació de dioxines, que
unit a les emissions de les
actuals empreses quími
ques de Benicarlo, situaria
la qualitat de l'aire sota
mínims amb els conse-

güents problemes per a la
salut de tots.

Per a Esquerra Unida
l'Entesa la Qualitat Ambien
tal és un dret de tots i hem
de lluitar per ella, pel que
vam denunciar la posició de
l'administració local pel que
fa al Pla Zonal de Residus.
Aquesta ha de ser corregi
da i apostar per la valoració
(reduir, reciclar i reutilitzar)
no podem seguir contami
nant i contaminant-nos els
pròxims 20 anys per una
suposada oferta més
econòmica.

La majoria dels ciutadans
de Benicarló, el passat 25
de Maig va votar a organit
zacions polítiques, ( PSPV,
BLOC, EU-L'ENTESA) que
tenen un compromís amb el
medi ambient en els progra
mes, pel que creiem que és
imprescindible que les
organitzacions (PSPV i
BLOC) majoritàries en l'a
juntament, denunciïn l'adju
dicació que s'ha realitzat.

Des d'Esquerra Unida
l'Entesa de Benicarló vam
exigir que la presa de deci
sió davant una nova pro
posta d'adjudicació es rea
litze al Ple Municipal, que
els ciutadans sàpiguen quin

Sra. directora de la Veu:
Sóc una turista que el dia
19 de juliol vaig anar a la
platja del Morrongo com
tots els dies i em vaig tro
bar amb una desagradable
sorpresa. Igual que el dia
anterior ens estaven
donant la pallissa una
"atracció turística" impre
sentable de gent que es
baralla en tolls de fang
amb música a tota marxa i
damunt fent publicitat al
consum de droga, això si,
legal.

Però aquest no és el
motiu de la meua carta. El
cas és que-en arribar a la
platja, aquesta fa mala
olor, la veig bruta, veig que
un albelló d'aigües fecals
desemboca a la platja.
Pregunto. Ningú sap res.

Vaig al post de socors i
em diuen que sí que l'ai
gua està bruta i m'aconse
llen que no em banye.

De fet un munt de gent
estava dins de l'aigua
bruta, quines ganes!

Pregunto als municipals
i em diuen que no és la pri
mera vegada que passa i
que ja s'ha informat per la

posicionament i quines con
seqüències té. La decisió
d'aquest Ple ha de ser la
defensada en el Consorci
de Residus pel represen
tant de Benicarló.

televisió del problema amb
l'emissari. Tambe em
diuen que puc protestar al
ajuntament per a fer mes
forsa i que com mes firmes
millor. Em pregunto com
pot ser que un ajuntament
necessita firmes per arre
glar la porqueria que surt a
una platja amb bandera
blava. No ho entenc. A
quin poble he anat a
parar?

Estic d'acord en què les
màquines poden trencar
se, un dia poden fallar,
però quan passa una cosa
així, per què no s'informa
als banyistes que l'aigua
està en males condicions?
Turisme, sanitat i medi
ambient són els responsa
bles d'informar a la gent.
No hi havia ni un cartell, ni
s'informava per megafo
nia.

Ah! M'oblidava. Estaven
posades tant la bandera
blava com la verda. I això
és greu.

Atentament la saluda

Montserrat (Sant Cugat)

Pedra Martínez
Coordinador d'Esquerra
Unida Benicarló
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,Morrongo, blaú ..'. merdós

Fa unes setmanes ja ho
vam indic'êi' en "'aquestes
pàgine~ Açò de les "Bande
res'Biàves ens semblava
una enganyifa, La realitat,
per desgràcia, torna a:ficar
les toses .al seu" lloc,

...:Aquesta setmanaC i'algunes
altres) toma..; a abocar,
merda, no 'hi" ha' .d'àltra
paraula més, clara, el
col,lector delv costat de la
platja del Morrongo," Les
imatges són prou elo
qüents, i no deixen cap
espai per a excuses, Aquell
regidor de Medi Ambient,
Rodriguez , que va acabar,

com va acabar, dimitint,
se'n va fartar de denunciar
aquesta greu' situació
durant molt de temps. Els
polítics locals encara no
han entés que la primera
cosa que ha d'importar és
la salut del ciutadans, i
aquesta, s'aconsegueix
fent les coses ben fetes, i
no; amb boniques paraules
o 'volent-se ficar medalles,
amb foto' inclosa, com
Mundo i Guzman, a la his
sada'de la Bandera Blava,
Mentrestant continuem
sense depuradora i amb la,
merda al coll. I l'oposició

piulant, tard i malament
Sobretot, el nostre flamant
regidor de Medi Ambient
(oposició-govern?), Lores,
que tant pregonava de l'a
plicació de l'Agenda 21
local en la passada cam
panya electoral, i que· ara,
pareix se li ha oblidat. Per
què, algú l'ha vist? Algú l'ha
escoltat? O és que la salut
dels ciutadans no té prou
importància per a ell? O
l'''acord de governabiHtat" el
fa anar amb peus de plom,
per temor a poder perdre la
seua quota dEf poder muni~

cipaL O també el nou regi-

dor d'urbanisme que té
competències en la matèria
per les connexions il'legals
a la xaraxa pluvial, Mala
ment comencem,
Ara per ara, només hem
vist a un regidor, que no ve
a conte, sortir a torejar amb
el problema i damunt par
lant del que no era, Veure'm
quan ho f¡¡¡ran els anteriors i
amb quina contundència.
Per desgràcia açò, era la
crònica d'una situació
anuncíada. I a més, ens
quedem sense la Bandere
ta Blava, Més penós i ver
gonyos, impossible,

CARXOFA:Sii senyor, a l'Associació Salvem la
Tossa, Ens està ensenyant que existeix una
altra cultura de l'aigua, fora dels interessos
especulatius i per a les necessitats reals de
tots. No cal que ens inventen més necessitats,
Amb les que tenim en tenim suficients,

PANISSOLA: aquesta setmana no podia ser
d'una altra manera, per al govern municipal
del PP i de retruc al del BLOC, que també hi
és, La lamentable situació de la depuració i
del col· lector de la platja del Morrongo ja dura
massa temps. I amb aquesta colla, Déu ens guard.

Part del teixit associatiu del Maestrat es bolca contra el PHN

Un total de vuit entitats de Benicar
ló i comarca han fet públic el seu
suport a la plataforma en defensa de
l'Ebre i a la seva lluita contra el Pla
Hidrològic Nacional. Entre elles es tro
ben partits polítics i organitzacions
socials com és el cas del col'lectiu de
joves El Rebrot, la plalàforma Cívica
del Maestrat, l'Associació de Dones
progressistes i el grúp que, fins el
moment, ha onejat la bandera anti
transvasament a Benicarló, Salvem la
Tossa.

Per a dur a la pràctica el suport

anunciat, aquest conglomerat d'asso-
, ciacions preveu participar activament

en la campanya de recollida d'al'lega
cions en contra del transvasament
que contempla l'actual llei del PHN
que preveu una detracción de 10S0
hectómetres cúbics d'aigua de l'Ebre
cap a les autonomies de la conca
mediterrània, la valenciana, la murcia
na i l'andalusa.

Consideren que si be el Pais Valen
cià és una zona deficitària en aigua
existeixen altres maneres de pal'liar
aquest dèficit com són les depurado-

res i les desaladores "a Canàries no
hi ha aigua dolça i no els fa falta
transvasar aigua, ja que utilitzen
tècniques que els permeten depu
rar la qual tenen" informava el porta
veu de l'associació cultural El Rebrot,
Jordi Lores.

És per això que asseguren que la
seva oposició al PHN es deu a les
greus repercussions mediambientals,
econòmiques i socials que comporta
ria l'execució d'aquesta llei,
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La Via de la Plata
Etapa 27

Lubian - A Canda - Vil.avella - O Pereiro 
O Canhizo - A Gudinha

Tf:)(T:tonyofibla

El camí des de Lubian va
entre roures i .castanyers
però tal i com anem baixant
va desapareixent la vegeta
ció fins; que ja prop d'A
Gudinha els arbres han
desaparegut per complet.
Això fa que el final d'etapa
siga un poc pesat.

Relativament prompte

Com l'etapa és curta sor
tim, els cinc, a les set .
Decidim agarrar la carrete
ra com ens va dir l'alcalde,
suposo que pegarà més
volta però amb menys des
nivells. La pujada és llarga
però molt poc empinada.
Anem deixant a la nostra
dreta poblets que no figu
ren en cap mapa. AI port da
Canda ens reagrupem, és
l'entrada a Galícia.

Comencen les pedres
indicadores, per cert boni
ques, que ha posat senyor
don Manuel per a marcar el
camí. Ara tot és baixada.
Passem ~I poble i al poc
temps entrem a Vilavella
És hora d'esmorzar però n~
hi res obert i ens envien a
un bar al costat de la carre
tera. Reculem un poc i
camp a través anem al bar.
Està tancat però quan
estem disposat a anar-nos
en aplega l'amo. Estem sal
vats! No, no ho estem. No
té pa. Anem a l'hotel. Si, allí
podem menjar alguna cosa.

San Martinho i San Pedro.
Tocant de l'església de San
Martinho hi ha un peto de
ànimas molt interessant. Li
ho comento a Vicent,
enguany ens ha pegat la
vena dels petos. Això dels
petos són capelletes per a
les animetes del purgatori
amb capses per a almoi
nes. Tres perrets una ani
meta.

Tocant de l'església de
Sant Martinho està el
monument a San Aparicio,
beat fill del poble que se'n
va anar a Mèxic, allí mateix
està la casa on diuen que
va nàixer. Hi ha una asso
ciació mexicana que té
relació amb el poble i ha
costejat el monument del
sant. El poble és prou bonic
és prou gran, comparat
amb tot el que portem des
de Zamora fora de Puebla

de Sama
bria. Està
al costat de
la nacional
i això li ha
comportat
una certa
vida.
Fem un
altre sopar
de hippies

pobres -una pera, un prés
sec, un danone i una gaIe
ta- i a dormir ben lleuge
rets.

,o.¡
¡ .
.. t

"Tocant l'Església
de Sant Martinho

està el monument a
Sant Aparicio, beat
fill del poble que va

anar a Mèxic"

dinar casi a les quatre quan
estan a punt de tancar el
menjador i pot ser que això
a la xicota no li semble
massa bé.
Això si, la
migdiada
és sonada.
L'alberg
ben fosquet
per a no
tenir llum i
ni mos
ques. Lluc,
jugant,
jugant, es
tira baix del
llit de l'andalús i aquest res
pon d'una manera no
massa agradable.

Després anem a veure
els horaris de tren per a
Lluc, demà farà mitja jorna
da a peu i mitja cavall.
Peguem una volta pel poble
visitant les esglésies de

apleguem al nostre final
d'etapa. Vicent i jo anem a
prendre una cervesa al bar
i esperem, de passada, els
Anyós. Mentre estem
bevent se'ns presenta un
pelegrí andalús amb tots
els atributs penjats. Una
almeja al barret amb ala
alçada sobre el front que fa
goig. Quina pinta! Hi ha
gent que té valor i poc sen
tit del ridícul!

A l'alberg ens atenen els
de protecció civil. Encara
que porten un control
massa estricte amb l'entra
da de pelegrins es porten
molt bé i molt correctes
amb nosaltres.
Dinem al bar Caleiro. La
cambrera més antipàtica no
pot ser i a més ens pega
una clavada que encara em
fan mal les costelles: 8 :f:.

per no res. Això si, anem a

d'esmorzarDesprés
seguim.

---
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EL BLOC ES QUEIXA DE COM S'HA
OBERT EL CENTRE COMERCIAL

Des del BLOC, i vista la
polèmica derivada dels
accessos al centre comer
cial situat en els terrenys
on estava antigament la
fàbrica de Mobles Palau
volem manifestar que:

-Considerem una falta total
d'ètica per part de les
màximes autoritats políti
quesmunicipals i, fins i tot
provincials, el fet dacudir a
la inauguració d'unes ins
tal·lacions que ni reuneixen
ni reuniran en un futur
immediat les condiciones
necessàries per a obtindre
la llicència d'obertura,
mentre no es done solució
al tema dels accessos.

-Entenem que la deixade
sa ha aplegat a nivells pro
pers a la irresponsabilitat
quan s'han permés, sense
cap tipus de control munici
pal, l'alçament de bona
part del camí de la ratlla del
terme en unes condicions
que han posat en perill la
circulació, i ha hagut de ser
la pressió social la que ha
obligat l'Ajuntament a ins
tar a la reposició del pavi
ment alçat, per a trobar-

nos finalment que les
obres de reposició no és
que no arriben als nivells
necessaris per al trànsit
que suporta la carretera,
sinó que ni arriben al nivell
de qualitat del paviment
preexistent.

·Pensem que és inaccep
table la prepotència i falta
de consideració que la pro
motora de projecte ha tin
gut a l'hora de tractar les
propietats tan privades
(tombant marges) com
públiques (tallant el camí
de la volta) afectades per
les seues actuacions.

-A dia d'avui no està garan
tida de cap forma la cons
trucció, que ha d'anar a
càrrec de la promotora del
projecte, d'un accés des de
la carretera N~340 que no
és només l'accés a un cen
tre comercial sinó la via
directa a la zona turística
més densament poblada
de la nostra comarca. En la
situació actual, i fins i tot en
la solució provisional pre
sentada, l'accés suposa un
perill real i constant per a la
vida de les persones.

-La presumpta solució d'un
problema laboral i social (el
cobrament de les quanti
tats degudes i la recol·loca
ció dels extreballadors de
Palau), ,per necessària i
convenient que siga, no
pot fer-se a costa de tancar
els ulls da'vant d'actuacions
privades que hipotequen la
situació futura del nostre
poble.

En conseqüèn~'ia el BLOC
vol manifestar' pública
ment, com ja ha fet fins a
avui en tots els debats que

• ../ " .:" '. ';: 'w' -~

dins i fora de l'Ajuntament
s'han fet sobre aquest
tema, que no admetrà que
es continue fent una políti
ca de pedaços i provisiona
litat, que acaben ser per
manents, i que suposen la
cessió de potestats públi
ques a empreses privades
sense cap tipus de control
per part dels polítics res
ponsables de vetllar per .Ia
defensa dels interessos
col·lectius dins i fora de la
nostra ciutat.

a:ro
AUÒJ ~

ESTELLER IMPORT
Entrada taller: Pg. Febrer Soriana

Exposició: Avda. Magall~nes, 1
Tel: 96447 1708 - Benicarló

.) .. ~

AU:TO ESTELLER

SER'

Ctra. N 340, km 142
Tel: 964400768 - Vinaròs
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La nova llotja podria funcionar al febrer

TEXT: noemíoms

La nova llotja de Beni
carló podria entrar en fun
cionament el pròxim mes
de febrer. Així ho va anun
ciar el Director General de
Pesca, José Ferrando, qui
va visitar dimarts passat les
obres de modernització del
sector pesquer que s'estan
portant a terme en el port
de Benicarló i que estan
subvencionades per la con
selleria d'Agricultura, Pesca
i Alimentació. Un sector, el
de la mar, que compta
actualment a Benicarló
amb un total de 36 embar
cacions i una plantilla de
160 pescadors.

Segons Ferrando, posa
da en marxa de la nova llot
ja de Benicarló, amb una
mecanització total del fun
cionament suposarà impor
tants beneficis per al sector
pesquer de la ciutat que
"tindrà una de les millors
llotges" com bé demostra
el pressupost, ja que s'in
vertiran més d'un milió i mig
d'euros entre l'obra civil i
l'equipament informàtic de
l'interior per a la venda del
peix i l'etiquetatge.

En aquest sentit, el
director general de pesca
va explicar que l'obra civil
serà finançada al 100% pel
govern valencià, mentre
que l'apartat informàtic i
equipament interior serà
subvencionat per la conse
lleria d'agricultura i pesca
amb un 60% d'aportació a
fons perdut.

Entre els aspectes bene
ficiosos que comportarà la
nova 1I0~a, destacava
Ferrando la garantia que el
comprador pagarà ja que
prèviament haurà hagut de
presentar n la llotja o en la
cofradia un import específic
en forma d'aval bancari.

Potser la sala que més

ressaltarà serà la de sub
hastes, que serà visitable.
En aquest sentit, hi haurà
un lloc habilitat per a totes
aquelles persones que no
sent compradores vulguen
seguir el procés. A la sala
es calcula que hi cabran
unes 300 persones.

Dels beneficis que repor
tarà la modernitat de la
nova llotja recelava el pre
sident de la Confraria de
pescadors benicarlanda,
Salvador Orera qui ha dis
crepat des del primer
moment sobre la necessitat
de portar a terme una nova
1I0~a a la ciutat. Orera reco
neixia que havia promès al
director de pesca que no

s'hi posaria perquè "no
volia emprenyar, ja que
les obres no eren del nos
tre grat", a pesar de tot,
explicava que encara no
han vist els plànols de la
nova llotja, ja que actual
ment estan encara "precin
tats" no els han volgut ni
vore.

Segons Salvador Orero,
si bé es guanya en moder
nitat amb les noves
instal'lacions, "la llotja que
tenia Benicarló era molt
emblemàtica, ha estat
l'orgull de tota la Medi
terràniai, tenia qualitats
que unes altres no
tenien". Així mateix, citant
la frase "sabater a les
teves sabates" advertia
que "per a fer la llotja s'ha
de tenir una visió del que
és una llotja, perquè siga
pràctica, funcional i boni
ca alhora, i això és difícil
de combinar". De la matei
xa manera, reconeixia que
hi ha aspectes que li desa
graden com són les grade
ries, encara que espera
que aquest tipus de proble
mes se solucionen.

Benicarló depassa les xifres de turisme
aconseguides l'estiu passat

TEXT: redacció

Benicarló ha rebut un 17%
més de turistes al llarg del
mes de juny i principis de
juliol respecte a l'any ante
rior en les mateixes dates.
Així ho han confirmat les
primeres dades facilitats
per la regidoria de turisme
de la ciutat.

L'estudi ha estat realitzat
per l'Oficina de Turisme de
Benicarló, i apunta que
durant el passat mes de
juny l'oficina va rebre un
total de 615 sol· licituds
nacionals i 414 internacio
nals, sumant en total 1029
peticions; mentre que al
juny del 2002 van ser 880
les consultes efectuades,

d'elles, 524 corresponien al
turisme nacional i 356 inter
nacional.

País Valencià, País Basc
i Aragó segueixen sent les
autonomies que més s'inte
ressen per aquesta locali
tat, mentre que francesos i
alemanys completen la llis
ta quant a turisme interna
cional.

En la primera quinzena
de juliol han estat 587 les
sol·licituds nacionals i 334
les internacionals, sumant
en total 918 enfront de les
933 de l'any passat.

Quant a ocupació hotele
ra, juny va registrar una
mitjana del 75% i un 25%
en ocupació de camping.
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Programació televisiva d'estiu

TEXT: susannaanglés

Definitivament prefereixo
l'estiu a l'hivern. Les llar
gues hores de llum són un
incentiu per a les meus
neurones i les ganes d'
assaborir la vida com si
sigués un gelat amb xoco
lata negra al damunt.

Però si a l'hivern la TV ja
és prou insofrible, ara, a ple
estiu només es salven algu
nes cosetes i moltes d'elles
són reposicions de l'hivern,
com ara Documentos TV.

AI meu gust només puc
seguir: les noticies de La 2,
alguns de Tele-5, ¡Qué
grande es el cine!, les dues

series del dimarts a la nit:
unes xiques molt normals i
entrèmaliades i una família
que treballa amb la mort, el
dimecres només puc tornar
a veure Documentos TV, el
dijous em sembla que no
miro res.... Días de Cine
està de vacances. El diven
dres solen fer, a La 2, algu
na bona peli, per suposat
amb produccions d'aques
ta part de l'Atlàntic, el dis
sabte només tinc La Noche
Temàtica i el diumenge, em
sembla que res.... pot ser
algun reportatge de La 2.

Encara salvo l'estiu pels
esdeveniments esportius:
aquest any el mundial de

natació i d'ací poc em sem
bla que algun certamen
d'atletisme m'eclipsarà
bastant...després, com
sempre, quasi tot és futbol.
Menys els caps de setmana
amb els dissabtes i diumen
ges, també a La 2.
No tinc televisió de paga
ment, així que quasi mai
vaig cinema, tret d'alguna
excepció, les mutilacions
publicitàries són difícils de
suportar. Tampoc tinc
accés, per la mateixa raó,
grans reportatges, ni nove
tats ni molts esdeveniments
esportius de primera plana.

L'estiu desmotiva als
programadors televisius i la

TV deixalla, és encara, més
deixalla que mai ...ja que els
programes del cor o els de
color rosa, aquests seguei
xen impagables la seua
particular tortura ... Em con
formo perqué sempre he
sigut,molt més, de radio i
allí es troben propostes
molt millors..... fins i tot a
l'estiu.

Bé, la televisió pública,
segueix discriminant a pro
grames com La Mandrago
ra i Metrópolis. Fins i tot a
l'hivern, però això, a mi, no
em serveix de consol.

Ivadis surt al carrer amb una mostra d'art

Els ciutadans i visitants de Benicarló,
així com dels municipis del volta'nt
tenen l'oportunitat de visitar al Museu
Arqueològic una mostra d'art elabora
da pels usuaris del centre ocupacio
nal del Maestrat. Cendrers de dife
rents formes i textures, originals pin
tures i fascinants murals que no tenen
gens que envejar als exposats a 1'1
VAM són alguns dels objectes que es
mostren al públic que visita el museo
arqueològic de Benicarló.

Es tracta d'una "exposició molt
signUicativa que se surt del nor
mal, de totes aquelles activitats
que s'han vingut e.fectuant fins el
moment des del centre ocupacio
nal", així explicava el responsable de
l'.Ivadis a Benicarló, Juan Manuel
Torres la particularitat d'aquesta ini
ciativa que pretén ressaltar "la voca
ció artística" d'aquest sector de gent

per al que una àmbit com el de la dis
capacitat "no ha d'estar desatès".
Per a poder realitzar la mostra que
aborda sobretot les disciplines de la
pintura i la ceràmica, aquests particu
lars "artistes" han hagut d'aprendre

•
t

tècniques molt diverses i la utilització
de productes diversos com són les
témperes, les ceres i els materials
reciclats.

La Veu, des de 1995
, ~.';I
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TEXT: pereBAUSÀ

El passat divendres 18,
diversos col· lectius de Beni
carló i comarca organitzaren
una jornada per informar i
conscienciejar dels efectes
reals del transvasament de
l'Ebre, i recollir al'legacions
contra la seva Memòria Tèc
nica i el seu Estudi d'Impac
te Ambiental. Però com està
realment la tramitació del
projecte? La Unió Europea
donarà diners o no? Final
ment, es farà o no?

El govern envià el projecte
de llei de Pla Hidrològic
Nacional (PHN) al Congrés
el febrer de 2001. El 8 de
març el la totalitat del Parla
ment de Catalunya, excep
te el Partit Popular, votà en
contra del PHN. A Madrid, el
PP accelerà la tramitació'del
PHN: al Congrés es despat
xaren en dos dies les 500
esmenes presentades i al
Senat, s'aprovà pel procedi
ment d'urgència. CiU recolzà
el PHN i aconseguí que el
transvasament quedés con
dicionat a la conservació del
Delta de l'Ebre, amb un Pla
Integral del Delta (PIDE)
previ. I també aconseguí,
evidentment, un suport parla
mentari a la seva acció de
govern a Catalunya, on no
tenia la majoria absoluta.

La llei del PHN -llei
10/2001- fou publicada en el
BOE el 6 de juliol de 2001.
El PHN aprovat inclou un
gran nombre d'obres com
112 embassaments, 32 plan
tes dessaladores, estacions
depuradores, canalitzacions
de rius... , però el transvasa
ment de l'Ebre és l'obra clau
d'aquest pla. Es pretenen
transvasar 1050 Hm3 anuals
des de l'Ebre fins a les con
ques hidrogràfiques de Cata-

lunya, Xúquer, Segura i
Almeria per una conducció
d'uns 845 km i un cost d'uns
700.00 euros. E

I govern espanyol espera
aconseguir-ne la meitat de la
Unió Europea (UE). Els fons
els atorga la Direcció Gene
ral (DG) de Política Regional
de la Comissió Europea amb
informes favorables de les
DG de Medi Ambient i d'As
sumptes Econòmics. Si
volen rebre ajudes, els pro
jectes hidrològics han. de
conservar els ecosistemes
aquàtics, els costos de les
obres han de recaure ínte
grament en els usuaris de
l'aigua, -Directiva
2000/60/CE de pòlítica d'ai
gües-, i tenir una Declaració
d'Impacte Ambiental positiva.

Els governs d'Aragó,
València i Múrcia encarrega
ren diversos estudis que
enviaren a Brussel·les. La
Fundació per una Nova Cul
tura de l'Aigua, grup molt
important de científics
espanyols, feu el mateix. La
nova ministra de medi
ambient Elvira Rodríguez
declarà "els meus reptes
són el transvasament i els
fons europeus". A les darre
res eleccions autonòmiques,
tant el PP murcià i valencià
com el PSOE aragonès utilit
zaren amb prou èxit electoral
l'assumpte del transvasa
ment de l'Ebre.

El dos de juny de 2003 es
presentà a exposició pública
la Memòria Tècnica del

Transvasament i el seu Estu
di d'Impacte Ambiental per
un període de dos mesos.
Les Plataformes en Defensa
de l'Ebre i moltes institucions
de l'Aragó -pobles i Diputació
General- han encetat una
campanya de recollida
d'al' legacions. Desprès del 2
d'agost serà quan el govern
espanyol podrà demanar les
ajudes a la'Comissió Euro
pea, cosa que no ha fet
encarà.

Ha aparegut un informe
no vinculant de la DG d'As
sumptes Econòmics -informe
Solbes- que valora el preu
fixat per metre cúbic d'aigua
transvasada, 0,30 euros,
com irreal no com mana que
s'acomplisca la Directiva
d'Aigües. La DG de Medi
Ambient ha demanat de
forma reiterada que s'estu
dien millor les alternatives al
transvasament; actualment
la dessalació ja produeix
aigua a un preu comparable
a la transvasada i amb
menor despesa energètica
que la portada des de més
de 500 km. També expressa
preocupació per la possible
invasió dels ecosistemes
aquàtics del Xúquer i Segura
amb el musclo zebra que hi
ha a la conca de l'Ebre. Els
dubtes cap a la conservació
del Delta, lloc protegit per la
Convenció Ramsar, han
estat manifestats reiterada
ment.

L'estat espanyol demanà
ajudes pel minitransvasa-

ment a Barcelona i pel trans
vasament Xúquer-Vinalopó.
La Unió Europea les blo
quejà perquè no es poden
separar del projecte global
de I transvasament de l'Ebre.
La UE vulgué realitzar una
reunió d'experts per debatre
la viabilitat del transvasa
ment de l'Ebre a Ispra (Itàlia),
però fou cancel'lada per les
pressions polítiques.

Ara, com s'acosten les
eleccions catalanes, CiU ha
canviat el seu discurs.
Demana que s'ature el pro
jecte perquè no s'ha redac
tat el PIDE i , segons els
estudis que pren com a fona
ment, el cabal ecològic
mínim que necessita el delta
són 135 m3 per segon i no
100 m3/s, circumstància que
faria inviable econòmicament
el transvasament. Recent
ment, el president del govern
espanyol li va prometre al
president de la Generalitat
Valenciana que el transvasa
ment de l'Ebre estaria acabat
el 2007, casualment quan es
faran les properes eleccions
autonòmiques.

La instrumentalització
política del transvasament
ha estat claríssima per part
de tothom, llevant protago
nisme al debat científic.
Sembla que hi ha un con
sens prou ampli entre la
comunitat científica sobre la
inviabilitat ecològica i econò
mica del transvasament, i de
l'existència de millors alterna
tives. Pareix que les inten
cions de la Comissió Euro
pea siguen les de no conce
dir les ajudes al projecte,
però mai es pot dir, les pres
sions poden ser molt fortes.
AI final quedarà, si es conce
deixen, el Tribunal Europeu
de Luxemburg, on es pot
dirimir, finalment, l'assumpte.
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El Club Natació Benicarló acudeix a la
XVI travesía a la platja de La Pineda

TEXT: noemíoms

El passat dia 20 de juliol de
2003 es celebrà a La Pine
da (Tarragona) la XVI tra
vesía a la platja d'aquella
població. El nostre Club va
acudir amb un total de 16
nedadors de les catego
ries: benjamí, aleví, infantil
i juvenil, per sexes varen
ser 3 xiques i 13 xics.

La competició va estar
organitzada en dos traves
sies, la petita de 1200
metres apròximadament,
per a les categories de
benjamí i aleví, mentre que
la gran de 2000 metres era
per a la resta.

Tots els nostres neda
dors estigueren a un gran
nivell, destacant els més
menuts, benjamins, que

obtingueren un gran èxit,
així $usana del Olmo,
guanyà en la seua catego
ría, Raquel Fabregat fou la
primera de les nascudes
l'any 94 i cinquena de la
categoria.

Pel que fà referencia als
alevíns, Ferran Remolina
va ser el primer dels nas
cuts l'any 92 on Ruben
Constante fou tercer i Cris
tina Ferrando va ser quin
cena, els nascuts l'any 91
obtingueren els següents
resultats: Carlos Díaz seté,
Marcos Fuente decé,
Josep Navarro dotzé,
Agustín Parra tretzé i Marc
Foix divuité.

A la resta de categories
destacar el bon paper de
Genís Cenen, sent el pri
mer dels nascuts l'any 90
on Miguel Piñana fou tercer

i Silvia Roca catorzena, els
nascuts l'any 89 obtingue
ren els següentes resultats
Eloy Vinaiza segon i Carlos
Astor seté, mentre que
Roberto Martínez, únic
representant del Club pel
que fa referència als nas
cuts l'any 88, fou vintivuité.

Continuant en les tra-

vessies recordarem a tots
que aquest diumenge dia
vint-i-set de juliol es cele
bra la "Clasica de natació
Peñíscola-Benicarló" que
tradicionalment organitz.a
el nostre Club per aquestes
dates. .

Carns Ros al Campionat d'Espanya
Junior d'A Corunya

TEXT: c.a.carnsros

El darrer cap de setma
na 12 /07/03 va tindre lloc a
A Coruña el Campionat
d'Espanya categoria Junior
de combinade~ o;, Hèptatló.
Del Club d'at~ef¡'sme Baix
Maestrat - Carns Ros va
participar l'atleta Laura
Esbrí q4e amb un total de
4.276 punts va aconseguir
fer 4a posició i marca per
sonal.

Cal destacar de la
seua actuació les proves

de:
100 T amb un temps

de '16"65 aconseguint fer
MP

Salt de Llargada amb
5'13 mts fent MP.

Pes amb un llança
ment de 10'30 mts fent
també MP.

Javalina amb un
llançament de 33'82 mts
fent 1a posició de la prova.

800 LL amb un temps
de 2'32 "68 fent 1a posició
de la prova.
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